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Nos últimos anos, tem piorado a situação do desmatamento na Amazônia. No período 
recente, uma enorme pressão internacional começou a ser exercida sobre o Brasil, com 
cobranças para que sejam implementadas políticas de proteção à floresta. No mês passa-
do, a Amazônia teve 2.308 focos de calor (áreas que estariam sendo desmatadas), 2,6% 
mais do que em junho de 2020 que já havia registrado recorde histórico, segundo núme-

ros do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe). É um quadro preocupante, pois acontece antes mesmo da 
temporada do fogo na região que começa em agosto e dura cerca de 4 meses.

É sobre esse tema que a Carta do IBRE se debruça este mês, ao enfatizar a importância da região para o plane-
ta e a necessidade de se desenhar as vocações da região como forma de incentivar a atividade econômica local.

Na edição de junho de Conjuntura, o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que se dedicou a estudar as tecno-
logias que determinarão a transição dos países a economias de baixa emissão de gás carbônico, resumiu o desafio 
brasileiro para entrar nesse movimento de retomada verde em dois: fazer cumprir a lei para combater o desmata-
mento ilegal na Amazônia, cujo aumento tem desmoralizado o país diante da comunidade internacional; e ter um 
plano claro de inserção nessa engrenagem mundial de baixo carbono. “Se juntarmos planejamento e cumprimento 
das leis, chegaremos a uma estratégia brasileira com credibilidade”, afirmou na entrevista (https://bit.ly/3czqe8y).

Registro de focos de fogo na Amazônia

1.880

2.248 2.308

Junho de 2019 Junho de 2020 Junho de 2021

Focos de calor

Fonte: Inpe.

Na matéria de capa, a editora Solange Monteiro acompanhou as análises, estudos e avaliações dos pesquisadores 
do FGV IBRE sobre os desafios que o país terá para superar a pandemia sob o ponto de vista econômico. Seriam dois 
caminhos: o primeiro, de curto prazo, envolve dosar os elementos positivos e negativos dispostos até agora na balan-
ça da recuperação. O segundo, de mais longo prazo, trata de estimar a combinação das sequelas deixadas pela crise 
sanitária e os desafios estruturais com os quais o país se enfrentava antes mesmo da Covid-19, e identificar caminhos 
possíveis para evitar que, na saída da pandemia, voltemos às mesmas mazelas do velho normal brasileiro, de uma 
economia com baixa capacidade de crescimento. Mas há muita incerteza rondando qualquer previsão. 

* * *

No último dia 13, o país perdeu um dos seus mais brilhantes economistas. Carlos Geraldo Langoni faleceu 
depois de uma ferrenha batalha contra a Covid-19 que durou cerca de 6 meses. Diretor do Centro de Economia 
Mundial da FGV, Langoni foi pioneiro no estudo da importância do capital humano no crescimento das nações. 
A educação era o pilar central para essa formação (ver página 24).

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor
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A Amazônia é talvez o pedaço do 
Brasil mais importante para a opi-
nião pública mundial. É atualmente 
tema de primeira ordem nas relações 
internacionais e no jogo geopolítico 
entre as nações. A relevância cres-
cente da questão ambiental faz da 
maior floresta tropical do mundo 
um ativo simbólico de imenso valor 
para a humanidade. Concretamente, 
um quinto das emissões globais de 
gases de efeito estufa são decorren-
tes de desmatamento e uma parcela 
substantiva desse processo ocorre 
na Amazônia brasileira. Ademais, 
em termos do Brasil e da América 
do Sul, o desmatamento ameaça o 
regime de chuvas e a agricultura de 
um dos principais celeiros do mun-
do, com repercussões globais sobre a 
oferta de grãos.

O Brasil, território nacional onde 
cerca de dois terços da floresta ama-
zônica estão localizados, tem que 
conviver, portanto, com os olhos do 
mundo voltados para tudo o que se 
faz e deixa de se fazer nessa região. 
Fases de piora do desmatamento 
criam enorme pressão internacio-

nal – e também doméstica – sobre o 
país, com cobrança de políticas pú-
blicas que abracem o que há de mais 
avançado no ideário ambientalista. 

O grande problema, contudo, é 
que a política nacional para a Ama-
zônia não é algo que se decida e se 
pratique no vácuo. É preciso antes 
de mais nada entender a geografia, 
a história e a evolução econômica, 
política e institucional dos estados 
que compõem a área amazônica no 
Brasil. Apenas a partir de um diag-
nóstico realista é possível avaliar 
quais são as políticas públicas que 
podem melhor mitigar os proble-
mas da região – que, certamente, 
vão além do meio ambiente, in-
cluindo também um quadro social, 
econômico e político particular-
mente difícil, mesmo no contexto 
de um país em desenvolvimento 
como o Brasil. 

A Amazônia Legal é uma área que 
engloba os sete estados da Região 
Norte (Acre, Amapá, Amazonas, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocan-
tins), Mato Grosso (Região Centro-
Oeste) e a maior parte dos municí-

pios, mas não todos, do Maranhão 
(Nordeste). A área amazônica corres-
ponde a cerca de 61% do território 
brasileiro. Sua população representa 
pouco mais de 12,3% do total dos 
habitantes do Brasil. Na Amazônia, 
segundo o Censo de 2010, viviam 
em torno de 23 milhões de pessoas, 
distribuídas em 775 municípios.

Apesar de contar com 12,3% dos 
brasileiros, a Amazônia é responsá-
vel por apenas cerca de 5,5% do PIB 
nacional, o que, de cara, indica uma 
região mais atrasada em termos so-
cioeconômicos do que a média bra-
sileira. Os dados a seguir, detalhados 

Desafio da Amazônia 
deve ser posto no devido 
contexto social, econômico 
e político

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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que empreendimentos sediados na 
Amazônia exportaram 955 produtos 
entre 2017 e 2019. Entre esses pro-
dutos, apenas 64 são oriundos de ex-
trativismo florestal não madeireiro, 
sistemas agroflorestais, pesca e pis-
cicultura tropical e hortifruticultura 
tropical, classificados no trabalho 
como “compatíveis com a floresta”. 
Em termos de receita, isso significa 
que as empresas da Amazônia man-
tiveram uma participação de apenas 
0,17% na “economia verde” mun-
dial dos produtos compatíveis com a 

floresta naquele período. Para efeito 
de comparação, Coslovsky adicio-
na que o Brasil, país com economia 
relativamente fechada, manteve 
participação média na exportação 
mundial de 1,3%. Sua conclusão é 
de que, se as empresas da Amazônia 
que exportam produtos compatíveis 
com a floresta conseguissem atingir 
esse patamar, elas faturariam cerca 
de US$ 2,3 bilhões por ano.

Uma pergunta a se fazer, no en-
tanto, é por que, se há oportuni-

em artigo de Claudio Considera, 
pesquisador do FGV IBRE, no Blog 
do IBRE, incluem todos os estados 
amazônicos com exceção da parte 
maranhense, por uma questão de 
disponibilidade de informação.

A participação do setor de servi-
ços no PIB amazônico é de 64,6%, 
inferior ao mesmo dado para o 
Brasil, de 73%. A fatia industrial 
é de 26%, um pouco superior aos 
21,8% do Brasil. Mas o que cha-
ma a atenção é que as atividades 
agropecuárias, 9,4% do PIB da 
Amazônia, são quase o dobro da 
participação de 5,2% desse setor 
no produto nacional. 

Os especialistas costumam apon-
tar que, entre as atividades potencial-
mente predadoras da floresta, como 
mineração, garimpo, extração de 
madeira e agropecuária, esta última 
é, de longe, no contexto específico 
da Amazônia, a maior responsável 
pelo desmatamento. Tipicamente, 
áreas são desmatadas e ocupadas 
ilegalmente com pecuária de baixo 
rendimento, cujo objetivo na maio-
ria das vezes é especulativo: tentar 
um arremedo de legalização da pos-
se para revender para agricultores, 
com destaque para plantadores de 
soja. Assim, a alta participação re-
lativa da agropecuária no PIB da 
Amazônia é um sinal inicial de quão 
distante está a região do ideal da 
economia verde.

Quando se incluem os outros se-
tores da economia da Amazônia, o 
quadro também é desanimador em 
termos do propalado potencial eco-
nômico da floresta. 

Utilizando dados da Nomencla-
tura Comum do Mercosul (NCM) 
sobre valores e produtos exporta-
dos, Salo Coslovsky (2020)1 mostra 

Piora do desmatamento 

cria enorme pressão 

internacional sobre o país, 

com cobrança de políticas 

que abracem o que há  

de mais avançado no  

ideário ambientalista 

dades lucrativas na economia dos 
produtos compatíveis com a flo-
resta – para além das vantagens de 
marketing institucional de investir 
na sustentabilidade da Amazônia 
–, o setor privado nacional e inter-
nacional não avançou com mais 
vontade nesse filão? Os números de 
Coslovsky são eloquentes: enquanto 
o Brasil já tem participação peque-
na no comércio global, de 1,3%, a 
Amazônia detém apenas 0,17% do 
mercado mundial de produtos com-
patíveis com a floresta. O que está 
faltando? Quais políticas públicas 
poderiam reverter esse quadro?

O problema em tentar responder 
essas perguntas é que elas por vezes 
partem do pressuposto de que bas-
ta aplicar fórmulas técnico-políticas 
iluministas e a Amazônia encontra-
rá o seu caminho socioeconômico 
“verde”. Historicamente, a Ama-
zônia foi populada, para além dos 
povos tradicionais, pela corrida à 
região em função de oportunidades 
de extrativismo, como a borracha, e 
por incentivos governamentais que 
partiam do sentimento de que era 
preciso “integrar” a região ao res-
to do país para que sua soberania 
não fosse ameaçada. Essa atração de 
contingentes populacionais deu-se 
em boa parte na forma de estímulos 
à agropecuária, a atividade mais de-
vastadora da floresta.

Desde a década de 1960, a Zona 
Franca de Manaus (ZFM) consti-
tuiu o setor industrial da região. 
Criada numa época em que a agen-
da ambientalista praticamente não 
existia, a ZFM, segundo um vago 
argumento dos seus defensores, re-
tém mão de obra na região urbana 
e impede maior desmatamento. A 
alegação é no mínimo discutível, já 
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que, como mencionado, o cresci-
mento populacional da Amazônia 
nas últimas décadas quase sempre 
contou com incentivos para atrair 
brasileiros de outras regiões, seja 
para a indústria ou para a agrope-
cuária. De qualquer forma, não há 
qualquer nexo especificamente am-
biental na ZFM, que produz bens 
manufaturados voltados em sua 
maioria para o mercado domésti-
co, e cuja logística desfavorável, 
distante dos grandes centros de 
consumo e mesmo de produção de 

vários insumos, só é viabilizada na 
base de renúncia tributária.

Como aponta Laisa Rachter, pes-
quisadora do FGV IBRE, em artigo 
no Blog do IBRE, a Amazônia é uma 
região tradicionalmente dependen-
te do Estado, do seu povoamento à 
sua economia. Transferências gover-
namentais e empregos públicos têm 
papel bem maior na renda da Ama-
zônia Legal que no resto do país. 
Segundo levantamento feito por pes-
quisadores da PUC-Rio e coordena-

do pelo professor Gustavo Gonzaga 
(PUC-Rio), intitulado Mercado de 
trabalho na Amazônia Legal,2 na 
faixa dos lares que correspondem 
aos 20% mais pobres, a parcela de 
recursos originados de programas 
sociais e auxílios era de aproximada-
mente 35% dos rendimentos, com-
parado com 15% no resto do país 
em 2019. O estudo aponta também 
que, na faixa de renda relativa aos 
20% mais ricos, a participação de 
recursos advinda dos salários de fun-
cionários públicos e de militares na 
Amazônia correspondia a 35% em 
2019, inferior aos 23% observados 
para o restante do país.

Essa característica da Amazônia 
faz com que a região seja particular-
mente suscetível à recorrente insta-
bilidade macroeconômica nacional. 
A situação atual do mercado de tra-
balho amazônico, pouco dinâmico e 
altamente dependente do setor pú-
blico e de políticas sociais, é signifi-
cativamente pior do que a do Brasil 
como um todo. O levantamento fei-
to pelos pesquisadores da PUC-Rio, 
que integra o projeto Amazônia 
2030, atesta esse fato, especialmente 
entre trabalhadores jovens.3 A taxa 
de participação entre a população 
adulta é de 70% na Amazônia Le-
gal, contra 77% no resto do país, 
essa diferença cresce para 12 pontos 
percentuais (64% contra 76%) en-
tre jovens de 18 a 30 anos de idade. 
Há ainda enorme desalento por par-
te dos jovens na região e uma taxa 
de informalidade cerca de 20 pontos 
percentuais maior que no resto do 
país. Em 2019, logo antes do começo 
da pandemia da Covid-19, 58% dos 
trabalhadores ocupados na Amazô-
nia Legal não tinham carteira de tra-
balho assinada ou trabalhavam por 

Enquanto Brasil já tem 

participação pequena 

no comércio global, de 

1,3%, a Amazônia detém 

apenas 0,17% do mercado 

mundial de produtos 

compatíveis com a floresta
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conta própria sem contribuir, contra 
38% no resto do país.

Segundo Rachter, a dependência 
do setor público pode ser causa ou 
consequência de uma dinâmica re-
lacionada à própria estrutura pro-
dutiva da região, cujos investimen-
tos pouco estiveram relacionados 
às vantagens comparativas locais e 
ao incentivo de um setor privado 
dinâmico e diversificado. No Blog 
do IBRE, a pesquisadora desagrega 
os dados da Pnad Contínua por es-
tados da Amazônia e verifica que, 
entre 2012 e 2019, o Mato Grosso 
é o único em que a taxa de parti-
cipação aumenta (em torno de 3,4 
pontos percentuais), enquanto os 
demais observam redução nesse in-
dicador. Coincidentemente, Mato 
Grosso destaca-se pelo dinamismo 
do seu setor exportador de grãos 
como soja, milho e algodão.

Finalmente, há que atentar para 
que tipo de economia política sur-
ge numa parte do país mais atra-
sada socioeconomicamente do que 
a média e que tem nos repasses de 
recursos públicos um ingrediente 
fundamental de seu funcionamen-
to. Para não falar também da elite 
empresarial e de boa parte da po-
pulação que para lá foi atraída nas 
últimas décadas também por incen-
tivos estatais. É difícil imaginar que 
um sistema político e institucional 
que funcione em tal ambiente socio-
econômico produzirá por si mesmo 
uma agenda sofisticada de econo-
mia socioambiental, merecedora 
dos aplausos da opinião pública 
global e do concerto das nações.

O objetivo desta Carta não é o de 
instilar pessimismo e apoiar o imobi-
lismo em relação à questão candente 
do desenvolvimento da Amazônia. 

Na verdade, o que se queria apontar 
é que esse é um desafio muito mais 
complexo e difícil do que às vezes fa-
zem pensar arautos mais ingênuos da 
agenda ambiental. É imprescindível 
que o governo federal, em conjunto 
com estados e municípios da região, 
representantes dos povos indígenas, 
setor privado e terceiro setor se de-
brucem sobre uma discussão realista 
de um projeto nacional adequado 
para a Amazônia. Mas não se devem 
nutrir ilusões: não há saídas mágicas 
e nem “bala de prata”. 

1https://amazonia2030.org.br/wp-content/
uploads/2021/04/AMZ2030-Oportunidades-
para-Exportacao-de-Produtos-Compativeis-
com-a-Floresta-na-Amazonia-Brasileira-1-2.pdf

2https://amazonia2030.org.br/wp-content/
uploads/2020/11/Relatorio-Final-Mercado-de-
Trabalho-na-Amazonia.pdf

3https://amazonia2030.org.br/wp-content/
uploads/2020/11/Relatorio-Final-Mercado-de-
Trabalho-na-Amazonia.pdf

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.

Objetivo desta Carta não 

é instilar pessimismo; o 

que se quer mostrar é que 

Amazônia é tema mais 

difícil do que fazem  

pensar arautos ingênuos  

da agenda ambiental
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Desde meados de abril a moeda bra-
sileira tem se fortalecido frente ao 
dólar. O real saiu de R$ 5,7 por dó-
lar americano em 12 de abril para a 
cotação em torno de R$ 5,0 observa-
da desde meados de junho.

Vários fatores contribuíram para 
a descompressão dos mercados por 
aqui. Era conhecido e estava no ce-
nário de muitos que, no segundo 
trimestre, haveria fortalecimento da 
moeda brasileira.

No primeiro trimestre estava 
prevista, como de fato ocorreu, a 
votação do orçamento, com a ex-
tensão do auxílio emergencial e a 
aprovação de alguma contraparti-
da para melhorar a política fiscal 
no longo prazo.

No mesmo período, o Congres-
so aprovou uma versão aguada do 
projeto de emenda constitucional 
(PEC) emergencial, que estabelece 
gatilhos que travam automatica-
mente o crescimento de algumas 
rubricas do gasto público, sempre 
que o gasto superar alguns limites 
estabelecidos em lei.

Entre mortos e feridos, o teto de 
gastos se sustentou e a percepção de 
risco fiscal se reduziu muito. Chegara 
o momento da descompressão. Foi ao 
que assistimos no segundo trimestre.

A descompressão com a valoriza-
ção do real pareceu, no entanto, um 
pouco forte. Uma maneira de avaliar 
é comparar a moeda com a evolução 
de um parâmetro sintético do real 
construído com base numa cesta de 
moedas de países emergentes. O sin-
tético representa a melhor estimativa 
da evolução do real se este acompa-
nhasse uma família de emergentes.1 
Ao longo de toda a epidemia o real 
rodou mais desvalorizado do que o 
sintético. Em alguns momentos co-
lava no sintético. Em outros, quando 
havia uma piora na percepção de ris-
co fiscal ou da qualidade da política 
econômica – como, por exemplo, o 
episódio da demissão do presidente 
da Petrobras, Roberto Castello Bran-
co – o real se descolava de seu sintéti-
co, isto é, se desvalorizava mais.

Ou seja, ao longo da epidemia, 
o sintético de países emergentes do 
real funcionou como um nível máxi-
mo para o valor da moeda brasileira 
frente ao dólar. O cenário desta co-
luna era de que a descompressão do 
segundo trimestre, após a tramitação 
do orçamento no Congresso, faria o 
real se valorizar e colar novamente 
em seu sintético.

No entanto, no final de maio o 
real ficou mais valorizado do que 

o sintético. Passou todo o mês de 
junho bem mais valorizado que o 
sintético. Após a reunião do comi-
tê de política monetária do banco 
central americano, que gerou for-
talecimento do dólar ante todas as 
moedas, o sintético do real subiu 
para R$ 5,4 por dólar, enquanto a 
nossa moeda se manteve em torno 
de R$ 5,0 por dólar americano. Es-
crevo esta coluna no dia 1o de ju-
lho. O câmbio do real fechou o mês 
de junho a R$ 5,0 e seu sintético de 
emergentes a R$ 5,3.

No entender da coluna um dos 
motivos que explicam a valorização 
do real, em nível maior do que imagi-
návamos, é a surpreendente melhora 
ocorrida no endividamento do Esta-
do brasileiro. Fato incialmente nota-
do pelo economista-chefe da Tullett 
Prebon Brasil, Fernando Montero, e 
pelo ex-secretário do Tesouro e atual 
economista-chefe do BTG Pactual, 
Mansueto Almeida.

Para o leitor ter uma ideia do fe-
nômeno, em junho de 2020 esperá-
vamos no IBRE que a dívida bruta do 
governo geral (DBGG) fecharia 2021 
em 93,5% do PIB. Nossa última pre-
visão é que feche o ano em 84,0% do 
PIB, uma melhora de 9,5 pontos per-
centuais do PIB.

Radiografia da melhora 
no endividamento público

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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A tabela acima apresenta a decom-
posição da melhora da previsão do 
IBRE para o endividamento público. 
Na linha “Biênio” lê-se na primeira 
coluna que, como vimos, entre ju-
nho de 2020 e junho de 2021, nossa 
previsão para a DBGG no final deste 
ano reduziu-se em 9,5 p.p. do PIB. A 
maior parcela veio da inflação do PIB, 
chamada de deflator implícito do PIB, 
que contribuiu com 7,6 p.p. ou 80,3% 
da melhora. Houve também forte sur-
presa no crescimento do PIB real, que 
respondeu por 3,2 p.p. ou 33,9% da 
melhora da revisão. Na direção con-
trária, o ciclo de alta dos juros já con-
tribuiu com 0,9 p.p. para o endivida-
mento ser maior no final de 2021.

A tabela também apresenta os er-
ros de previsão do cenário em junho 
de 2020, aberto para cada ano, 2020 
e 2021. O peso relativo do deflator 
foi maior no erro de previsão de 
2021 e o peso relativo da surpresa 
de crescimento foi maior em 2020 
do que em 2021.

Como tive oportunidade de tratar 
na minha coluna da Folha de S.Paulo 
em 8 de maio, estamos passando 
por dois choques. Há um choque de 
commodities agrícolas, fruto da ele-
vação da demanda por ração da sui-

nocultura chinesa, e um choque de 
elevação da demanda principalmen-
te de bens de consumo duráveis, em 
função das longas quarentenas.

Em 2019, 40% do rebanho suíno 
chinês foi abatido em função da gripe 
suína africana. Em 2020 o rebanho 
foi reconstituído com tecnologia mais 
moderna. Sai porco de chiqueiro ali-
mentado por restos de alimentos e 
entram modernas granjas suínas que 
demandam ração animal. Essa altera-
ção na suinocultura chinesa deve ter 
elevado a demanda mundial de soja e 
milho em 5%, aproximadamente. Le-
vará algumas safras para a oferta res-
ponder. Até lá teremos toda a cadeia 
de proteína animal – carnes, laticínios 
e ovos – com preços maiores.

As elevadas quarentenas obriga-
ram a uma readequação das residên-
cias. O fenômeno ocorreu no mundo 
todo simultaneamente.

Há forte demanda para reformas 
de residências; reaparelhamento de 
escritórios domésticos para teletra-
balho e aulas remotas; compras de 
utensílios de cozinha; bicicletas e ou-
tros equipamentos que substituem 
as academias fechadas; automóveis 
para fugir do transporte público, e 
assim sucessivamente.

A recuperação da indústria é uni-
versal. Após queda muito profunda 
no 2o trimestre de 2020, a retomada 
muito rápida no 2o semestre pegou a 
indústria mundial com estoques bai-
xos. Há falta de matéria-prima e as 
linhas comerciais estão operando no 
limite da sua capacidade. Há falta de 
contêineres e os fretes estão caros.

Do ponto de vista do poupador 
que carrega títulos públicos em seu 
portfólio, a surpresa inflacionária 
funciona como uma expropriação 
que reduziu de forma não esperada o 
valor de seus ativos. Ela não foi com-
pensada por juros reais maiores, pois 
o impacto da epidemia requereu po-
lítica monetária muito expansionista. 
Digamos que foi a contribuição dos 
rentistas aos esforços da epidemia.

Conforme ocorre a retomada eco-
nômica, no 1o trimestre de 2021 a eco-
nomia já voltava ao nível anterior à 
epidemia, observado no 4o trimestre de 
2019, e os choques inflacionários vão 
se espalhando pelo índice de inflação 
e, portanto, o Banco Central é obri-
gado a apertar a política monetária, a 
janela de surpresas positivas do endivi-
damento público vai se fechando.

Temos que nos organizar para 
praticar a partir de algum momento 
de 2022 e, certamente em 2023, uma 
política fiscal contracionista, se não 
quisermos devolver aos rentistas, na 
forma de juros reais maiores, toda a 
surpresa positiva ocorrida. 

1O sintético é preparado pelo meu colega do 
IBRE, Lívio Ribeiro. Empregam-se as moedas 
dos seguintes países (sempre contra o dólar 
americano): África do Sul, Argentina, Chile, 
Colômbia, Hungria, México, Peru, Polônia e 
Turquia. É obtido pela regressão do real no 
primeiro componente principal dessas moedas.

Agradeço ao pesquisador do IBRE, Matheus Rosa 
Ribeiro, os subsídios para a construção da tabela.

Ano
Surpresa 
na dívida

Contribuição de cada fator para a 
surpresa no endividamento

Juros
Déficit 

primário

PIB real 
+ meta 

inflacionária

Excesso 
deflator 

sobre meta
Outros

2020 -4,2 0,5 -0,3 -2,0 -2,7 0,3

100,0 -11,5 6,2 47,4 64,6 -6,6

2021 -5,2 0,4 0,2 -1,2 -4,9 0,2

100,0 -8,0 -3,3 23,0 93,1 -4,8

Biênio -9,5 0,9 -0,1 -3,2 -7,6 0,5

100,0 -9,6 0,9 33,9 80,3 -5,6
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Conjuntura Econômica — Hoje es-

tamos divididos entre a expectativa 

positiva de aceleração do ritmo de 

vacinação e um novo aumento de in-

fecções e mortes por Covid-19. Qual 

seu balanço dessa conjuntura?

Com muito, muito cuidado, o que eu 

posso dizer é que, do ponto de vista 

da pandemia, hoje estou um pouco 

mais otimista. O principal motivo é 

a compra importante de vacinas que 

o governo passou a fazer a partir 

de março. O ex-ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, adquiriu 100 mi-

lhões de doses da Pfizer, logo o mi-

nistro Marcelo Queiroga comprou 

mais 100 milhões. Além disso, tem 

mais 43 milhões de doses do con-

sórcio Covax Facility, cujo grosso 

Presença frequente nos noticiários desde o início da pandemia, onde busca 

decodificar os caminhos da ciência para vencer a Covid-19, o médico Gonzalo 

Vecina Neto está mais otimista com o panorama brasileiro na contenção da do-

ença, graças à contratação de mais vacinas. Por outro lado, o fundador e primeiro 

diretor-presidente da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) se diz preocupado 

com a herança desse episódio para o complexo de saúde brasileiro. Em conversa 

com a Conjuntura Econômica, Vecina defende apoio público para que a pesquisa 

e a indústria nacional de biotecnologia evoluam, e que as manifestações de valo-

rização do SUS suscitadas pela crise sanitária não se percam passado o momento 

mais crítico da pandemia. “O financiamento da saúde é uma das discussões que 

deveríamos pensar em travar, mas ainda não o fizemos”, aponta.

Gonzalo Vecina Neto
Professor da Faculdade de Saúde Pública da USP,  
ex-diretor-presidente da Anvisa 

Foto: Arquivo pessoal

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Sem Estado não 
existe sociedade”
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a população de 12 a 18 anos, e te-

remos que ver também como fazer 

para vacinar as crianças. Primeiro, 

porque criança também morre dessa 

doença. Muito menos, mas morre. E 

segundo porque as crianças indo às 

escolas carregam material biológico 

entre a escola e a casa. Como nenhu-

ma vacina é 100% eficaz, significa 

que uma parte da população vacina-

da em contato com a população não 

vacinada poderá ter a doença. Essa é 

uma questão a que poucos têm aten-

tado. Tomam vacina e pensam: aca-

bou. Mesmo com a vacina da Pfizer, 

sobre a qual se aponta 95% de eficá-

cia, tem 5% na média que tomam e 

não desenvolvem anticorpos. Então, 

esses 5% só estão protegidos se toda 

a população estiver protegida. 

Também temos que pensar que 

não deixaremos de receber gente 

de fora do país, que continuaremos 

está por chegar, e outros 38 milhões 

da Janssen, também compradas por 

Pazuello. Além das vacinas do Insti-

tuto Butantan e da Fiocruz; respec-

tivamente, 100 milhões de doses de 

Coronavac, cujas entregas terminam 

agora em agosto, e 210 milhões de 

doses da AstraZeneca, entregues em 

pequenas porções mensais de 15 mi-

lhões que vão terminar em fevereiro 

de 2022. Nesse cenário, se Pfizer, 

Janssen e Covax Facility fizerem a 

maior parte de suas entregas no se-

gundo semestre, acho que teremos 

condição de terminar a vacinação 

de todos os brasileiros maiores de 

18 anos até o final de outubro. Mas 

ainda não há cronograma. Com as 

doses em mãos, conseguimos vaci-

nar facilmente de 2,5 milhões a 3 

milhões de pessoas por dia. O medo 

não é de não conseguir vacinar, mas 

de não ter vacina.

Considera que novos aumentos de 

contágio – sem contar a variante Del-

ta – advêm de erros nas restrições à 

circulação, e/ou excesso de confiança 

dos já vacinados? 

Veja, a vacinação de idosos já fez 

cair a mortalidade nesse grupo no 

Brasil. A vacinação em Serrana (SP) 

também já fez cair o número de mor-

tos por Covid-19 em 95% na cidade. 

Vacinar muda as coisas. Mas muda 

tudo? Não. Isso é algo do qual tam-

bém já temos certeza. A vacinação 

de toda a população acima de 18 

anos terá um impacto. Mas ainda 

ficarão faltando cerca de 60 milhões 

de jovens e crianças. Espero que so-

brem doses da Pfizer para vacinar 

a receber turistas. Ou seja, gente 

que pode entrar com a doença, com 

chance de reativação da pandemia. 

Por isso dizem que o novo normal 

ainda vai demorar para chegar, pois 

temos mais variáveis com as quais 

trabalhar. E por isso volta e meia di-

zemos: é importante o Brasil vacinar? 

Sim. Mas é fundamental também o 

mundo se vacinar. Não haverá imu-

nidade no mundo enquanto todos 

não estiverem vacinados e o vírus 

parar de circular. Caso contrário, 

teremos que continuar vacinando, e 

teremos inclusive que discutir a pos-

terior aplicação de doses de reforço. 

Países como Espanha e Inglaterra já 

estão fazendo pesquisas sobre qual 

a consequência de, ao ter tomado 

uma determinada vacina, receber 

um reforço de outra. Os resultados 

até agora são bons, o que é muito 

positivo. Então, quando economis-

tas perguntam quando voltaremos à 

normalidade do ponto de vista sani-

tário, digo que será algo paulatino, e 

terá idas e vindas. Mas hoje o cená-

rio é mais otimista. 

Qual, em sua opinião, é a influência 

da CPI nessa conjuntura?

Acho que o efeito imediato da CPI 

é colocar o Executivo em estado de 

alerta. E esse estado de alerta pode 

ter três consequências. A primeira é o 

Executivo perceber um erro que está 

cometendo e tentar corrigi-lo. Talvez 

a resposta de finalmente decidir se 

empenhar na compra de vacinas tenha 

sido algo nessa linha, de tomar algum 

cuidado. O presidente Bolsonaro tam-

bém andou falando de suspender o 

“Quando economistas 

perguntam quando 

voltaremos à normalidade 

do ponto de vista 

sanitário, digo que será 

algo paulatino, e terá  

idas e vindas”
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uso de máscara. Isso é gravíssimo, não 

pode. A CPI se manifestou, e talvez 

ele tenha voltado atrás. Não o fez for-

malmente, mas parou de falar, e talvez 

seja por pressão da CPI. O segundo 

efeito possível é ele tomar consciência 

de que o preço do Centrão subiu e ele 

tem que pagá-lo, com a entrega de 

mais cargos, dinheiro para emendas. 

Para mim, essa é uma consequência 

muito real da CPI: divulgar o preço 

do Centrão para mantê-lo no poder. 

A terceira possibilidade é acontecer de 

fato uma troca de poder. Acho mui-

to pouco provável, embora não creia 

que faltarão evidências. 

Passado o momento mais crítico no 

combate à pandemia, como consi-

dera que o debate sobre o fortale-

cimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) se dará?

Essa é uma pergunta que tira o sono 

da gente. Porque continuamos no 

mesmo governo que tem se revelado 

de uma incompetência horizontal. 

Mesmo quando faz o que aparente-

mente deveria fazer com maestria, 

que é a privatização de estatais. Es-

tamos perto de fazer uma privatiza-

ção da pior forma possível, fazendo 

as coisas ficarem mais ineficientes e 

caras, como é o caso da Eletrobras 

(a aprovação da MP na Câmara 

aconteceu três dias depois da entre-

vista). Metade dos recursos do SUS 

vem do governo federal, então, não 

vejo saída. Não tenho dúvida de que 

o atual ministro da Saúde, Marcelo 

Queiroga, é melhor que Pazuello. 

Mas ele não tem uma visão de saúde 

pública. Está nitidamente se equili-

brando numa navalha terrível. Não 

pode falar contra a hidroxicloroqui-

na, não pode se pronunciar sobre 

uso de máscara. É uma situação ex-

tremamente delicada. Acho que está 

se saindo bem, mas não sei quanto 

tempo ele dura, nem quanto ele po-

derá corrigir das deficiências que 

precisam ser corrigidas. 

Agregue a tudo isso o fato de que 

ainda estamos sob a égide, e vamos 

ver até onde isso vai durar, da Emen-

da Constitucional 95. Não consigo 

imaginar como vamos melhorar o 

Brasil vivendo sob o teto de gastos. 

Hoje, países como os Estados Uni-

dos estão desenhando planos de 

salvação nacional onde o Estado é 

o grande indutor. Enquanto isso, 

estamos jogando este jogo com um 

tabuleiro de 4 anos atrás, quando 

não tinha pandemia, tampouco pa-

ralisação econômica. E não vejo hoje 

estadistas que percebam os erros que 

estamos cometendo. Os remédios 

continuam sendo os mesmos: é taxa 

de juros, equilíbrio das contas, e des-

confio que os remédios que devería-

mos ministrar agora são diferentes. 

Então, estou muito preocupado. 

No caso da saúde, o problema do 

subfinanciamento não é anterior 

ao teto de gastos, derivado de o 

setor não contar com orçamento 

próprio, ficando dentro da assis-

tência social?

Enquanto não tivermos uma preo-

cupação social com o financiamento 

do SUS, acho que deveríamos cami-

nhar para engessar o Orçamento, 

criar vinculações. Que é o que os 

economistas não querem. O gover-

no federal é o único que não conta 

com vinculação para a saúde. Na es-

fera municipal, é de 15% da receita 

bruta; nos estados, 12% da receita 

bruta. É um remédio amargo? Os 

economistas dizem que sim. Mas um 

governo que não tem preocupação 

social merece esse remédio amargo. 

O financiamento da saúde é uma das 

discussões que deveríamos pensar 

em travar, mas ainda não o fizemos. 

Na saúde suplementar, há segmen-

tos que buscam ganhar eficiência 

explorando oportunidades como a 

da telemedicina, que antes da pan-

demia tinha seu uso muito mais 

restrito. Para o SUS, também há si-

tuações novas que podem ser ex-

ploradas no pós-pandemia em bus-

ca de melhorias do sistema? 

“(Vinculação) é um 

remédio amargo? Os 

economistas dizem que 

sim. Mas um governo 

que não tem preocupação 

social merece esse 

remédio amargo”
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Primeiro, sem dúvida alguma, está o 

fortalecimento da atenção primária. Já 

temos uma boa atenção primária, mas 

teríamos que fortalecer a cobertura 

da estratégia da saúde da família. As 

mudanças que foram feitas no modelo 

de financiamento durante a gestão do 

ex-ministro Luiz Henrique Mandet-

ta não fizeram bem. No modelo de 

transferência de recursos do ministério 

por equipe, existia a possibilidade de 

fazer transferências parciais a equipes 

incompletas, e isso foi suspenso. Em 

muitas áreas do país – não só grotões, 

mas periferias de grandes cidades – há 

dificuldade em contratar médicos, e 

com esse financiamento conseguia-se 

manter uma equipe. Então teríamos 

que retomar esse tema a partir daí. 

Em segundo lugar, precisamos insistir 

em alcançar algum tipo de ferramen-

ta que permita uma informatização 

mais uniforme do SUS. Isso implica 

O setor privado depende um pou-

co do funcionamento da economia. 

Hoje, 20% dos planos de saúde no 

Brasil são individuais; 20% são co-

letivos por adesão e 60% são co-

letivos pagos como benefício pelo 

empregador. Grande parte desses 

empregadores pertence a um peda-

ço muito bem selecionado da capa-

cidade econômica do país, de forma 

que a pandemia não chegou a gerar 

um impacto tão forte para os pla-

nos. E ainda surgiram oportunida-

des como a que mencionou, de usar 

a telemedicina, permitindo reduzir 

um pouco a sinistralidade que os 

assombra, mas que é uma discussão 

bastante mais complexa. 

No SUS, é diferente. A dependên-

cia que temos da atividade econômi-

ca é no sentido do financiamento. O 

sofrimento do SUS é muito maior. 

Veja, o orçamento federal deste ano 

para o SUS é igual ao de 2019. Isso 

é um desastre. Estados e municípios 

têm menor capacidade de retração 

porque têm vinculação orçamentá-

ria e estão mais próximos da popu-

lação. Já o atual governo federal tem 

prazer em “desfinanciar”. É uma si-

tuação muito mais complicada. Hoje 

vemos um discurso de valorização 

do SUS, e isso é muito importante. 

Mas não vejo chance de avanço pois, 

como disse, é um governo que não 

tem preocupação social. 

Antes da pandemia, havia uma am-

pla discussão sobre formas de apri-

morar a eficiência do SUS. Se fôsse-

mos retomá-la agora, quais pontos 

o senhor priorizaria? 

escolher ferramentas que permitissem 

maior interoperabilidade entre unida-

des, e até uma integração dos sistemas 

público e privado. 

A terceira questão, que não fre-

quenta muito essas listas, é a cons-

trução de regiões de saúde. Por 

exemplo, discutimos muito a questão 

da fila única para acesso às UTIs. O 

grande desafio para a fila única, en-

tretanto, não é o setor privado, mas 

existir fila. Em seu estabelecimento, 

o SUS acabou tendo um desvio mui-

to municipalista, que por sua vez tira 

a oportunidade de se desenhar me-

lhor o atendimento à saúde. Veja o 

caso do município de São Paulo, que 

conta com algo em torno de 20 hos-

pitais do estado, outros tantos hospi-

tais municipais. Essas duas redes não 

têm nenhum tipo de contato. Quem 

gerencia a rede municipal é um sis-

tema chamado Sistema Integrado de 

Gestão de Assistência à Saúde (Siga), 

e quem gerencia a rede estadual é um 

sistema chamado Central de Regula-

ção e Oferta de Serviços de Saúde 

(Cross). Do total das internações re-

alizadas no município, 15% são de 

não munícipes, e isso acontece ao sa-

bor da demanda, pois não há qual-

quer modelo de organização. 

Então, temos que montar um mo-

delo de gestão de acesso a serviços 

que tenha base demográfica regional. 

Teríamos que pensar em manchas 

populacionais, e não político-admi-

nistrativas como as municipais e/ou 

estaduais. Para isso, é preciso discu-

tir um modelo de governança entre 

estados e municípios. E é o governo 

federal que tem essa capacidade in-

dutiva, por ser o maior financiador 

“Precisamos trabalhar 

com saúde populacional, 

sequenciamento genético, 

epidemiologistas 

genômicos, para identificar 

a próxima crise sanitária e 

tomar decisões a tempo”
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do sistema. Dessa forma, ninguém 

entraria em um serviço de média e 

alta complexidade sem ser com a de-

manda da atenção primária, sempre 

por protocolos, e pela gestão regio-

nal dessa base de serviços.

Nesse debate ainda há outro com-

ponente, que não faz parte necessa-

riamente do arranjo do SUS, que é 

a reforma administrativa. Mas uma 

reforma que está muito longe do que 

hoje se debate no governo. O setor 

de saúde seria um dos mais benefi-

ciados por uma reforma preocupada 

com a eficiência da gestão pública, 

algo que nunca tivemos. 

Quais elementos de uma reforma 

administrativa trariam mais impac-

to ao setor de saúde?

Veja, administrar é alcançar objetivos 

pela mobilização de recursos. Para 

mobilizar recursos, a administração 

pública precisa licitar e concursar. É 

impossível gerenciar serviços de saú-

de que funcionam 24 horas por dia, 

7 dias por semana, com as regras da 

administração pública que temos para 

licitar e concursar. Continuo achan-

do que as diferentes parcerias entre o 

setor público e privado – não quero 

usar o termo PPP, pois este está sendo 

usado na legislação com outro senti-

do – são um bom caminho. Criando 

um espaço de encontro entre a capa-

cidade de gerenciar do setor privado 

e a capacidade de oferecer serviços 

do setor público, poderíamos resol-

ver esse problema. E o que temos que 

ter como mediadores? Contratos que 

a administração pública tenha capa-

cidade de gerenciar, para garantir a 

eficiência na utilização dos recursos, 

por um lado, e a não existência de 

dolo, de corrupção, do outro. Para 

mim, estes são os dois desafios que 

precisamos vencer: a ineficiência e 

a corrupção, para utilizar de forma 

mais extensiva a atuação conjunta 

entre setor público e privado. 

A pandemia levantou a polêmica da 

autonomia dos países na produção 

de produtos médicos e insumos far-

macêuticos. Como o senhor avalia 

essa questão no Brasil?

Um país como o nosso, de 210 mi-

lhões de habitantes, não é como o 

Uruguai, que não pode produzir o 

que quiser. Temos mercado, e se sou-

bermos fazer as coisas direito, tam-

bém temos ao menos o Mercosul. Ou 

seja, haveria capacidade de produzir 

um monte de coisa se houvesse o mí-

nimo de política pública para estimu-

lar a produção local. Mas também é 

preciso muita inteligência para fazer 

algo assim. E, historicamente, somos 

um desastre nesse sentido. 

Mas hoje, por exemplo, temos vários 

projetos de vacina contra a Covid-

19 – a Butanvac, outros em desen-

volvimento na Fiocruz, em Minas 

Gerais, no Paraná. Mas nem todos 

conseguiram recursos necessários 

para seu desenvolvimento. 

Insisto: não acredito que com este go-

verno haja possibilidade de se fazer 

algo. O que acho que está sendo noti-

ciado pode ser uma agenda futura. O 

sistema de produção de qualquer coi-

sa, seja uma invenção, seja de empre-

endedorismo, se beneficia de uma ar-

ticulação entre a capacidade indutiva 

do Estado, a capacidade de produção 

de conhecimento das universidades e 

instituições de pesquisa, e a capacida-

de empreendedora do setor privado 

de transformar pesquisa e desenvol-

vimento em inovação. Este governo 

não tem capacidade de mostrar o que 

ele poderia induzir; ele praticamente 

fechou a capacidade de pesquisa das 

universidades brasileiras – hoje te-

mos 10% das bolsas de pesquisa de 

mestrado e doutorado ativas. Não há 

produção intelectual no mundo que 

resista à não existência da produção 

de mestres e doutores. 

Então, agora não tem solução. Mas 

existe como pensar uma política que 

permita que o Brasil se beneficie do 

fato de que há, sim, capacidade cientí-

fico-tecnológica para desenvolver pro-

dutos na área de biotecnologia. Uma 

“A Anvisa sabe todas as 

lições que deveria saber. 

Quem tem que aprender 

é a sociedade brasileira, 

sobre a importância de 

uma agência reguladora 

independente”
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parte das indústrias de capital nacional 

está desenvolvendo produtos de bio-

tecnologia em território brasileiro. O 

que elas precisam é que haja um míni-

mo de garantia de que vai ter mercado. 

Veja o caso da insulina. O Brasil repre-

senta 3% do mercado mundial de insu-

lina. Como eu entro competitivamente 

em um mercado no qual os quatro ou 

cinco principais atores têm em média 

de 10% a 15% do mercado mundial? 

Se um deles entrar aqui, a capacidade 

de produzir um movimento econômi-

co destrutivo é muito grande. Então, 

é preciso um mínimo de proteção do 

Estado. Não quero aqui voltar à dis-

cussão do nacional-desenvolvimentis-

mo dos anos 50, não estou falando de 

fazer um artificialismo desse porte. O 

que estou falando é de defender o mer-

cado brasileiro de multinacionais que 

têm 15% do mercado mundial numa 

briga em que estou tentando resguar-

dar 3%. Se não houver Estado nessa 

equação, não consigo ter um pedaço 

do mercado nacional que me permita 

ganhar força, negociar e vender pro-

dutos fora do Brasil também. 

O fato é que nunca tivemos esse al-

cance. Veja o caso dos medicamentos 

hemoderivados. A matéria-prima para 

eles é sangue, o que temos de boa qua-

lidade. Gastamos cerca de US$ 300 

milhões por ano com hemoderivados. 

Em 2002, decidimos investir em uma 

fábrica no sertão de Pernambuco (em 

Goiana, a cargo da estatal Hemobrás, 

criada em 2004). Eu estava presen-

te na reunião em que se tomou essa 

decisão. Já colocamos mais de R$ 1 

bilhão nela, e não se produziu sequer 

um mililitro de qualquer produto para 

tratar os hemofílicos brasileiros. Con-

tinuamos sendo importadores, tendo 

sangue no Brasil. Nenhum governo de 

2002 para cá conseguiu desatar esse 

nó. Porque existem interesses econô-

micos, mas, também, por nossa in-

competência fantástica. 

Em conversa com a Conjuntura 

Econômica (https://bit.ly/3A8K8Sj) 

no ano passado, o diretor-presiden-

te da Empresa Brasileira de Pesqui-

sa e Inovação Industrial (Embrapii), 

Jorge Guimarães, afirmou que tinha 

dificuldade em conseguir contratos 

de parceria entre universidades e 

farmacêuticas. Considerava que 

estas, apesar de capitalizadas, pre-

feriam se acomodar no mercado 

de genéricos, investindo pouco em 

inovação. O senhor concorda? 

Antes de responder, vale ressaltar 

que a Embrapii é uma das coisas 

“Hoje falamos em 

melhorar o SUS, 

combater a tragédia da 

desigualdade. Passada a 

pandemia, continuaremos 

nos lembrando  

dessas tarefas?”

boas que fizemos, e tem dado muito 

certo. Como também é o (acelera-

dor de partículas) Sirius (https://bit.

ly/35PYitB), a Embrapa, a Embraer. 

Eles são provas de nossa capacidade 

de fazer coisas boas. 

Veja, temos empresas brasileiras 

investindo em biossimilares, que é 

um primeiro passo para se produzir 

produtos biológicos. Assim que se 

aprende a fazer uma cópia, o cami-

nho fica aberto. Butantan e Fiocruz 

atuam nessa área da biotecnologia, 

mas sofrem um pecado original: se-

rem indústrias estatais. O escape que 

criaram para se proteger da incom-

petência do Estado brasileiro são as 

fundações de apoio. Então, a Fiotec 

e a Fundação Butantan impulsionam 

a possibilidade de funcionamento 

das duas instituições, e elas estão ti-

rando proveito disso. Mesmo assim, 

é preciso financiamento. O Butantan 

já deixou de produzir uma série de 

vacinas por falta de investimento, e 

porque a commodity é mais bara-

ta. O problema disso é que um dia 

o produtor, que acabou gerando um 

monopólio, pode decidir não fazer 

mais, e aí ficaremos sem vacina de 

hepatite, de difteria... 

Acordar para essa realidade tal-

vez nos faça desenhar políticas pú-

blicas indutivas. Por isso, hoje são 

poucos os fabricantes nacionais – 

como Libbs e Cristália – que, por 

decisão própria, decidiram vertica-

lizar sua produção. Os que vertica-

lizaram certamente devem ter um 

lucro menor do que os que estão 

comprando matéria-prima na Índia 

e na China. A diferença é que em 

uma situação como a atual conse-
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guem manter a produção, porque 

fabricam localmente. 

Hoje vários cientistas apontam 

que é preciso preparar o sistema 

de saúde para a próxima pande-

mia. Como fazê-lo?

O que tenho dito em nossa conversa 

é que, sem Estado, não existe socie-

dade. Essa é uma frase complexa, 

pois tem muita gente que acha que 

menos Estado é mais sociedade. 

Nem menos nem mais Estado sig-

nifica mais sociedade, pois socie-

dade precisa da gestão do Estado 

para existir. E realmente precisa-

mos criar capacidade de identificar 

a próxima crise sanitária, e o Es-

tado brasileiro, inclusive o Sistema 

Único de Saúde, não tem hoje essa 

capacidade. Não temos um centro 

de controle de doenças como os 

países mais desenvolvidos têm, e 

precisamos de uma instituição que 

seja capaz de trabalhar com saúde 

populacional, sequenciamento ge-

nético e formação de epidemiolo-

gistas genômicos. Assim é possível 

identificar a próxima crise sanitá-

ria e tomar decisões a tempo. 

Pois ela, sim, existirá. Primeira-

mente, porque a Covid-19 não é a 

única crise sanitária, ainda que seja a 

mais grave. Tivemos H1N1, gripe su-

ína, gripe aviária, outro coronavírus 

lá no início de 2003. Temos proble-

mas com microrganismos emergentes 

o tempo todo. E quantos países se dão 

ao luxo de ter seis biomas como temos 

no Brasil – pampa, Mata Atlântica, 

cerrado, pantanal, Amazônia, caatin-

ga –, embora bastante destruídos? Em 

todos há microrganismos que desco-

nhecemos, e conforme criamos pres-

são econômica sobre esses biomas, 

existe a possibilidade de algum saltar 

para o homem. Então, é uma capa-

cidade que temos que desenvolver, e 

que não se faz com o setor privado. 

Precisa do setor público, porque tem 

um pedaço que é vigilância epide-

miológica. Estamos acordando agora 

para isso, discutindo. Uma parte do 

dinheiro do Todos pela Saúde foi en-

caminhada justamente para começar 

a pensar o desenvolvimento de uma 

capacidade dessas. 

A discussão sobre as vacinas colo-

cou a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) na boca do povo, 

que passou a questionar as decisões 

sobre a aprovação ou não de deter-

minados imunizantes, a velocidade 

Parte das indústrias de 

capital nacional está 

desenvolvendo produtos de 

biotecnologia em território 

brasileiro. Elas precisam de 

um mínimo de garantia de 

que terão mercado

dos processos. Há alguma lição para 

a Anvisa nesta pandemia? 

Acho que a Anvisa não tem que apren-

der lição nenhuma. Ela sabe todas as 

lições que deveria saber. Quem acho 

que tem que aprender é a sociedade 

brasileira, sobre qual a importância 

de se ter uma agência reguladora inde-

pendente. Isso significa ter um órgão 

responsável por criar um mercado 

mais homogêneo. Não fosse a Anvisa, 

nosso mercado, falando em termos de 

negócios, seria muito pior. A Anvisa 

conseguiu regularizá-lo para todos 

os operadores envolvidos com algum 

tipo de produto que têm interesse para 

a saúde, o que vai de medicamentos e 

alimentos a cosméticos e materiais de 

limpeza. Ela coloca regras que não são 

brasileiras, são mundiais. Veja, existem 

certas coisas que não reconhecemos, 

mas são importantes para existir boa 

produção e bom comércio – ou seja, 

empregos e lucro. Uma dessas coisas é 

o que o Inmetro, a Anvisa, estão ofere-

cendo: a capacidade de medir, de com-

parar, tanto produtos que entram aqui 

quanto os que o Brasil produz e quer 

exportar. Temos que entender que só 

uma agência independente com o po-

der que a Anvisa tem é que consegue 

esse tipo de entrega. 

Queria deixar um último recado. 

Temos que ter muita capacidade de 

não esquecer as lições aprendidas 

com a pandemia. Meu grande medo 

é que hoje estamos falando em me-

lhorar o SUS, combater a tragédia 

da desigualdade social no Brasil. 

Mas, passado o momento mais crí-

tico dessa pandemia, será que con-

tinuaremos lembrando que essas 

tarefas têm que ser realizadas? 
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A pandemia internacional da Covid 

agravou a situação social particu-

larmente precária de parcela impor-

tante da população brasileira, bem 

como acentuou as dificuldades a se-

rem equacionadas pelas políticas pú-

blicas, sobretudo as sociais. É hora 

de aproveitar a crise para repensar 

instituições, regras e práticas. 

Como uma possível iniciativa nes-

sa direção, se poderia adotar um Có-

digo da Ordem Social, que buscasse 

harmonizar as ações públicas previs-

tas no Título VIII da Constituição 

Brasileira. Ele é bastante abrangen-

te, compreendendo não apenas Se-

guridade Social (Previdência, Saúde 

e Assistência Social), como também 

Trabalho e Educação (incluindo 

Cultura e Desporto), e Meio Am-

biente, Ciência e Tecnologia, entre 

outros. A busca de maior eficiência 

nos resultados e responsabilização 

das autoridades públicas e seus ges-

tores poderia ser dada a partir de 

uma lei complementar nacional, que 

se chamaria da Responsabilidade 

Social, conforme pensamos com Gil-

mar Mendes, o também professor do 

IDP e ministro do STF.1 A ideia seria 

ir até além do que já tem sido pre-

conizado em outros projetos, com 

a mesma nomenclatura (como o de-

fendido pelo senador Tasso Jereissa-

ti2), focados em conseguir financiar 

uma maior proteção social aos mais 

pobres e desassistidos. 

Na raiz, é preciso reconhecer que 

essa ordem social já foi definitiva-

mente abalada pela desocupação 

anterior à pandemia, e explode com 

ela.3 A exemplo do resto do mundo, a 

proteção social, incluindo a previdên-

cia, foi construída em torno da figura 

do emprego formal, financiada por 

empregadores e empregados em cima 

da folha salarial. Essa estrutura já es-

tava fragilizada antes da chegada do 

coronavírus, por conta da opção dos 

empregadores por contratar serviços 

(no lugar de assinar carteira) e depois 

pela automação crescente (chegando 

à fase dos serviços), bem assim da 

tendência mais recente dos próprios 

trabalhadores, ssobretudo os mais 

jovens, preferindo ser independentes 

ou empreendedores a terem emprego 

fixo. Nunca o Brasil teve uma deso-

cupação acima da metade de seus tra-

balhadores (vide figura 1). 

Reordenar políticas sociais

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e pesquisador do CAPP/Universidade de Lisboa e GV Europa
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A parcela crescente dos que tra-

balham sem carteira assinada já de-

veria saber, mas a pandemia deixou 

claro a eles que, quando perdem 

trabalho e renda, não são assisti-

dos pelo seguro-desemprego, assim 

como, no futuro, ainda que distante, 

quando envelhecerem não terão di-

reito à aposentadoria, ou receberão 

um valor baixo diante de suas atuais 

rendas e necessidades. Em que pese 

já se ter aprovado uma importante 

e grande reforma previdenciária, ela 

mirou mais a redução do déficit fiscal 

e compreende um regime que tende a 

perder contribuintes e beneficiários. 

Importa ir além e se reinventar o 

conceito de seguridade, para que seu 

custeio não se baseie apenas na folha 

salarial e para estimular uma autên-

tica poupança previdenciária, esti-

mulando e protegendo quem poupa 

para o futuro.  

Como o próprio nome diz, o auxí-

lio emergencial não é uma solução es-

trutural. Não basta só proteger, como 

será preciso reinserir na economia os 

milhões que já estavam vivendo à sua 

margem e só passaram a ser vistos 

depois da pandemia.4 Um caminho 

é transformar um benefício assisten-

cial em trabalhista, que não se limite 

àqueles que têm emprego formal.5

Uma ideia seria adotar um seguro-

destrabalho e, mais do que se pagar 

um benefício, condicionar o direito 

a ele à formação, treinamento e re-

qualificação desses trabalhadores,6 

inicialmente até podendo trabalhar 

em ações públicas alternativas.7 É 

o caso do que tem sido chamado 

de inovação ou empreendedorismo 

social,8 em que os desocupados po-

deriam ser mobilizados para prestar 

serviços comunitários e vender ser-

viços e bens públicos, sob uma ló-

gica de mercado e não como mera 

filantropia. Poderia ser essa também 

uma porta de entrada para inscrição 

em uma nova categoria de MEI-So-

cial – que permitisse, inclusive, ser 

apoiado pelo Sistema S, e em articu-

lação com prefeituras, inclusive com 

políticas de compras públicas locais 

e dirigidas.9 É preciso tirar proveito 

do fato de o Brasil ser, ainda que em 

grande parte por necessidade, um 

dos campeões mundiais de empre-

endedorismo.10 Mais do que isso, 

cabe destacar o fato de que mesmo 

no meio da pandemia, disparou e 

se bateu recorde de sonho de ter o 

próprio negócio em pesquisa sobre 

Elaboração própria. Fonte: Ipea. Disponível em: <https://bit.ly/3x0jhpb>. 
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empreedendorismo no país (ver figu-

ra 2), com 71% daqueles nascentes 

justificando a opção por obter CNPJ 

por “estar regularizado”.

À parte essas novas formas de 

proteção social, é preciso que se re-

organize toda a política social. Há 

que se nacionalizar sua formulação e 

modernizar sua gestão. Em particu-

lar, é chave adotar definitivamente o 

cadastro único de cidadão. Contem-

plaria todos os brasileiros e todos 

os serviços públicos cobertos pela 

ordem social da dita Constituição 

Cidadã. Todos os brasileiros, como 

dito, registrados em um cadastro 

nacional unificado, com um único 

número de identificação de cada 

cidadão. Exigiria que existisse um 

plano nacional integrado para con-

templar e harmonizar ações e obje-

tivos de todas as políticas – ou seja, 

da seguridade social (previdência, 

assistência, saúde), passando pela 

educação, e contemplando também 

assistência ao trabalhador (inclu-

sive seguro-desemprego), ciência e 

tecnologia e assistência às minorias 

(como indígenas). 

Todas as ações dos diferentes ní-

veis e unidades de governo precisa-

riam estar harmonizadas e ser con-

sistentes e coerentes entre si. Assim, 

por exemplo, quem não estiver em 

idade ou condições de trabalhar, po-

deria ser atendido pela rede de assis-

tência social – depois, se comprovas-

se não ter renda, poderia fazer jus a 

benefícios, como do Bolsa Família, 

ou receber apoio de governos esta-

duais e municipais, como creches in-

fantis, asilos e restaurantes popula-

res. A tal rede não poderia ascender 

aos brasileiros que não atendessem 

aos critérios – a menos que pagas-

sem aí sim por todo o serviço. 

Já a parcela da população em ida-

de de estudar e não trabalhar, pode-

ria ser cadastrada e acompanhada 

no acesso aos sistemas de educação, 

da infantil até o ensino médio. Ou-

tros serviços poderiam estar vincu-

lados e sempre exigida coparticipa-

ção, mesmo com valores irrisórios. 

Deveria haver um estímulo a quem 

estuda (e trabalha ou não) que seria 

negado àqueles que podem e não 

estudam. Quando em idade e con-

À parte essas novas formas 

de proteção social, é 

preciso que se reorganize 

toda a política social.  

Há que se nacionalizar  

sua formulação e 

modernizar sua gestão

Figura 2 Sonho de “ter o próprio negócio”, em (%)
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dições de trabalhar, poderiam ser 

inseridos em programas de forma-

ção e de requalificação profissional, 

que deveriam contemplar todas as 

instituições de ensino superior mais 

parceria com o Sistema S e outras 

entidades profissionais. 

O fato é que todo e qualquer bra-

sileiro, em qualquer momento de 

sua vida, estaria vinculado a uma 

das diferentes redes que compõem 

um sistema nacional e único de pro-

teção social responsável. Esta quali-

ficação tanto cabe ao poder público 

que estaria obrigado a prestar ser-

viços ou oferecer benefícios, quanto 

cabe ao próprio cidadão a ele ascen-

der de forma responsável. Um bom 

sinal é o uso de um único e grande 

cadastro nacional, que fizesse todos 

os cruzamentos necessários, sobre-

tudo para verificação automática se 

acesso a um benefício ou a um ser-

viço é permitido àquele cidadão, se 

ele contribuiu ou se ele reúne con-

dições. Não pode nem se registrar 

para receber o Bolsa Família quem 

já receba renda por outra fonte, seja 

empregatícia ou não – nem é o caso 

de expurgar depois, mas simples-

mente de sequer aceitar inscrição ou 

a baixar automaticamente tão logo 

receba outra renda.

Enfim, será preciso repensar as 

fontes de financiamento (que agora 

será a nova prioridade de uma re-

forma tributária), como será preci-

so atentar como nunca se fez para o 

conceito de seguridade social.11 De 

outro, será preciso tratar de forma 

consistente e harmônica as políticas 

sociais, que não devem se limitar a 

previdência, saúde e educação. Aju-

daria ter um código que procurasse 

disciplinar e dar consistência e coe-

rência às diferentes ações. No novo 

normal, na ordem financeira inter-

nacional, não se cobrará apenas 

responsabilidade fiscal, que se man-

tenham contas públicas em ordem, 

mas que isso seja feito também com 

responsabilidade social e ambiental, 

ou seja, protegendo a população e 

a natureza. O Brasil tem enormes 

vantagens nessas matérias, até em 

termos de expertise em legislação. 

A Constituição já contempla um 

quadro bastante abrangente de po-

líticas sociais no seu título específi-

co, e mais do que nunca precisa ser 

colocada à prova. 

1Vide propostas do ministro Gilmar Mendes em 
debate em <https://bit.ly/3dkFmqL>. 

2Projeto de Lei no 5.343, de 2020. Disponível 
em: <https://bit.ly/3h0j8wy>. 

3Dados da Pnad Contínua mostram pela pri-
meira vez um nível de ocupação abaixo de 
50%. Disponível em: <https://bit.ly/2BrECQV>.  

4Entre outros, o Banco Mundial também alertou 
para as mudanças no mercado de trabalho, a 
quebra do contrato social e a necessidade de 
um nível mínimo universal de proteção social, 
especialmente na economia informal, por refor-
mas em subsídios, na regulação do mercado de 
trabalho e na política tributária. World develop-
ment report 2019: The changing nature of work, 
2019. Disponível em: <https://bit.ly/3ayoMjL>. 

5A OIT indicou que, no que se refere à cobertura 
efetiva para desempregados, o Brasil apresen-
ta uma baixa abrangência, de apenas 7,8%. Ver 
World social protection report 2017-19: Universal 
social protection to achieve the sustainable deve-
lopment goals, 2019. Disponível em: <https://
bit.ly/2SxMjKz>. 

6Ainda que voltado para pequenas e microem-
presas (PMEs), a China vem oferecendo, sem 
custos, treinamentos técnicos e de gestão on-
line bem como promovendo digitalização dos 
negócios e a adoção de cloud. Para panorama 
das políticas para PMEs ao redor do mundo ver 
Tackling COVID-19: SME policy responses, OCDE, 
2020. Disponível em: <https://bit.ly/2VsvbqB>. 

7Para mais detalhes da proposta do seguro-
destrabalho, ver: Afonso, J. R. Desafios do dis-
tanciamento: propostas de seguro-destraba-
lho e inovação social. In: Mendes, G.; Santana, 
H.; Afonso, J. R. (Orgs.). Governance 4.0 para 
Covid-19 no Brasil. 1 ed. São Paulo: Almedina, 
2020, v. 1, p. 407-436.

8O tema tem ganho cada vez mais destaque 
no Fórum Econômico Mundial, especialmente 
pela Fundação Schwab para o Empreendedo-
rismo Social, refletido, por exemplo, no Mani-
festo Davos 2020. Disponível em: <https://bit.
ly/2Uw4YrP>.

9Como as infraestruturas urbanas mudarão no 
mundo pós pandemia, as prefeituras podem 
aproveitar mão de obra e negócios locais para 
avançar nesse sentido. Ver “Cities after corona-
virus: how Covid-19 could radically alter urban 
life”, The Guardian, 26/3/2020. Disponível em: 
<https://bit.ly/2UNeKoo>. 

10Dados do GEM 2019 mostram que país apre-
senta uma taxa de empreendedorismo inicial 
entre adultos de 23%, a maior entre os países 
selecionados. Disponível em: <https://bit.
ly/2GhGaiF>.

11No que se refere ao desafio de financiar uma 
ampliação de programas de proteção social 
cabe atentar ao alerta de Era Dabla Norris 
e Changyong Rhee, do FMI: “A tentação de 
instituir transferências de renda universais 
e ‘dar dinheiro a todos’ deve ser moderada 
pelo objetivo de garantir apoio adequado aos 
mais vulneráveis a um custo fiscal razoável”. 
Em: Um New Deal para os trabalhadores infor-
mais na Ásia. FMI. Disponível em: <https://bit.
ly/2DcV60a>.  

Todo e qualquer brasileiro, 

em qualquer momento de 

sua vida, estaria vinculado 

a uma das diferentes redes 

que compõem um sistema 

nacional e único de 

proteção social responsável
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HOMENAGEM

Em 1944, nascia em Nova Fribur-

go, no Rio de Janeiro, Carlos Geral-

do Langoni, que viria a ser um dos 

principais expoentes do pensamento 

econômico do país. Iniciou seus es-

tudos no Colégio Nova Friburgo, 

que foi um projeto pioneiro da Fun-

dação Getulio Vargas (FGV), com 

bolsa paga pela prefeitura da cidade 

e pelo então presidente da FGV, Luis 

Simões Lopes. Foi seu primeiro vín-

culo com a instituição com sede no 

Rio de Janeiro, que iria se perpetuar 

ao longo de sua carreira.

Em 1966, formou-se pela Fa-

culdade Nacional de Economia da 

Langoni: um homem à 
frente do tempo

Claudio Conceição, do Rio de Janeiro

Praia Vermelha, atual Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

sendo aluno de Octávio Gouvêa de 

Bulhões, Julian Chacel e Isaac Kers-

tenetzky, entre outros. Um ano após 

se formar, ingressou no curso de 

programação e planejamento eco-

nômico no Centro de Treinamento 

para o Desenvolvimento Econômico 

e Social (Cendec), do Ministério do 

Planejamento, onde Affonso Celso 

Pastore era um dos professores. Foi 

o trampolim para ganhar uma bol-

sa de estudos e ir fazer doutorado 

na Universidade de Chicago, nos 

Estados Unidos, sendo o primeiro 

brasileiro a obter o doutorado em 

economia por aquela universidade, 

em 1970.

Sua tese de doutorado The sour-

ces of Brazilian economic growth, 

de 1970, publicada em livro em 

1974 com o título As causas do 

crescimento econômico do Brasil 

despertou para uma reflexão, ain-

da que tênue, sobre a relação entre 

educação e crescimento econômico, 

amplificada em outro livro, Distri-

buição de renda e desenvolvimento 

econômico do Brasil.

Em artigo publicado no último 

dia 20 de junho no O Estado de 

Foto: FGV
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S.Paulo, seu ex-professor, Affonso 

Celso Pastore, relata que em sua tese 

de doutorado Langoni “estimou em 

25% a taxa de retorno social dos in-

vestimentos em capital humano e em 

12% a dos investimentos em capital 

fixo”. Ou seja: para crescer era preci-

so investir em capital humano. Ape-

sar disso, essa semente não germinou 

pois o país atravessava um ciclo de 

industrialização, crescendo mais que 

os Estados Unidos e com renda per 

capita maior que a coreana.

Pastore, ex-presidente do Banco 

Central e sócio da A.C. Pastore & 

Associados, menciona que a segun-

da contribuição de Langoni, essa 

com muito maior impacto, “foi o 

livro Distribuição da renda e desen-

volvimento econômico do Brasil, de 

1973”, onde explica as causas da 

concentração de renda no Brasil, 

que teria sido usada como “instru-

mento para acelerar o crescimento. 

Para elevar a demanda de bens de 

consumo, o governo teria aumen-

tado a renda dos mais ricos, e para 

controlar a inflação teria reduzido 

os salários dos mais pobres. As evi-

dências empíricas de Langoni deram 

provas claríssimas de que o aumento 

na concentração de renda derivou 

do distanciamento crescente entre os 

salários dos trabalhadores qualifica-

dos, cuja oferta era inelástica, e dos 

não qualificados, com oferta abun-

dante e elástica”.

Quando retornou ao Brasil, Lan-

goni foi trabalhar no Instituto de 

Pesquisas Econômicas da Univer-

sidade de São Paulo (Fipe/USP), a 

convite de Pastore e Antonio Carlos 

Rocca, onde criou o programa de 

pós-graduação e a revista de Estu-

dos Econômicos. De lá, foi lecionar 

na Escola de Pós-Graduação em 

Economia (FGV EPGE), voltando 

às origens onde havia ingressado, 

em Friburgo, aos 9 anos. Na épo-

ca, o diretor da escola era Mário 

Henrique Simonsen que, convidado 

para o Ministério da Fazenda, foi 

substituído por Langoni que, aos 29 

anos, tornou-se diretor da EPGE de 

1973 a 1979.

Em agosto daquele ano, assumiu 

a diretoria da Área Bancária do Ban-

co Central a convite de Ernane Gal-

vêas, criando o Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (Selic). Em 

janeiro de 1980, assumiu a presidên-

cia do Banco Central aos 35 anos, o 

mais jovem da história do BC.

Ao sair do Banco Central em se-

tembro de 1983, criou o Centro de 

Economia Mundial (FGV CEM), o 

primeiro lugar de debates sobre a 

abertura da economia brasileira.

Flamenguista roxo, foi membro 

de vários conselhos de empresas, 

consultor e membro do Conselho 

Monetário Nacional (CMN) e do 

Conselho Nacional de Comércio Ex-

terior (Concex). Também foi repre-

sentante do Brasil como governador 

suplente no Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI). Era um dos assesso-

res que se reuniam, com frequência, 

com o ministro da Economia, Paulo 

Guedes, para auxiliar na formulação 

de políticas públicas para o país.

Carlos Geraldo Langoni faleceu 

dia 13 de junho, no Rio de Janeiro, 

depois de lutar por mais de 6 meses 

contra a Covid-19.  

“Nasci em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, em uma típica 
família de classe média. Friburgo foi a primeira cidade brasileira a receber 
imigrantes não portugueses; seus fundadores eram suíços, do cantão de 
Fribourg, metade francês e metade alemão; daí Nova Friburgo.”1

“Meu primeiro teste de sobrevivência política foi conviver com a FGV, 
uma instituição com figuras extremamente importantes e cada uma 
com sua própria área de influência.”1

“Eu não gosto de medidas a conta-gotas porque aumentam a 
incerteza no mercado e têm efeito concreto muito modesto. A 
incerteza atrapalha as decisões de investimentos.”2

“A economia brasileira é um avião parado na cabeceira da pista, com 
o motor ligado, mas com o freio de mão puxado. Para o avião decolar, 
basta o Congresso Nacional seguir com o perfil reformista, como já 
está, ao tocar a nova etapa de reformas apresentada pelo governo.”3

*Trechos de entrevista do volume IX da coleção História contada do Banco Central do Brasil, dedica-
do a Carlos Langoni (https://www.bcb.gov.br/historiacontada).
**Declaração à agência de notícias do Grupo Folha, em 2011.
***Trecho de entrevista de Langoni a O Estado de S. Paulo, em 201.

Memória – Carlos Langoni
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A independência do Banco Central*

Carlos Geraldo Langoni

PONTO DE VISTA

A explosão do risco Brasil e a enor-

me volatilidade dos mercados finan-

ceiros no ano passado são uma evi-

dência concreta dos elevados custos 

econômicos associados à ausência de 

âncoras institucionais na economia 

brasileira. A exacerbação da incer-

teza refletia a preocupação quanto 

a eventuais descontinuidades no ge-

renciamento da política macroeco-

nômica, especialmente no seu núcleo 

duro representado pelo compromis-

so com a estabilidade.

A ausência de um Banco Central 

independente foi fator crítico que 

explica o overshooting cambial e a 

percepção externa distorcida de um 

país à beira de uma moratória tanto 

de sua dívida externa como interna. 

É importante perceber que os custos 

desta instabilidade não ficam limita-

dos aos mercados financeiros, mas 

acabam extravasando para o lado real 

da economia, através da penalização 

de juros reais excessivamente elevados 

e revisão de planos de investimentos. 

A consequência prática é a contração 

adicional do ritmo já modesto de ex-

pansão da atividade econômica.

A independência do BC foi a solu-

ção que as sociedades democráticas 

encontraram para conciliar estabili-

dade econômica com transição po-

lítica. Constrói-se uma blindagem 

institucional que permite ao BC 

perseguir o objetivo da estabilidade, 

protegido das inevitáveis pressões de 

diferentes grupos da sociedade que 

não querem arcar com os custos ine-

vitáveis da política monetária. Esta 

proteção está assegurada pelo man-

dato com prazo predeterminado da 

diretoria que não é coincidente com 

as mudanças de governo.

O ideal é que o BC tenha autono-

mia para definir as metas de inflação, 

além, obviamente, de independência 

operacional para viabilizá-las. Este 

é o modelo do Bundesbank alemão 

que foi herdado com sucesso pelo 

Banco Central Europeu. Aliás, o BCE 

representa uma verdadeira revolução 

monetária: é um banco central inde-

pendente multilateral, veículo funda-

mental para a viabilização do euro.

O Federal Reserve dos Estados 

Unidos construiu sólida reputação 

de combate sem tréguas à inflação. 

Não é coincidência de que o primeiro 

gesto do presidente Bush ao ser elei-

to foi convidar Alan Greenspan para 

permanecer à frente da instituição. 

Na América Latina o Chile é o exem-

plo mais bem-sucedido de um banco 

central independente, elemento deci-

sivo para a excepcional performance 

de sua economia, conciliando cresci-

mento sustentado e inflação baixa.

A opção do governo Lula parece 

ser a de defender autonomia apenas 

operacional para o Banco Central. 

O Ministério da Fazenda e outras 

instâncias do governo é que irão de-

finir as metas de inflação. É um pas-

so na direção certa mas ainda tímido 

para um país que necessita exorcizar 

o fantasma da inflação crônica. É 

também uma solução apenas par-

cial para uma democracia nascente, 

onde cada eleição presidencial se 

transforma em plebiscito sobre a ar-

quitetura macroeconômica.

O novo presidente do BC adotou 

uma alternativa criativa e inteligente 

que agradou aos mercados: enquan-

to espera a aprovação pelo Congres-

so da nova Lei de Responsabilidade 

Monetária, manteve a atual diretoria 

do BC, assegurando uma transição 

não traumática na gestão macro. Pre-

valeceu uma vez mais o jeitinho bra-

sileiro: a autonomia do BC está sendo 

conquistada por ações práticas.

De qualquer forma, falta a sua for-

malização para que a administração da 

economia atinja nova dimensão quali-

tativa: o debate político estará centra-

do na alocação de recursos públicos e 

na natureza das reformas estruturais. 

Política monetária, juros, câmbio esta-

rão sendo gerenciados com o objetivo 

de consolidar a estabilidade, abrindo 

o espaço para um novo estágio de 

crescimento sustentado. 

*Coluna Ponto de vista, publicada em fevereiro 
de 2003 na Conjuntura Econômica.
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Um economista de 
múltiplas dimensões

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas

Carlos Geraldo Langoni começou 

sua vida na Fundação Getulio Vargas 

(FGV) aos 9 anos, segundo me conta-

ram. Veio trazido por sua mãe para 

prestar o curso de admissão no Co-

légio Nova Friburgo. Foi um aluno 

brilhante, tendo obtido uma bolsa de 

Simões Lopes Filho, então presidente 

da FGV, que abria mão de seu salá-

rio para ajudar jovens extremamente 

promissores. Mais tarde cursou eco-

nomia na atual Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), no campus 

da Praia Vermelha, onde se destacou 

como aluno brilhante. Muito jovem, 

foi o primeiro brasileiro a fazer dou-

torado na prestigiosa Universidade 

de Chicago, nos Estados Unidos.

Na sua volta ao Brasil, assumiu 

a posição de subdiretor técnico da 

Escola de Pós-graduação em Eco-

nomia (FGV EPGE), então dirigi-

da por Mário Henrique Simonsen. 

Com a ida de Simonsen para o Mi-

nistério da Fazenda, Langoni assu-

miu o cargo de diretor da EPGE, 

onde permaneceu até 1979, quan-

do foi para o governo. A sua inte-

ração com a FGV foi praticamente 

ininterrupta durante 67 anos de 

sua vida.

Conheci o professor Langoni 

quando vim para a FGV como alu-

no. Apesar de muito jovem, já era 

famoso e admirado por seus con-

temporâneos. Tive, durante muitos 

anos, o prazer e a honra de interagir 

com essa brilhante inteligência que 

por triste golpe do destino sucumbiu 

a essa terrível doença: a Covid-19.

Carlos Langoni foi um economis-

ta com múltiplas dimensões. Foi um 

acadêmico, tendo feito uma excepcio-

nal tese de doutorado. Foi um grande 

professor. Trabalhou na área pública, 

foi membro de vários conselhos de 

empresas, consultor e executivo.

Deixa um inestimável legado na 

linha de Eugênio Gudin, Otávio 

Gouveia de Bulhões, Mário Henri-

que Simonsen, João Paulo dos Reis 

Veloso, e uma legião de colegas, ex-

alunos que, tenho certeza, estão to-

dos entristecidos. 

FGV EPGE: ministro Mário Henrique Simonsen 
e o professor Carlos Geraldo Langoni.

Rio de Janeiro, 1979

Foto: FGV
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Fui aluno do Langoni em 1985, cer-

ca de 2 anos depois que ele saiu do 

governo e voltou à Fundação Getulio 

Vargas. Era uma pessoa extremamen-

te entusiasmada com o que fazia. Es-

tava estudando o que acontecia nos 

países asiáticos e os efeitos disso sobre 

a economia, o que, de certa forma, ia 

ao encontro de seus trabalhos sobre 

a importância do capital humano no 

desenvolvimento de uma nação.

Langoni, com uma excepcional 

formação acadêmica, passou pelo 

Banco Central, primeiro como di-

retor depois como presidente por 

cerca de 3 anos, o que lhe deu uma 

experiência única da interação entre 

a política e a economia.

Depois teve um ótimo desempe-

nho no setor privado, onde foi pre-

cursor na produção de cartas de con-

juntura, completando uma formação 

única de conhecimento do setor pú-

blico, acadêmico e privado.

Toda essa experiência acumulada 

o aproximou de muitas empresas, 

abrindo espaço para a sua participa-

ção em inúmeros conselhos de admi-

nistração no setor privado.

Além de ser reconhecido pelos 

seus pares na academia pelos seus 

trabalhos na década de 70 sobre 

educação e capital humano, era 

muito ouvido, tanto no setor pú-

blico como no privado, transmitin-

do seu conhecimento sempre por 

onde passava.

É uma grande perda para o pensa-

mento econômico e para o país. 

Guerreiro da liberdade

Roberto Castello Branco
Membro do Conselho de Administração da Vale e ex-presidente da Petrobras

Após provocar efeitos devastadores 

sobre a economia e a saúde pública, 

a Covid começou a dar sinais de en-

fraquecimento no Brasil no terceiro 

trimestre de 2020, com declínio no 

número de casos e óbitos e o começo 

da recuperação do choque recessivo. 

Ao mesmo tempo em que produzia 

notícias tranquilizadoras, o ciclo de 

baixa contribuía para mudar a per-

cepção de risco das pessoas, que pas-

saram a retomar interações e, con-

sequentemente, a se expor mais aos 

riscos de infecção.

A mudança comportamental pro-

duziu as raízes de um novo ciclo de 

alta, mais violento do que o primeiro. 

Repetia-se a experiência da gripe espa-

nhola, que teve uma segunda onda ain-

da mais letal do que a primeira, como 

constataram R. J. Barro e outros.1

Foi nesse início do novo ciclo da 

pandemia que Langoni adoeceu e se 

internou no dia 8 de dezembro de 

2020. Três dias depois, movido pela 

esperança, lhe enviei mensagem por 

WhatsApp desejando que “em breve 

possa estar fazendo uma bela pales-

tra com o entusiasmo e o brilhantis-

mo que sempre o caracterizaram”. 

Logo percebi que estava profun-

damente enganado, iniciava-se uma 

longa e feroz batalha de 7 meses, que 

acompanhei junto com Edy Kogut e 

José Júlio Senna, velhos amigos da 

EPGE, todos nós angustiados. Diante 

Um precursor das 
cartas de conjuntura

Luiz Guilherme Schymura
Diretor do FGV IBRE
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do poder destruidor da Covid, a luta 

se manteve por tanto tempo devido 

aos avanços do conhecimento médi-

co e ao espírito guerreiro de Langoni, 

traço que o acompanhou desde cedo 

e o levou a ser um vencedor na vida.

Perdemos prematuramente, pois 

ainda com grande vigor físico e inte-

lectual, era um grande brasileiro, ho-

mem provido de significativo espírito 

público, sempre pronto a orientar e 

incentivar os jovens e contribuir para 

a solução de problemas econômicos. 

Carlos Langoni foi um dos gran-

des economistas de nossos tempos, 

um autêntico economista de Chica-

go, defensor de ideias pró mercado 

e pró liberdade de escolha, sempre 

apoiado em sólidos fundamentos te-

óricos e evidência empírica. Profes-

sor rigoroso, desafiava e inspirava 

seus alunos, contagiando-os com seu 

entusiasmo e otimismo. 

Conheci Langoni há 48 anos, quan-

do ingressei na EPGE como aluno de 

mestrado. Fui seu aluno, colega e par-

ceiro em trabalhos e discussões sobre 

política econômica. Iluminou e inspi-

rou minha formação de economista, 

me incentivando a paixão pela ciência 

econômica. Acredito no que uma vez 

ouvi de Robert De Niro, “a paixão pela 

profissão é algo que nunca se esgota”, 

o que evidencia o grau de importância 

que Langoni teve para mim.

A EPGE era então uma escola 

muito jovem, criada há pouco mais 

de 10 anos, tempo muito curto para 

uma instituição acadêmica. Ao ser 

promovido à sua direção, em subs-

tituição ao professor Simonsen que 

assumira o Ministério da Fazenda 

em março de 1974, Langoni imple-

mentou rapidamente uma verdadei-

ra agenda transformacional.

O foco na pesquisa, o intercâm-

bio com professores de universidades 

americanas, entre eles os do Departa-

mento de Economia da Universidade 

de Chicago, numa época em que este 

liderava uma verdadeira revolução 

na ciência econômica, o lançamento 

do primeiro programa de doutorado 

em economia do Brasil e a criação 

de uma verdadeira escola de pensa-

mento econômico, protagonista de 

destaque nos debates sobre a eco-

nomia brasileira, foram algumas de 

suas contribuições que enriqueceram 

a EPGE, a Fundação, a educação e a 

pesquisa econômica no Brasil.

Langoni é autor de dois trabalhos 

seminais, As causas do crescimento 

econômico do Brasil2 e Distribuição 

de renda e desenvolvimento econô-

mico do Brasil. 

Sempre com rigor metodológico e 

emprego do estado da arte da econo-

metria da época, ampliava a compre-

ensão do desenvolvimento econômi-

co entre os economistas brasileiros, 

com a revelação das contribuições 

da educação e dos ganhos de efici-

ência alocativa. Foi um salto enorme 

relativamente à explicação do mode-

lo de Solow, dominante nos anos 70, 

restrita ao investimento em capital 

físico, o crescimento quantitativo da 

força de trabalho e a um resíduo não 

explicado, que seu autor atribuía ao 

progresso tecnológico.

As taxas de retorno social em edu-

cação estimadas por Langoni eram 

consideravelmente mais elevadas do 

que as do investimento em capital 

físico e o retorno social do investi-

mento nas fases iniciais da escala 

educacional eram mais elevadas do 

que nas mais avançadas. Resultados 

importantes que subsidiavam uma 

agenda de desenvolvimento econô-

mico, que infelizmente nossas polí-

ticas públicas, contaminadas pelo 

populismo, não priorizaram.

Trabalhadores mais educados 

não se limitam a saber executar ta-

refas mais complexas, mas possuem 

a capacidade de lidar com novas tec-

nologias e a perceber e a agir para 

corrigir os desequilíbrios de merca-

do, essência do processo de desen-

volvimento econômico. 

Assim, investimento em capital 

humano, inovação e aumento da 

produtividade estão intimamente as-

sociados ao crescimento e desenvol-

vimento econômico.

Passadas cinco décadas, os papéis 

da educação e da alocação de recur-

sos – e consequentemente da produ-

tividade – se encontram no centro da 

moderna teoria do crescimento e de-

senvolvimento econômico, apoiada 

por vasta evidência empírica.

A teoria do capital humano de-

senvolvida por T. W. Schultz, Gary 

Becker e Jacob Mincer nasceu nos 

anos 60, até então era considerada 

politicamente incorreta a mera refe-

rência à expressão capital humano. 

Langoni foi pioneiro no Brasil ao 

aplicá-la no seu trabalho sobre distri-

buição de renda e desenvolvimento 

econômico, tendo sido o grande ven-

cedor no debate contra economistas 

do Ipea que, apoiados em nada mais 

do que uma retórica politicamente 

atraente, apontavam como causas 

do aumento da desigualdade políti-
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cas do governo militar supostamente 

destinadas a promover concentração 

de renda.

A educação possui impacto pode-

roso sobre os salários e um processo 

de rápido crescimento gera desigual-

dade de renda na medida em que 

concorre para formar desequilíbrios 

entre demanda e oferta de trabalho, 

beneficiando mais do que proporcio-

nalmente os trabalhadores mais edu-

cados, cuja oferta é mais inelástica. 

A ampliação do aumento da desi-

gualdade de renda no Brasil entre os 

anos 60 e 70 foi explicada em gran-

de parte pela diferença de níveis de 

educação entre trabalhadores num 

ambiente de crescimento acelerado.  

No campo acadêmico, Langoni ins-

pirou uma geração de jovens econo-

mistas, que produziram diversas teses 

de mestrado e dissertações de douto-

rado por ele orientadas. Tive o privi-

légio de ser um deles e de me tornar o 

primeiro doutor em economia forma-

do pela EPGE e no Brasil, o primeiro 

numa série de cerca de 150 doutores 

da melhor escola de economia do Bra-

sil, que agora completa 60 anos.

Langoni me abriu as portas da 

Universidade de Chicago, oportu-

nidade fantástica para aprofundar 

e consolidar os conhecimentos até 

então adquiridos e poder me rela-

cionar diretamente com quem esta-

va movendo a fronteira da ciência, 

como os professores Gary Becker, T. 

W. Schultz, Robert Lucas Jr., Geor-

ge Stigler e Eugene Fama, e estrelas 

da economia aplicada como “Alito” 

Harberger e Larry Sjaastad. 

Ao voltar de Chicago fui ser pro-

fessor da EPGE e, alguns anos de-

pois, Langoni, já presidente do Ban-

co Central do Brasil, me indicou para 

dirigir o IBMEC, instituição em sérias 

dificuldades financeiras e sem rumo, 

dominada por sociólogos e historia-

dores. Confrontado com o papel de 

gestor, completamente inédito, me vi 

obrigado a realizar um turnaround 

pois a alternativa era o fechamento 

da instituição. Foi uma experiência 

de sucesso e muito valiosa, pois me 

ensinou que a teoria econômica não 

era algo restrito à academia e à for-

mulação de política pública, era tam-

bém um instrumento poderoso para 

a gestão de empresas.

Passados muitos anos voltamos 

a nos encontrar em 2019 quando 

assumi a presidência da Petrobras. 

Entusiasmado com meu discurso 

de posse, em que fiz um manifesto 

contra o monopólio, afirmando que 

detestava a solidão dos mercados, 

Langoni, assessor informal de Paulo 

Guedes, ministro da Economia, e o 

Godfather dos Chicago Oldies, me 

teve como parceiro para abrir para 

a competição o mercado de gás na-

tural, totalmente dominado pela Pe-

trobras. 

Na fase pré-Covid de vez em 

quando nos reuníamos nas sextas-

feiras com Guedes, no antigo Palácio 

da Fazenda no Rio, para discutir os 

planos. Enquanto eu desenvolvia ini-

ciativas infralegais, como a privati-

zação dos ativos de transporte e dis-

tribuição do gás, Langoni trabalhava 

na formulação de um novo marco 

legal, o que vinha sendo perseguido 

sem sucesso há mais de 4 anos. 

Graças à sua competência e per-

severança, em 2021 foi sancionada 

pelo presidente da República a Lei 

no 14.134, a nova Lei do Gás. Nas-

cia um novo mercado, na última das 

inúmeras vitórias de Langoni.

Estamos tristes, perdemos Lango-

ni, uma pessoa muito especial, uma 

das quase 4 milhões de vítimas fatais 

dessa aterradora pandemia, mas não 

devemos perder a esperança e o oti-

mismo, marcas que ele deixou entre 

seus companheiros.

A Covid-19 pode ser para o mundo 

o que foi Pearl Harbor para os ame-

ricanos. Em 1941 cerca de 75% da 

artilharia americana era movida por 

cavalos, quatro anos depois a Améri-

ca havia se transformado na primeira 

potência atômica da história, num gi-

gantesco avanço tecnológico.

Eventos tão marcantes como a 

pandemia têm o poder de acelerar ino-

vações tecnológicas e estimular signi-

ficativas mudanças comportamentais. 

Assim, acredito que em 10 anos tere-

mos uma sociedade mais rica e saudá-

vel, profundamente mais digital e vi-

vendo num mundo mais virtual e data 

centric. A pandemia de 2020/2021 

poderá ser lembrada como um ponto 

de inflexão na história.

Tenho confiança de que nosso 

guerreiro não pensaria diferente. 

Ele sempre acreditou que podemos 

construir um mundo melhor. Não 

vamos desistir! 

1The coronavirus and the great influenza pandemic: 
Lessons from the “Spanish flu” for the coronavirus’s 
potential effects on mortality and economic activi-
ty”, March 2020, WEP, NBER.

2Tradução de sua dissertação, The sources of 
Brazilian economic growth, para obtenção do 
título de PhD, o primeiro de um economista 
brasileiro na Universidade de Chicago.



J u l h o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  31 

CONJUNTURA HOMENAGEM

A morte do  
nosso Fittipaldi

Rubem Novaes
Doutor em Economia pela Universidade de Chicago e ex-presidente do Banco do Brasil

Faleceu, após longo período hospi-

talizado, o nosso Fittipaldi. Assim 

o Langoni era chamado por mim 

por ter sido o pioneiro na busca de 

um doutorado na Universidade de 

Chicago, pavimentando o caminho 

seguido depois por tantos Chicago 

boys, hoje Chicago oldies. 

Nesta analogia com nossos gran-

des campeões do automobilismo, eu 

associava o nome do Cláudio Ha-

ddad ao do Nelson Piquet e o nome 

do ministro Guedes ao do Ayrton 

Senna. Perguntado pelo Langoni 

onde eu ficava na história, respondi, 

para sua risada gostosa, que eu seria 

o Rubinho Barrichello.

Tive, no passado recente, um con-

tato permanente com o Langoni. 

Antes da aceleração da pandemia, o 

ministro Guedes cumpria sua agen-

da das sextas-feiras no Rio, quando 

se encontrava com o Langoni com 

frequência. Mesmo sem uma partici-

pação formal no governo, o ministro 

não dispensava seu aconselhamento 

nas questões mais relevantes. E eu 

pegava carona em algumas dessas 

discussões onde o interesse público 

prevalecia sempre. Langoni nunca 

deixou de emprestar sua competência 

e experiência aos membros da equipe 

econômica e, sem dúvida, deixou sua 

marca na regulação do gás.

Os estudos que o Langoni fez 

sobre capital humano, desenvolvi-

mento econômico e distribuição de 

renda são clássicos da literatura es-

pecializada. Sua dedicação à EPGE 

(da FGV) deu à escola um padrão 

de qualidade internacional. Sob sua 

presidência, o Banco Central talvez 

tenha passado pelos momentos mais 

difíceis da história. Esgotadas nos-

sas reservas externas, o país teve que 

se defrontar com os credores para 

uma longa e dolorosa renegociação 

da dívida externa. Aqui, também, a 

competência e a dedicação do Lan-

goni se mostraram presentes.

Em suma perdemos um grande 

brasileiro e eu perco um amigo. 

Que descanse em paz quem soube 

fazer a diferença! 

Universidade de Chicago – EUA
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Foi em uma sala de aula que conheci 

Carlos Langoni. Ele como profes-

sor, eu como aluno. O ano era o de 

1970 e ele dava aula de desenvol-

vimento econômico num centro de 

treinamento em economia, chamado 

Cendec, vinculado ao Ipea. Dirigido 

pelo saudoso Og Leme, o curso do 

Cendec funcionou no Rio de Janeiro 

por cerca de 5 anos, tendo servido de 

credencial para a obtenção de bolsas 

no exterior. Não foram poucos os 

que disto se beneficiaram, a começar 

pelo próprio Langoni, que concluíra 

o curso em 1966. 

As aulas ministradas por Lango-

ni não poderiam estar mais em cima 

do que havia de novo em matéria de 

teoria econômica. Acabara de che-

gar de Chicago, onde completara o 

doutorado. Entusiasmava os alunos 

com sua enorme capacidade didática 

e com seu enfoque moderno de cres-

cimento econômico. 

Ao término do curso, tornamo-

nos mais próximos, pois fui tra-

balhar como assistente de pesqui-

sa num projeto, desenvolvido no 

IBRE, pelo qual ele era um dos res-

ponsáveis. Em razão disso, testemu-

nhei de perto o interesse despertado 

pela bagagem intelectual que Lan-

goni trouxera de Chicago. Em ar-

tigos, palestras, aulas e entrevistas, 

ele discorria sobre o tema central 

de sua dissertação de doutoramen-

to. Traduzida para o português, a 

dissertação viraria um livro, sob o 

título As causas do crescimento eco-

nômico do Brasil. 

Nesse trabalho reside uma de suas 

mais significativas contribuições ao 

estudo da economia em nosso país. 

Direcionar eficientemente os recur-

sos seria indispensável para qual-

quer economia que desejasse crescer. 

Tendo observado que o retorno de 

investimentos em capital humano 

era praticamente o dobro do retor-

no a investimentos em capital físico, 

Langoni falava da necessidade de 

dar prioridade a investimentos no 

homem, e não em máquinas. 

Em sua outra grande contribui-

ção como pesquisador, Distribuição 

da renda e desenvolvimento econô-

mico do Brasil, a importância da 

educação seria novamente destaca-

da, agora como elemento central na 

explicação da piora da distribuição 

de renda. Langoni defendeu a ideia 

de que essa piora derivara da dinâ-

mica do processo de crescimento 

econômico, que produzira aumen-

tos salariais mais expressivos para 

os trabalhadores mais qualificados, 

justamente os mais escassos. Fosse 

mais abundante o estoque de capi-

tal humano, os resultados seriam 

outros. Investir em educação seria 

o caminho para crescer e para uma 

renda mais bem distribuída. 

Langoni deixa também outra 

grande marca: a de educador, de for-

mador de economistas. Ao assumir a 

direção da Escola de Pós-graduação 

em Economia (EPGE), em março de 

1974, ocupando o cargo que Mário 

Henrique Simonsen deixara para 

comandar o Ministério da Fazenda, 

deu continuidade ao plano de ambos, 

de formar doutores em economia. 

Com esse objetivo, montou o time 

de professores que o ajudou a condu-

zir os primeiros anos desse tão bem-

sucedido programa. Tenho orgulho 

de ter feito parte desse time. Ainda 

hoje ouço depoimentos de muitos 

que cursaram a EPGE naquela época, 

testemunhas da enorme dedicação de 

Langoni aos objetivos da escola. 

Sou imensamente grato a Lan-

goni, por tudo que com ele aprendi 

e pela influência positiva que teve 

sobre os primeiros passos de minha 

vida profissional.  

Um formador de 
doutores em economia

José Júlio Senna
Chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV IBRE



J u l h o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 3 

CONJUNTURA HOMENAGEM

A relevância do 
capital humano

Aloisio Araujo
Professor da FGV EPGE e pesquisador emérito do Impa

Conheci Langoni na antiga Univer-

sidade do Brasil, hoje Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na 

Praia Vermelha. Ele era um ano mais 

velho e me deixou uma forte impres-

são já naquela época, sempre muito 

objetivo, com ideias claras e expe-

ditas. Não o conheci em Chicago, 

quando dei aulas, pois ele já havia 

retornado ao Brasil.

A contribuição de Langoni para 

o país foi enorme. Sua tese de dou-

torado sobre a importância do capi-

tal humano no crescimento de uma 

nação surgiu num período em que 

os economistas, de uma forma ge-

ral, não se preocupavam muito com 

essa questão. O Brasil estava muito 

atrasado na questão educacional, 

havia pouco investimento na área, 

e o trabalho de Langoni, embasado 

em dados e evidências empíricas, 

colocou o problema em discussão, 

lançando uma semente que, hoje, se 

discute e faz parte das análises de 

qualquer economista.

O trabalho de Langoni é uma re-

ferência para todos que estudam a 

questão do capital humano na pros-

peridade de um país. Seu falecimen-

to é uma grande perda para o pensa-

mento econômico. 

Carlos Langoni em evento de 
comemoração dos 20 anos do BC. 

Brasília, 1985

Fotos: Livro História contada do
Banco Central do Brasil, Carlos Langoni

Na Casa Branca, com o o então 
vice-presidente dos Estados 

Unidos, George H. W. Bush. 
Washington, D.C., 1983
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Recuperação econômica 

requer tratar as sequelas da 

pandemia e combater o velho 

normal: nossa tendência ao 

baixo crescimento

Um plano 

para o país

A estrada de 2021 tem se mostrado sinuosa para o Brasil. Diferentemente de 

outras economias mais bem-sucedidas em conter o avanço da Covid-19, o 

país fecha a primeira metade do ano com a pandemia ainda muito presente 

na vida da população. Seja pela irreparável marca de 500 mil mortos vítimas 

do vírus alcançada em meados de junho, seja pelo desenrolar da CPI – que de 

uma investigação sobre negligências no trato com a crise sanitária evoluiu a 

denúncias de corrupção na compra de vacinas, jogando mais pressão sobre o 

governo –, a Covid-19, por enquanto, é um tema difícil de se abrandar.  
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Em suas colaborações em entre-
vistas, publicações e webinars, pes-
quisadores do FGV IBRE têm ana-
lisado duas dimensões desse desafio 
sob o ponto de vista econômico. A 
primeira, de curto prazo, envolve 
dosar elementos positivos e negati-
vos dispostos até agora na balança 
da recuperação econômica da pan-
demia. No prato das boas notícias 
se acomodam a surpresa com o de-
sempenho da atividade, a aceleração 
da vacinação a partir de junho, e a 
melhora das estimativas para o dé-
ficit primário e a dívida pública. No 
prato oposto estão elementos não 
previstos no início do ano, como a 
dimensão da crise hídrica e da pres-
são inflacionária, que aceleram a 
normalização da política monetária 
e levarão o IPCA a estourar o teto 
do intervalo da meta este ano. Tam-
bém, a composição heterogênea do 
crescimento, ainda dependente da 
resposta mais forte do setor de servi-
ços. Como grande empregador, este 
concentra boa parte do potencial de 
reação do mercado de trabalho e da 
geração de renda, basilares em uma 
economia que retrocedeu na redução 
da desigualdade e da pobreza. 

Já a segunda dimensão observada 
pelos pesquisadores, mais de longo 
prazo, trata de estimar a combina-
ção das sequelas deixadas pela crise 
sanitária com os desafios estruturais 
que o país enfrenta desde antes da 
Covid-19. E identificar caminhos 
possíveis para que, na saída da pan-
demia, se evite cair nas mazelas do 
velho normal brasileiro, de uma 
economia com baixa capacidade de 
crescimento. Como aponta Arman-
do Castelar, pesquisador associado 
do FGV IBRE, em artigo publicado 

Indicadores de mobilidade vs. atividade econômica: 
variação em relação aos níveis de janeiro de 2020

Em %

no Correio Braziliense (30/6), o PIB 
per capita brasileiro deverá fechar 
2021 4,5% menor do que há 10 
anos, e é preciso acelerar seu cres-
cimento para reverter o aumento da 
pobreza registrado nessa década per-
dida. São dimensões que se cruzam e 
precisam ser pensadas conjuntamen-
te, sob o esteio de um plano para o 
país cuja construção, na análise dos 
pesquisadores, hoje se vê debilitada 
pela conjuntura política. 

Virada de chave
Por ser uma crise gerada fora do sis-
tema econômico – diferentemente 
da crise financeira global de 2008, 
por exemplo, que deixou marcas de 
longo prazo na economia –, a reto-
mada da atividade em cada país tem 
sido tão rápida quanto o ritmo de 
flexibilização das medidas de isola-
mento permite. No caso do Brasil, 
a queda na mobilidade observada 

este ano, mesmo com a segunda 
onda de contágio, foi menor do que 
a registrada no início da pandemia, 
colaborando positivamente para a 
reação da atividade e a revisão para 
cima das projeções de crescimento. 
Silvia Matos, coordenadora de Eco-
nomia Aplicada do FGV IBRE, lem-
bra que a estimativa do IBRE para 
o PIB em 2021 é de 4,8%, confor-
me publicado no Boletim Macro de 
junho (https://bit.ly/3j9hOc2). “Te-
mos uma expectativa melhor, mas 
a recuperação que vemos até ago-
ra é um número agregado que não 
representa a economia como um 
todo”, reforça, indicando as dispa-
ridades no desempenho de diferen-
tes setores, alguns apontando resul-
tados acima do nível pré-pandemia, 
outros ainda muito aquém. No Bo-
letim, cita o caso dos serviços pres-
tados às famílias, cuja atividade em 
abril se encontrava 40,1% abaixo 
do patamar de fevereiro de 2020.  
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No caso da indústria, Aloisio 
Campelo, superintendente de Esta-
tísticas Públicas do FGV IBRE, res-
salta a manutenção da confiança em 
alta – acima tanto do nível da neu-
tralidade quanto do pré-pandemia –, 
puxando o nível de confiança empre-
sarial medido pelo FGV IBRE para o 
maior nível observado desde 2013. 
No caso dos segmentos relacionados 
às commodities, preço internacional 
e demanda externa devem se man-
ter como garantidores de uma boa 
travessia por 2021. Para a indústria 
de transformação, mesmo sofrendo 
os riscos relacionados à pressão de 
custos – ampliada com a crise hídri-
ca – e da desorganização da cadeia 
de suprimentos, a necessidade de 
reposição do nível de estoques deve 
manter a atividade aquecida. “Ao 
observar o comportamento da in-
dústria, é preciso levar em conta que 
o setor vem de um período ruim – 
entre março de 2014 e fevereiro de 
2020, o PIB do setor registrou queda 

de 13,7% em termos reais”, lembra 
Campelo. No caso do desafio infla-
cionário, o economista pondera que 
o forte aumento da demanda impeliu 
essas empresas a trabalhar mesmo 
com menos lucro, mas que os repas-
ses já estão acontecendo, recompon-
do parte dessa margem. 

Para o setor de serviços, a esperan-
ça é que parte da demanda reprimida 
pelo isolamento – e absorvida pelo 
setor industrial, com o aumento do 
consumo de bens duráveis e semidu-
ráveis – volte com mais força a partir 
do segundo semestre, com um maior 
controle da pandemia conforme au-
menta o percentual da população 
imunizada. O que já acontece, desta-
ca Campelo, nos países à frente nessa 
recuperação. “Em junho, os Barôme-
tros Econômicos Globais apontaram 
o setor de serviços alcançando o maior 
nível da série no indicador coinci-
dente, que reflete a situação atual da 
atividade econômica”, conta. Uma 
resposta amplamente comemorada, 

já que o prejuízo ao setor aconteceu 
em todos os pontos do globo alcança-
dos pelo vírus. Campelo diz que essa 
reação também começa a aparecer 
nas sondagens do IBRE para o Brasil. 
“Em junho, a confiança do setor de 
serviços registrou a maior alta desde 
fevereiro de 2020, aproximando-se 
do nível pré-pandemia. No caso bra-
sileiro, entretanto, esse aumento de 
otimismo ainda é influenciado mais 
pela expectativa com a situação futu-
ra do que pela situação atual”, diz, 
indicando que o nível de recuperação 
também varia conforme a atividade, 
mantendo-se menor entre os serviços 
prestados às famílias. No agregado, a 
estimativa do FGV IBRE para o se-
tor de serviços no segundo trimestre 
é de crescimento de 0,9% contra o 
trimestre anterior e 11,1% na com-
paração ano sobre ano. “Na segunda 
metade do ano, a esperança é de que, 
com maior abertura a atividades que 
envolvem convívio social, em um pri-
meiro momento as pessoas busquem 

Fonte: FGV IBRE.

Serviços no Brasil
Recuperação da confiança, em níveis diferentes
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serviços como de turismo e lazer até 
com mais intensidade do que habitu-
almente fariam”, diz Campelo. 

Silvia Matos lembra, entretanto, 
que mesmo que a taxa de poupança 
acumulada durante a pandemia sirva 
para impulsionar esses gastos, o con-
sumo das famílias no agregado ainda 
deve ser prejudicado pelo alto índice 
de desemprego – cuja reversão depen-
de, por sua vez, da melhora do setor 
de serviços. “A pressão sobre a massa 
de rendimento das famílias deve se-
gurar parte dessa reação ao longo do 
ano”, diz. No trimestre fechado em 
abril, a massa de rendimento habitual 
calculada pela Pnad Contínua estava 
5,4% aquém do mesmo período do 
ano anterior. Ainda há que se consi-
derar, lembra Silvia, o efeito da in-
flação sobre o poder de compra das 
famílias – que por ser mais forte em 
itens como alimentação e bens admi-
nistrados, atinge mais intensamente 
a camada mais pobre. De acordo ao 
Ipea, no acumulado em 12 meses até 
maio, a taxa de inflação das famílias 
de renda muito baixa foi de 8,9%, 
mais de dois pontos percentuais aci-
ma da observada na faixa de renda 
alta (6,3%). A previsão do IBRE para 
o IPCA é de 6,4% no fechamento do 
ano. “Para devolver a inflação para 
a meta em 2022 (de 3,5%, com tole-
rância de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo), a normalização 
da política monetária tem sido ace-
lerada, com efeitos em termos da re-
cuperação da própria economia, que 
virá com mais custos”, diz Silvia. Ela 
lembra que esse quadro é especial-
mente ruim para as famílias mais en-
dividadas, que poderão sofrer com o 
encarecimento do crédito.  

Silvia e Fernando Veloso, que 
também lideram o Observatório da 

Fontes: KOF, ETH Zurich e FGV IBRE.

No mundo, serviços lideram alta do  
otimismo com a economia

Barômetro Econômico Global Coincidente, em pontos
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Fev-mar-abr 
2021, em milhões

Variação % fev-
mar-abr 2020

Empregado setor privado com carteira 29.605 -8,1

Empregado setor privado sem carteira 9.752 -3,7

Empregador 3.766 -10,4

Setor público 11.824 -0,7

Conta própria 24.040 2,8

Trabalho: muito a recuperar
Pessoas de 14 anos ou mais ocupadas

Fev-mar-abr 
2021, em milhões

Variação % fev-
mar-abr 2020

Agricultura 8.698 6,5

Indústria geral 10.939 -4,3

Construção 5.991 1,6

Transporte, armazenagem e correio 4.330 -8,3

Alojamento e alimentação 4.062 -17,7

Informação, comunicação, ativ. fin., 
imob., prof. e administrativas

10.712 3,2

Outros serviços 4.085 -13,9

Fonte: Pnad Contínua – IBGE.

Variação, por atividades (selecionadas)
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Produtividade Regis Bonelli (https://
ibre.fgv.br/observatorio-produtivi-
dade), demonstram preocupação 
especialmente com a recuperação 
do emprego. Eles lembram que o 
nível de desocupação, que já é alto 
(14,7% no trimestre fevereiro-abril, 
2,1% acima da taxa do trimestre 
anterior), tende a se manter em nível 
elevado ainda por um bom tempo, 
dado o grande contingente de pes-
soas que perderam seus empregos 
e não foram em busca de um novo 
trabalho. No período de fevereiro 
a abril deste ano, o grupo fora da 
força de trabalho era 7,7% maior 
do que no mesmo período de 2020, 
o que representa um aumento de 
5,45 milhões de pessoas de 14 anos 
ou mais sem procurar emprego, to-
talizando 76,38 milhões. “É preci-
so lembrar que a pandemia afetou 
muito mais os trabalhadores infor-
mais e menos qualificados, e que a 
recolocação dessas pessoas tende a 
ser mais desafiadora”, destacou Fer-

Fev-mar-abr 
2021

Variação % fev-
mar-abr 2020

Empregado setor privado com carteira 2.362 -3,1

Empregado setor privado sem carteira 1.597 -2,1

Setor público 4.073 3,3

Empregador 5.975 -5,8

Conta própria 1.883 0,5

Massa de rendimento real habitual de 
todos os trabalhos (R$ milhões)

212.313 -5,40%

Renda e inflação: caminhos opostos
Rendimento médio real habitual (R$)

Fonte: Pnad Contínua – IBGE.

Fonte: FGV IBRE.

Endividamento das famílias
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57,68

30,69

nando Veloso, em webinar do FGV 
IBRE com O Estado de S.Paulo so-
bre os desafios para o crescimento 
do país. “Em 2020, as ocupações 
de baixa escolaridade foram parti-
cularmente afetadas, com redução 
de 17,1% e 14,8% no emprego de 
pessoas sem instrução e com ensino 
fundamental incompleto, e pessoas 
com ensino fundamental completo 

e ensino médio incompleto, respec-
tivamente”, ressaltou. Para Veloso, 
ainda que a fotografia macro da 
recuperação seja de um movimento 
em V, o choque sanitário deixará 
sequelas fiscais, sociais e no mer-
cado de trabalho que se mostrarão 
desafiadoras. E que se somarão, a 
partir de 2022, quando se espera 
que a pandemia esteja controlada, 
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aos desafios estruturais que o Brasil 
já enfrenta para superar os entraves 
que levam ao baixo crescimento. 

Desafio estrutural
“Não será fácil, pois a demanda por 
gastos será maior”, lembra Silvia. 
Para este ano, a melhora das contas 
públicas no geral promoveu a folga 
necessária para que uma nova ro-
dada de auxílio emergencial – e até 
uma extensão adicional, como apon-
ta o pesquisador associado do FGV 
IBRE, Livio Ribeiro – caiba sem gran-
de ruído nas contas de 2021. “Ha-
verá uma demanda não só por um 
Bolsa Família mais robusto, como 
também por alguma forma de pro-
teção dos trabalhadores informais, 
cuja geração de renda é mais volá-
til”, descreve Veloso. Um debate que 
foi capa da Conjuntura Econômica 
de junho (https://bit.ly/3xp8IMM), e 
que também é tratado nesta edição, 
no artigo do economista José Rober-
to Afonso (ver pág. 20). 

Um primeiro risco, apontam os 
pesquisadores, é que por falta de dire-
trizes consistentes ou ambiente para 
um bom debate de políticas públicas 
no Congresso, qualquer projeto aca-
be se perdendo pelo caminho, tor-
nando-se uma lei de baixa qualidade, 
ou aquém da necessária. Outro é que, 
no afã de garantir boas notícias em 
ano eleitoral, o governo tenda a bus-
car atalhos, tomando decisões de gas-
tos permanentes com base em folgas 
orçamentárias conjunturais, como a 
que se espera para o teto de gastos 
em 2022 – devido à diferença entre 
índice de reajuste do teto (IPCA de 12 
meses até junho) e o que corrige o sa-
lário mínimo (INPC do ano fechado), 
que atualiza políticas previdenciárias. 

“Precisamos pensar na atuação da 
política econômica de forma ainda 
mais cuidadosa e eficaz”, diz Silvia, 
lembrando que, se de um lado a de-
sigualdade afeta o potencial de cres-
cimento de um país, não é a política 
social que dará conta de garantir ge-
ração de renda. “Precisamos de re-
cuperação da economia. E de crescer 
mais do que crescíamos, e esperamos 
crescer em 2022”, diz, indicando que 

a estimativa do IBRE para o PIB do 
ano que vem é de expansão de 1,7%. 

No webinar sobre crescimento, o 
ex-ministro da Fazenda, Nelson Bar-
bosa, pesquisador associado do FGV 
IBRE, defendeu que esse salto de 
crescimento só poderá acontecer com 
ações mais ambiciosas por parte do 
Estado: um projeto de reconstrução 
econômica voltado ao investimento 
e emprego, tal como o programa do 

Inflação (IPCA)
 Variação acumulada em 12 meses (%)
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presidente dos Estados Unidos Joe 
Biden, guardadas as proporções. “É 
preciso uma postura mais ativa do 
governo, pois a recuperação não é 
só uma questão cíclica, mas de com-
posição”, afirmou. “Se deixar a eco-
nomia andar por si só, ela crescerá 
se especializando nas atividades em 
que já tem grandes vantagens, como 
a de commodities agrícolas. Mas esta 
não gera emprego suficiente para um 
país de 210 milhões de habitantes”, 
declarou, defendendo que se induza 
o desenvolvimento de novas vanta-
gens produtivas. Para Barbosa, esse 
caminho de reconstrução demanda-
ria uma estratégia fiscal separada em 
duas frentes: uma de apoio financei-
ro, pela emissão de dívida; e outra 
de encaminhamento de reformas, 
para não perder de vista a trajetória 
da dívida pública. “São estratégias 
que precisam caminhar juntas. E 
se recursos forem canalizados para 
projetos e iniciativas com grande po-
tencial de aumentar a capacidade de 
produção e a produtividade do Bra-
sil, isso pode gerar um aumento de 

crescimento que pagará o endivida-
mento necessário”, afirmou. 

Para o pesquisador do FGV IBRE 
Samuel Pessôa – que não concor-
da com a política defendida por 
Barbosa, por considerar que o atu-
al desequilíbrio fiscal do país não 
comportaria tal estratégia sem levar 
a aumento do risco e de todos os 
efeitos colaterais advindos deste –, o 

principal risco de qualquer plano de 
aumento de gastos é de captura por 
grupos de interesse, de forma inapro-
priada, comprometendo ainda mais 
o horizonte de recuperação econô-
mica. “A impressão que tenho é a 
de que o governo Bolsonaro tem um 
vazio de decisão não por uma ques-
tão fiscal, mas porque tem outras 
agendas. E sem a liderança do Exe-
cutivo, esse espaço pode ser ocupado 
da pior maneira possível”, citou no 
mesmo evento online, dando como 
exemplo o resultado da privatização 
da Eletrobras, cujos determinantes 
de criação de infraestruturas novas 
pode implicar ineficiências futuras 
para o setor elétrico.

Manoel Pires, pesquisador asso-
ciado e coordenador do Observató-
rio de Política Fiscal do FGV IBRE, 
amplia as ilustrações indicando que 
a incapacidade até agora registrada 
em realizar o ajuste fiscal necessário 
para cumprimento do teto de gastos 
levou a uma austeridade seletiva que 
prejudica o avanço na estruturação 
de políticas focadas em incentivar 

2021 R$ bilhões

Déficit primário ex-Covid (2a reprogramação) 119,0

Déficit primário (subnacionais e estatais, LDO 2021) -40,0

Anterior R$ 241,30/
mês, 4 meses

Atual R$ 241,30/
mês, 7 meses

Alternativo R$ 241,30/
mês, 8meses

Gastos Covid 2021 (AE + vacinação + outros) 110,0 130,0 142,0

Déficit primário potencial (SPC) 189,0 209,0 221,0

% PIB

Anterior Atual Alternativo

Déficit primário potencial (SPC) 2,2% 2,4% 2,5%

Fonte: BRCG.

Novos ajustes na estrutura de receitas e despesas levam a  
resultados melhores em 2021, mesmo com auxílio

“É preciso uma postura 

mais ativa do governo, 

pois a recuperação  

não é só uma  

questão cíclica,  

mas de composição” 

Nelson Barbosa, FGV IBRE
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crescimento, gerando certa fadiga 
entre os atores e a sociedade. “Isso 
nos fez atacar gastos produtivos – 
como os em investimento, saúde, 
educação, ciência e tecnologia –, que 
geram crescimento de longo prazo, 
em detrimento de outros improduti-
vos, que de certa forma levam a ine-
quidades, já que estão preservados 
politicamente, seja por preferência 
do governo, seja por grupos de inte-
resse que conseguem protegê-los.” 

Conclusão semelhante tiveram 
os debatedores do webinar do FGV 
IBRE com a Folha de S.Paulo que 
tratou do sistema tributário e o fi-
nanciamento de políticas sociais. 
Vilma Pinto, assessora da Secretaria 
de Fazenda do Paraná, recentemen-
te sabatinada no Senado para com-
por a diretoria da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), mencionou no 
evento o caso dos subsídios tribu-
tários, isenções fiscais que somente 
no âmbito dos tributos federais hoje 
somam 4,2% do PIB, ou R$ 307,9 
bilhões. Ainda que as fontes de ine-
ficiência desse grupo de políticas já 
tenham sido estudadas e registradas, 
a proposta apresentada para comba-
tê-las presente na Emenda Constitu-
cional 109, resultante da PEC Emer-
gencial, diz, é coberta de exceções 
que dificultam seu cumprimento. A 
EC 109 exige o estudo de medidas 
para que em até 8 anos esses be-
nefícios sejam reduzidos a um per-
centual não maior que 2% do PIB. 
Mas Vilma alerta que as exceções 
colocadas na EC 109 – que livram 
do corte políticas como a do Simples 
Nacional, da cesta básica e da Zona 
Franca de Manaus – já representam 
quase 2% do PIB. Isso significa que, 
para se cumprir a meta, será preciso 
praticamente eliminar todos os ou-

tros benefícios, independentemente 
de qualquer avaliação mais detalha-
da de seu mérito. “Não considero 
viável reduzir esse estoque a zero. 
Além disso, o ponto não é reduzir 
por reduzir, mas estudar quais po-
líticas efetivamente podem gerar re-
sultados, se sua implementação via 
gasto tributário é a mais adequada, 
se poderia ser feita por gasto direto, 
ou mesmo por gasto tributário sob 
um desenho diferente”, afirmou. 

Pires considera que, em um am-
biente político mais coeso, a própria 
proposta de reforma tributária do go-
verno, cuja fase anunciada em junho, 
que trata da reforma do imposto de 
renda, seria um bom princípio para 
se avançar na discussão fiscal. O pes-
quisador publicou, em coautoria com 
Fabio Goto, um estudo em que calcu-
la o impacto da segunda fase da refor-
ma proposta pelo governo, publicado 
no Observatório de Política Fiscal 
(https://observatorio-politica-fiscal.
ibre.fgv.br). “De certa forma, ela 
abarca dois temas importantes para 
o sistema. Por um lado, tem poten-
cial de aumento de arrecadação, ao 

mesmo tempo em que promove uma 
redistribuição de renda significativa, 
ao desonerar a classe média baixa 
(ao ampliar em 31% os contribuintes 
dentro da faixa de isenção, para 16,3 
milhões) e tributar mais a classe mais 
elevada, por meio dos lucros e divi-
dendos”, descreve. Princípio que, de-
pendendo da forma como é aplicado, 
pode gerar crescimento econômico 
ao estimular mais consumo da classe 
média baixa, por um lado, e estimu-
lar o investimento de outro, “pois a 
distribuição de lucros e dividendos 
tende a ser menos estimulada quando 
envolve tributação”, descreve Pires. 
“Vimos o ministro anunciar que ce-
deria em alguns pontos antes mesmo 
de a discussão começar pra valer, o 
que é ilustrativo do clima vigente”, 
diz, mencionando as negociações em 
torno das alíquotas para o Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), que 
na proposta original são reduzidas 
de 25% para 20% em 2 anos, e da 
tributação de lucros e dividendos, 
prevista em 20%, mas que já estava 
sendo negociada na Câmara para ser 
menor. “A discussão, no fundo, con-

R$ milhões % do PIB

Gasto tirbutário total 307.931 4,02

Exceção à redução de gastos prevista na EC 148.035 1,93

Simples nacional 74.301 0,97

Entidades sem fins lucrativos – imunes/isentas 29.255 0,38

Zona Franca de Manaus e áreas de livre-comércio 24.223 0,32

Cesta básica 17.563 0,23

Prouni 2.692 0,04

Contemplado no plano de redução de gastos EC 159.897 2,00

Gasto tributário e a EC 19/2021
 Pouca margem para corte

Fonte: EC 19/21. Elaborado por Vilma Pinto.
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tinua sendo é o que efetivamente se 
conseguirá aprovar sob um contexto 
de baixa popularidade do presidente, 
e já em meio a uma corrida eleitoral”, 
diz Pires. 

Para o cientista político Claudio 
Couto, professor da FGV Eaesp, 
mesmo que a variável eleitoral não 
estivesse em evidência, os desdo-
bramentos da CPI têm tornado o 
ambiente legislativo mais complexo 
para o Executivo emplacar alguma 
reforma de peso sem grandes ces-
sões. “O Centrão sempre tende a 
cobrar mais caro quanto maiores as 
dificuldades do governo. Contudo, 
há um limiar importante a ser con-
siderado: se as dificuldades forem 
tais a ponto de tornar custoso de-
mais para sustentá-lo, a tendência 
é que o abandonem. Foi assim com 
Dilma, pode ser assim com Bolso-
naro”, diz, afirmando que, nesse 
cenário, também conta a recupera-
ção econômica. “Mas se a retomada 
não se traduzir mais rapidamente 
em melhoria do emprego, da renda 
e controle da inflação, isso pode não 
ter efeito positivo sobre a populari-

dade presidencial, fragilizando ain-
da mais o governo e motivando os 
integrantes do Centrão a iniciar um 
desembarque – que alguns, como 
Gilberto Kassab (PSD-SP), já sina-
lizam estar começando.” 

Em webinar promovido no final 
de junho pelo Observatório do Fede-
ralismo Fiscal da Secretaria de Plane-
jamento do governo do Ceará, Pér-
sio Arida, ex-presidente do BNDES e 
do Banco Central, um dos criadores 
do Plano Real, levantou o mesmo 
problema – que não é exclusivo do 
atual Executivo, mas que tende a se 
agravar em governos de baixa popu-
laridade – de lidar com interesses di-
fusos em um ambiente politicamente 
tenso. Para ele, conseguir fortalecer 
a institucionalidade brasileira para 
promover o crescimento demanda-
rá prioridade por reformas que me-
lhorem o funcionamento do Estado. 
“O desafio econômico existe, está 
na preocupação em buscar soluções 
no campo social, tributário, do gas-
to público. Mas para que tudo isso 
aconteça, precisamos pensar em uma 
reforma – que nada tem a ver com a 

reforma administrativa apresentada 
pelo governo – que mitigue o risco de 
captura, bem como de freios jurídi-
cos exacerbados”, afirmou. Entre as 
medidas que fazem parte dessa agen-
da, Arida cita uma “desconstitucio-
nalização” que rebaixasse ao nível 
de lei complementar todo e qualquer 
detalhamento de políticas econômi-
cas e públicas em geral que estejam 
no âmbito constitucional. Algo já 
defendido pelo ex-ministro Delfim 
Netto, em entrevista à Conjuntura 
Econômica (https://bit.ly/33DukrX). 
“Cada novo governo tem aspectos 
da Constituição que acha obsoletos, 
e para resolvê-los faz outra emenda, 
pois sabe que se fizer por lei comple-
mentar ou projeto de lei alguém vai 
questionar a constitucionalidade no 
Supremo”, diz, o que acaba enges-
sando a política econômica. Outro 
aspecto defendido por Arida são me-
didas que preservem a confiabilidade 
dos contratos. “Hoje temos confu-
são contratual de instâncias jurídicas 
lato sensu enorme”, diz, citando ain-
da o caso do julgamento ICMS e PIS 
Cofins, com consequências tributá-
rias superlativas. “Por ser um ponto 
cego entre várias disciplinas, esse é 
um desafio que está fora da discus-
são macroeconômica usual. Mas ele 
é crítico, e imprescindível para que 
o Brasil possa avançar nas demais 
reformas”, afirma. “Hoje o Estado 
opera de forma perversa contra as 
transformações que a gente preci-
sa. Por isso, nossos grandes debates 
econômicos – se mantemos o teto de 
gastos, se fazemos uma reforma à la 
Biden – têm uma dimensão macroe-
conômica, mas a prática é outra. Na 
atual configuração, a chance de o di-
nheiro ser mal alocado e mal gasto é 
enorme”, conclui.   

Regime Atual Proposta

IRPJ – alíquota normal 15% 10%

IRPJ – adicional 10% 10%

CSLL 9% 9%

Total 34% 29%

Distribuição de LD 0% 20%

Carga final 34% 43%

Proposta de reforma do IRPJ: potencial de  
mais arrecadação e investimentos

(simulação de carga sobre as empresas)

Fonte: Obervatorio de Política Fiscal do FGV IBRE 
(https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/reforma-do-imposto-de-renda).
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Ainda que a passos modestos, avan-
ça a vacinação contra a Covid-19 no 
Brasil. E com ela ressurgem expecta-
tivas e sinais da urgente e essencial 
retomada da economia. De olho 
nos indicadores de alta frequência, 
o Boletim Macro do FGV IBRE de 
junho apresenta revisão para cima 
do crescimento projetado do PIB em 
2021, de 4,8%. Enquanto isso, o se-
tor elétrico ocupa espaço crescente 
na mídia, mas pelas razões erradas. 
Vinte anos depois da crise do racio-
namento, estamos diante de renova-
das preocupações com a segurança 
do suprimento de energia elétrica. 
Problemas nesse front podem frus-
trar nosso crescimento.

A principal justificativa para a 
volta do fantasma do racionamento 
é a “maior crise hídrica dos últimos 
91 anos”. A situação levou o gover-
no a emitir um alerta de emergência 
hídrica de junho a setembro em cinco 
estados na bacia do rio Paraná – Mi-
nas Gerais, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e Paraná. Nas últimas 
semanas, foram adotadas medidas 
para conservar água nos reservató-
rios das hidrelétricas da região. Es-
sas restrições impactam a liberação 
de volumes para outros usos, como 

navegação, pesca, turismo, irriga-
ção e captação de água. Problemas 
na governança entre setores aumen-
tam as distorções da realocação de 
recursos hídricos escassos entre usos 
concorrentes. Em consequência de 
uma alocação ineficiente, podemos 
experimentar queda de renda e em-
prego nos setores prejudicados, caso 
da agricultura, além de inflação. 

Mudanças climáticas ao redor do 
mundo têm produzido períodos se-
cos mais longos, secas mais comuns 
e maior frequência de temperaturas 
extremas. O verão de 2020 na Cali-
fórnia, quando o operador do siste-
ma elétrico teve que recorrer a cortes 
seletivos de carga, não foi sequer um 
dos verões mais quentes dos últimos 
anos. Na ótica do copo meio cheio, 
há quem aponte que esse verão pode 
ter sido um dos mais amenos dos 
próximos anos. E o verão de 2021 no 
hemisfério Norte já está produzindo 
temperaturas elevadas e alertas de 
cortes de suprimento na costa Oeste 
dos Estados Unidos e no Texas. 

A redução de afluências verifi-
cada no sudeste do Brasil no verão 
2020/2021 demonstra que não po-
demos mais nos surpreender com 
esse tipo de evento. Há uma tendên-

Emergência hídrica e  
restrições de oferta

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e  

doutora em economia pela FGV EPGE

Vivian Figer
Pesquisadora do FGV CERI
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cia de perda relativa da capacidade 
de regularização do sistema; porém, 
não podemos atribuir a atual condi-
ção de armazenamento dos reserva-
tórios apenas a ocorrências climáti-
cas, nem falharmos em nos adaptar 
a essa nova realidade.

Piores condições
Seguindo essa lógica, os períodos de 
hidrologia extremamente desfavo-
ráveis podem não ser exceções no 
Brasil, mas sim consequência de mu-
danças climáticas no novo normal. 
Enfrentaremos condições hidroló-
gicas piores com mais frequência e 
severidade. Cortes de suprimento 
como os que aconteceram nos EUA 
ameaçam o Brasil agora. Enfrenta-
mos também um problema de potên-
cia e dificuldade de atender a picos de 
demanda ao mesmo tempo em que a 
matriz energética precisa se afastar 
de combustíveis fósseis e incorpora 
maior parcela de recursos de ener-
gias variáveis – geração eólica, solar, 
pequenas centrais hidrelétricas. Esse 
mundo de incerteza aumentada pro-
duz maior variabilidade na oferta de 
energia elétrica. 

Ainda que existam diversas for-
mas de acomodar flutuações da ofer-
ta com a variabilidade da demanda, 
a resposta da demanda sempre foi a 
protagonista do debate. Esse último 
recurso não é estranho aos econo-
mistas, para quem o equilíbrio de 
mercado passa por ajustes na oferta 
e na demanda. Mas no setor elétri-
co, a lógica é outra: sua gênese é de 
uma indústria de rede, onde empre-
sas estatais verticalmente integradas 
exerciam atividades de produção 
(geração), transporte (transmissão) e 
distribuição, acostumadas a decidir 

o gerenciamento de capacidade cen-
tralizadamente. Nesse contexto, o 
manejo de riscos via mercados sem-
pre foi negligenciado. 

Tentamos uma transição mais es-
truturada para uma lógica de merca-
dos, mas a crise do racionamento de 
2001 abortou esse processo. Deter-
minados jargões ainda imperam; por 
exemplo, de que a demanda é inelásti-
ca, ou seja, não responde. Mas nossa 
história não é essa, senão vejamos.

A resposta da demanda é recurso 
valioso para produzir equilíbrio de 
mercado com ganhos de eficiência. 
Foi fundamental na crise do raciona-
mento de 2001-2, quando foram im-
postas metas de redução de consumo 
de 20% para usuários atendidos em 
baixa tensão, como residenciais e 
comerciais. Aqueles conectados em 
alta tensão estavam sujeitos a metas 
variando entre 15 e 25%, dependen-
do da atividade econômica. 

Outro instrumento de resposta da 
demanda empregado com sucesso à 
época foram leilões de certificados de 
energia, que permitiam aos consumi-

dores conectados em alta tensão ne-
gociar direitos de consumo de ener-
gia. Entre junho de 2001 e fevereiro 
de 2002, foram realizados 155 leilões 
de certificados de energia elétrica, 
sendo que em 77 desses leilões foram 
negociados 52.930MWh. Projetados 
pelo Mercado Atacadista de Energia 
(MAE), o operador de mercado na 
época, os leilões foram realizados ele-
tronicamente pela internet em uma 
parceria com Bovespa e CBLC. O 
processo era simples, gerou adesão e 
realocou energia entre usuários, pro-
duzindo ganhos de eficiência. Partici-
pantes submetiam lances pela manhã 
e o anúncio dos resultados era feito à 
tarde, com transparência.

Apesar do sucesso da resposta do 
consumidor brasileiro após a crise, 
não conseguimos incorporar esse re-
curso no desenho do nosso mercado 
de eletricidade. Não fomos capazes 
de aprimorar o mercado de curto pra-
zo (de energia e serviços energéticos) 
para incentivar sua participação. Em 
consequência, enfrentamos enormes 
dificuldades de adaptar o sistema a 
esse mundo de incertezas aumentadas 
na oferta de eletricidade. 

Seguindo a máxima de que toda 
crise traz oportunidades, as preocu-
pações em evitar novo racionamento 
reavivam a busca por programas de 
resposta da demanda. Falhas do lado 
da demanda são reconhecidamente a 
maior barreira para o bom funciona-
mento de mercados de eletricidade. 
O uso de sistemas de gerenciamen-
to da demanda, além de viabilizar 
maior flexibilidade na operação do 
sistema, pode contribuir para redu-
zir a demanda em momentos críti-
cos, como o que vivenciamos hoje. 

A participação dos consumidores 
depende dos incentivos que eles rece-

Estamos diante de 

renovadas preocupações 

com a segurança do 

suprimento de energia 

elétrica. Problemas nesse 

front podem frustrar  

nosso crescimento
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bem. Existem vários mecanismos de 
resposta da demanda: mecanismos ba-
seados em tarifas que variam no tem-
po, como tarifas horo sazonal (time-
of-use), preços de pico (critical peak 
pricing) e tarifas que acompanham 
variações de preços no mercado spot 
(real time price); mecanismos basea-
dos em incentivos, como contratos in-
terruptíveis; controle direto da carga, 
que incluem intervenções diretas nas 
instalações e equipamentos dos usu-
ários, mediante compensações pecu-
niárias; programas comportamentais; 
participação direta ou por meio de 
comercializadores varejistas ofertando 
em mercados de serviços ancilares ou 
de capacidade, entre outros. 

Em sintonia com a crise, em ju-
nho deste ano a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) acionou 
a bandeira mais cara (adicional de  
R$ 0,06243 para cada kWh consu-
mido até 29 de junho). O mecanis-
mo das cores das bandeiras tarifárias 
é um programa simples que contem-
pla quatro patamares de cobrança. 
Os recursos arrecadados são desti-
nados a cobrir custos de geração ter-
melétrica e exposição aos preços de 
liquidação no mercado de curto pra-
zo que afetem as distribuidoras. Seu 
baixo custo transacional (são defini-
das mensalmente) deveria, por isso, 
induzir bastante resposta; entretan-
to, problemas na formação do preço 
e no despacho contaminam os sinais 
para o consumidor e, portanto, sua 
eficácia. Além disso, elas são homo-
gêneas em todo o território nacional 
e sinalizam ex-post com atraso. 

Diante da atual emergência hí-
drica, a Associação Brasileira dos 
Grandes Consumidores Industriais 
de Energia (Abrace) apresentou uma 
proposta para negociar a resposta da 

demanda. No programa de Redução 
Voluntária da Demanda do Verão 
de 2021/22, cada consumidor par-
ticipante teria que ofertar redução 
mínima de 5% em cada dia útil de 
uma semana operativa, entre 12 e 
18 horas, em troca de remuneração 
de R$ 1.557/MWh. Ainda que seja 
um valor muito inferior ao custo do 
déficit (atualmente em R$ 6.542,05/
MWh), um programa bem desenha-
do poderia garantir adesão, oferta 
maior e economia para enfrentar a 
emergência hídrica. 

Clima de incerteza
A nossa falta de experiência com 
esse tipo de programa gera muita 
incerteza a respeito de como consu-
midores se comportam: qual seria a 
adesão e incentivos necessários para 
uma redução do consumo diário, 
nos locais e momentos que o sistema 
precisa? Vale a pena pagar para ver 
e implementar um programa de teste 
para que os próprios consumidores 
possam entender melhor qual é seu 

A resposta da demanda 

foi fundamental na crise 

de 2001-2, quando foram 

impostas metas de redução 

de consumo de 20% para 

usuários atendidos em 

baixa tensão

potencial de resposta, equilibrando 
os desafios em suas atividades de 
produção em um momento de reto-
mada da economia.

A incerteza com relação aos re-
sultados é agravada pela nossa his-
tórica falta de uma cultura de fazer 
experimentos, com medição e avalia-
ção de resultados ex-post. Ainda não 
conhecemos sequer a resposta dos 
consumidores ao mais simples tipo 
de programa de resposta da deman-
da existente no Brasil desde 2015, a 
bandeira tarifária. O aumento dos 
encargos devido a despachos de usi-
nas fora da ordem de mérito e por 
deslocamento hidráulico – que tam-
bém resultam da incapacidade dos 
modelos de operação de refletirem 
os reais custos marginais do sistema 
– dificulta esta estimativa, pois mui-
tas vezes o acionamento da demanda 
é concomitante com o aumento des-
te despacho. 

A inexistência de um mercado de 
energia de curto prazo com preços 
que reflitam o real custo de oportu-
nidade é o primeiro e maior obstácu-
lo para o avanço urgente e necessário 
da resposta da demanda, para que 
o próprio mercado de energia seja 
aprimorado e possamos sair desse ci-
clo vicioso para entrar num ciclo vir-
tuoso. Mas não precisamos esperar: 
crises do passado já produziram so-
luções criativas que nos ajudaram no 
enfrentamento de problemas. É hora 
de lançar mão de novas velhas ferra-
mentas: a demanda negociada com 
instrumentos de mercado, parte da 
nossa experiência de 2001, desponta 
como a mais valiosa. Problemas de 
desenho à parte (e há!), o governo 
e o regulador precisam lembrar que 
enfrentar a escassez sem resposta da 
demanda custa muito mais caro. 



https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica
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A sustentabilidade ambiental e cli-
mática, aliada às recentes inovações 
tecnológicas, tem pressionado nos 
últimos anos empresas petrolíferas e 
países detentores de recursos de hi-
drocarbonetos a estudar estratégias 
a fim de evitar o encalhe desses ati-
vos e recursos.

O ambiente pandêmico, e os 
seus reflexos no sistema petrolífero 
global, escancarou a fragilidade do 
equilíbrio dos fundamentos de mer-
cado, mostrando que há um espaço 
ainda maior para estratégias alterna-
tivas aos hidrocarbonetos.

Embora a velocidade da transição 
energética seja uma incógnita, a eco-
nomia de baixo carbono tem tendên-
cia global, possui natureza estrutural 
e já se encontra em curso. Entretan-
to, essa transição é de escala, celeri-
dade e desenvolvimento tecnológico 
tão diferentes quanto seja o desen-
volvimento econômico do país onde 
essa discussão se insere.

Nesse cenário projetivo, incerte-
zas sobre o cumprimento das metas 
de redução de carbono apontam que 
ainda haverá um desequilíbrio do 
poder na geopolítica energética de 
todos os vetores energéticos, sejam 
hidrocarbonetos, renováveis ou tec-

cenários apontados pelas grandes 
petroleiras de capital privado, os 
grandes consumidores de energia e 
produtores de energia elétrica, indi-
cam a tendência do gás natural, nas 
próximas duas ou três décadas, de ser 
uma ponte para uma economia me-
nos intensiva em carbono.

No cenário energético e econô-
mico mundial, descobertas recentes 
na Austrália e na África e o próprio 
shale gas nos Estados Unidos têm 
impulsionado o uso do gás natural 
e o espraiamento da sua condição de 
“combustível da transição”.

O Brasil aparece também com um 
potencial de grande player, impulsio-
nado por grandes descobertas de gás 
natural associado e não associado, 
principalmente no offshore, na região 
do pré-sal e Margem Nordeste. Além 
disso, há um potencial geológico para 
novas descobertas, reconhecido mun-
dialmente, em novas fronteiras ex-
ploratórias offshore na região deno-
minada de Margem Equatorial, que 
engloba porções dos estados do Rio 
Grande do Norte até o Amapá.

Nesse quesito, os formuladores 
de políticas públicas terão que de-
dicar especial atenção. Os projetos 
de E&P possuem características de 

O papel do gás natural no Brasil: 
coadjuvante ou protagonista?

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e 
coordenadora de pesquisa da  

FGV Energia

Guilherme Eduardo Papaterra

Especialista sênior em Regulação de 
Petróleo e Gás Natural da ANP

Carlos Augusto Arentz Pereira

Professor de Planejamento Energético 
e Recursos Renováveis da Faculdade 

de Engenharia da Uerj

nologias ainda em desenvolvimento, 
como o hidrogênio. 

Entre os combustíveis fósseis, o 
gás natural despontou com alguma 
vantagem e potencial de assumir o 
protagonismo na transição energéti-
ca, devido à baixa emissão de gases 
poluentes considerada a energia que 
libera em sua combustão.

Visto como o energético da tran-
sição para uma economia de baixo 
carbono, este artigo visa discutir, de 
forma breve, qual a projeção de fu-
turo do gás natural nessa transição 
para economias em desenvolvimento 
como o Brasil. A intenção é demons-
trar que, apesar dos objetivos de total 
descarbonização mundial até 2050 – 
proposto pela Agência Internacional 
de Energia em maio de 2021 –, há um 
espaço inexorável para esse energético 
em matrizes complexas de regiões em 
desenvolvimento, com potencial de 
crescimento econômico e populacio-
nal e com necessidade de geração de 
energia elétrica firme e consistente.

Ainda que agências e analistas 
apresentem que cerca de 49% a 52% 
das reservas de gás natural podem ser 
deixadas de lado, sem lavra, em fun-
ção dos compromissos de desenvolvi-
mento sustentável, os mais recentes 
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longa maturação. Os investimen-
tos exploratórios são, predomi-
nantemente, realizados com capital 
próprio das empresas petrolíferas. 
A questão temporal é também um 
fator crítico ao risco de eventuais 
recursos prospectivos tornarem-se 
irrecuperáveis. O tempo decorrido 
entre a aquisição (outorga) da opor-
tunidade exploratória e o primeiro 
hidrocarboneto óleo ou gás natural 
tem levado em média cerca de 10 
anos no ambiente offshore. 

A montante dessa cadeia de su-
primento, é necessário aprimorar a 
governança estatal no licenciamento 
ambiental do setor de petróleo e gás, 
por meio de uma efetiva articulação 
tanto interministerial como entre os 
entes da Federação, garantindo o 
equilíbrio do desenvolvimento so-
cioeconômico com a proteção do 
meio ambiente, sob o risco de perder 
a era do gás.

Já a jusante, mais um passo mar-
cante foi dado recentemente com 
medidas legais e regulatórias para a 

dinamização do mercado de gás na-
tural no Brasil. Esse aprimoramento 
visa, em última hipótese, à criação 
de mecanismos de transparência na 
formação de preços e à sinalização 
de liquidez no curto prazo, permi-
tindo o surgimento de um mercado 
líquido e competitivo.

Dessa forma, a Nova Lei do Gás, 
e seu decreto lançado em maio de 
2021, tem como objetivos principais 
a expansão do sistema de transpor-
te, acesso não discriminatório às 
infraestruturas, harmonização entre 
as regulações federal e estaduais e a 
promoção da concorrência, liquidez 
e eficiência do mercado de gás natu-
ral. Além disso, a redução de buro-
cracia com a substituição do regime 
de outorga da concessão pela autori-
zação de transporte dutoviário cria 
ambiente favorável para a expansão 
da malha e possibilita a garantia de 
acesso não discriminatório e nego-
ciado a infraestruturas buscando 
reduzir a insegurança jurídica em 
novos investimentos.

A despeito dessa dinamização, é 
ilusório acreditar que um conjunto 
isolado de normas jurídicas moder-
nas permitirá a redução imediata do 
preço do gás. Os preços competiti-
vos dependerão da inovação e intro-
dução de novos modelos de negócios 
e, principalmente, do aumento da 
oferta interna.

Essa nova dinâmica que está sen-
do proposta ao mercado nacional 
visa trazer o espraiamento do uso 
do gás natural, aludindo o energé-
tico até como uma alavanca para a 
esperada reindustrialização. Entre-
tanto, mesmo com todo o potencial 
nacional – que segundo dados da 
EPE pode dobrar a produção nacio-
nal até 2030 (ver gráfico) – existem 
inúmeras questões mercadológicas 
que ainda precisam ser consideradas 
como preço, demanda e harmoniza-
ção regulatória.

E dentro desse debate, destaca-se 
que a demanda por gás natural no 
país, apesar de toda a expectativa 
de desenvolvimento desse mercado, 

Fontes: EPE, PDE 2030.
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é fortemente dependente do cresci-
mento econômico e industrial, em 
particular. Além da necessidade de 
redução de preços do insumo – em 
especial para o segmento industrial 
– que estimule as substituições en-
tre fontes energéticas promovendo a 
troca dos combustíveis mais poluen-
tes como óleo diesel e carvão em al-
guns processos industriais.

Dessa forma, sob a ótica desta 
análise, faz-se uma comparação en-
tre as expectativas de crescimento 
econômico e de expansão energética 
nacional e a disponibilidade e possi-
bilidade  de gás natural no mercado. 
Ao se analisar apenas do ponto de 
vista da matriz elétrica, o PDE 2029 
previa que o Brasil careceria de um 
aporte adicional de aproximadamen-
te 60GW de potência instalada para 
suprir o crescimento da demanda de 
energia elétrica no decênio adiante. 
Já o PDE 2030, impactado pela pan-
demia, apresentou uma perspectiva 
mais restrita para essa expansão, de 
32,2GW. Parte dessa capacidade já 
se encontra em expansão, com inves-
timentos em energéticos renováveis, 
destaque para os projetos de energia 
eólica e solar. O PDE 2029 indicava 
um aumento de capacidade nessas 
duas fontes de 33GW, enquanto a 
versão 2030 reduziu esse valor para 
21,6GW. Entretanto, mesmo com o 
ingresso de todo esse potencial reno-
vável, em ambas as versões do PDE, 
a EPE projeta que as termelétricas a 
gás natural representarão no mínimo 
11% da capacidade instalada futura 
de geração elétrica no país, superan-
do em participação individual todas 
as demais renováveis, à exceção (ób-
via) da hidroeletricidade e da eólica.

Seja pela questão da intermitência, 
seja pela questão da confiabilidade 

do sistema, seja pela abundância das 
reservas de gás natural, é certo que 
os combustíveis fósseis ainda são a 
fonte de maior densidade energética. 
Dez vezes maior que a nuclear, 100 
vezes maior que a solar e a hidrelé-
trica e 500 vezes maior que a eólica. 
Além disso, são baratos, confiáveis, 
de fácil estocagem e transporte. Ou 
seja, são uma fonte energética quase 
imbatível se não fosse pela emissão 
de gases de efeito estufa.

É importante destacar que, ape-
sar da importância do gás para a 
matriz elétrica brasileira, deve-se se-
guir observando a modernização do 
mercado de energia nacional onde as 
diversas fontes disputam a deman-
da em leilões competitivos, sem que 
haja nenhum tipo de reserva de mer-
cado para uma determinada fonte.

Dessa forma, cabe a narrativa de 
que o Brasil se encontra em uma po-
sição favorável para maximizar todo 
o seu potencial de recursos fósseis, 
sem comprometer as metas acorda-
das para a redução de emissões. A 
matriz energética nacional, devido 

a sua diversidade, é considerada 
uma das mais renováveis do mundo. 
Em que pesem as pressões multina-
cionais para redução das emissões, 
cada país deve fazer sua transição 
rumo ao atingimento de suas metas 
como melhor couber dentro de seu 
planejamento energético, pensando 
no abastecimento e na melhor opção 
para o consumidor final. 

O gás natural, composto princi-
palmente do hidrocarboneto com a 
maior quantidade de hidrogênio por 
carbono, é por essa circunstância o 
energético fóssil que menos emite 
gases de efeito estufa. Talvez seja por 
estes atributos, que parte da socieda-
de o veja, ou talvez o relegue, ao pa-
pel de combustível de passagem, uma 
espécie de abre-alas para um futuro 
descarbonizado. É inegável a neces-
sidade da mitigação do aquecimento 
global e suas consequências e a am-
pliação do uso de fontes renováveis 
contribui de forma significativa para 
esse objetivo.

As fontes renováveis com seu be-
nefício ambiental são também sazo-
nais e intermitentes, e as opções para 
compensar essas características não 
necessariamente são de baixo custo 
ou isentas de impactos ambientais 
em outras dimensões. 

E por mais incongruente ou irô-
nico que pareça, a utilização con-
junta e coordenada do gás natural 
com as energias renováveis pode 
propiciar um suprimento de ener-
gia que alia as qualidades de emis-
sões de carbono reduzidas com a 
conveniência de atendimento da 
demanda na quantidade e momen-
to necessários. Nesta ótica, o gás 
natural pode ser mais que uma fon-
te transitória, e sim, um energético 
com ainda muito futuro.  

É ilusório acreditar  

que um conjunto  

isolado de normas 

jurídicas modernas 

permitirá a redução 

imediata do preço  

do gás 
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A presidência do Mercosul é exerci-

da por uma rotação semestral entre 

os países membros. Caberá ao Brasil 

exercer a presidência “pro tempore” 

no segundo semestre de 2021 o que 

permitirá ao país ter maior controle 

sobre a definição da agenda de ne-

gociações. O que o atual governo 

deseja já foi declarado publicamen-

te nas últimas reuniões do bloco: a 

reforma da Tarifa Externa Comum 

que permita avançar com o processo 

de liberalização comercial. Em adi-

ção, flexibilização para a condução 

de negociações bilaterais. 

As decisões do Mercosul são por 

consenso e, nesse caso, Argentina 

e Paraguai não apoiam a proposta 

brasileira. A ideia era promover uma 

redução generalizada da tarifa de 

importação de até 20% este ano, o 

que não foi aceito. A Argentina, em 

princípio, aceitaria uma redução de 

10%, mas agora nem essa proposta 

parece que entrará em vigor. 

Declarações de representantes do 

governo sugerem que, se não houver 

consenso, o Brasil seguirá sozinho 

no processo de liberalização e de fle-

xibilização de acordos. Passa a men-

sagem que o Mercosul é irrelevante 

para o Brasil.

Independentemente do Mercosul, 

nossos vizinhos geográficos continu-

arão a demandar negociações sobre 

questões transfronteiriças. Ademais, 

a rede de interesses privados dos se-

tores produtivos dos países do bloco 

não se desfaz com o término do Mer-

cosul. Questões tributárias, acordos 

de transporte multimodal, facilita-

ção de trânsito de pessoas continu-

arão na agenda dos países. 

A entrada da China na região, 

não só como principal demandan-

te das commodities alimentares e 

energéticas, mas como investidor 

de infraestrutura, pressupõe que 

uma estratégia comum dos países 

do Mercosul poderá produzir me-

lhores resultados, do que estratégias 

bilaterais. A China está interessada 

na infraestrutura para o escoamento 

das commodities e entrada dos seus 

produtos no mercado sul-americano. 

Os países da região, em conjunto, 

É preciso reformar a Tarifa 
Externa Comum do Mercosul, sem 

“cancelar” o Mercosul

Lia Baker Valls Pereira
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podem negociar projetos que assegu-

rem simultaneamente a melhoria da 

integração física intrarregional.

O Mercosul não é só comércio. 

Não se pode ignorar a economia po-

lítica que fundamenta o acordo e vê 

no processo de integração regional 

um dos alicerces da política externa 

brasileira. Num momento em que se 

debate no mundo a regionalização 

das cadeias produtivas e com o pos-

sível aumento do viés protecionista, 

não é desejável entrar em processos 

contenciosos com os vizinhos. 

Ressalta-se que as transforma-

ções associadas às novas configu-

rações de poder econômico e polí-

tico trazem especiais desafios para 

o Mercosul, assim como para os 

outros grandes exportadores de 

commodities da América do Sul. 

A China é o principal parceiro co-

mercial de vários países da região 

e ao mesmo tempo a região está na 

área geopolítica de influência dos 

Estados Unidos. O estoque de in-

vestimento estrangeiro na região 

é de caráter multilateral. Alianças 

regionais podem auxiliar na cons-

trução de diretrizes que permitam 

à região conviver com as turbulên-

cias do cenário mundial.

A proposta não é deixar de lado 

o programa de liberalização comer-

cial identificado como uma condição 

necessária, embora não suficiente, 

para promover um choque positivo 

na produtividade das empresas bra-

sileiras. O Mercosul não conseguiu 

construir canais institucionais que 

isolem, em algum grau, o processo 

de integração dos governos em vigor. 

É um processo de integração “pre-

sidencialista” e, portanto, depende 

de haver ou não coincidência de di-

retrizes e do grau de empatia entre  

os presidentes. 

Avançar na redução das tari-

fas de importações que têm efeito 

comprovado na produtividade, 

como bens de capital, bens de in-

formática e de telecomunicações, 

importante para a expansão da 

economia digital, pode ser um ca-

minho para iniciar negociações. 

O governo brasileiro anunciou em 

março que havia reduzido em 10% 

essas tarifas de importações que 

estão no momento na lista de ex-

ceções da Tarifa Externa Comum. 

Esses são setores pouco diversifica-

dos na Argentina e no Paraguai e o 

grau de resistência pode ser menor. 

Se o momento não for oportuno 

trabalha-se com as exceções. 

No tema da flexibilização para 

a realização de acordos, cronogra-

mas com desgravações tarifárias 

negociadas bilateralmente já foram 

utilizados na negociação com paí-

ses andinos.

Chama-se atenção para uma ques-

tão ressaltada no Blog da Conjuntu-

ra Econômica (https://bit.ly/3zJeGts) 

e no Informe do Icomex de junho 

(https://bit.ly/3xwn1yY). A China 

ganha participação nas exportações 

brasileiras com as vendas das com-

modities. No entanto, é no comércio 

com os vizinhos sul-americanos que 

a indústria de transformação encon-

tra um canal para as suas vendas 

externas. Nos cinco primeiros meses 

de 2021, aumentou o volume expor-

tado da indústria de transformação 

com as vendas de bens de capital e 

bens duráveis para países da Améri-

ca do Sul.

É aconselhável que o tema da 

reforma da Tarifa Externa Comum 

não se torne “uma questão de pos-

tura ideológica”. Para isso todos os 

países possuem um corpo diplomáti-

co qualificado que poderá conduzir 

o processo por uma negociação que 

confira a todos a “percepção que 

suas posições foram atendidas”. Na 

posição da presidência “pro tempo-

re” é desejável que o Brasil exerça o 

seu papel de conciliador e mediador 

e não inicie situações de confronto. 

Endossamos a importância de 

avançar no processo de liberalização 

comercial. Reforçar os outros aspec-

tos do Mercosul que não dependem 

do comércio de mercadorias, iden-

tificar negociações que facilitem 

as empresas que operam na região 

podem criar um ambiente mais fa-

vorável para o tema da liberalização 

unilateral ou da reforma da Tarifa 

Externa Comum. 

Avançar na redução 

das tarifas de 

importações que têm 

efeito comprovado na 

produtividade pode ser 

um caminho para  

iniciar negociações



https://portalibre.fgv.br/boletim-macro


ÍNDICES ECONÔMICOS

J u l h o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  I 

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/06/2021

Índices Econômicos
II Índices Gerais

II Índice de Preços ao Produtor Amplo – (IPA-OG-DI) 

III Preços ao Consumidor – Brasil

V Preços ao Consumidor – Rio de Janeiro

V Preços ao Consumidor – São Paulo

V Preços ao Consumidor – Municípios das Capitais

VI Índice Nacional de Custo da Construção – (INCC-DI)

VI Custo da construção – Municípios das Capitais 

VII Índice Nacional de Custo da Construção  por Estágios 

VIII Índices de Obras Públicas

Notas

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

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



ÍNDICES ECONÔMICOS

I I  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u l h o  2021

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 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

Abr. 164,762 219,594 238,646 252,068 206,382 166,492 251,949 245,839 309,974

Mai. 168,973 221,166 235,978 254,475 207,650 169,570 264,818 254,879 313,424

*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 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

Abr. 1812,556 1020,690 3241,344 905,778

Mai. 1869,813 1067,844 3755,523 926,073

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
IPA-OG-DI Minerais  

não-metálicos - Nro. Índice

1420487 - Col. 13 1420500 - Col. 14 1420509 - Col. 15 1420517 - Col. 16 1420520 - Col. 17 1420526 - Col. 18

2020 Dez. 340,455 260,978 309,312 202,822 715,267 182,633

2021 Jan. 356,580 264,271 311,701 202,822 828,555 183,233

Fev. 363,437 267,450 322,812 221,993 835,510 184,325

Mar. 370,281 272,449 327,300 223,439 844,357 186,148

Abr. 384,205 261,028 335,716 223,439 881,465 191,057

Mai. 402,447 264,399 336,688 223,439 1025,833 196,262

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 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

Abr. 1007,296 1020,495 1213,766 1235,764 888,191 1027,211 1040,098

Mai. 1041,413 1055,167 1264,779 1287,702 907,899 1069,289 1073,762

*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 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

Abr. 167,853 202,603 294,298 205,595 340,910 270,581

Mai. 170,586 206,077 303,465 209,472 357,438 275,725

*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 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

Abr. 213,057 105,997 236,695 171,359 164,517 247,177

Mai. 218,344 106,325 241,426 174,938 167,771 249,887

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 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

Abr. 634,057 622,833 637,522 646,649 797,051 1064,163 1194,175 435,830 274,013

Mai. 639,187 624,483 638,755 649,411 810,790 1074,271 1247,711 438,541 273,940

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 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

Abr. 122,294 233,179 58,493 311,477 517,350 574,929 442,649

Mai. 122,114 233,492 58,332 311,835 520,112 575,934 445,168
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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 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

Abr. 824,095 971,048 1194,864 779,626 447,621 595,455 587,433 603,262 961,129

Mai. 818,363 971,305 1194,864 780,461 448,302 595,455 576,511 612,206 962,885

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 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

Abr. 455,505 92,269 391,453 974,516 483,587 612,885 733,951 540,403 122,154

Mai. 463,169 93,022 395,540 1009,772 483,788 614,607 733,951 542,103 122,468

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 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

Abr. 340,248 847,073 229,251 209,192 211,847 351,624 622,654

Mai. 339,366 848,124 230,750 211,019 212,765 350,142 623,924

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 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

Abr. 700,835 1075,608 416,627 1118,836 525,259 549,804 402,987 466,756

Mai. 704,981 1082,864 416,905 1127,155 534,160 559,981 405,189 465,124
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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 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

Abr. 700,243 637,646 873,820 299,354 805,393 790,274 817,645 560,222 124,671

Mai. 704,179 637,005 884,319 300,446 810,532 781,991 826,081 562,680 125,790

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 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

Abr. 589,465 593,676 724,675 202,277 651,370 842,581 511,015 711,103 112,708

Mai. 594,051 595,555 737,701 204,393 655,664 837,485 517,207 712,502 112,395

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 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

Abr. 323,756 312,555 338,881 343,303 321,012

Mai. 325,559 314,252 342,586 345,922 324,868

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 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

Abr. 991,707 772,543 1277,296 792,864 669,482 949,490

Mai. 1004,501 793,341 1277,296 810,451 680,392 975,991

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 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

Abr. 863,030 837,658 872,383 866,853 1108,862 692,974

Mai. 886,702 859,705 896,538 890,877 1142,547 710,064

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 Dez. 909,916 788,809 1041,224 935,160 701,406 1230,713 874,058 619,977 1236,283 818,725 687,113 975,314

2021 Jan. 919,343 803,958 1042,247 943,075 713,238 1230,713 884,476 631,258 1244,595 823,013 694,838 975,314

Fev. 931,132 823,818 1042,247 956,826 733,793 1230,713 901,183 648,472 1259,371 843,373 701,968 975,762

Mar. 948,700 853,413 1042,247 968,620 751,423 1230,713 920,542 667,059 1278,737 852,955 737,416 975,762

Abr. 957,818 868,773 1042,247 977,546 764,766 1230,713 928,504 679,528 1278,737 861,315 754,098 975,762

Mai. 972,416 893,364 1042,247 995,737 791,958 1230,713 947,695 694,828 1303,095 883,677 768,653 975,762

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 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

Abr. 888,191 1079,297 747,000 865,427 906,209 892,787 888,191

Mai. 907,899 1099,981 765,778 883,471 926,202 913,507 907,899

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 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

Abr. 459,304 327,108 554,892 195,011 1079,297 623,662 609,773 602,938

Mai. 464,499 330,047 558,210 198,734 1099,981 634,997 622,209 614,126

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 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

Abr. 888,191 747,000 619,130 702,983 977,580 538,802 596,845 628,859 630,631 603,256

Mai. 907,899 765,778 636,516 722,627 1025,712 555,216 604,898 649,984 651,836 623,491

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 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

Abr. 488,436 206,832 388,338 557,955 437,411 541,801 167,768 185,800

Mai. 502,251 220,215 399,469 570,992 450,791 556,142 168,657 188,893
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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 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

Abr. 681,525 870,365 1035,713 558,143 1483,676 533,167 614,465

Mai. 693,118 908,206 1067,790 568,661 1542,287 556,438 621,468

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 Dez. 359,353 374,623 334,696 245,291 342,562 320,177 302,576 320,737 706,470

2021 Jan. 366,402 379,921 340,394 245,714 347,382 324,820 304,114 324,142 707,046

Fev. 374,507 386,507 344,881 245,836 351,830 330,791 307,046 326,532 765,372

Mar. 381,784 394,165 353,221 245,977 357,046 337,724 310,489 329,986 764,308

Abr. 388,657 399,117 353,714 247,326 361,446 342,873 313,686 331,454 763,320

Mai. 397,713 408,293 359,974 247,645 364,619 348,339 317,229 334,121 930,526
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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 30/06/2021
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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.

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

Abr.                   1.020,495  2,22 10,38 33,46 1.027,211 1,51 9,89 32,02 1.235,764 2,90 13,45 46,10 888,191 0,90 5,08 12,99

Mai.                  1.055,167  3,40 14,13 36,53 1.069,289 4,10 14,39 37,04 1.287,702 4,20 18,21 49,59 907,899 2,22 7,41 15,26
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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

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

Abr. 634,057 0,23 2,05 6,54 457,957 869,590 1157,512 5.881,71 0,38 2,35 7,59 5.692,31 0,31 2,37 6,76

Mai. 639,187 0,81 2,87 7,98 460,016 877,875 1179,277 5.938,17 0,96 3,33 8,90 5.739,56 0,83 3,22 8,06
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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).

 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

 106,2 103,5 110,7 101,0 75,6

 105,7 104,2 109,4 101,4 77,3

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

Abr. 568,444 0,44 2,25 7,79 - 622,04 632,61

Mai. 570,780 0,41 2,67 8,50 - 622,76 636,40
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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).

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 88,90 -0,20 3,41 101,70 101,50

Fev. 3,77 2,90 77,30 88,50 -2,77 2,42 88,00 97,80

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,70 -2,75 1,45 96,50 101,70

Abr. 4,33 3,88 86,50 90,30 -2,38 0,84 95,30 101,00

Mai. 1,98 2,94 84,40 80,50 -1,76 0,43 104,10 104,00

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,60 -1,46 -0,09 102,50 103,20

Jul. 2,46 3,24 95,80 89,90 -1,08 -0,28 105,50 101,10

Ago. 2,33 3,02 98,20 88,90 -0,94 -0,48 104,20 99,20

Set. 1,76 2,57 90,70 86,40 -0,99 -0,75 100,90 97,60

Out. 1,65 2,15 95,80 87,20 -0,64 -0,74 106,70 101,40

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,30 -0,45 -0,71 102,00 101,60

Dez. 0,99 0,99 78,00 87,80 0,01 0,01 106,80 103,20

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 86,80 1,67 0,16 103,40 103,30

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,40 -3,43 -0,08 79,80 88,90

Mar. -2,03 -0,12 81,00 87,30 -6,78 -0,93 83,60 87,80

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,80 -10,77 -2,63 73,60 79,20

Mai. -0,38 0,06 91,00 87,80 -12,05 -4,12 86,70 87,20

Jun. -1,36 -0,70 85,80 87,00 -12,50 -5,37 87,50 88,40

Jul. -1,54 -1,27 93,40 85,70 -11,92 -6,22 96,30 91,80

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

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,70 -9,73 -6,50 98,10 94,20

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,20 -9,47 -7,34 98,90 93,50

Nov. -1,07 -1,28 88,00 86,50 -9,46 -8,25 92,40 92,00

Dez. -1,10 -1,10 76,90 85,80 -9,69 -9,69 93,90 90,70

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 86,50 -15,09 -11,10 87,80 87,80

Fev. -0,56 -1,20 78,90 87,50 -8,35 -10,47 80,10 89,40

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,90 -5,88 -9,54 83,20 87,80

Abr. -8,33 -2,90 60,30 65,50 -2,50 -7,25 80,80 87,20

Mai. -11,30 -5,40 71,10 70,40 -3,16 -6,29 81,70 82,70

Jun. -10,86 -5,63 78,30 77,10 -2,82 -5,15 86,50 87,70

Jul. -9,56 -5,65 91,00 83,50 -2,16 -4,26 97,60 92,70

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

Set. -7,11 -5,45 95,30 88,30 -2,37 -4,39 94,00 89,80

Out. -6,28 -5,52 97,40 89,10 -2,78 -4,27 92,80 87,40

Nov. -5,48 -5,18 90,20 89,80 -3,36 -4,20 84,00 83,60

Dez. -4,46 -4,46 83,30 90,40 -3,41 -3,41 90,20 87,10

2021        

Jan. 2,38 -4,22 81,90 90,60 0,23 -2,00 88,00 88,30

Fev. 1,32 -4,18 79,10 89,70 -3,04 -2,52 74,80 83,70

Mar. 4,31 -3,11 86,00 87,70 -2,07 -2,49 83,10 88,50

Abr. 10,47 1,13 81,20 86,60 -0,69 -2,87 83,70 89,90
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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).

2013 2,80 – 102,81 102,74 100,13 104,08 100,26 106,62 98,08 99,43 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,65 92,72 98,18 93,59 108,97 99,45 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,95 84,90 83,88 79,52 102,52 94,47 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,34 79,58 74,10 75,67 94,18 91,50 100,09 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,50 83,72 76,11 80,28 90,06 92,38 103,37 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,70 88,00 81,70 82,10 86,60 96,10 108,50 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,30 86,60 78,40 79,00 83,40 93,90 107,80 70,50 77,00 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 88,20 87,00 81,30 80,80 86,80 92,70 106,90 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 89,20 86,90 77,80 79,00 92,40 95,70 108,00 79,30 85,90 86,10 90,20

Mai. 2,54 3,34 81,90 78,10 83,90 75,20 76,70 95,80 78,70 93,10 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,80 85,50 81,00 77,70 96,40 103,80 111,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,10 85,70 80,30 79,30 98,60 104,30 112,60 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,50 85,10 83,30 77,80 90,40 96,00 113,90 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 85,50 90,50 74,60 77,30 88,50 84,70 111,10 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 85,70 87,80 78,80 78,70 88,90 91,10 111,00 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 85,60 88,20 76,50 77,10 88,90 90,20 110,50 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 85,50 88,50 75,90 74,10 88,50 92,10 108,00 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,20 85,60 74,50 77,20 87,30 97,00 104,40 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,40 85,40 77,30 78,00 90,50 98,50 104,30 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,90 85,80 78,70 76,80 89,00 101,00 105,30 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 89,00 87,40 85,60 82,50 89,40 102,80 107,20 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,80 88,80 86,50 79,70 93,00 97,60 106,60 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,50 86,00 78,40 76,80 92,40 98,90 100,20 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,00 84,80 81,40 75,70 92,70 93,30 102,60 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 85,80 84,50 80,10 76,20 94,50 92,40 104,70 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,10 83,70 78,00 77,50 93,40 93,90 103,30 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 87,70 81,00 79,10 76,90 92,10 95,00 106,10 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,00 80,50 77,80 77,90 93,70 96,70 104,50 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,90 78,80 69,40 80,20 97,60 99,20 105,20 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 86,80 83,20 79,20 79,60 99,90 97,90 106,40 66,00 81,50 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 86,60 83,30 80,10 82,20 98,30 98,40 108,60 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 79,40 81,70 73,70 65,30 97,80 82,20 108,20 69,50 79,60 68,90 79,40

Abr. -9,16 -2,28 57,70 61,20 58,10 49,90 39,20 81,50 50,10 108,30 37,40 66,70 13,10 66,60

Mai. -12,38 -5,26 69,80 68,90 64,50 56,70 43,10 94,90 82,90 98,80 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,92 -5,70 77,30 75,80 63,70 63,60 58,00 91,80 105,40 100,10 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,10 82,40 75,70 73,50 70,90 96,60 108,50 103,60 70,70 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,44 -5,90 93,10 85,30 78,40 74,70 78,20 99,70 106,10 105,00 72,80 98,20 82,10 95,90

Set. -7,77 -5,61 95,40 88,40 81,60 84,20 83,30 100,50 106,60 109,10 79,60 96,90 86,70 101,30

Out. -6,78 -5,72 97,90 89,30 84,10 86,20 85,10 99,10 104,30 108,00 87,80 97,40 90,10 104,70

Nov. -5,79 -5,33 91,00 90,40 85,50 89,40 86,80 98,30 108,00 108,50 86,90 88,80 86,60 97,60

Dez. -4,63 -4,63 82,50 91,90 101,40 95,00 101,50 96,80 99,50 105,80 80,20 84,10 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,66 3,06 81,10 91,30 89,60 92,70 98,10 95,40 98,80 111,70 77,10 84,00 69,10 83,40

Fev. 1,90 3,15 79,60 90,50 90,80 95,30 89,90 94,70 97,40 112,50 82,10 79,40 70,40 80,70

Mar. 5,19 4,24 86,40 87,70 90,20 94,50 84,60 96,50 92,60 112,70 90,00 87,60 77,20 84,30

Abr. 12,10 7,39 80,90 85,80 89,80 97,00 80,00 87,30 94,70 109,80 84,20 83,90 69,50 78,00
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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

2020             

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

2021             

Jan. 67,47 57,61 14.943 15.351 -408 -8.191 -3.813 -998 -4.663 284 23 -8.338 -170

Fev. 67,08 56,29 16.356 14.540 1.816 -3.176 -1.791 -1.416 -1.674 289 21 -3.440 -286

Mar. 68,38 56,36 24.308 17.863 6.445 -4.013 -1.538 -1.058 -2.993 518 23 -3.962 28

Abr. 66,33 54,66 26.083 16.102 9.980 5.359 7.526 -1.250 -2.368 201 9 5.309 -59

Mai. 60,02 50,30 26.948 17.657 9.291 3.840 6.483 -1.647 -2.890 248 -13 4.143 315
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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

Mar. 14,7 48,4 56,8 2.544 2.348 1.598 931 4.098 6.081 1.905 212.514

Abr. 14,7 48,5 56,9 2.532 2.362 1.597 933 4.073 5.975 1.883 212.313
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