
  Editada desde 1947 • www.conjunturaeconomica.com.br • Agosto 2021 • volume 75 • nº 08 • R$ 17,00

Entrevista 
Fabio Giambiagi

Pesquisador associado
do FGV IBRE

Economistas apresentam 
sua visão da herança do 
choque sanitário para o PIB 
brasileiro no longo prazo

UM 
NOVO VELHO
normal?

Carta do IBRE
Políticas que facilitam o 
ingresso no mercado de 
trabalho brasileiro

Ponto de Vista 
Construção das 
condições para um 
ciclo de crescimento

Artigos
Celia Maria S. Carvalho
Fernanda Delgado
Helder Queiroz
José Roberto R. Afonso
Marcelo Colomer
Nelson Marconi
Samuel Pessôa

“O Mercosul precisa de oxigenação”
Lucas Ferraz, secretário de Comércio 

Exterior do Ministério da Economia

Governança e cooperação
Desafios para o governo federal

Combustíveis
O papel do regulador



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao


N E S T A  E D I Ç Ã O

 Instituto Brasileiro de Economia | Agosto de 2021

A g o s to  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 

Carta do IBRE
6 Políticas que facilitam o ingresso no mercado de 
trabalho brasileiro
A péssima distribuição de renda no Brasil é especialmente 
nociva quando se pensa nas crianças e nos jovens. Enquanto 
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recebendo apenas pouco mais que uma centena de reais 
de Bolsa Família, enviam seus filhos a escolas públicas de 
qualidade deficiente. O abismo em termos de oportunidades 
é tão agudo que não é possível apenas esperar a convergência 
de qualidade, num horizonte distante, entre o sistema 
público e o melhor sistema privado de educação. É preciso, 
no presente, pensar em como ampliar a capacitação e o 
preparo para o mundo do emprego de jovens pobres que 
ingressam no mercado de trabalho – e de outras faixas etárias 
com deficiência na formação educacional e profissional. 
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As garras da inflação

Ninguém mais duvida de que as pressões inflacionárias vão aumentar. Só não se sabe até 
quando isso irá e em que patamares a inflação vai se acomodar. Uma série de fatores está 
empurrando a curva de preços para cima. A pandemia, que paralisou a atividade econô-

mica mundo afora, deixou amargos legados, não apenas nas mortes, destruição de famílias inteiras, no aumento 
da desigualdade, mas estendeu seus tentáculos sobre a economia e a política.

O retorno a uma realidade de normalidade, com as economias voltando a funcionar, está levando a um aumento 
generalizado de preços, com muitos setores testando a capacidade do consumidor em pagar o que está se pedindo. 
Cabeleireiros, manicures, bares, restaurantes e um grande leque de serviços, os mais afetados pela pandemia, ten-
tam recuperar as perdas com aumento de suas margens. A pandemia também aflorou outro problema: a falta de 
insumos para a cadeia de produção, o que está levando a uma pressão sobre os preços. Está difícil comprar carro 
novo. Quando se consegue, depois de uma fila de espera, o preço pedido pode trazer uma surpresa desagradável. 
Os preços dos automóveis novos subiram 10,54% de agosto do ano passado até julho, conforme o IPC-Br, calcu-
lado pelo FGV IBRE. Cerca de 74% da indústria de veículos afirma estar com falta de insumos para a produção, 
segundo a Sondagem do FGV IBRE de junho último. Mais de 82% do setor de bens duráveis reclama de falta de 
insumos: 65,8% acreditam que a cadeia de suprimentos se normalizará somente em 2022.

Há outras pressões: a crise energética, com os reservatórios das regiões Sudeste/Centro-Oeste com um nível crítico 
de 22,8% em julho, levando à adoção da bandeira vermelha nas contas de luz e encarecimento da energia para os con-
sumidores e empresas: a energia subiu 8,5% o mês passado e deve ter um novo repique este mês da ordem de 4,5%, 
como prevê André Braz, do FGV IBRE. O preço da energia aumentou 21,75% de agosto de 2020 a julho último.

Além da estiagem, que afeta os reservatórios, ela também está fazendo estragos no campo. Os preços dos 
alimentos, embora tenham apresentado um alívio recentemente, ainda estão bastante elevados. Só as hortaliças 
ficaram 35,15% mais caras neste segundo trimestre do ano. O arroz, básico na alimentação dos brasileiros, teve 
uma alta de 37,64% entre agosto do ano passado e julho último.

A escalada de preços tem como principal vilão os energéticos. A inflação dos últimos 12 meses, medida pelo 
IPC-Br desse grupo disparou: a gasolina aumentou 40,04%, o etanol, 56,52%; e o gás de botijão, 25,77%. 

E parece que as coisas não vão parar por aí no curto prazo.

Alguns vilões da inflação
Variação últimos 12 meses terminados em julho – em %
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IPC-Br – M – Índice de preços ao consumidor – Brasil. Fonte: FGV IBRE.

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor
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A péssima distribuição de renda no 
Brasil é especialmente nociva quan-
do se pensa nas crianças e nos jo-
vens. Enquanto filhos da classe alta 
frequentam colégios privados com 
mensalidades que são múltiplos de 
mil reais, famílias pobres, recebendo 
apenas pouco mais que uma cente-
na de reais de Bolsa Família, enviam 
seus rebentos a escolas públicas de 
qualidade deficiente. 

O abismo em termos de oportu-
nidades é tão agudo que não é possí-
vel apenas esperar a convergência de 
qualidade, num horizonte distante, 
entre o sistema público e o melhor 
sistema privado de educação. É pre-
ciso, no presente, pensar em como 
ampliar a capacitação e o preparo 
para o mundo do emprego de jovens 
pobres que ingressam no mercado de 
trabalho – e de outras faixas etárias 
com deficiência na formação educa-
cional e profissional.

Nesse sentido, programas de qua-
lificação profissional são fundamen-
tais no cenário social brasileiro. E, 
dada a imensa diversidade da popu-
lação que enfrenta dificuldades no 

mercado de trabalho, desde os muito 
pobres com fundamental incompleto 
até profissionais com ensino médio 
completo e mesmo terceiro grau, é 
necessário haver um cardápio dife-
renciado e eficiente de programas de 
qualificação profissional.

Como explica Fernando Holanda 
Barbosa Filho, pesquisador do FGV 
IBRE, há uma farta literatura empí-
rica sobre os chamados “programas 
ativos de mercado de trabalho”, 
conhecidos internacionalmente por 
ALMPs, de “active labor market 
policy”. Uma revisão marcante des-
sa literatura foi levada a cabo em 
2010 por Card, Kluve e Weber, que 
avaliaram 97 estudos sobre ALMPs 
realizados em diversos países entre 
1995 e 2007. Os autores separaram 
os programas em quatro tipos: trei-
namento, assistência para procurar 
emprego, subsídios privados e sub-
sídios públicos.

O trabalho chegou a diversas 
conclusões relevantes. Uma delas é 
que as variáveis utilizadas importam 
muito para o resultado da avaliação 
dos programas. Em geral, variáveis 

administrativas (por exemplo: regis-
tro do seguro-desemprego) tendiam 
a dar resultados melhores do que 
avaliações voltadas a buscar efeitos 
no emprego e na renda, que parecem 
mais relevantes. Hoje, as variáveis 
relacionadas à empregabilidade são 
as mais utilizadas na avaliação.

Mas talvez ainda mais impor-
tante seja a constatação dos econo-
mistas de que avaliações sobre pro-
gramas de qualificação profissional 
tendem a mostrar resultados mais 
favoráveis no médio e longo pra-
zos. É importante destacar que essa 
é uma característica dos programas 

Políticas que facilitam o 
ingresso no mercado de 
trabalho brasileiro

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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em populações socialmente desfa-
vorecidas. Já programas de treina-
mento funcionam melhor para de-
sempregados de longa duração. Os 
programas de qualificação também 
apontam efeitos melhores para as 
mulheres, resultado de interpretação 
mais difícil.

Outra conclusão é de que 
ALMPs em recessões tendem a ter 
maior impacto nos participantes, 
especialmente se forem recessões 
curtas. Os autores mostram ain-
da que programas de treinamento 

ou com subsídio privado possuem 
baixo impacto no curto prazo, mas 
têm seus efeitos ampliados no mé-
dio e longo prazos, devido ao cha-
mado “lock in effect” – o fato de 
que, durante o treinamento, os es-
forços dos participantes em buscar 
emprego diminuem ou até cessam. 
Finalmente, a pesquisa de 2017 dos 
autores confirma que programas 
de assistência na busca do empre-
go, que naturalmente têm foco no 
curto prazo, não sofrem grandes 

de treinamento, e que não ocorre 
com aqueles de assistência na busca 
de emprego. Estes, previsivelmente, 
pelo próprio propósito mais ime-
diato, têm resultados mais positivos 
em prazos mais curtos.

Outros achados desse primeiro 
estudo foram de que programas 
com subsídios públicos ou priva-
dos mostraram pior desempenho. 
Não se identificaram melhores per-
formances para grupos específicos 
(como homens versus mulheres, ou 
jovens versus não jovens); e não 
houve diferença nos resultados en-
tre programas com seleção aleatória 
de participantes e os que não adota-
ram essa prática. 

Em 2017, Card, Kluve e Weber 
fizeram nova investida, ampliando 
o número de programas analisa-
dos de 97 para 207. As estimativas 
contidas na literatura investigada 
subiram de 343 para 857. Os au-
tores também adotaram uma suba-
mostra com variável de “emprego 
após a qualificação” para avaliar 
os programas. Novamente, encon-
trou-se que os impactos variam ao 
longo do tempo, com diferenças 
significativas entre o curto prazo 
(até 1 ano), médio prazo (entre 2 
e 3 anos) e longo prazo (mais que 
3 anos), especialmente para cursos 
de qualificação profissional. Nesse 
caso da qualificação, a variável de 
emprego após a intervenção mos-
trou melhora de 1% a 3% no curto 
prazo, entre 3% e 5% no médio 
prazo e expressivos 5% a 12% no 
longo prazo.

Um achado importante do estudo 
de 2017 é de que programas de au-
xílio na busca de emprego – como o 
Sistema Nacional de Emprego, Sine, 
no Brasil – obtêm melhores efeitos 

Avaliações sobre programas 

de qualificação profissional 

– mas não os de busca 

de emprego – tendem a 

mostrar resultados mais 

favoráveis no médio e 

longo prazos

mudanças na sua efetividade com 
o transcorrer do tempo. 

No Brasil, como observa Barbosa 
Filho, não é verdade que a educação 
profissionalizante e a qualificação 
profissional sempre tenham sido 
relegadas ao segundo plano das po-
líticas públicas, como alguns costu-
mam afirmar. Na verdade, ao longo 
das últimas décadas, foram imple-
mentados múltiplos e diversificados 
programas de qualificação profis-
sional, alguns deles bem ambiciosos 
em termos de recursos disponíveis e 
objetivos. O problema, entretanto, 
é que essas iniciativas foram pouco 
coordenadas e tiveram objetivos e 
princípios pouco claros ou não ade-
quados, o que dificulta a avaliação. 
Também houve pouca preocupação 
em aprimorar os programas a partir 
de resultados de avaliações sistemá-
ticas e bem planejadas e executadas.

Ainda assim, há uma vasta lite-
ratura reportando resultados posi-
tivos para a educação profissional 
no Brasil. Vasconcelos et al. (2010) 
encontraram retorno de 12,5% nos 
rendimentos para quem cursou en-
sino médio técnico em comparação 
com o tradicional. Aguas (2012) 
identificou impacto positivo e signi-
ficativo sobre emprego e salário tan-
to para egressos de cursos técnicos 
quanto de qualificação profissional, 
enquanto Musse e Machado (2013) 
detectaram efeito positivo e signifi-
cativo sobre salário para egressos 
dos cursos de qualificação profis-
sional. Esses são apenas alguns dos 
muitos exemplos dessa literatura 
coligidos por Barbosa Filho, e que 
apontam todos aproximadamente 
na mesma direção.

Mas talvez o caso mais emble-
mático e rico de lições para a ques-
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tão da qualificação profissional no 
Brasil seja o do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec), criado pela Lei no 
12.513, de 26 de outubro de 2011. 
O programa foi estabelecido com o 
objetivo de ampliar, interiorizar e 
democratizar a oferta de cursos de 
educação profissional. O público-
alvo do Pronatec foi composto por 
alunos do ensino médio público, be-
neficiários de programas de transfe-
rência de renda e pessoas que rece-
biam o seguro-desemprego. 

O Pronatec foi provavelmente 
o programa de qualificação profis-
sional que mais recebeu recursos 
na história brasileira. Entre 2011 
e 2016, o programa atendeu a 9,7 
milhões de pessoas, com gastos de 
R$ 38,5 bilhões. Em 2015, Barbosa 
Filho, Porto e Liberato utilizaram 
dados da Caged para avaliar o Pro-
natec, analisando indivíduos que 
terminaram o curso numa janela de 
6 a 23 meses. O grupo de controle 
foi composto por alunos que se ma-

tricularam, mas cujas turmas não 
chegaram a ser formadas. Os au-
tores mostram que o Pronatec não 
teve impacto sobre a empregabili-
dade ou sobre os rendimentos. Na 
verdade, o resultado apontou que a 
participação no programa chegou a 
reduzir a probabilidade de emprego. 
Num último teste, o estudo indicou 
que os coeficientes estimados para a 
probabilidade de emprego do grupo 
de controle e do grupo de tratamen-
to não eram diferentes.

Também em 2015, estudo técnico 
do Ministério de Desenvolvimento 
Social (MDS) sobre o Pronatec, com 
técnica de pareamento dos grupos de 
controle e tratamento, mostrou que 
o programa não teve impacto sobre 
a empregabilidade do público-alvo. 
Tanto no caso do estudo de Barbosa 
Filho, Porto e Liberato como no do 
MDS, vale a nota de cautela sobre o 
fato de que programas desse tipo ob-
têm resultados melhores em prazos 
mais longos.

Ainda assim, uma experiência 
muito relevante foi a implementação 
do Pronatec-MDIC, também chama-
do de “SuperTEC”, uma variante do 
programa principal. O público-alvo 
era o mesmo, mas o SuperTEC tinha 
algumas diferenças relevantes em 
relação ao Pronatec tradicional. A 
“captura”, isto é, o mapeamento da 
demanda por qualificação, era feita 
diretamente junto às empresas, em 
termos de tipo de especialização e lo-
calidade geográfica. Nem por isso as 
empresas consultadas tinham qual-
quer preferência ou exclusividade 
em relação aos trabalhadores forma-
dos. O sistema agregava as diferentes 
demandas para verificar quais delas 
tinham tamanho suficiente para jus-
tificar a abertura de uma turma. Em 

Em estudo, variável de 

emprego após a intervenção 

mostrou melhora de 1% a 

3% no curto prazo, entre 

3% e 5% no médio prazo 

e expressivos 5% a 12% no 

longo prazo
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caso positivo, a turma era estabeleci-
da e o curso se iniciava.

Um estudo de 2017 de O’Connel, 
Mation, Bastos e Dutz avaliou o 
Pronatec-MDIC, e concluiu que o 
programa afetou de forma positiva 
as mais de 300 mil pessoas que dele 
participaram entre 2014 e 2015, 
com aumento entre 8% e 16% da 
empregabilidade. Numa extensão 
do trabalho anterior realizada em 
2020, O’Connell e Mation compa-
raram o Pronatec com o Pronatec-
MDIC. Os autores mostraram que 
o Pronatec-MDIC possui uma efeti-
vidade muito maior, indicando que 
a coleta de demanda de qualificação 
de empresas do setor amplia a po-
tência do programa.

O caso do SuperTEC aponta 
diversas lições importantes sobre 
ALMPs, na visão de Barbosa Filho. 
Em primeiro lugar, a variável de 
empregabilidade pós-intervenção 
está bem alinhada com objetivos 
adequados para esse tipo de inter-
venção. Outra lição relevante é que 
a análise contínua é fundamental 
para aprimorar os programas e para 
entender o que funciona e o que não 
funciona. Como nota o economis-
ta, a simples inclusão da captura 
da demanda junto às empresas no 
SuperTEC fez com que o Pronatec 
aumentasse a empregabilidade dos 
participantes em até 16,8%. O que 
indica que o alinhamento da ofer-
ta com a demanda é fundamental. 
Apesar disso, o Pronatec-MDIC 
obteve menos de 1% dos recursos 
totais do Pronatec convencional, se-
gundo relatório do TCU.

Também é preciso ter um cardá-
pio que combine de forma racional 
políticas de qualificação profissio-
nal e as de busca de emprego, que, 

como já visto nesta Carta, são de-
partamentos bem diferentes. Enten-
der o perfil do aluno é chave para o 
sucesso do programa – não se deve 
indicar pessoas sem o background 
adequado para o curso ou progra-
ma. E, em relação às iniciativas de 
qualificação, é sempre bom ter em 
mente que os efeitos ficam mais cla-
ros no médio e longo prazos. 

Por fim, vale registrar, há hoje 
uma ênfase crescente – a ser levada 
em conta no Brasil em relação aos 
programas de qualificação e busca 

de emprego – nas chamadas “soft 
skills”, ligadas à capacidade de se 
relacionar, trabalhar em grupo etc. 
Essa é uma dimensão que também 
deve entrar no cardápio. 

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 parte, 
ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.

Autores mostraram que o 

Pronatec-MDIC possui 

efetividade muito maior, 

indicando que coleta de 

demanda de qualificação de 

empresas do setor amplia 

potência do programa
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Desde as manifestações de 2013, a 
economia brasileira passa por um 
longo e conturbado período, causa-
do em grande parte pela política.

Na economia propriamente dita, 
entramos em uma duradoura crise 
no segundo trimestre de 2014, que 
terminou somente no final de 2016. 
A retomada foi lentíssima. Quando 
a pandemia nos atingiu, o mercado 
de trabalho estava ainda muito lon-
ge da recuperação plena.

Desde o terceiro trimestre de 
2020, entretanto, a atividade se re-
cupera rapidamente. No primeiro 
trimestre deste ano, já operávamos 
no nível pré-crise, mas de forma 
muito heterogênea.

Em meio a toda essa confusão, na 
política e na economia, aos trancos 
e barrancos, a economia vem cons-
truindo desde 2015 as condições 
para um ciclo longo de crescimento.

Nesta coluna Ponto de Vista, 
apresentaremos a atual dinâmica de 
ajustamento ainda inconcluso, bem 
como tentaremos documentar o pa-
ralelismo entre o processo atual e o 
observado entre 1998 e 2005.

A construção das condições ma-
croeconômicas para um ciclo de 
crescimento aparece nas seguintes 
estatísticas: contas públicas, setor 
externo, câmbio real, salários e ren-
tabilidade do setor privado.

É difícil acompanhar a situação 
fiscal, pois ela se altera muito com 
o ciclo econômico. As condições se 
tornam mais graves se há uma pan-
demia e se o país sofre choques exter-
nos intensos, como é o caso de uma 
economia especializada na produção 
de commodities como o Brasil.

A variável fiscal que consideramos 
é o superávit primário recorrente do 
setor público consolidado – União, 
estados e municípios –, ajustado ao 
ciclo econômico. Receitas e despesas 
não recorrentes, como, por exemplo, 
receitas de privatizações ou gastos 
com a pandemia, não são levadas 
em conta.

Evidentemente, o cálculo do re-
sultado primário estrutural depen-
de da construção de uma medida 
da posição cíclica da economia ao 
longo do tempo. Bráulio Borges, 
meu colega do FGV IBRE, apresen-

tou um conjunto dessas medidas no 
Blog do IBRE.1

De posse da trajetória do hiato 
de recursos – se positivo, há pleno 
emprego; e o inverso ocorre, se é ne-
gativo –, Borges calculou o resultado 
fiscal primário estrutural.

De 1998 a 2003, o primário es-
trutural melhorou 4,5 pontos per-
centuais (p.p.) do PIB: de déficit de 
1,2% do PIB (1997) para superávit 
de 3,3%. Desde 2015, o primário 
estrutural melhorou 1,6 p.p. do PIB: 
de déficit de 1,5% do PIB em 2014 
para superávit de 0,1% em 2020.

Construção das 
condições para um ciclo 
de crescimento

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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No final de 1997, as exportações 
líquidas acumuladas no ano – da-
dos do IBGE a preços constantes de 
1995 – eram deficitárias em 3% do 
PIB. No final de 2005, atingiam su-
perávit de 4,3% do PIB. Virada de 
7,3 p.p. do PIB.

No atual ciclo, no fim de 2014 
as exportações líquidas eram defici-
tárias em 3,7% do PIB e fecharam 
2020 superavitárias em 0,8% do 
PIB, com virada de 4,5 p.p. do PIB.

O mesmo processo pode ser ob-
servado no câmbio. Para calcular o 
câmbio real, deflacionamo-lo pela 
diferença da inflação brasileira e 
a inflação média dos parceiros co-
merciais. O peso de cada parceiro é 
dado pela participação na corrente 
de comércio com o Brasil.2 O câm-
bio sai de R$ 2,6 por dólar no fi-
nal de 1997 para R$ 4,8 ao fim de 
2004 (o pico ocorreu no quarto tri-
mestre de 2002, quando o câmbio 
real atingiu R$ 6,0), com desvalo-
rização de 85%. Todos os valores 
são a preços do segundo trimestre 
de 2021. No atual movimento, o 
câmbio sai de R$ 3,7 para R$ 5,3 
no segundo trimestre de 2021, des-
valorização real de 43%.

No ajuste do final da década de 
90 e início dos anos 2000, houve re-
dução dos salários reais. Entre 1997 
e 2004, o salário – medido pelo ren-
dimento médio real habitual da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) – caiu de R$ 2.010 
para R$ 1.658, redução de 17%.

Não se observa queda do salário 
real para o rendimento médio real 
habitual da Pnad no ciclo recente de 
ajuste macroeconômico. A variável 
subiu de R$ 2.483 em 2014 para 
R$ 2.602 em 2020. Sabemos, no 
entanto, que o mercado de trabalho 

foi muito impactado pela pandemia 
e que a composição da força de tra-
balho se alterou profundamente. É 
possível que a subida do salário seja 
fruto da elevação da participação, 
na população empregada, dos traba-
lhadores mais qualificados do setor 
formal, que foram os menos atingi-
dos pela crise da pandemia.

Daniel Duque, meu colega do 
FGV IBRE,3 realizou análise em que 
considerou oito grupos de trabalha-
dores: duas categorias educacionais, 
até médio completo e acima; dois 
setores, agropecuária e indústria (pri-
meiro setor), e serviços (segundo); e a 
natureza do contrato de trabalho, se 
formal ou informal.4 Tomando como 
base o quarto trimestre de 2014, até o 
primeiro trimestre de 2021 o salário – 
mantendo constante a composição da 
força de trabalho nas oito categorias 
– se reduziu em 12%.

Se os salários reais caíram, a ren-
tabilidade das empresas subiu. Da-
dos da Economatica mostram que, 
para as empresas abertas, a geração 
de caixa como proporção do fatu-
ramento5 subiu de 15% em 1997 
para 27% em 2004. No atual ciclo, 
a mesma estatística saiu de 16% em 
2014 para 23% em 2020.

O que falta para o ajuste? Con-
cluir o ajuste fiscal. Como vimos, se-
gundo a medida de Bráulio Borges, 
o ano de 2020 fechou com superá-
vit primário estrutural de 0,1% do 
PIB. Para estabilizar a dívida pública 
é necessário construir um superávit 
primário estrutural da ordem de 
3-3,5% do PIB, algo entre R$ 200 e 
R$ 250 bilhões.

Evidentemente, essa estimativa do 
ajuste fiscal adicional depende de que 
esteja correto o cálculo (mencionado 
anteriormente) de que, já em 2020, 

havia superávit de 0,1% do PIB em 
termos cíclicos. Adicionalmente, os 
investimentos públicos estão redu-
zidíssimos. Terão que ser recompos-
tos. Assim, a depender das hipóteses 
e do gasto necessário para recompor 
a capacidade de investimento do se-
tor público, o buraco fiscal pode ser 
maior, chegando a R$ 350 bilhões.

Esse será o grande desafio do(a) 
próximo presidente. Ele ou ela 
terá que terminar a construção do 
ajuste fiscal estrutural, junto com 
o Congresso. Será um cardápio em 
que constarão aumento de receita, 
redução de subsídios ou reformas 
que reduzam o gasto (ou sua taxa 
de crescimento).

Vale lembrar que Lula promo-
veu em 2003 um forte ajuste. O su-
perávit primário estrutural saiu de 
1,9% do PIB em 2002 para 3,3%, 
ajuste de 1,4 p.p. do PIB. Em gran-
de medida a bonança que Lula co-
lheu foi consequência desse início 
virtuoso de seu governo. Oxalá 
aquele acerto tenha sido suficien-
te para a sociedade e os políticos 
aprenderem a lição. 

1Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/
avaliando-quatro-estimativas-distintas-de-hiato-
do-produto-para-o-brasil.

2Agradeço os cálculos do câmbio real ao meu 
colega do IBRE Lívio Ribeiro.

3Ver post de Daniel Duque no Blog do IBRE: 
https://blogdoibre.fgv.br/posts/renda-do-
trabalho-tem-trajetoria-negativa-por-categoria-
ocupacional-nos-ultimos-anos-o-que-e.

4A combinação de três critérios de classifica-
ção, com dois grupos por cada critério, resulta 
em oito grupos diferentes de trabalhadores.

5Geração de caixa é dada pelo lucro antes de 
juros, impostos, depreciação e amortização, 
conhecido por lajida. A medida de faturamen-
to é a receita operacional líquida, dada pelo fa-
turamento líquido dos impostos indiretos, isto 
é, ISS, ICMS, PIS/Cofins e IPI.
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Conjuntura Econômica — Qual foi 

a motivação para esse novo livro?

A ideia começou quando li o excelen-
te livro do Paulo Tafner, Reforma da 
Previdência – por que o Brasil não 
pode esperar? (Elsevier, 2018), que 
colaborou muito para o debate pre-
videnciário que o país teve em 2019. 
Aliás, em geral, os mais jovens que me 
associam ao tema previdenciário não 
sabem que cheguei na previdência 
vindo do fiscal. Comecei a tratar do 
tema em 1987, por acaso. Fui para o 
Ipea emprestado pelo BNDES, onde 
tinha entrado em 1984, e comecei a 
trabalhar nos primeiros números do 
Boletim de Conjuntura, que era orga-
nizado na época pelo meu amigo José 
Claudio Ferreira da Silva. Comecei 
como soldado raso, e fui destacado 

Em julho, Fabio Giambiagi, especialista em contas públicas, entrou para o time 

de pesquisadores associados do FGV IBRE. Em conversa com a Conjuntura Eco-

nômica que marcou essa nova etapa, o economista entremeou memórias e ba-

lanços das mais de três décadas de observação da trajetória macroeconômica 

brasileira para contar sobre o seu novo livro, Tudo sobre o déficit público: o Brasil 

na encruzilhada fiscal (Alta Books), e defender um esforço amplo de conciliação 

para se planejar os rumos do Brasil a partir de 2023. Para Giambiagi, será um 

esforço semelhante a um pós-guerra, “no sentido de que grupos políticos que 

no passado brigaram de forma muito aguerrida precisam de alguma forma 

depor as armas e buscar espaços de concordância. E não vejo por que não os 

ter”, afirma. 

Fabio Giambiagi
Pesquisador associado do FGV IBRE

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Orçamento 
público deveria ser 

a discussão mais 
importante em uma 

democracia”
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para a qualidade do debate. O orça-
mento público deveria ser a discussão 
mais importante numa democracia, 
pois tem a ver com onde se alocam os 
recursos do contribuinte. E, no Bra-
sil, isso deixa muito a desejar. Uma 
das coisas que transparece na leitura, 
ainda que não seja abordada direta-
mente, é a dicotomia entre os avanços 
que a gente fez no campo estatístico, 
que hoje não fica nada a dever ao de 
países líderes na matéria, e um atraso 
institucional no processo de discussão 
orçamentária, que é deprimente. A 
questão do fundo eleitoral, com a pro-
posta de aumento para R$ 5,7 bilhões 
em 2022, foi um exemplo. Veja, não 
sou contra o fundo, muito pelo con-
trário. Democracia custa caro, e isso 
tem que ser financiado com recursos 
públicos. Mas num contexto de tanta 
dificuldade, em meio à pandemia, tri-
plicar a dotação orçamentária prevista 
sem nenhuma discussão prévia, entre 
gallos y medianoche, como se diz em 
castelhano, é algo que faz pensar.

Como espera que a mensagem do 

livro “converse” com a atual con-

juntura, de pressão por aumento 

de gastos?

Ela se encaixa numa situação muito 
delicada. Tenho buscado aglutinar 
pessoas com visões diferentes em 
torno de algumas ideias para ten-
tar, na medida do possível, alcançar 
certo grau de consenso no debate de 
2022 visando 2023. O que quero 
dizer? O debate fiscal, assim como 
muitas coisas no país, tem sido mui-
to polarizado. Colocando de forma 
um pouco caricaturesca, apenas 
para situar, temos de um lado os de-
fensores intransigentes da regra ori-
ginal do teto de gastos, que afirmam 

para a cobertura de fiscal, subordina-
do à Maria da Conceição Silva, que 
logo se aposentou, e fiquei responsá-
vel pela seção. Se tivesse havido ou-
tra vaga, em outra área, como setor 
externo ou política monetária, talvez 
não tivesse me dedicado à questão fis-
cal e, posteriormente, à previdência.

Então, de certa forma este livro foi 
uma volta às origens, somada à ideia 
de emular a obra de Tafner, que tratou 
da previdência numa linguagem aces-
sível ao grande público. Uma das coi-
sas que a gente aprende – isso é uma 
experiência comum a todos os meus 
colegas que enveredaram pelo debate 
público – é a importância decisiva da 
comunicação. A gente começa a vida 
profissional com vários vícios: tem o 
vício da arrogância que é próprio da 
juventude; o vício da arrogância que 
é próprio dos economistas; e aos pou-
cos a gente começa a tropeçar, e per-
ceber que coisas que são óbvias para 
a gente distam de ser óbvias até para 
parentes, amigos, conhecidos que não 
são economistas. Daí a necessidade de 
polir a linguagem, para alcançar mais 
pessoas, mesmo que às vezes se esteja 
sujeito a críticas de quem fica na tor-
re de marfim da academia e acha que 
esse esforço acaba sendo um pouco 
uma distorção dos princípios acadê-
micos. É sempre difícil estabelecer 
esse equilíbrio. Particularmente aqui 
no Brasil, onde a proporção do públi-
co com um grau maior de informação 
é menor do que em outros países, de-
vido a nossos problemas estruturais 
no campo da educação. 

Agora, gostaria que esse cuidado 
ajude a que o livro alcance um gran-
de público, e que sirva a uma discus-
são cívica sobre o tema orçamentá-
rio. Não se trata de uma questão de 
vaidade, mas acho que é importante 

que ela tem que ser mantida até 
2026. E de outro lado aqueles que 
querem fazer tábula rasa dessa ins-
titucionalidade criada pela norma 
constitucional aprovada em 2016, 
que acenam com uma retomada sem 
controles do gasto público. Esse tal-
vez seja um dos principais temas do 
debate público, em perspectiva, pois 
embora eu esteja convencido de que 
o atual teto não sobrevive até 2026, 
por uma série de razões, o fato da 
regra do teto ser eventualmente mu-
dada em 2023 não significa que o 
teto tenha que ser descartado. 

O ponto principal que a regra do 
teto trouxe para o país, e que acho 
que seria importante preservar nos 
próximos anos, é a ideia de que limi-
tes são essenciais para a gestão fiscal. 
É muito importante sinalizar para os 
agentes políticos e para a sociedade 
em geral a ideia de que é preciso fazer 
escolhas, e que não dá para aumen-
tar o gasto indefinidamente. Ou seja, 
podemos admitir a necessidade de ter 
um gasto que aumente um pouco mais 
no próximo governo, e isso pode ser 
consistente com um esquema geral de 
ajuste das contas públicas. Mas isso 
tem que ser discutido. Se quisermos 
gastar mais sem impactar a dívida 
pública, será necessário ter uma dis-
cussão adequada sobre os níveis de 
tributação que o país deseja. E esta-
mos vendo, nessas últimas semanas, 
que esse é um debate complexo.

Então, é favorável ao aumento de 

carga tributária?

Sim, sou a favor, numa magnitude 
que vai depender da situação em que 
a gente estiver em 2023 em termos de 
recuperação da arrecadação. E, para o 
ano que vem, também dependerá de 
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que proposta de reformulação do im-
posto de renda for efetivamente apro-
vada. Tenho conversado com muitos 
colegas, até porque não sou especialis-
ta em tributação, e no momento pare-
ce incompreensível que uma tentativa 
de reforma que inicialmente buscava 
um ganho de receita seja aceita pelo 
governo com perda no final. Indepen-
dentemente do reconhecimento de 
que alguns exageros teriam que ser 
corrigidos no projeto, o que vimos no 
texto substitutivo foi quase uma nega-
ção do original. Isso gera uma enorme 
incerteza, associada a algo básico que 
é responder à seguinte pergunta: afi-
nal, o que o governo quer? Aumentar 
a carga, manter a carga ou reduzir a 
carga? Eles falaram de R$ 30 bilhões 
como se fosse trocado. Isso representa 
30% das despesas discricionárias. É 
uma enormidade. Deixamos de fazer 
o Censo por alguma coisa em torno de 
R$ 2 bilhões, criando um constrangi-
mento internacional. E agora aceita-se 
perder R$ 30 bilhões, numa boa?

Outra coisa que me preocupa no 
debate tributário é a percepção de 
muita gente de que “ninguém aguen-
ta mais esse nível de carga tributá-
ria”. Esse era um discurso que fazia 
todo o sentido no começo da década 
de 2010, porque entre o final da dé-
cada de 1990 e o final da primeira 
década do século tivemos um aumen-
to muito grande da carga tributária, 
que serviu para financiar um aumen-
to expressivo do gasto público. Mas 
se a gente toma como referência o 
começo da década passada, 2011, e 
o ano passado, perdemos 3 pontos 
do PIB de carga tributária. Claro que 
o que aconteceu em 2020 foi excep-
cional, e que este ano estamos ven-
do, felizmente, uma recuperação im-
portante da carga tributária. Mas é 

preciso que essa discussão ocorra no 
contexto da sustentabilidade fiscal. 

Em geral, as críticas referentes à 

carga tributária brasileira estão re-

lacionadas ao retorno que esta traz 

em saúde, educação, segurança. Es-

tudos apontam que países com car-

ga menor devolvem mais e melhor 

à população em serviços públicos. 

O senhor concorda?

Essa pergunta é chave, e permito dis-
cordar do argumento em parte. Este 

novo livro traz um apêndice estatís-
tico de 30 anos de nossa trajetória 
fiscal. Aliás, presto uma homenagem 
às duas instituições fundamentais 
para esse processo de aprimoramento 
estatístico no Brasil, que são o Ban-
co Central e o Tesouro Nacional. É 
possível ver, ao longo dessas décadas, 
como passamos de dados básicos – 
divididos em gasto total com pessoal, 
INSS e demais –, a tabelas povoadas 

de linhas que decompõem essas des-
pesas em diversos componentes. 

Voltando ao tema, o que esses nú-
meros mostram? Quando se fala do 
retorno à sociedade em termos de ser-
viço, muitas vezes se tem a impressão 
de que boa parte da receita tributária 
está associada à gastança com funcio-
nalismo, e má utilização de recursos. 
Tomando como referência o ano de 
2019 – uma vez que 2020 foi com-
pletamente atípico –, tivemos despe-
sas primárias de 19% do PIB. Esses 
números se decompõem em três gran-
des agregados: despesas com pessoal, 
de 4,22% do PIB, dos quais 1,9% 
são despesas com inativos; 8,5% de 
despesas com INSS; e 6,3% de ou-
tras despesas de custeio e capital. O 
seguro-desemprego, por sua vez, re-
presenta 0,8% do PIB na veia da po-
pulação. O BPC/LOAS, que garante 
um salário mínimo para pessoas de 
baixa renda que não contribuíram ao 
INSS, também representa 0,8% do 
PIB, também na veia da população. 
O Fundeb, outro 0,2%, e todos estão 
de acordo que educação é fundamen-
tal. O Bolsa Família, 0,5% do PIB, e 
quem é contra ele está fora do jogo 
político no Brasil. Saúde representa 
1,2% do PIB. O que quero dizer, e 
que o livro procura mostrar, é que a 
ideia de que esses recursos se perdem 
na burocracia se aplica a uma peque-
na parte.. Pode-se não gostar da for-
ma de alocação desses recursos, mas a 
percepção de que ninguém sabe para 
onde eles estão indo é algo que valia 
há 25 anos, não mais. Hoje está tudo 
na internet. Uma segunda coisa que o 
livro busca desmistificar é a ideia de 
que os recursos não chegam na po-
pulação. Podemos ter razão, como ci-
dadãos, de estarmos insatisfeitos com 
a qualidade dos serviços públicos em 

O ponto principal que 

a regra do teto trouxe 

para o país, e que acho 

importante preservar, é  

a ideia de que limites  

são essenciais para a  

gestão fiscal



ENTREVISTA FABIO GIAMBIAGI

A g o s to  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  15 

cara do país nesse aspecto. Que esse 
benefício é muito bem-vindo, é cor-
reto. Agora, se em nome disso pre-
cisamos manter intacta uma idade 
de aposentadoria de 55 anos para as 
mulheres no meio rural, estabeleci-
da em 1988, quando a demografia 
mudou completamente nesses quase 
35 anos, é outra questão. 

Veja outro caso, do abono salarial. 
Ele cumpriu sua função num momen-
to em que o país não tinha muitas 
políticas sociais e aquilo era elemento 
de melhora para pessoas de menor 

renda dentro do mercado formal de 
trabalho. Agora, com o arsenal de 
políticas sociais que temos, é preciso 
questionar: o abono combate a misé-
ria extrema? Não. Combate o desem-
prego? Não. Ele combate a informa-
lidade? Não. Então, o que explica o 
abono salarial? A inércia. Ele existe 
hoje porque existia no passado. E é 
politicamente complicado tirar esses 
recursos de uma massa grande de pes-

diferentes aspectos. Mas esse debate 
tem que ser qualificado.

Poderia exemplificar? 

Sim, fazendo até uma autocrítica 
em relação a coisas que sustentei no 
passado. No último ano, pudemos 
aprender muito mais sobre o SUS. 
Já estamos assistindo a essa tragédia 
dantesca com tudo o que a gente cons-
truiu, imagine se ele não existisse. O 
SUS é um ativo do país que muitos de 
nós – e aí eu me incluo – não valori-
zamos devidamente no passado, com 
a ideia de que eram recursos públicos 
mal utilizados. E, ao mesmo tempo, 
vemos no noticiário gravíssimos pro-
blemas na saúde que precisam ser 
combatidos, e uma situação de gestão 
que precisa melhorar sem dúvida algu-
ma, o que continua dando um resto de 
razão a quem faz a crítica do mau uso 
de recursos. Mas, embora haja muita 
coisa a melhorar, dizer que os recursos 
não chegam é equivocado. Como é 
equivocado dizer que não chega para 
segurança pública, educação. 

Agora, acho que cabe debater, 
sim, e nesse sentido o livro busca 
dar argumentos a uma discussão 
mais aprofundada, como o gasto 
social é feito, e a utilização mais 
adequada para se alcançarem os fins 
que teoricamente um governo como 
ente representativo da sociedade 
deseja. Aqui, acho que temos que 
partir distinguindo entre diferentes 
programas sociais. Por que no Bra-
sil dos anos 1950 se falava o tempo 
todo em reforma agrária, miséria in-
trinsecamente relacionada ao meio 
rural, e hoje até na cinematografia 
nacional isso praticamente saiu de 
pauta? Fundamentalmente, pelos 
benefícios rurais. Eles mudaram a 

soas. Mas vamos colocar na balança 
a seguinte questão: na pandemia, 
surgiu politicamente o fenômeno dos 
chamados invisíveis, informais que 
trabalham todos os dias para garantir 
um prato de comida na mesa no final 
do dia. Claro que o auxílio emergen-
cial um dia terá de acabar. E aí fica a 
reflexão: temos hoje políticas sociais 
relativamente adequadas para os ru-
rais, para as pessoas que não conse-
guem contribuir para o INSS, para os 
que estão desempregados. Mas não 
temos uma política adequada, inteli-
gente, voltada para os trabalhadores 
informais, com mecanismos de incen-
tivo adequados. Tenho para mim que 
isso ainda estará no rol das questões 
do governo que vier a ser eleito em 
2022. Então, por que não pensar em 
um phase-out do abono, acompanha-
do de um phase-in do novo progra-
ma, como o Renda Brasil – que, para 
ser bem-feito, precisa nascer peque-
no? Hoje o Bolsa Família é um pro-
grama muito bem avaliado, que gasta 
0,5% do PIB, alcança 14 milhões de 
famílias. Mas ele é assim, entre outras 
coisas, porque foi o resultado de uma 
longa evolução institucional.

Os mais reticentes a mudanças no 

teto de gastos tendem a alegar 

que, sem combater nossa incapa-

cidade de fazer as reformas mais 

sensíveis, qualquer mudança de 

desenho desembocará em gastos 

ineficientes e cortes em áreas que 

comprometem o crescimento. Con-

corda com esse diagnóstico?

Acho que seria muito ruim para o país 
se quem vencer as eleições do ano que 
vem propuser pura e simplesmente o 
fim do teto. Isso dificilmente deixaria 
de ser interpretado pelo mercado – e 

Podemos ter razão, como 

cidadãos, de estarmos 

insatisfeitos com a 

qualidade dos serviços 

públicos em diferentes 

aspectos. Mas esse debate 

tem que ser qualificado
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com razão – como uma licença para 
gastar sem limites. Teria repercussão 
sobre o mercado cambial, de juros, 
entre outras sequelas que já vimos no 
passado. Uma mudança do teto teria 
que ser inserida dentro do que estou 
denominando grande pacto, que en-
volveria um conjunto de outras medi-
das. Uma delas, como disse, é um au-
mento moderado de carga tributária, 
sob um desenho que dependerá das 
características impressas por quem for 
eleito, mas que envolveria, pelo lado 
do gasto, alguma medida de conten-
ção. Veja, a ideia, daqui para frente, é 
de que não haverá uma bala de prata. 
A bala de prata foi a reforma da Previ-
dência, pois aí agimos sobre algo que 
representa mais de 8% do PIB. Agora, 
quando se pensa na evolução fiscal dos 
próximos anos, será preciso fazer uma 
espécie de guerra de guerrilha. Identi-
ficar despesas em que se gasta 0,25% 
do PIB e que talvez, com reformas ade-
quadas, se possa gastar 0,20% Outras 
em que se gasta 0,15% do PIB, e que a 
rigor podem ser extintas. E, ao mesmo 
tempo, identificar espaço para outras 
despesas que estamos realizando em 
escala insatisfatória. Então, vamos ter 
um desafio de gestão que vai requerer 
uma extrema habilidade política por 
parte do condutor-mor desse processo 
que é, por definição, o presidente da 
República. Ele tem que ter um misto 
de sabedoria para lidar com um Con-
gresso complexo, mas ao mesmo tem-
po fazer o país avançar. Não há como, 
num país como o nosso, numa de-
mocracia, avançar sem ser junto com 
o Congresso. Tampouco é possível 
manter práticas como essa que se tem 
discutido, do orçamento secreto. Uma 
coisa é entender o papel do parlamen-
tar como representante do grupo de 
pessoas que o elegeu e legitimamente 

está brigando pelo seu lugar, pelos seus 
eleitores. Outra coisa é um país, que já 
fez investimentos públicos em infraes-
trutura –ainda que com suas precarie-
dades –, ter de aceitar que esse recurso 
seja aplicado numa multiplicidade de 
pequenas emendas cuja lógica final ou 
é inadequada, ou ninguém conhece. 
Aí há um campo para se avançar em 
termos de transparência, em conjunto 
com os parlamentares, mostrando que 
o cidadão tem todo o direito de saber 
onde os recursos estão, e que esta mul-
tiplicidade de pequenas emendas aca-

ba retirando recursos para obras mais 
importantes ao país. 

Considera que é possível ao país cres-

cer mesmo com alta taxa de desem-

prego e aumento da desigualdade? 

Sobre se é possível crescer com o ní-
vel de desigualdade que vemos hoje, 
vou me permitir uma reflexão um 
pouco mais ampla. Este ano, em mi-

nhas palestras online, tenho destaca-
do a diferença entre frustração e fra-
casso. Nasci em 1962. Ingressei na 
faculdade em 1980 e me formei em 
1983. Então, sou tipicamente a gera-
ção das Diretas Já. Estive no comício 
da Candelária em 1984, nas passe-
atas em favor de Tancredo Neves. 
Na minha geração – raciocínio que 
vale para quem está na faixa entre 
50 e 60 e poucos anos –, acho que 
são poucas as pessoas que avaliam 
que cumpriram o desejado para si, 
que consideram que o país é aquele 
que sonharam na juventude. Chega-
mos então à conclusão de que a frus-
tração é inerente à vida, é parte da 
natureza humana. 

Agora, isso é diferente de fracas-
so. A ideia de que o país fracassou 
foi muito mencionada, por exem-
plo, pelo ministro Paulo Guedes na 
campanha de 2018, e logo em 2020, 
quando ele definiu os diferentes go-
vernos que sucederam o governo mi-
litar sob o rótulo geral de social-de-
mocracia, colocando em um mesmo 
saco gestões diferentes como a de 
José Sarney e Fernando Collor. Mas 
faço duas comparações, tomando 
como ponto final 2010 e começando 
ora em 1984, último ano do governo 
militar, ora em 1994, porque é o ano 
da estabilização. No primeiro perío-
do, 1984-2010, o país registrou um 
aumento de renda per capita de 1,6% 
ao ano; no segundo, 1994-2010, de 
1,9% ao ano. São taxas inferiores 
às que o país poderia ter tido com 
outras políticas econômicas, são in-
feriores às que teríamos gostado, e 
às de outros países, tanto asiáticos 
quanto latino-americanos, como o 
Chile. Mas estão longe de justificar a 
ideia de um fracasso. Basta projetar 
essas taxas por 40 anos para ver a 

Não temos uma política 

voltada para trabalhadores 

informais, com incentivos 

adequados. Acho que 

isso ainda estará entre as 

questões do governo a ser 

eleito em 2022
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dimensão quantitativa que isso gera. 
Diria, então, que é difícil sustentar 
que em 2010 o país estava pior do 
que em 1984 ou 1994. Minha ge-
ração assistiu a três grandes etapas 
de avanço do Brasil nesse período: a 
reconquista da democracia, que tem 
um valor intrínseco; a estabilização; 
e os avanços sociais. De forma ca-
ricaturesca, a estabilização está as-
sociada ao governo de Fernando 
Henrique Cardoso e os avanços so-
ciais, ao governo Lula, embora essa 
divisão não seja totalmente fiel aos 
fatos, já que no governo de FHC 
houve avanços sociais e inflação no 
final, e no governo Lula não se des-
cuidou da estabilização, embora pu-
desse ter havido uma ambição maior 
no processo de desinflação. Mas mal 
ou bem, e como diria o ex-ministro 
Antonio Delfim Netto, com a vanta-
gem de que “quando o futuro vira o 
passado, você fica mais inteligente”, 
mesmo havendo muitas críticas, di-
ria que petistas e tucanos poderiam 
concordar perfeitamente de que foi 
uma época de avanços. Mas, na 
década passada, o Brasil se perdeu 
completamente. O que fracassou foi 
a política, por erros coletivos, e não 
de uma só corrente política.

A partir daí, vivemos uma pola-
rização crescente, que se agravou 
ao paroxismo, e por isso hoje é tão 
necessário procurar espaços de con-
vergência. Em março, tive a oportu-
nidade de participar de um webinar 
do FGV IBRE com O Estado de 
S.Paulo sobre política fiscal (http://
bit.ly/3db0hvR), com Laura Car-
valho (UPS) e Manoel Pires (FGV 
IBRE), em que Pires defendeu a ma-
ximização de convergências. Acho 
que esse é o esforço que temos que 
fazer, entendendo que há diferenças 

de opinião que são legítimas, mas 
levando em conta a situação em que 
o país se encontra, com as feridas 
dramáticas dessa polarização doen-
tia, saindo de uma pandemia horro-
rosa com mais de 500 mil mortos. 
É uma situação que tem certas se-
melhanças com um pós-guerra, no 
sentido de que grupos políticos que 
no passado brigaram de forma mui-
to aguerrida precisam de alguma 
forma depor as armas e buscar es-
paços de concordância. E não vejo 
por que não os ter. 

O senhor é otimista com o Brasil?

Digo que já fui mais. Constato com 
muita tristeza aquilo que chamo, 
entre amigos, de “argentinização” 
da sociedade brasileira. Nasci no 
Brasil, mas sou filho de argentinos. 
Fui para a Argentina com 10 me-
ses, e voltei em 1976, com 14 anos, 
quando meus pais, ambos cientis-
tas, foram cassados pelo governo 
militar, e generosamente acolhidos 

aqui. Minha família tem ascendên-
cia italiana, que é apaixonada quase 
que por definição. E discutir políti-
ca na Argentina, que sempre é algo 
apaixonado, em 1970, era uma lou-
cura. Almoços e jantares em família 
começavam muito bem e acabavam 
muito mal. Não havia um domingo 
em que algum primo, tio ou irmão 
saísse batendo a porta, jurando nun-
ca mais falar com o outro – promes-
sa que era sistematicamente quebra-
da. O que acontecia no país naquela 
época – os 10 mil desaparecidos, a 
guerrilha, o terrorismo de Estado –, 
sem querer simplificar, era em parte 
reflexo de uma sociedade com enor-
mes dificuldades para discutir ques-
tões com maior grau de civilidade. 
Quando cheguei no Brasil, um epi-
sódio anedótico me chamou muito 
a atenção: assisti a uma batida entre 
dois carros, um acidente de trânsito 
bobo, mas que na Argentina acaba-
ria em socos. Aqui, acabou no bar, 
com os envolvidos tomando uma 
cervejinha. Hoje essa cena me pa-
rece inimaginável mesmo no Brasil, 
pois todos ficamos mais tensos, bri-
gamos muito mais no trânsito, com 
amigos, na família, e por política. 
Por isso digo que o Brasil de agora 
se parece muito mais com a Argen-
tina que deixei, em 1976. E por isso 
digo que é preciso um esforço de 
compreensão e conciliação que pas-
sa por todos – pelos indivíduos, pe-
los partidos políticos –, na busca de 
interesses comuns. Assim, ainda es-
tou otimista, mas certamente menos 
do que no passado, e reconhecendo 
que todos teremos que nos dedicar 
para fazer com que o Brasil de 2023 
em diante seja mais parecido com o 
Brasil de 1995-2010 do que com o 
Brasil da última década. 

Ainda estou otimista, 

reconhecendo que teremos 

que nos dedicar para tornar 

o Brasil de 2023 em diante 

mais parecido com o de 

1995-2010 do que com o 

da última década



MACROECONOMIA

18  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A g o s to  2021

Grandes são os desafios de articu-
lar os governos de um país com di-
mensões continentais e expressivas 
desigualdades regionais em tempos 
normais, especialmente quando se 
precisa enfrentar e superar uma 
tremenda pandemia. Desde já isso 
suscita a dúvida se, nesse contexto 
desafiante, os países organizados 
na forma de Federação teriam mais 
dificuldades do que os constituídos 
como Estado unitário? Essa pergun-
ta pode ficar ainda mais complicada 
se contada a democracia como regi-
me de governo?

Não. Não. Ninguém nem deve 
pensar em mudar organização e re-
gime só por causa e ainda mais no 
meio da uma pandemia. Sim, sim, 
o desafio exige reforçar atenções e 
até iniciativas que melhorem a co-
ordenação entre esferas e unidades 
de governo. É um debate não muito 
comum no Brasil, agravado pela op-
ção do governo federal, seja de não 
liderar a Federação, seja de agir até 
para a dividir. 

Antes de chegar o coronavírus, es-
tudos1 já alertavam para a necessida-
de de construir mecanismos de coor-
denação entre as esferas de governo 

empresas e bancos, e as transferên-
cias para a rede hospitalar estadual 
e municipal seguiram os mesmos 
ritos ordinários.

Mesmo em um ano atípico como 
o de 2020, permaneceu uma forte 
descentralização fiscal do gasto pú-
blico brasileiro, sobretudo quando 
impacta diretamente a demanda 
por bens e serviços – vide gráfico a 
seguir. O governo federal monopo-
liza as chamadas transferências de 
renda, sobretudo dos beneficiários 
previdenciários e dos assistenciais, 
por conta do auxílio emergencial. 
Quando se passa para a realização 
direta de gasto, há uma mudança 
drástica na decomposição do mes-
mo gasto: na folha salarial, o go-
verno federal gera pouco mais de 
30% e demais governos dividem o 
saldo, e nas compras para custeio a 
situação se repete, com ligeira van-
tagem estadual. Mas, quando com-
putados investimentos públicos e 
uso de bens e serviços, aí saltam 
os municípios para responder por 
cerca de metade ou pouco mais do 
gasto público nacional, com esta-
dos na casa de 30% e o governo 
federal encolhendo para menos de 

(Des)coordenação  
governamental na pandemia

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e pesquisador do  

CAPP/Universidade de Lisboa e GV Europa

Celia Maria S. Carvalho
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para solucionar os impasses de ações 
coletivas e problemas de políticas 
públicas. A coordenação intergo-
vernamental é inevitável diante do 
quadro de heterogeneidade regional, 
demográfica e a desigualdade socio-
econômica que permeia o país.

Com a chegada da pandemia, 
era de se esperar que fossem apro-
veitados arranjos federativos já 
constituídos para estimular a coo-
peração e a ação articulada entre 
as esferas de governo, sobretudo 
no caso da saúde pública, resga-
tando a confiança nas instituições 
na busca de soluções conjuntas 
para problemas comuns. Porém, 
o chamado orçamento de guerra, 
criado por emenda constitucional 
logo nos primeiros meses, produziu 
efeitos extraordinários apenas para 
o Executivo federal e somente no 
exercício de 2020, porque, ao seu 
final, o Congresso não renovou o 
correspondente estado de calami-
dade pública. Em particular, a saú-
de pública não ganhou a esperada 
prioridade, as suas dotações extra-
ordinárias ficaram muito aquém 
dos benefícios sociais extraordiná-
rios e dos suportes financeiros para 
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20%. O impacto direto na deman-
da das compras governamentais no 
Brasil é cada vez mais descentrali-
zado e municipalizado. Retrata a 
opção política feita na Constituição 
de 1988, agravada nos anos seguin-
tes, sobretudo pelo endividamento 
e ajuste centrado nas duas esferas 
superiores de governo, o que não 
significaria problema ou distorção 
se houvesse uma razoável articula-
ção governamental no país, ainda 
mais em meio à pandemia. 

Este ano, com a ênfase dada à 
vacinação contra a Covid-19, não 
houve mudança desse cenário, de 
modo que, se as redes governa-
mentais continuaram a imprimir o 
mesmo ritmo de outras vacinações, 

persistiram os desencontros entre 
as principais autoridades das três 
esferas de governo. Mas, embora 
por mais atrasado e conturbado es-
teja o processo de vacinação, não 
encerrará a tarefa de reconstrução 
do país, nos âmbitos da saúde, do 
social e da atividade econômica. 
Vencer esse desafio manterá a ne-
cessidade de se melhor articular a 
Federação. Como já dito, isso re-
mete à discussão sobre como me-
lhorar essa articulação no Brasil já 
que a pandemia revelou a fragili-
dade das nossas instituições e rela-
ções intergovernamentais.

A autonomia assegurada pela 
Constituição Federal de 1988 não 
resultou em posteriores pactos 

ou acordos entre as partes, ainda 
mais quando se deseja solução dos 
conflitos. O governo federal sem-
pre optou por usar a concessão de 
transferências de recursos voluntá-
rias e de garantias para operações 
de crédito, sobretudo externas, 
como meio para impor suas po-
líticas ou ações. Isso vale para a 
renegociação das dívidas públicas 
subnacionais, sobretudo estaduais. 
É emblemático que autoridades e 
técnicos federais sempre se opuse-
ram à criação do Conselho de Ges-
tão Fiscal, previsto na LRF, talvez 
para não ter que se sentar à mesa 
em pé de igualdade com os congê-
neres das outras esferas de governo 
e mesmo outros poderes. Quando 

Composição federativa das despesas pagas por esferas de governo em 2020

Fonte: STN. Elaborado pelos autores.
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muito propuseram ou até criaram 
órgãos colegiados com superiori-
dade numérica da esfera nacional 
ou para supervisionar contas e go-
vernos subnacionais. Salvo avanços 
pontuais no campo eminentemente 
técnico, da administração pública, 
sobretudo fazendária, falta insti-
tucionalizar e implementar ações 
cooperativas, não competitivas, in-
terativas e iterativas. 

Ações fundamentais devem ser 
adotadas por países com alto grau 
de desigualdade, como é o caso do 
Brasil, já que a situação se apresenta 
de forma ainda mais complexa e as 
relações se mostram mais competiti-
vas do que cooperativas, caracteri-
zadas pelo conflito de poder e pela 
constante negociação entre os níveis 
de governo. 

A partir do momento que os go-
vernos passaram a assumir maiores 
responsabilidades na formulação 
e na implementação de políticas 
públicas, a coordenação de políticas, 
em suas diversas modalidades en-
trou na agenda de temas que bus-
cavam respostas para seu melhor 
entendimento e aperfeiçoamento.2 
Em seguida veio a participação de 
segmentos da sociedade nas políti-
cas abrindo espaço para a criação 
de um novo conceito – o da go-
vernança, ou seja, uma forma de 
coordenar setores da sociedade e 
de enfrentar problemas que reque-
rem a intervenção dos governos. 
Logo depois experimentamos mu-
danças que afetaram a produção 
dos governos, com consequências 
sobre a coordenação de políticas: 
a globalização e a formalização da 
União Europeia. Essa sequência 
de eventos tornou o desenho e a 
implementação de políticas públicas 

mais complexas, gerando maior de-
safio para sua coordenação. 

Merece atenção também o caráter 
predatório da competição que se 
encontra presente em federações 
quando não há coordenação in-
tergovernamental que consiga ad-
ministrar as externalidades produ-
zidas por determinados agentes. 
Neste sentido é desejável o desen-
volvimento de relações intergover-
namentais cooperativas. A coope-
ração é um exercício permanente 
de negociação e troca na busca de 
consenso que alinhe os objetivos 
de cunho nacional compartilhados 
com a autonomia dos governos 
subnacionais, além de envolver ar-
ranjos institucionais e regras deci-
sórias que integram interesses fun-
damentados territorialmente.  

A situação fiscal brasileira em 
face da pandemia da Covid-19, se 
por um lado reforça a preocupação 
com o controle do gasto público, 
por outro necessita conviver com o 
aumento desse gasto principalmen-
te na área de saúde como principal 

medida sanitária a ser adotada pe-
los governos que, aliada à perda 
potencial de arrecadação tributá-
ria, complicará ainda mais a situ-
ação fiscal dos governos. Campo 
fértil para o estabelecimento da 
cooperação e coordenação intergo-
vernamental, o que requer melhor 
organização por parte dos gover-
nos como também o fortalecimen-
to de suas instituições.

Tratando-se de relações inter-
governamentais, houve uma maior 
aproximação dos técnicos dos go-
vernos federal e estadual, seja na 
discussão das propostas de reforma 
tributária, ou na da regulamentação 
das regras fiscais a serem cumpridas 
oriundas do arcabouço legal aprova-
do. O que representa passos impor-
tantes no que diz respeito a coorde-
nação e cooperação. Entretanto, a 
predominância de interesses distin-
tos, resultado das diferentes necessi-
dades regionais, impede a produção 
de uma agenda compartilhada que 
contemple os interesses territoriais. 
As relações intergovernamentais 
criadas por meio de fóruns federa-
tivos carecem de autoridade decisó-
ria e poder intragovernamental. E 
os arranjos políticos e institucionais 
não estão criando iniciativas com 
abrangência federativa, o que tor-
na o ambiente muito competitivo e 
pouco cooperativo. 

Há um longo caminho a ser per-
corrido para que tenhamos direção 
e coordenação dos processos de 
cooperação por parte do governo 
federal. Grande parte das federa-
ções é caracterizada por ter pon-
to de veto de minorias nas arenas 
decisórias nacionais. O fato torna 
ainda mais difícil a concepção e 
implantação de estratégias nacio-
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a ser percorrido para 

que tenhamos direção 
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processos de cooperação 

por parte do  
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nais.3 Mesmo que o governo fede-
ral busque garantir parâmetros mí-
nimos e atendimento objetivando 
a redução das desigualdades regio-
nais, por meio de redistribuição de 
recursos para entes mais pobres, 
padronização de procedimentos, 
diretrizes, regulamentação na-
cional, são necessárias mudanças 
profundas nas relações intergover-
namentais e nos níveis variados de 
coordenação e cooperação. 

A pandemia da Covid-19 convi-
da os governos a mudarem de atitu-
de. Velhos hábitos não cabem mais. 
Mesmo que o Brasil esteja sendo 
reconhecido pela ONU e OCDE 
como um país que se preocupa com 
a transformação digital dos servi-
ços públicos, mudanças urgentes 
são necessárias haja vista a escassez 
de informações sobre o funciona-
mento das políticas de governo di-
gital em nível subnacional no país. 
A Covid-19, aliada às políticas de 
distanciamento social, torna a di-
gitalização dos serviços públicos 
uma agenda prioritária em todos os 
níveis de governo. Ter-Minassian e 
Mello (2020)4 abordam essa ques-
tão como uma oportunidade de 
melhoria dessas informações nos 
governos subnacionais.

O Brasil necessita retomar o cres-
cimento da economia, voltar a inves-
tir com foco no aumento da qualida-
de do gasto público, tarefa nada fácil 
diante de um quadro de instabilida-
de política. A grande imprevisibili-
dade gerada pela pandemia dificulta 
projetar cenários futuros e garantir 
a resiliência dos processos, dado o 
grau de incerteza que permeia toda a 
economia. Isso exigirá diversas pers-
pectivas e experiências diferenciadas 
em busca de um caminho comum. 

Resiliência e reconstrução depende-
rão da qualidade da governança. 

A Covid-19 deve ser vista como 
uma oportunidade para o fortaleci-
mento da governança e da melhoria 
dos serviços públicos. O que passa 
pela mudança das regras do jogo, pela 
inovação, pelo redesenho das políticas 
públicas, pelo mapeamento de riscos, 
pela revisão de metodologias atuais 
e projetos estratégicos que podem 
tornar possível a transformação dos 
negócios a médio e até curto prazo, 
gerando crescimento econômico e in-
clusão, pela melhoria na transparência 
e acima de tudo pelo fortalecimento 
dos mecanismos de cooperação e co-
ordenação intergovernamental.

Serão necessários planos que 
permitam iluminar formas de como 
combater as armadilhas que impe-
dem o desenvolvimento – a baixa 
produtividade, a vulnerabilidade 
social, problemas ambientais e a 
pouca credibilidade das instituições 
(baixa moral tributária). Resgatar a 
governança é imperioso, haja vista 
que pessoas com autoridade e gover-

nança são capazes de mudar cultura, 
reduzir custos, aumentar eficiência 
e melhorar a qualidade de serviços. 
Sem isso não será possível enfrentar 
mudanças, sejam elas do ponto de 
vista climático, tecnológico, demo-
gráfico ou político. 

1Entre outros, vale citar:
Abrucio. •	 A coordenação federativa no Brasil: a 
experiência do período FHC e os desafios do 
governo Lula. 2005. Disponível em: https://
tinyurl.com/yg6rz4z9.
Afonso e Carvalho. Coordenação e rela-•	
ções intergovernamentais em federações 
avançadas: algumas lições para o Brasil. 
RJLB, v. 4, n. 6, p. 1.571-1.604, 2018. Dis-
ponível em: http://www.cidp.pt/revistas/
rjlb/2018/6/2018_06_1571_1604.pdf.
Agranoff, R.; McGuire, M. American •	
federalism and the search for models of 
management. Public Administration Review, 
v. 61, n. 6, p. 671-681, Nov. 2001. Disponível 
em: https://tinyurl.com/yjmuzwav. 
Carvalho, C. M. S. •	 Instrumentos de advocacy 
federativa no Brasil: o dilema dos estados na 
questão. Tese de doutorado. 2015. 
Elazar, D. J. •	 Explorim federalismo. Tuscaloosa: 
The University of Alabama Press, 1987.
Obinger; Leinfried; Castles. •	 Bypasses to a so-
cial Europe? Lessons from federal experien-
ce. 2005. Disponível em: https://tinyurl.com/
yky7n5zo. 
Souza, C. •	 Coordenação de políticas públicas. 
Brasília: Enap, 2018. Disponível em: https://
tinyurl.com/ygkcgn83.
Stepan, A. C. Federalism and democracy: •	
Beyond the U.S. Model. Journal of Demo-
cracy, Johns Hopkins University Press, v. 10, 
n. 4, Oct. 1999. Disponível em: https://muse.
jhu.edu/article/16996.
Ter-Minassian; Mello. •	 Intergovernmental fiscal 
cooperation: International experiences and 
possible lessons for Brazil. 2016. Disponível 
em: https://tinyurl.com/ykxbh9ho.

2Segundo Souza, Celina (2008), a partir do início 
do século XX a coordenação das políticas ma-
croeconômicas e sociais passaram a fazer par-
te tanto do desenho como da implementação 
de políticas. Souza, C. Coordenação de políticas 
públicas. Brasília: Enap, 2018. 

3Ver Obinger; Leinfried; Castles, 2005; Ste-
pan, 1999.

4Mello, L. de; Ter-Minassian, T. The COVID-19 cri-
sis creates an opportunity to step up digitalisation 
among subnational governments. Published by 
OECD (4/2020).
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Em meu artigo anterior para a Con-
juntura Econômica, na edição de ju-
nho último (https://bit.ly/3jp6Qh9), 
iniciei uma análise sobre a distri-
buição dos bons empregos entre as 
atividades econômicas, visto ser es-
sencial compreendermos que a capa-
cidade dos diversos setores em gerar 
ocupações qualificadas não é unifor-
me. Naquela ocasião, concentrei-me 
na distribuição e diversificação se-
torial das ocupações, bem como no 
diferencial entre as remunerações 
praticadas. Dessa vez, discutirei as 
especificidades relativas ao número 
de horas trabalhadas, à escolarida-
de e à participação de vínculos for-
mais na composição das ocupações 
nas diversas atividades produtivas. 
A base de dados utilizada continua 
sendo a Pnad Contínua do IBGE, e 
as informações referem-se ao tercei-
ro trimestre de 2019, por serem ante-
riores à epidemia e livres dos efeitos 
sazonais dos últimos meses do ano 
sobre o mercado de trabalho.

Primeiramente, é interessante 
observar que, com raras exceções, 
o número médio de horas trabalha-
das é razoavelmente similar nos di-
versos setores. O cálculo considera 

Todos sabemos que incrementar 
a qualificação da força de trabalho 
é condição imprescindível para o 
desenvolvimento econômico e so-
cial; entretanto, ampliar a oferta de 
pessoas mais capacitadas não é su-
ficiente, é mister que haja também 
demanda por elas. Se os setores 
contratassem pessoas com qualifi-
cações similares, não haveria ne-
cessidade de políticas setoriais para 
absorver os mais qualificados; bas-
taria que a renda crescesse e, conse-
quentemente, a demanda por mão 
de obra. Os dados mostram, entre-
tanto, que a demanda setorial por 
mão de obra qualificada é conside-
ravelmente heterogênea. Podemos 
observar esses dados nas colunas 3 
e 4 da tabela 1. O indicador apre-
sentado reflete o número médio de 
anos de estudo, ainda que truncado 
em seu limite superior, pois consi-
dera todas as pessoas com 16 anos 
ou mais de escolaridade como um 
único grupo. 

Setores como atividades pro-
fissionais, técnicas e científicas, 
finanças, tecnologia e serviços de 
informação, educação, petróleo e 
organismos internacionais deman-

Onde estão os bons empregos? (II)

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP

não apenas o número de horas tra-
balhadas na ocupação principal da 
pessoa, mas em todos os seus traba-
lhos, para não ignorarmos que, por 
vezes, a atuação em determinados 
setores implica o exercício de mais 
de uma ocupação. 

As médias observadas são muito 
próximas das usuais 40 horas sema-
nais (vide coluna 1 da tabela 1). O 
quadro começa a se alterar, entre-
tanto, quando observamos o per-
centual de trabalhadores, dentro de 
cada setor e respectivas ocupações, 
cujo número de horas trabalhadas 
excede a média geral (coluna 2 da 
tabela 1). Nessa situação, despon-
tam tanto setores com ocupações 
mais precárias (serviços pessoais e 
domésticos) como aqueles deman-
dantes de trabalhadores mais qua-
lificados (tecnologia e serviços de 
informação e finanças); e as justi-
ficativas para esse comportamento 
podem ser distintas também. No 
primeiro caso, uma explicação plau-
sível é a necessidade de complemen-
tar a renda, enquanto no segundo 
parece ser a própria demanda por 
tais competências, relativamente es-
cassas em nossa economia.
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Fonte primária: Pnad Contínua, IBGE.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Denominação do setor

Número 
de horas 

habitualmente 
trabalhadas 
por semana, 
em todas as 

ocupações da 
pessoa, em 

média

Percentual de 
ocupações do 

setor, cujo número 
médio de horas 

trabalhadas 
é maior que a 

média geral do 
número de horas 

trabalhadas

Escolaridada 
média (em 

anos, truncada 
para 16 anos 

ou mais)

Percentual de 
ocupações 

do setor cuja 
escolaridade 

média é 
maior que a 
escolaridade 
média geral

Participação 
(%) de vínculos 
formais no total 

de ocupados

Percentual de 
ocupações do 
setor em que a 
participação de 
vínculos formais 

é maior que a 
participação 

média geral de 
vínculos formais

Agricultura e pecuária 39,0 48,1% 6,6 43,0% 17,4% 62,0%

Extrativa mineral 38,9 39,7% 10,6 70,8% 80,4% 86,8%

Petróleo: extração e refino 40,0 47,6% 14,3 98,8% 97,5% 97,6%

Manuf. baixa-média tecn. 39,7 51,6% 10,3 61,0% 56,6% 71,2%

Manuf. alta, média-alta tecn. 40,4 53,2% 12,5 82,5% 91,1% 88,9%

Eletricidade e gás 40,1 45,1% 13,3 84,6% 93,7% 96,7%

Água e gestão de resíduos 38,3 49,1% 9,1 66,4% 58,4% 90,0%

Construção 39,9 52,8% 8,6 59,6% 22,3% 62,1%

Comércio 39,5 48,2% 10,9 59,4% 45,9% 68,8%

Transp., armaz. e correio 39,9 49,7% 10,5 75,2% 44,2% 78,9%

Alimentação 39,3 44,2% 9,9 58,9% 27,7% 34,7%

Mídias não digitais 38,8 47,7% 13,8 90,8% 70,8% 83,1%

Telecomunicações 40,5 57,3% 12,9 83,1% 83,7% 85,4%

Tecn. e serviço de informação 40,1 54,1% 14,2 93,9% 54,8% 56,1%

Finanças 40,0 56,9% 14,4 91,4% 80,0% 80,2%

Atividades imobiliárias 40,6 55,3% 13,1 71,8% 38,2% 63,5%

Ativ. prof. científicas e técnicas 39,8 49,0% 14,6 84,8% 38,0% 54,7%

Atividades administrativas 39,1 48,8% 12,0 78,1% 75,9% 76,5%

Alojamento e turismo 40,4 48,0% 11,4 70,4% 67,9% 67,3%

Vigilância, seg., manut. de edif. 39,7 45,9% 9,7 63,3% 79,5% 63,3%

Adm. púb., defesa e seg. social 39,1 47,4% 13,2 79,7% 98,6% 98,1%

Educação 39,1 52,0% 14,3 86,9% 86,6% 84,0%

Saúde e serviços sociais 39,6 49,7% 13,6 85,3% 76,6% 83,4%

Cultura, esporte e lazer 39,6 50,4% 12,7 73,9% 32,9% 46,7%

Organizações associativas 39,2 43,4% 12,7 79,2% 56,9% 77,4%

Serviços pessoais 39,9 51,9% 10,8 49,6% 11,4% 35,6%

Serviços domésticos 39,3 58,8% 8,0 23,5% 27,5% 41,2%

Organizações internacionais 47,7 77,8% 15,5 100,0% 54,3% 33,3%

Atividades mal definidas 43,9 31,6% 9,6 66,7% 28,7% 42,1%

Média geral 39,5 10,8 49,5%

Tabela 1 Indicadores setoriais de horas trabalhadas, nível de  
escolaridade e vínculos formais

dam mão de obra altamente quali-
ficada. Há um grupo de setores in-
termediários, como a indústria de 
média e alta tecnologia, enquanto 
a agropecuária, os serviços domés-

ticos, alimentação, vigilância e ma-
nutenção de edifícios e construção 
demandam trabalhadores menos 
qualificados. Como há uma cor-
relação considerável (e crescente 

para níveis mais altos) entre quali-
ficação e salário real na economia 
brasileira, conforme se observa no 
gráfico 1, a melhoria do padrão 
econômico da população brasileira 
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requer tanto o incremento da esco-
laridade como o investimento em 
setores específicos, dada a sua he-
terogeneidade. Essa é uma das jus-
tificativas para a centralidade da 
política industrial em uma estraté-
gia de desenvolvimento econômico; 
não é qualquer setor que produzirá 
os efeitos desejados sobre o cresci-
mento e melhoria das condições no 
mercado de trabalho. 

A terceira variável analisada neste 
artigo corrobora o que foi dito aci-
ma. Estruturei um indicador em que 
foram agrupados os vínculos em-
pregatícios de melhor qualidade no 
mercado de trabalho: setor privado 
com carteira assinada e setor públi-
co, desconsiderados os temporários 
neste último. Não incluí os emprega-
dores ou os por conta própria por-

que a distinção qualitativa entre seus 
integrantes não é trivial e eles não 
possuem a mesma estabilidade dos 
outros tipos de vínculos utilizados 
para construir este indicador. 

Novamente, os setores apresen-
tam resultados bastante díspares, 
com maior variância que para a es-
colaridade, inclusive, como se ob-
serva nas colunas 5 e 6 da tabela 1. 
E é também significativa a correla-
ção com o nível de escolaridade; há 
poucos desvios desta tendência, e os 
mais importantes se encontram nos 
setores de atividades imobiliárias e 
profissionais, científicas e técnicas, 
em que a atuação de profissionais 
liberais é mais frequente.   

De modo geral, além dos já cita-
dos, outros setores que se destaca-
ram positivamente na primeira parte 

deste estudo continuaram apresen-
tando bons indicadores nesta segun-
da parte da análise: manufatura de 
média e alta tecnologia, eletricidade 
e gás, mídias não digitais e teleco-
municações, administração pública, 
educação e saúde. 

Os resultados reforçam que uma 
combinação entre investimento mas-
sivo em educação e políticas indus-
triais, para além do imprescindível 
equilíbrio macroeconômico, pode 
propiciar uma melhoria das carac-
terísticas do mercado de trabalho 
no Brasil e contribuir decisivamente 
para a redução das desigualdades. É 
evidente que os setores apresentam 
características econômicas e resulta-
dos desiguais e as políticas públicas 
devem considerar esse fato em seu 
desenho e implementação.  

Fonte primária: Pnad Contínua, IBGE.

Gráfico 1 Número médio de anos de estudo x remuneração média
(cada ponto corresponde a um setor)
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

A virada do semestre trouxe uma expressão de alívio a 

Paulo Solmucci, presidente da Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes (Abrasel). Em julho, o faturamento 

desses estabelecimentos finalmente deverá empatar, em 

termos nominais, o registrado no mesmo período de 2019. 

Poucos meses antes, em abril, 91% não conseguiram pagar 

em dia os salários de empregados, dadas as restrições de 

funcionamento que impactaram suas receitas. Entretanto, 

mantido o ritmo de recuperação verificado nos últimos meses, 

Solmucci calcula que neste semestre o setor poderá reabrir 

até 600 mil postos de trabalho. 

Economistas apresentam 
sua visão da herança do 
choque sanitário para o PIB 
brasileiro no longo prazo

UM 
NOVO VELHO
normal?
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A história contada pelo executivo do 
setor de alimentação fora de casa, um dos 
mais impactados pela pandemia, ilustra a 
expectativa de que a etapa mais dura da 
crise tenha definitivamente ficado para 
trás, deixando-nos a tarefa de assentar as 
bases do país que seremos após dominar 
a Covid-19. Preocupações de curto prazo 
continuam no radar, como apontado na 
matéria de capa da edição de julho. Des-
ta vez, entretanto, o exercício proposto 
aos economistas que conversaram com a 
Conjuntura Econômica é o de estimar em 
que medida o choque sanitário impactará 
o potencial de crescimento brasileiro no 
longo prazo. 

Em julho, o The Conference Board 
(TCB), instituição independente de pes-
quisa global parceira do FGV IBRE na 
produção do Indicador Antecedente Com-
posto da Economia (Iace), apresentou suas 
perspectivas para a atividade econômica da 
América Latina. No curto prazo, as estima-
tivas foram alentadoras, com vários países 
superando, em crescimento agregado do 
PIB, as perdas registradas em 2020. A par-
tir de 2024, entretanto, o TCB aponta que 
a tendência é de uma volta à dinâmica de 
baixo crescimento, sendo o do Brasil um 
dos piores da região, com um PIB médio 
anual de menos de 2% entre 2024 e 2030. 
“Nas projeções econômicas de mais longo 

prazo, o futuro tende a repetir o passado, e 
essa perspectiva para o Brasil reflete o de-
sempenho do país nos últimos anos”, avalia 
Aloisio Campelo, superintendente de Esta-
tísticas Públicas do FGV IBRE, afirmando 
que 2024 ainda está a uma distância passí-
vel de alterações no rumo econômico.

Mas a possibilidade de o futuro não 
repetir o passado divide opiniões. Samuel 
Pessôa, pesquisador associado do FGV 
IBRE, lidera o coro dos que consideram 
haver excesso de pessimismo nas atuais 
estimativas para o futuro. A começar, por 
acreditar na capacidade de a atividade eco-
nômica brasileira sair da crise sanitária sem 
grandes arranhões. Considerando o nível 
de ociosidade na pré-pandemia e o PIB po-
tencial de 2020 em diante, ele calcula que 
crescer na casa dos 3,2% em 2022 e 2023 
está numa margem realista. “Em 2024 po-
deríamos voltar a um crescimento medío-
cre, em torno de 1,5%. Mas é possível que 
a pandemia tenha nos proporcionado con-
dições de fechar o hiato do PIB, graças aos 
impulsos fiscais no mundo e aqui. Além de 
ter provocado um direcionamento de de-
manda para a indústria de transformação 
importante para dar novo impulso a esse 
setor, que estava entre os mais deprimidos 
antes da crise sanitária”, afirma. 

Outro elemento que Pessôa coloca em 
sua equação, explanado na coluna Pon-
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to de Vista (pág. 10), é a ideia de 
que a pandemia se interpôs em 
uma trajetória de ajustes macroe-
conômicos que o país começou a 
traçar em 2015 e que, ao ser re-
tomada, permitirá elevar o cresci-
mento brasileiro a um nível supe-
rior ao observado até 2019. Algo 
que, diz o pesquisador, se equipara 
à experiência vivida pelo país en-
tre 1998 e 2004. “Nesse período, 
houve a construção de uma polí-
tica macroeconômica e de um pa-
cote de reformas micro que gerou 
as precondições para um ciclo de 
crescimento mais longo a partir de 
2004”, afirma. “Ou seja, a fase po-
sitiva que tivemos no governo Lula 
não foi só boom de commodities. 
E, se compararmos a evolução de 
elementos como contas públicas, 
setor externo, câmbio real, salários 
e rentabilidade do setor privado no 
período que vai de 2015 até agora, 

veremos que estamos passando por 
um processo similar”, diz. 

Mas a dinâmica atual ainda está 
inconclusa, e para trazer esse efei-
to esperado por Pessôa terá de dar 
conta de uma tarefa pendente no 
campo fiscal: estabilizar a dívida 
pública. Cálculos de Bráulio Bor-
ges, pesquisador associado do FGV 
IBRE, mostram que de 2015 para 
cá o resultado primário estrutural 
brasileiro já apresentou melhora de 
1,6 ponto percentual do PIB, che-
gando a um superávit de 0,1% em 
2020. Para estabilizar a dívida, en-
tretanto, é preciso que esse superá-
vit estrutural alcance em torno de 
3,5% do PIB, ou R$ 250 bilhões, 
diz Pessôa – ao que ainda se po-
deria somar algum recurso extra 
para recompor o investimento pú-
blico. “Se a partir de 2023 o pró-
ximo presidente conseguir tocar 
essa agenda e gerar esse superávit 

adicional, acho que acomodaremos 
um ciclo de crescimento grande, 
chegando aos 3% tranquilamente. 
Depende de nossa capacidade de 
manter o estímulo reformista e au-
mentar eficiência do funcionamen-
to da economia”, diz.

Em webinar promovido pelo FGV 
IBRE em parceria com o jornal Fo-
lha de S.Paulo em julho (https://bit.
ly/3Brh9to), José Marcio Camargo, 
professor da PUC-Rio, economis-
ta-chefe da Genial Investimentos, 
também se mostrou otimista com o 
crescimento brasileiro de longo pra-
zo, ressaltando as reformas realiza-
das no campo micro e macroeconô-
mico dos últimos 5 anos. “Tivemos 
a reforma da Previdência, acabamos 
com a TJLP (taxa de juros cobrada 
nos financiamentos operados pelo 
BNDES, abaixo do padrão de mer-
cado). Sem contar o teto de gastos, 
que tem mudado a cultura orça-
mentária brasileira. Antes dele, nin-
guém se importava com a discussão 
do orçamento. Trabalhava-se com a 
ideia de que o governo conseguiria 
o dinheiro para cobrir as despesas, 
seja via inflação, aumento da carga 
tributária ou da dívida”, diz. “Além 
de reformas no mercado de crédito 
e de capital, o novo marco regula-
tório do saneamento, do óleo e gás. 
Uma série de medidas que possibi-
litam aos mercados funcionar de 
forma muito mais eficiente do que 
há 3 anos”, enumera, afirmando 
que, controlada a pandemia, os 
principais desafios para o cresci-
mento brasileiro estarão dentro de 
casa. “Quanto mais conseguirmos 
manter a trajetória de reformas 
que trilhamos desde 2016 – e veja 
que todas enfrentaram lobbies con-
trários –, menos dependeremos do 
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cenário externo para manter a tra-
jetória de crescimento sustentável. 
E estou mais otimista em relação a 
isso”, diz. 

Sem convergência
Bráulio Borges, pesquisador asso-
ciado do FGV IBRE, é mais cau-
teloso em sua análise. Ele ressalta 
que, se por um lado o PIB brasilei-
ro chegou antes do esperado ao ní-
vel pré-pandemia, as projeções de 
consenso para o crescimento brasi-
leiro até 2024 feitas antes da crise 
sanitária apontavam para uma ex-
pansão maior do que a atualmen-
te estimada. “Em janeiro de 2020 
estimava-se que o PIB brasileiro 
iria crescer 2% em 2020 e 2,5% 
de 2021 em diante. Tomando 2019 
como base 100, o PIB brasileiro em 
2024 seria então de 112,6”, calcu-
la. “Com o recuo de 4,1% do PIB 
em 2020, e considerando o cená-
rio Focus mais recente, que prevê 
crescimento de 5,3% em 2021, 
2,1% em 2022 e 2,5% em 2023-
24, o PIB será de 108,3 em 2024. 
Ou seja, 3,8% abaixo do esperado 
antes da pandemia”, diz. Em com-
parações semelhantes para Estados 
Unidos e China, essa diferença é 
próxima de zero, afirma Borges. 
“Nesses países, as trajetórias con-
vergem para o mesmo nível, não há 
perda permanente. Aqui, entretan-
to, persiste essa diferença.” Para 
Borges, esse resultado pode refletir 
o ônus da divisão entre ganhadores 
e perdedores que a pandemia dei-
xará entre países, dentro de países, 
e dentro de setores. E que se esten-
de ao mercado de trabalho, com 
pessoas com menos qualificação 
formal sendo as mais prejudicadas. 

No webinar de julho, Silvia Matos, 
coordenadora do Boletim Macro 
IBRE, ressaltou a preocupação de 
que a normalização da economia 
venha a ser “poupadora de traba-
lho”, deixando parte da população 
economicamente ativa à própria 
sorte para conquistar algum posto 
informal ou trabalhar por conta 
própria – o que, por sua vez, tende 
a achatar a renda desses trabalha-
dores, cujo poder de compra, este 
ano, ainda é comprometido pela 
inflação alta. “Sabemos que essas 
pessoas desocupadas em sua maio-
ria têm escolaridade baixa, e o pou-

co capital humano que conseguem 
acumular é no ambiente de traba-
lho. Se ficam fora do mercado de 
trabalho por mais de um ano, isso 
vai alimentando o que chamamos 
de desemprego de longa duração, 
que por sua vez gera efeitos mais 
persistentes sobre o potencial de 
crescimento”, diz Borges. 

“Se observamos as grandes crises 
que impactaram a América Latina 
nos últimos 20 anos, veremos que a 
recuperação do emprego tem sido um 
mito”, diz Joana Silva, economista 
sênior do Banco Mundial, coautora 
de estudo publicado em julho sobre 

Fonte: Braulio Borges.
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a crise do emprego na América La-
tina (https://bit.ly/3lwx1Fx). Joana 
diz que, nessas duas décadas, a cada 
crise vivida na região o emprego for-
mal reduziu cerca de 4%, e a recupe-
ração do trabalho aconteceu em sua 
maioria via informalidade. “Nesse 
sentido, a crise atual, que além de 
agravar a incerteza acelera tendências 
como a digitalização da economia e 
uma maior demanda por qualificação 
dos trabalhadores, pode trazer efeitos 
mais prolongados e mais severos para 
os trabalhadores não qualificados”, 
diz Joana, indicando que estes pode-
rão levar quase uma década para re-
cuperar o nível de salário e emprego 
de antes da crise.  

No livro, o Banco Mundial 
aponta três dimensões principais 
que os países precisam desenvolver 
para ampliar a resiliência de seus 
mercados de trabalho. A primei-
ra é ter políticas monetária e fiscal 
prudentes, o que ajuda a evitar de-
sequilíbrios, e garantir espaço fiscal 
para agir nas crises inevitáveis. Na 

avaliação de Borges, esse é um tópi-
co em que o Brasil deixa a desejar. 
“Com a autonomia do Banco Cen-
tral aprovada em fevereiro, agora se 
pode questionar a própria atuação 
do Banco Central, que passou a ter 
mandato dual e deveria estar olhan-
do também para o pleno emprego, 
mas que na prática continua atuan-
do como se estabilizar a macroeco-
nomia fosse somente entregar infla-
ção na meta”, diz. Ele toma como 
exemplo a atual conjuntura, de in-
flação alta – o que castiga a popu-
lação mais pobre – mas desemprego 
também alto. “É preciso pensar em 
como equacionar essa situação. Es-
ticar o horizonte de convergência da 
inflação à meta, que hoje é estima-
do para daqui um ano e meio, para 
acelerar a volta do pleno emprego, 
que pelas projeções só acontecerá 
em 2024? É esse o equilíbrio que 
hoje o FED está tentado fazer nos 
Estados Unidos. Está tateando, por-
que há muita coisa diferente que o 
choque sanitário trouxe. Mas aqui 

essa questão ainda está em segundo 
plano”, afirma Borges, ressaltando 
que sem uma boa administração de 
políticas de estabilização macroe-
conômicas, choques temporários 
podem gerar efeitos persistentes, le-
vando à chamada histerese.

Também faz parte desse grupo 
de medidas os chamados estabi-
lizadores automáticos – como o 
seguro-desemprego para os traba-
lhadores formais que perdem o em-
prego. Nesse campo, Joana reco-
nhece a carência de políticas para 
a camada informal de trabalhado-
res – preocupação que faz parte do 
projeto da Lei de Responsabilidade 
Social, sobre a qual a Conjuntura 
tratou na edição de junho (https://
bit.ly/3lqGOwO). “O que sugeri-
mos é que esse tipo de apoio seja 
praticamente automático nas eco-
nomias, a partir do momento em 
que o desemprego alcance determi-
nado nível”, diz Joana. 

Além de estabilizadores para au-
mentar a capacidade da proteção 

Fontes: STN, IFI e BRCG.
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social, o Banco Mundial aponta a 
necessidade de políticas de requali-
ficação e assistência ao reemprego 
– os chamados Programas Ativos do 
Mercado de Trabalho (PAMTs), ou 
active labor market policy (ALMPs, 
na sigla em inglês). Tema da qual 
trata a Carta do IBRE desta edição 
(pág. 6), ressaltando que a urgência 
da recolocação profissional em uma 
economia com uma taxa de desem-
prego de 14% torna a espera por 
uma convergência de qualidade no 
sistema de ensino inviável. Nesse 
campo, Borges cita a importância 
da discussão sobre a governança 
do sistema S, e o efetivo monitora-
mento do impacto dos treinamentos 
ofertados nas chances de reinserção 
das pessoas no mercado de tra-
balho. “Outro tema é o rumo que 
damos a políticas como o Pronatec 
– que foi bem intencionado, mas 
mal desenhado e implementado, e 
acabou durando pouco. Precisamos 
de políticas de Estado, continuadas 
e bem planejadas”, diz. 

Atualmente, o governo tramita 
no Congresso a proposta de cria-
ção de dois programas. A Priore, 
focada no primeiro emprego com 
carteira assi- nada de pessoas en-
tre 18 e 29 anos e trabalhadores 
acima de 55 anos que estejam sem 
vínculo formal há mais de 1 ano. 
E o Requip, voltado à qualificação 
profissional e inclusão produtiva de 
jovens. Ambos os programas preve-
em o pagamento de bolsas, o Bônus 
de Inclusão Produtiva (BIP), pelo 
governo. Para José Roberto Afon-
so, articulista da Conjuntura, tais 
iniciativas demonstram o reconhe-
cimento, pelo governo, da urgên-
cia de se qualificar trabalhadores. 
Mas pecam, diz Afonso, ao prever 
que o financiamento dessas bolsas 
seja feito com recursos do Sistema 
S, “obrigando a realização de ações 
estatais fora do orçamento público, 
criando gastos sem receita”. 

Renato Fonseca, economista 
da CNI, também defende a neces-
sidade de se priorizar a formação 

de capital humano. Estudo recente 
da CNI aponta que a demanda por 
especialistas em atividades relacio-
nadas à digitalização da atividade 
em diversos setores – como progra-
madores, cientistas de dados, pro-
fissionais de manufatura aditiva, 
engenheiro agrônomo digital e téc-
nico em assistência médica digital 
– é crescente e está muito aquém 
da oferta mesmo no horizonte de 
curto prazo. No caso dos setores 
agrícola e da indústria de transfor-
mação, por exemplo, a previsão de 
formação de profissionais aptos a 
assumir posições nesses segmentos 
emergentes deve cobrir menos de 
30% da demanda prevista nos pró-
ximos 2 anos. “Consideramos que 
uma das medidas de maior impacto 
que temos é garantir a implantação 
da reforma do ensino médio”, diz, 
prevista para 2022. Fonseca lembra 
que, no Brasil, cerca de 30% dos 
jovens de 18 e 24 anos cursam en-
sino superior. “Os demais precisam 
ser ajudados a se  profissionalizar, e 

Fonte: Banco Mundial (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35549/9781464816925.pdf?sequence=10&isAllowed=y).
Notas: As barras verticais indicam recessões. As séries são corrigidas sazonalmente. Os dados referem-se ao primeiro trimestre de cada ano.
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a falta desse direcionamento mui-
tas vezes é o que estimula ao aban-
dono do ensino médio, já que esse 
jovem muitas vezes precisa traba-
lhar”, diz. 

Outro eixo defendido pelo Banco 
Mundial para a criação de um am-
biente virtuoso para o emprego são 
reformas estruturais e políticas que 
fomentem a concorrência. O estudo 
ressalta que economias pouco com-
petitivas não conseguem aproveitar 
o lado meio cheio do copo da crise, 
o efeito depuração que força à ex-
pulsão dos negócios menos eficien-
tes e a realocação de trabalhado-
res em atividades mais produtivas. 
Nesse sentido, o Brasil pode ter um 
ponto a favor, com a redução da ri-
gidez trabalhista provida com a re-
forma de 2017, que passou a valer 
a partir de 2018. Para José Marcio 
Camargo, da Genial Investimentos, 
a queda no número de demandas na 

Justiça do Trabalho  –  “de 3,5 mi-
lhões a 4 milhões ao ano em média 
para cerca de 1,3 milhão por ano” 
– e a redução da multa do FGTS em 
demissões são fatores que reduzem 
o custo de contratação e podem jo-
gar a favor da formalização na reto-
mada do emprego. “O que, aliás, já 
pode estar acontecendo, conforme 
indica o Caged, com a abertura de 
1,5 milhão de vagas com carteira 
assinada no primeiro semestre deste 
ano. Além da criação de outros mo-
delos de contratação, como a tercei-
rização e as jornadas flexíveis.”

Para Bráulio Borges, a refor-
ma trabalhista de 2017 poderá ter 
efeitos positivos também na taxa 
de desemprego de equilíbrio – que 
hoje, diz, se aproxima dos 10%. 
Isso significa que, para manter um 
nível de emprego que não gere in-
flação, hoje a economia brasileira 
tem que operar com cerca de 10 

milhões de desempregados. Isso 
se deve, como lembra José Marcio 
Camargo, ao baixo nível de quali-
ficação de grande parte dos traba-
lhadores, o que resulta em um custo 
alto para o resultado que geram, 
“independentemente de o sa- lário 
mínimo ser baixo para manter um 
padrão adequado de vida para a 
população”, diz. Ao permitir arran-
jos mais flexíveis de contratação, 
essa relação entre custo e produção 
pode ser ajustada, permitindo um 
aumento da contratação sem gerar 
pressão inflacionária. “Ainda que 
tenha pontos positivos, essa possí-
vel mudança também torna nosso 
drama de retomar o pleno emprego 
ainda mais evidente. Se partindo do 
desemprego que temos hoje, na casa 
dos 14%, as projeções da maior 
parte dos analistas indicam que só 
sairemos de uma taxa de dois dígi-
tos em 2024, imagina quão difícil 

Fonte: CNI (https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/b7/5a/b75af326-9c36-49e7-b298-1b9f0a3d4938/estudo_profissoes_emergentes_-_giz_ufrgs_e_senai.pdf).
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será levá-la a 8,5%, por exemplo”, 
pondera Borges. 

Desafio global
José Júlio Senna, coordenador do 
Centro de Estudos Monetários do 
FGV IBRE, também considera difícil 
imaginar a sustentação de um cresci-
mento mais robusto sem expressiva 
reação do emprego. Senna reforça 
essa preocupação ao lembrar que a 
resposta do mercado de trabalho tem 
sido lenta mesmo em países desen-
volvidos que estão à frente do Brasil 
na recuperação econômica do pós-
pandemia. “Nos Estados Unidos, dos 
cerca de 22 milhões de pessoas que 
perderam o emprego no início da cri-
se de Covid-19, 7 milhões ainda não 
conseguiram recolocação. E estamos 
falando de uma economia que, no 
segundo trimestre de 2021, cresceu 
6,5% ao ano”, destaca. Para Senna, 
entre outras coisas, essa diferença de 
ritmo entre emprego e PIB deixa cla-
ro que a recuperação econômica em 
curso está longe de ser plena. E refor-
ça a ideia de que a pandemia poderá 

deixar cicatrizes importantes, pelo 
menos por algum tempo. “Podemos 
ver euforia em alguns segmentos dos 
mercados financeiros, mas esta é uma 
história bem diferente. Mercados fi-
nanceiros podem ficar descolados da 
atividade econômica por um bom 
período. E há segmentos importantes 
que gostam de juros baixos”, lembra 
Senna, citando a valorização observa-
da no mercado imobiliário, em nível 
mundial. “É o que vemos nos Estados 
Unidos. Na Nova Zelândia, a primei-
ra-ministra foi forçada a sugerir ao 
Banco Central que leve em conta em 
suas decisões de juros o comporta-
mento do preço de imóveis residen-
ciais, já que “affordable housing” era 
uma de suas bandeiras de campanha, 
e a realidade foi na direção oposta. 
Mas, como disse, grande parte desse 
movimento é resposta aos juros mui-
to baixos do momento presente, e eu 
não o vincularia a uma euforia com o 
crescimento econômico”, diz. 

O ex-diretor do Banco Central 
alerta que grandes choques em geral 
alteram o comportamento dos agen-
tes econômicos. O que, neste caso, 

deverá se refletir em uma intensifi-
cação da tendência ao baixo cresci-
mento que o mundo experimentava 
antes da pandemia. “Esse incremento 
da propensão ao baixo crescimento 
se dá tanto no Brasil quanto nos pa-
íses desenvolvidos. A diferença está 
nas pré-condições que levam a isso”, 
afirma. Enquanto no Brasil tal pro-
pensão é associada às condições ma-
cro e microeconômicas que afetam a 
produtividade, no mundo avançado 
a pré-condição está dada pelo fenô-
meno da estagnação secular. Para 
Senna, é o conceito cunhado pelo eco-
nomista Alvin Hansen na década de 
1930, resgatado por Larry Summers 
para explicar o fraco desempenho das 
principais economias ricas do globo 
nas primeiras décadas do novo século, 
o que ainda melhor define a recente 
perda de gás tanto da atividade eco-
nômica quanto da inflação. “Sum-
mers entendeu que o que acontecia 
nas economias avançadas tinha raízes 
estruturais, não existindo uma taxa 
real de juro positiva capaz de equili-
brar poupança e investimento sob o 
pleno emprego”, descreve. Em linhas 

O desafio de calibrar as políticas para recolocação de trabalhadores
Brasil 2000-2019
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pandemia farão prevalecer a pru-
dência no gasto ainda por vários 
anos. Por outro lado, isto concorre 
para que as economias avançadas 
mantenham uma política monetária 
benéfica para o clube dos emergen-
tes, no qual o Brasil ae insere. “A 
alta da inflação – fruto de choques 
de oferta combinados com um re-

direcionamento da demanda – e o 
crescimento econômico acelerado 
na saída da pandemia, a meu ver, 
são fenômenos temporários”, diz 
Senna. “No caso da recuperação da 
atividade, a vacinação gera um efei-
to transitório que, no máximo, leva 
a economia para onde ela estava; e 
os estímulos monetários já tinham 
sido acionados desde a grande crise 
financeira”, enumera. O elemento 
novo é o impulso fiscal, cuja dimen-
são, no caso do pacote orquestrado 
pelo presidente Joe Biden, preocupa 
muita gente, mas não tanto a Sen-
na. “Corremos um risco, é fato, que 
envolveria aumentos significativos 
de taxa de juros pelo FED. Mas não 
considero que esse seja o cenário 
mais provável. É claro que parte dos 
estímulos monetários será retirada 
em algum momento, mas acho que 
isso será feito com muita cautela”, 
diz. O comportamento atual dos 
mercados financeiros dá suporte a 
esta análise, lembra, pois os juros 
praticados em mercado e as taxas 
implícitas de inflação não parecem 
refletir preocupações significativas 
com eventual elevação permanente 
do ritmo de crescimento dos preços 
em geral. 

“Isso, para um país como o Brasil, 
é uma dádiva”, resume Senna, lem-
brando, entretanto, que tal cenário 
internacional benéfico não é novo, e 
tem sido pouco explorado pelo país. 
“Resta descobrir se saberemos apro-
veitar essa nova oportunidade que 
o mundo poderá nos dar quando a 
pandemia passar, o ritmo inicial de 
recuperação da atividade perder for-
ça, e tivermos que reagir para gerar 
emprego e superar o crescimento 
pífio que nos acompanha há quatro 
décadas”, conclui. 

Notas: Dados anuais; 39 economias avançadas e 156 economias emergentes. Últimos dados: outubro/2020. 
Fonte: FMI - WEO Database.

Taxas reais de crescimento do PIB das  
economias avançadas e emergentes
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gerais, isto significa uma deficiência 
crônica de demanda, co muita gente 
querendo poupar, e pouca gente que-
rendo investir. “Entre outros fatores, 
a demografia explicaria tanto o desejo 
de poupar mais quanto a inibição dos 
dos empresários de investir.” 

Senna considera que a insegu-
rança e a incerteza trazidas pela 



https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica
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Bares e restaurantes: aproximação digital 
Paulo Solmucci, presidente executivo da Abrasel
O setor viveu seu pior momento no início de abril deste ano, quando 91% 
das empresas não conseguiram pagar em dia os salários. Em julho, conside-
rada a inflação do setor, bares e restaurantes ainda operam com faturamento 
entre 15% e 20% abaixo do mesmo período de 2019. Mas a expectativa é 
muito positiva para o segundo semestre, quando esperamos um faturamento 
no mesmo patamar de 2019, aí sim considerando a inflação. Estimamos que 
algo entre 400 e 600 mil postos de trabalho sejam reabertos nesse período.

Na pandemia, o setor desenvolveu muito o delivery e o “para levar”. 
Também aprendeu a trabalhar com menos gente, a ser mais automatizado. 

Onde havia 10 pessoas para realizar uma tarefa, hoje há oito. Um ganho de produtividade de 20% que, na nossa 
expectativa, irá se manter nos próximos anos. Por outro lado, outras funções até então pouco comuns no setor 
foram ampliadas. Pessoas que cuidam das mídias sociais e do relacionamento com o consumidor antes e depois do 
atendimento foram incorporadas no dia a dia dos bares e restaurantes, pois a jornada do cliente com o setor ficou 
mais longa e com menos controle presencial. 

CAMINHOS DA 
recuperação

A Conjuntura Econômica 
ouviu representantes 
de alguns setores da 
economia para saber 

quais suas perspectivas 
de retomada e as 

principais mudanças que 
a pandemia trouxe às 

suas operações 

Calçados: recuperação em 2022 
Haroldo Ferreira, presidente executivo da Abicalçados 

Após uma queda de 18,4% na produção em 2020, com o impacto direto 
da pandemia e as restrições impostas ao varejo físico doméstico – que res-
ponde por mais de 85% das vendas de calçados brasileiros –, esperamos um 
crescimento de cerca de 12% em 2021, o que ainda nos deixará 6% abaixo 
dos níveis pré-pandemia, em 2019. Se recuperarmos as perdas de 2020, será 
somente em 2022 – isso diante de um cenário ideal, com população vacinada, 
controle das novas cepas da Covid-19 e o retorno da normalidade. 

Embora o processo produtivo do calçado seja intensivo em mão de obra, 
existe um incremento da utilização de tecnologias na atividade de acordo 
com os preceitos da indústria 4.0. Daqui pra frente, acreditamos que exista uma migração do trabalho mais manual 
para o mais sofisticado, inclusive com a utilização da robótica. 
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Hotéis: foco em novas demandas 
Roberto Gracioso, membro do Conselho Fiscal da Abih-SP 

Na atividade hoteleira, os destinos corporativos sofreram maior retração em 
relação aos turísticos. No estado de São Paulo, em junho, a RevPar (receita 
por quarto, na sigla em inglês) acumulada pelos hotéis ainda estava 61,9% 
menor do que no mesmo mês de 2019. Os hotéis foram forçados a reduzir 
drasticamente o seu quadro funcional, especialmente aqueles voltados ao tu-
rismo de negócios. De julho de 2020 a junho de 2021, a mão de obra ativa foi 
reduzida em 50%. Também muitos cargos de confiança, chefias e altos salá-
rios sofreram redução ou dispensa e substituição por subordinados imediatos 
com uma despesa menor para o hotel. Para 2021, entretanto, o cenário é de 
recuperação. Nossa projeção é ter um resultado 25% superior em relação a 2020.

Um dos desafios hoje do setor é dar novos usos para espaços de eventos e desenvolver novas demandas. Entre 
elas, a adaptação de espaços que servem de estúdios para transmissões ao vivo de eventos on-line, gravações de 
aulas e palestras. Hotéis também olham com mais intensidade para as formas e tecnologias de distribuição on-line – 
muitos que não configuravam em canais de vendas on-line, hoje estão presentes, pela necessidade de disputar outras 
prateleiras de distribuição para suprir suas quedas.

Têxtil e vestuário: capilaridade em jogo
Fernando Pimentel, presidente da Abit
Na indústria têxtil, certamente terminaremos 2021 melhor do que estávamos 
em 2019, quando o índice de produção industrial do IBGE era de 78,8. Já os 
segmentos de vestuário e acessórios e de varejo provavelmente chegarão ao 
resultado verificado no fim de 2019, ou próximo dele. 

A indústria têxtil é intensiva em tecnologia e capital, e não tão intensiva em 
trabalho como no passado. Mas o segmento que sem dúvida ampliou a adoção 
tecnológica durante a pandemia foi a parte comercial, tanto entre empresas 
(B2B) quanto na relação empresa-consumidor (B2C). Afinal, de uma hora para 
outra mais de 140 mil pontos de venda de vestuário fecharam as portas, alguns 

por mais de 90 dias, e precisaram buscar outros meios para chegar ao consumidor, como os marketplaces. Isso continu-
ará ajudando esses negócios a se expandir a menores custos, ter mais assertividade no desenvolvimento de coleções, além 
de uma série de outras vantagens competitivas. Precisamos perseguir ganhos de produtividade, e isso traz desafios, não 
só em relação à demanda tecnológica, ambiental, social e de governança, mas principalmente com a agenda de inovação, 
qualificação e capacitação. O Brasil está entre os cinco maiores produtores mundiais do setor, tem 2,2 milhões de pessoas 
ocupadas nessa atividade – o que inclui empregados com carteira, por conta própria e informais. É uma indústria que 
tem papel importante na geração de postos de trabalho – este ano, esperamos criar em torno de 30 mil vagas –, e não há 
melhor programa social em qualquer país do mundo do que educação, qualificação e trabalho digno.
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Companhias aéreas: vacinação em massa
Eduardo Sanovicz, presidente da Abear
As companhias aéreas brasileiras deverão alcançar, até o fim deste ano, cerca 
de 75% da malha aérea doméstica que operavam antes da pandemia. Os 
níveis de operação pré-crise, porém, só deverão ser registrados durante o 
primeiro trimestre de 2022. Já no internacional, dependendo da abertura 
de fronteiras aos brasileiros, a estimativa é que essa recuperação aconteça 
em 2023 ou 2024. Também é importante observar que essas projeções estão 
vinculadas à vacinação em massa contra a Covid-19.

A Abear não tem um cenário sobre a utilização de mão de obra na aviação 
comercial no longo prazo. De qualquer maneira, ajustes em equipes devem 

ocorrer de forma diferenciada em cada companhia aérea. Já a adoção de soluções para ampliar a segurança sanitária 
a bordo e evitar o contágio do novo coronavírus entre passageiros e colaboradores do setor aéreo com certeza são 
algumas das iniciativas que vieram para ficar em todas as empresas.

Shopping centers: retomar contratações 
Glauco Humai, presidente da Abrasce

O impacto da pandemia foi bastante significativo no setor. Estima-se que 
mais de 11 mil lojas foram fechadas e R$ 90 bilhões em vendas foram perdi-
dos. Com o retorno da operação de 100% no comércio a partir de meados 
de agosto, a estimativa é de que os shopping centers voltem a contratar e se 
preparar para as grandes datas do comércio no segundo semestre do ano.

Este ano, dois shoppings foram inaugurados e outros sete estão se prepa-
rando para abrir as portas até dezembro. Com essas inaugurações, 2021 vai 
superar 2020, quando sete unidades foram abertas – o pior ano da história 
para o setor. Os empreendimentos foram projetados muito antes da chegada 
das crises sanitária e econômica, e ficaram meses em compasso de espera. Agora, os empresários decidiram retomar os 
projetos diante das perspectivas de melhora na economia e do aumento da circulação de pessoas com a vacinação.

Incorporadoras imobiliárias: médio e alto padrão  
puxam demanda 
Luiz França, presidente da Abrainc
Estimamos um crescimento de 40% em lançamentos de unidades e de 30% em 
vendas neste ano em comparação a 2020, puxado especialmente pelo segmento 
de médio e alto padrão (MAP). O Indicador Abrainc-Fipe relativo ao trimestre 
móvel encerrado em abril de 2021 mostra que os lançamentos de empreendi-
mentos nesse segmento tiveram expansão de 118% em 12 meses, contribuindo 
para um crescimento de 16% no volume lançado. Em relação às vendas do 
segmento, a apuração desse trimestre móvel apontou uma elevação de 13% em 
relação ao mesmo período de 2020, o que representa uma ligeira alta de 0,3% 

em 12 meses. Com o atual cenário, caminhamos para uma recuperação do nível pré-pandemia ainda este ano.
O setor da construção civil está entre os que mais empregaram, mesmo durante a pandemia. Dados do Caged no 

acumulado de 12 meses apontam a criação de 322.967 postos de trabalho, representando cerca de 11% do total de 
empregos gerados no Brasil. Com a retomada do crescimento, a previsão é de um contínuo aumento de vagas.
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“O Mercosul precisa  
de oxigenação”

Lucas Ferraz 
Secretário de Comércio Exterior da Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia 

Conjuntura Econômica — O go-

verno tem defendido mudanças no 

Mercosul que permitam mais agili-

dade nas negociações comerciais 

com outros países. Esperam avan-

çar em alguma frente específica 

neste semestre, em que o Brasil tem 

a presidência temporária do bloco?

Primeiro, vale ressaltar que o Bra-
sil está consciente da importância 
do Mercosul para o seu projeto de 
desenvolvimento econômico, e para 
sua inserção internacional. O que 
temos feito é trabalhar junto dos só-
cios pela modernização do bloco, a 
partir de duas frentes: a busca por 
mais flexibilidade negociadora, e a 
revisão de nossa tarifa externa co-
mum (TEC), criada em 1995 e que 
até hoje, com todos os avanços do 
comércio internacional, da globali-
zação, das cadeias globais, nunca foi 
reformulada. Pelo contrário. Em go-
vernos passados, tivemos aumento 
das tarifas de importação.

De forma sucinta, do ponto de vis-
ta da flexibilidade, entendemos que a 
regra de consenso para as negociações 
acaba se constituindo em uma trava 
negociadora. Um grande exemplo é 
o acordo Mercosul-União Europeia, 
que levou 20 anos para ser concluído. 
Há dificuldade em montar uma oferta 
conjunta entre quatro países que têm 
estruturas política e produtiva muito 
diferentes, bem como de convergir 
interesses negociadores para deter-
minado país ou região. Hoje, por 
exemplo, estamos testemunhando 
a resistência, do lado argentino, em 
negociar com a Coreia do Sul. Não 
que a Argentina tenha obstaculizado 
o avanço das negociações, mas deci-
diu de forma soberana não negociar 
o capítulo de bens e regras de origem. 
Então, ela está fora dessa negociação, 
mas continua negociando os temas 
não tarifários. Ainda poderia citar a 
negociação com o Vietnã, que tam-
bém encontra resistência argentina, 

mas sobre a qual Brasil, Paraguai e 
Uruguai são favoráveis. Então, o que 
vemos é uma realidade que vai se im-
pondo, da dificuldade em se manter a 
regra do consenso e, ao mesmo tem-
po, fazer os avanços necessários den-
tro do bloco para transformá-lo de 
fato em uma plataforma de inserção 
internacional, coisa que ele nunca foi. 
Em 1991, quando o bloco foi criado, 
tínhamos 1,3% de participação no 
comércio internacional, e até hoje em 
nada aumentamos nossa inserção. 

Veja, isso não significa que não 
entendamos a importância do bloco, 
que vai além da agenda econômica e 
envolve temas institucionais, geopo-
líticos, entre outros do interesse do 
governo brasileiro. O Brasil não tem 
nenhuma intenção de romper com 
o Tratado de Assunção, de acabar 
com o Mercosul ou de sair do bloco. 
Isso são narrativas criadas de forma 
equivocada, provavelmente por ato-
res desse processo – não só no Brasil 
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como nos outros países – que eventu-
almente defendam o status quo. Mas 
o Mercosul precisa de oxigenação, de 
dinamização. Hoje a TEC no Brasil 
é, em média, três vezes mais alta do 
que a média mundial de tarifas de 
importação. E queremos reduzi-la. 
Temos pleiteado algo conservador, 
como 10% de redução horizontal 
(estudo da Secex aponta que essa re-
dução teria impacto positivo de 0,2% 
no PIB brasileiro). E isso não inclui 
produtos da lista de exceção, dada a 
importância que os setores privados 
dão a essa lista de bens para os quais 
os países têm liberdade de fixar suas 
alíquotas. E que, aliás, não é a única 
via de ressalvas à TEC. Pelas nossas 
contas, algo como 40% do universo 
tarifário da TEC é abarcado por ex-
ceções, sejam elas regimes especiais, 
waivers, além da própria lista. 

O que temos colocado, justamen-
te por esse histórico de flexibilidade e 
exceções que caracterizou a formação 
do Mercosul, é a possibilidade inclu-
sive de que países que não se sintam 
confortáveis em fazer essa redução da 
TEC agora, ainda que a consideremos 
extremamente conservadora, que o 
façam em um momento posterior. E 
ainda assim enfrentamos alguma difi-
culdade. Mas achamos que com boa 
diplomacia, diálogo – até mesmo a 
participação do ministro Paulo Gue-
des, que já reforçou a posição brasilei-
ra junto aos sócios do bloco – alcança-
remos a margem de 100% almejada.  

O Acordo de Complementação Eco-

nômica do Mercosul com Colômbia, 

Equador e Venezuela, de 2005, já 

partiu de um arranjo semelhante, 

com cada país negociando seu cro-

nograma de desgravação, correto?

Sim. No âmbito da Associação Latino-
Americana de Integração (Aladi) isso 
já é uma realidade, com acordos que 
andam em velocidades totalmente di-
ferentes. Gostaríamos que esse mesmo 
conceito pudesse ser estendido às nego-
ciações com pares de fora da região. 

Um dos objetivos que o governo de-

fende é o de realizar uma “faxina re-

gulatória”, que promova a facilitação 

do comércio internacional brasileiro. 

Como tem avançado nessa tarefa?

Quando chegamos à Secex, em 
2019, tínhamos plena consciência de 
que abertura comercial, nos dias de 
hoje, não se faz pensando apenas nos 
instrumentos tradicionais do GATT 
(Acordo Geral de Tarifas e Comér-
cio, na sigla em inglês) ainda que 
esses instrumentos – cotas, tarifas, 
subsídios – sejam importantes, e que 
ao Brasil ainda reste lição de casa a 
ser feita nesse campo. Como mencio-

nei, nossa média tarifária é três vezes 
maior que a média mundial. Mas 
atribuir nosso isolamento à tarifa 
de importação, sem falar em outros 
pontos dessa agenda não tarifária, 
seria simplista. Em geral, avaliações 
sobre avanços no campo do comér-
cio ficam presas ao paradigma dos 
acordos tarifários, e com isso várias 
iniciativas são pouco valorizadas. 
Como a do protocolo não tarifário 
que o Brasil firmou no ano passado 
com os Estados Unidos (veja matéria 
no Blog da Conjuntura Econômica: 
https://bit.ly/2WrF3VG). 

Vou citar aqui outros exemplos 
menos óbvios no campo não tari-
fário, sobre os quais estamos tra-
balhando. O Brasil é um dos países 
que mais aplicam licenciamento de 
importação no mundo. Em 2019, 
a Secex era o principal anuente de 
comércio exterior – do total de 22 
– em emissão de licenças de im-
portação, com 1,2 milhão naquele 
ano, seguida pela Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (Sufra-
ma), o Ministério da Agricultura, 
a Anvisa, o Inmetro, o Ibama e a 
ANP, para citar os principais desse 
ranking. Fizemos um mapeamento 
dessas licenças que eram atributo 
da Secex e, em muitos casos, os pró-
prios técnicos tinham dificuldades 
para explicar por que elas existiam. 
Vale lembrar que a necessidade des-
sa licença atrasa o processo de im-
portação, em média, em 3 dias. Até 
agora, reduzimos em 52% esse vo-
lume de emissões de licença – entre 
as que envolviam preço de referên-
cia, produtos sujeitos a medidas an-
tidumping, casos de investigação de 
regras de origem não preferencial – 
e esperamos chegar a um corte de 
75% até o final de 2022.

O Brasil não tem nenhuma 

intenção de romper com 

o Tratado de Assunção, 

de acabar com o Mercosul 

ou de sair do bloco. São 

narrativas criadas de  

forma equivocada
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Outra coisa que fizemos foi a elimi-
nação do Siscoserv, sistema de registro 
de operações de exportação e impor-
tação de serviços no país, criado em 
2012 com o objetivo de entregar um 
mapeamento mais preciso para a for-
mulação de políticas que ampliassem a 
inserção do Brasil nesse comércio. Evi-
dentemente, a ideia era fabulosa. Mas 
a operação foi um desastre, com um 
sistema tão burocrático que em mui-
tos casos obrigou empresas a destacar 
equipes específicas para fazer esses re-
gistros junto ao governo, sob pena de 
multa da Receita Federal em caso de 
erro. Era algo que gerava um limitante 
de comércio, custos adicionais de tran-
sação, burocracia e insegurança jurídi-
ca. Decidimos acabar com esse siste-
ma, eliminando esses registros, que em 
2019 somaram 5,4 milhões. Como sa-
bemos que eram desnecessários? Por-
que para criar essa inteligência poderí-
amos trabalhar com o banco de dados 
de balanço de pagamentos do próprio 
Banco Central. Que é o que estamos 
fazendo agora, inclusive já publica-
mos o primeiro relatório anual de 
comércio exterior de serviços (https://
bit.ly/3yckoD4) com dados do BC, de 
2020. Além das economias para em-
presas e para o governo – a operação 
do Siscoserv custava cerca de R$ 24 
milhões por ano –, com essa mudança 
também eliminamos a Nomenclatura 
Brasileira de Serviços (NBS), que não 
conversava com a nomenclatura inter-
nacional, o que nos impedia de com-
parar dados com segurança. 

Ainda no campo dos temas de na-
tureza não tarifária, não poderia dei-
xar de citar nosso processo de adesão 
ao acordo de compras governamen-
tais da OMC, que vai abrir um mer-
cado da ordem de US$ 1,7 trilhão por 
ano a empresas brasileiras. Em con-

trapartida, nós abriremos nosso mer-
cado de compras públicas, estimado 
em US$ 250 bilhões, levando em con-
ta os três níveis de governo. Com esse 
acordo, não só as empresas brasilei-
ras poderão disputar em condições de 
igualdade as compras públicas dos 48 
países que fazem parte desse acordo, 
como vamos alinhar nossa normativa 
em compras públicas às melhores prá-
ticas internacionais. Nossa estimativa 
é que essa adesão possa gerar cerca 
de 10% em economia, ou R$ 25 bi-
lhões ao ano. Além de colaborar no 

combate à formação de cartéis. Com 
o aumento esperado de concorrentes 
nos certames públicos, esperam-se 
preços menores e menor probabilida-
de de formação de conluios.

Algumas dessas licenças de anuên-

cia que a Secex conseguiu eliminar 

faziam parte do chamado preço de 

referência, que regrava a entrada 

de produtos importados ao país. 

Como ficou a eliminação de fato 

desse mecanismo, já que o artigo 

que formalizava o fim de tal prática 

foi excluído da MP 1.040, que trami-

ta no Congresso?

Essa questão do preço de referência 
permeia, digamos assim, o subterrâ-
neo da política comercial brasileira 
pelo menos desde a década de 1950. 
E por que digo isso? Porque não há 
previsão legal no ordenamento ju-
rídico brasileiro para a aplicação 
desse mecanismo de preço mínimo. 
Por 70 anos, basicamente o setor 
privado chegava na Secex, alegava 
que uma mercadoria importada de 
determinada região chegava com 
preço que consideravam baixo, a 
Subsecretaria de Operações fazia 
uma breve pesquisa internacional e 
proibia a importação da mercado-
ria com preço abaixo do estipulado 
como de referência. Quem eram os 
principais clientes desse mecanismo? 
Em ordem, a Associação da Indús-
tria Têxtil (Abit), que garantia essa 
cobertura a cerca de 70% das impor-
tações têxteis vindas da Ásia; a Asso-
ciação da Indústria de Pneumáticos 
(Anip); a de máquinas (Abimaq), e a 
de aço (IABR). Todos os fabricantes 
de insumos importantes para o setor 
industrial. No final dos anos 1990, 
houve um pedido de consulta rela-
tivo a essa prática feito pelos Esta-
dos Unidos e pela União Europeia, 
visando a uma possível abertura de 
painel contra o Brasil na OMC. Des-
de então, o Brasil parou de aplicar 
esse controle de preço de referência 
para essas origens, limitando-o ao 
continente asiático. Ainda assim, 
para ilustrar a importância do que 
estamos falando, em 2019 esse me-
canismo representou 545 mil licen-

Nossa média tarifária é três 

vezes maior que a média 

mundial. Mas atribuir 

nosso isolamento à tarifa de 

importação, sem falar em 

outros pontos da agenda 

não tarifária, seria simplista
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ças de importação, envolvendo cerca 
de US$ 10 bilhões.  

Quando chegamos à Secex, colo-
camos a seguinte argumentação: qual 
a justificativa para a existência desse 
mecanismo? Se fosse por prática de 
comércio relativa a dumping, temos 
a Subsecretaria de Defesa Comercial 
que trabalha justamente para coibir 
práticas desleais de comércio. Fora 
isso, não enxergamos a necessida-
de de um terceiro instrumento para 
fazer esse controle. Esse mecanismo 
contraria a normativa internacional 
(do GATT) já internalizada no Bra-
sil. Se o país quer ascender à OCDE, 
precisa se aproximar das melhores 
práticas internacionais, e essa vai no 
sentido oposto. 

Logo, em 2019, ganhamos um 
reforço com a aprovação da Lei de 
Liberdade Econômica, que no ar-
tigo 4o trata da questão do abuso 
de poder regulatório, da criação de 
reserva de mercado, prejuízo à con-
corrência, impedimento à entrada de 
novos concorrentes, dificuldade para 
livre realização da atividade econô-
mica. E foi esse artigo que embasou 
o parecer da Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), dando a 
consistência jurídica necessária para 
que fôssemos ao setor privado abrir 
um canal de diálogo para extinção 
desse mecanismo. Iniciamos esse 
processo em 2019, que se estendeu 
ao longo do ano passado, e depois 
de um phasing out de 3 meses, esse 
mecanismo foi banido do comércio 
internacional brasileiro. Entretanto, 
aqui trabalhamos com a perspectiva 
de que tudo que não se coloca em 
lei pode ser modificado a gosto do 
inquilino de turno. Então, buscamos 
plasmar na MP 1.040, de Ambien-
te de Negócios, a ilegalidade desse 

mecanismo, no artigo 8o. Na hora 
em que fizemos esse movimento, 
entretanto, a conversa com o setor 
privado envolvido nesse tema mu-
dou. Enquanto falávamos de tirar 
o mecanismo neste governo, houve 
aceitação; quando mencionamos 
formalizar essa exclusão em lei, de 
forma permanente, aí a resistência 
foi maior. Infelizmente, tivemos que 
retirar o artigo, para não prejudicar 
os demais temas tratados nessa MP 
– cujo texto aprovado na Câmara, à 
exceção da retirada do mencionado 

artigo, me parece melhor do que o 
original, abrindo caminho para ele-
var a posição do Brasil em 20 pon-
tos no ranking Doing Business. Não 
sabemos se conseguiremos negociar 
uma volta do artigo na tramitação 
da MP no Senado. Se não der, pa-
ciência. Faz parte do jogo democrá-
tico. Como secretário de Comércio 
Exterior, entendo que isso é prejudi-
cial à economia brasileira.

Ainda quanto à facilitação de co-

mércio, há previsão para se concluir 

a implementação do Portal Único 

de Comércio Exterior? 

O projeto do portal foi iniciado em 
2014. A parte das exportações já ha-
via sido concluída em 2018 pelo go-
verno Temer e está operando a 100% 
de sua capacidade. Com isso, conse-
guimos reduzir os atrasos médios nas 
exportações brasileiras de 13 para 
6 dias. Agora estamos trabalhando 
para concluir o lado das importações. 
Antes, do produto chegar no porto 
até ser liberado para o consumo in-
terno levava em média 17 dias. Ago-
ra, esse prazo já foi reduzido para 8 
dias. Isso só para o modal marítimo. 
Se levarmos em consideração modal 
marítimo e aéreo, o tempo médio de 
importação caiu para 6 dias. Quando 
o processo de implantação for con-
cluído, o que prevemos que aconte-
cerá até o final de 2022, esperamos 
uma melhora ainda maior. 

Também gostaria de citar, nes-
sa área, um projeto de inserção de 
micro, pequenas e médias empresas 
(MPEs) nas cadeias globais de va-
lor. Ele é parte de uma parceria com 
o Reino Unido que prevê um inves-
timento de 80 milhões de libras em 
diversas ações no Brasil até 2023. A 
ideia é a criação de uma plataforma 
virtual de exportação, como um gran-
de marketplace em que as MPEs que 
queiram exportar possam expor seus 
produtos, obtendo apoio técnico, lo-
gístico e de acesso a financiamento. A 
previsão é de que, até 2023, sejam de-
senvolvidos nove projetos piloto, que 
incluem comércio exterior de empre-
sa a empresa, para consumidor final e 
exportação indireta, via fornecimen-
to a empresas âncora que exportem a 
partir do Brasil. 

Se o país quer ascender 

à OCDE, precisa se 

aproximar das melhores 

práticas internacionais, e 

essa prática do preço  

de referência vai no  
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As políticas energéticas nacionais 
têm sinalizado mudanças regulató-
rias importantes que visam reduzir 
as emissões de poluentes. O segmen-
to downstream da cadeia petrolífera 
e, em especial, os mercados de com-
bustíveis sofrerão os impactos de tais 
mudanças e, inclusive, já produzem 
revisões dos planos de negócios e es-
tratégias das empresas que operam 
nesses mercados.

A agenda regulatória para os mer-
cados de combustíveis precisa inte-
grar as questões de adequação que 
decorrem da descarbonização, bem 
como a necessidade de segurança do 
abastecimento, o que aponta para a 
diversificação gradativa do quadro 
de fontes mais limpas. No curto pra-
zo, os rumos da recuperação econô-
mica para superar as consequências 
da crise sanitária, exigem uma rápida 
readaptação das condições de oferta 
doméstica de combustíveis. No lon-
go prazo, os rumos da denominada 
transição energética sinalizam al-
terações no padrão de consumo de 
combustíveis fósseis.

No Brasil, entretanto, a principal 
mudança esperada para os próximos 

anos nos mercados de combustíveis 
é de natureza estrutural. A descon-
centração industrial prevista com a 
venda das refinarias da Petrobras se 
constituirá em uma importante mu-
dança estrutural que ensejará, a médio 
e longo prazos, um novo padrão de 
concorrência e engendrará alterações 
nas condições de concorrência nos 
demais segmentos à jusante da cadeia 
de abastecimento de combustíveis. 
Tais alterações, contudo, serão gra-
dativas e requerem prudência no que 
concerne aos dispositivos regulatórios 
necessários para uma nova estrutura 
industrial. E as autoridades de regula-
ção e de defesa da concorrência têm 
buscado antecipar a revisão da agenda 
regulatória nesses mercados. Como 
será destacado adiante, a forma e a ve-
locidade de introdução de mudanças 
regulatórias importam e serão decisi-
vas para uma efetiva ampliação das 
condições de concorrência. 

O intuito de aperfeiçoamento do 
ambiente regulatório e de ampliação 
das condições de concorrência na 
distribuição e na revenda de com-
bustíveis foi colocado em debate pela 
ANP.1 Entretanto, ainda que apoiada 
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em uma avaliação de impacto regu-
latório (AIR), as principais propostas 
ainda não estão maduras e podem co-
locar em risco as condições operacio-
nais, a segurança do abastecimento 
e o próprio padrão de concorrência 
vigente no segmento de distribuição 
e revenda de combustíveis. Além de 
transmitirem a impressão de que as 
discussões estão deixando de lado o 
que realmente importa: o papel do 
órgão regulador, o phase-out em dire-
ção a um mercado aberto, e a simpli-
ficação tributária, regulatória e ope-
racional para atrair novos players.

O objetivo deste artigo é exami-
nar o escopo e a propriedade das 
mudanças regulatórias propostas. 
Entre as principais mudanças suge-
ridas estão: 1. a permissão e regula-
mentação da venda de combustíveis 
fora das instalações autorizadas e 2. 
fim ou flexibilização da tutela regu-
latória da exclusividade da marca.

Qual é o problema concreto?
Apesar de sua dimensão territorial, o 
Brasil nunca passou por nenhuma si-
tuação de desabastecimento de com-
bustíveis. Historicamente, o controle 
otimizado e integrado das unidades 
de refino proporcionou a garantia do 
abastecimento, ainda que distorções 
oriundas da condição monopolista 
da Petrobras, especialmente com re-
lação à formação de preços, possam 
ser lembradas.

As alterações regulatórias são mo-
tivadas pela busca (louvável, diga-se 
de passagem) de ampliação das con-
dições de concorrência. Entretanto, 
as mudanças regulatórias propostas 
colocam, por um lado, em plano se-
cundário, as especificidades setoriais 
de natureza logística, operacional, co-

mercial/contratual e de segurança. Por 
outro lado, tampouco atentam para 
as condições e custos regulatórios e de 
fiscalização do novo ambiente concor-
rencial proposto; e nem para os custos 
de adaptação dos agentes econômicos 
às novas condições de mercado. 

Neste sentido, tal como destaca-
do por Pinto Jr. e Colomer (2021),2 o 
padrão de concorrência nos merca-
dos de combustíveis requer não ape-
nas mais agentes econômicos ofer-
tantes; eles precisam ter qualificação 
para assegurar condições adequa-
das de abastecimento, minimizando 
fraudes fiscais e adulteração.

Cabe destacar que uma interven-
ção preventiva das autoridades de 
regulação e/ou de defesa da concor-
rência na estrutura dos mercados de 
combustíveis deveria ter como ponto 
de partida uma análise concreta das 
eventuais distorções operacionais e 
competitivas identificadas no funcio-
namento do mercado nas condições 
atuais; levando em conta, além dos 
custos e possibilidade de fiscalização 
das medidas propostas, os custos de 

transação que venham a ter impactos 
nos mais diferentes elos da cadeia, 
de forma a evitar que se aumente o 
custo total de operação da indústria, 
sem uma contrapartida adequada. 
Em outros termos: seria fundamen-
tal ter, como ponto de partida, uma 
correta identificação do problema, 
de natureza competitiva e operacio-
nal, a ser solucionado. Cabe lembrar 
aqui, tal como destacado nos estudos 
da OECD sobre boas práticas regu-
latórias reform efforts must have cle-
ar and convincing objectives.3

Com relação às propostas de mu-
danças regulatórias, cabe destacar 
que elas desconsideram os custos de 
regulação e de fiscalização que, caso 
aprovadas, elas irão ensejar. Uma 
das principais mudanças sugeridas 
para o mercado de combustíveis, 
no âmbito da revisão regulatória da 
ANP, é a permissão e regulamenta-
ção da venda de combustíveis fora 
das instalações autorizadas. 

A mudança sugerida no artigo 31 
da Resolução ANP no 41 de 2013 
abre espaço para venda e abasteci-
mento de veículos automotivos com 
gasolina C e etanol hidratado fora das 
instalações autorizadas e reguladas, 
atividade esta que se convencionou 
chamar de delivery de combustível. O 
argumento apresentado pela Superin-
tendência de Fiscalização e Abasteci-
mento é que a vedação à entrega de 
combustíveis fora das instalações au-
torizadas à atividade de revenda vare-
jista impede que ofertantes e deman-
dantes se beneficiem de novas formas 
de comercialização viabilizadas pelo 
avanço tecnológico disponível. 

No entanto, mesmo que de forma 
excepcional, a autorização para a 
venda de gasolina e etanol fora dos 
postos revendedores traz um aumento 

Os rumos da recuperação 
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doméstica de combustíveis
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considerável dos riscos operacionais 
e ambientais sem uma contrapartida 
justificável de ganhos para a concor-
rência. Em outros termos, o aumento 
dos custos necessários para se fiscali-
zar e, dessa maneira, garantir a segu-
rança operacional e ambiental dessa 
nova atividade não são compensados 
pelos ganhos para o consumidor em 
termos de redução nos preços.

No caso do abastecimento fora 
dos empreendimentos autorizados, 
a garantia das condições de seguran-
ça mínimas fica bastante dificultada 
pela própria natureza itinerante da 
atividade de delivery de combustível 
e pela dificuldade de fiscalização. 
A diversidade dos locais de abaste-
cimento em termos de localização, 
proximidade de atividades comer-
ciais sensíveis aos riscos (escolas, 
hospitais e indústrias de produtos in-
flamáveis), ventilação entre outros, 
torna, praticamente impossível, a 
manutenção das condições adequa-
das de segurança operacional e am-
biental. Assim, mesmo que o agente 
abastecedor tenha todos os cuidados, 
a própria condição de abastecimen-
to sem proteções como cobertura e 
local impermeabilizado e o desco-
nhecimento dos agentes que podem 
desenvolver essas atividades pode le-
var à geração de centelhamento e ao 
lançamento de outros tipos de ma-
teriais durante o abastecimento. As-
sim, mesmo que a Resolução no 41 
exija uma série extensa de garantias 
dos agentes interessados e coloque 
uma série de restrições para a venda 
de combustíveis fora dos postos au-
torizados. Na prática, a fiscalização 
das condições mínimas de segurança 
exigidas torna-se bastante comple-
xa o que acarretará, na melhor das 
hipóteses, um aumento do custo fis-

calizatório e, no pior dos casos, na 
falta de segurança para a atividade 
de abastecimento. 

Ademais, uma das responsabili-
dades da ANP é garantir a qualidade 
dos combustíveis comercializados. 
No Brasil, a fiscalização dos padrões 
de qualidade mostra-se bastante im-
portante em função dos recorrentes 
problemas de adulteração e fraudes 
dos combustíveis. De fato, ao lado 
do monitoramento dos preços, o 
custo de fiscalização da qualidade 
está entre as principais despesas com 
serviços regulatórios da ANP. Den-
tro desse contexto, a autorização das 
atividades de delivery de combustí-
veis tende a aumentar, consideravel-
mente, os já elevados custos de fisca-
lização da qualidade.

Outra sugestão de mudança pro-
posta pela ANP é a flexibilização da 
tutela regulatória. Nesse caso, a tutela 
regulatória é mantida, mas é permiti-
do que os postos bandeirados tenham 
em suas instalações até duas bombas 
“não exclusivas”. Nessa situação, a 
ANP continua “tutelando” as “bom-

bas bandeiradas”, ou seja, exige-se e 
fiscaliza-se que as bombas bandeira-
das somente vendam combustível da 
distribuidora que ostentam a marca. 
A permissão para venda do combus-
tível de outras empresas de distribui-
ção dentro dos postos bandeirados, 
em ambas as alternativas propostas, 
distorce a relação contratual e os 
efeitos positivos da relação existente 
entre empresas distribuidoras e re-
vendedores varejistas ao aumentar os 
custos de transação.

Além do aumento dos custos as-
sociados ao cumprimento dos con-
tratos entre distribuidores e postos 
bandeirados, a bomba não exclu-
siva cria um importante problema 
de externalidade conhecido como 
free-rider. Isto é, os benefícios dos 
gastos com propaganda, marketing 
e treinamento das equipes de ven-
da realizados pelos distribuidores 
vinculados à bandeira do posto são 
compartilhados com outras empre-
sas distribuidoras sem que estas 
tenham incorrido em iguais custos. 
Nesse contexto, na incapacidade 
de apropriação dos benefícios eco-
nômicos dos seus investimentos na 
consolidação da marca, há uma 
redução dos gastos com diferencia-
ção de produto e, consequentemen-
te, da concorrência.

Ademais, a possibilidade de ven-
da do combustível de outros agentes 
distribuidores dentro de postos ban-
deirados aumenta o custo de monito-
ramento dos contratos por parte das 
empresas distribuidoras proprietá-
rias da marca (o que contribui tam-
bém para o aumento dos custos de 
transação). Isso porque a existência 
da bomba não exclusiva abre espaço 
para comportamentos oportunistas 
por parte das equipes de venda que 
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a venda anunciada das refinarias da 
Petrobras se constituirá, de fato, em 
uma mudança estrutural históri-
ca que deverá ensejar em um novo 
padrão de concorrência no refino e 
alteração nas condições de concor-
rência nos demais segmentos. 

Cabe lembrar que a ANP e o Cade 
dispõem, no âmbito dos marcos le-
gais e regulatórios atuais, dos instru-
mentos de regulação da conduta dos 
agentes, podendo e devendo punir 
práticas anticompetitivas.

Dessa forma, seria recomendá-
vel a intensificação dos esforços 
de regulação da conduta, coibindo 
e punindo exemplarmente ações 
fraudulentas e práticas anticompe-
titivas. O Acordo de Cooperação 
Técnica da ANP e do Cade pode ser 
um instrumento ainda mais podero-
so para tais ações. Por outro lado, 
as questões atinentes à regulação da 
estrutura devem ser objeto de análi-
ses mais elaboradas, tratando e re-
velando explicitamente os custos de 
regulação e os custos de adaptação 
dos agentes aos novos dispositivos 

É função do órgão 

regulador, assim como 

do Cade, defender os 

interesses do consumidor, 

e protegê-lo quando da 

existência de distorções e 

falhas de mercado

podem direcionar os consumidores 
para os pontos de venda “brancos” 
em troca de recompensas pecuniá-
rias. Em outros termos, a bomba não 
exclusiva tem grande potencial para 
“enganar” o consumidor e a fiscali-
zação nesse tipo de posto irá aumen-
tar muito o custo de fiscalização da 
ANP e de todos os demais órgãos de 
defesa do consumidor.

Assim, as preocupações do regu-
lador setorial (ANP) e do órgão de 
defesa da concorrência Conselho 
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) não devem ser efeti-
vamente com a existência de poder 
de mercado, mas sim com os efeitos 
líquidos desse poder de mercado so-
bre o bem-estar social. No caso da 
bomba não exclusiva, a redução dos 
incentivos à diferenciação do produ-
to por parte das empresas de distri-
buição pode, até mesmo, reduzir os 
espaços concorrenciais aumentando 
as brechas para condutas anticom-
petitivas ilícitas. Em outros termos, 
não há evidência de que os ganhos 
competitivos esperados serão com-
pensados pelos aumentos dos custos 
regulatório e de fiscalização.

A revisão regulatória proposta 
pela ANP para o segmento downs-
tream está centrada no objetivo de 
ampliar a concorrência nos merca-
dos de combustíveis. As alterações 
na regulação acontecem, em parale-
lo, à mudança estrutural mais impor-
tante dos últimos anos da indústria 
de derivados: a alienação de parte 
do parque de refino controlado pela 
Petrobras (e a consequente redução 
da influência estatal no setor). Ainda 
que as alterações previstas atentem 
para os segmentos à jusante do refi-
no, é importante observar que a des-
concentração industrial prevista com 

regulatórios. Para além disso, nes-
te ponto que mudanças estruturais 
requerem tempo. E, em especial, em 
uma cadeia produtiva como a de 
combustíveis, efeitos à montante e 
à jusante de cada segmento têm que 
ser considerados no exame das con-
dições de competição.

Não é demais lembrar que é fun-
ção do órgão regulador, assim como 
do Cade, defender os interesses do 
consumidor, e protegê-lo quando da 
existência de distorções e falhas de 
mercado. É importante que este sai-
ba seus direitos e não se pode trans-
ferir a ele a responsabilidade pela fis-
calização do Estado. A própria ANP 
coloca que “em um mercado onde 
se supõe que o consumidor tem um 
déficit informacional fundamental – 
ele não consegue ter certeza de que o 
produto ao qual atribui maior valor 
agregado devido à marca é o que de 
fato está recebendo no momento da 
compra...”. Agregar-se-ia mais valor 
se o foco das ações estivesse centrado 
em temas relevantes como já men-
cionados: a proibição de práticas 
anticompetitivas e fraudulentas, a 
garantia do abastecimento nacional 
e a simplificação regulatória, tribu-
tária e operacional dos mercados de 
combustíveis. Construindo, assim, 
um alicerce mais sólido em direção à 
esperada criação de concorrência. 

1Consulta Pública ANP n.  07/2021.

2Pinto Jr., H.; Colomer, M. “Análise das propostas 
de alteração das condições de regulação e 
concorrência dos mercados de combustíveis no 
Brasil”. Parecer de contribuição para Consulta 
Pública ANP n. 07/2021; disponível em: <https://
www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-
e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-
publica/consulta-e-audiencia-publica-no-7-2021

3OECD guiding principles for regulatory quality 
and performance. Paris: OECD, 2005.



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


ÍNDICES ECONÔMICOS

A g o s to  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 31/07/2021

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  |  A g o s to  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

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

Jun. 168,970 222,537 241,716 257,490 207,207 173,671 273,903 263,460 314,448

*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

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

Jun. 1830,576 1072,793 3633,000 938,639

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

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

Jun. 381,271 269,749 349,498 223,439 990,804 199,280

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

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

Jun. 1042,625 1056,343 1261,486 1284,349 927,512 1075,733 1098,656

*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

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

Jun. 174,975 206,204 303,952 215,041 370,389 283,984

*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

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

Jun. 223,116 106,612 244,579 178,036 171,343 250,289

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

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

Jun. 643,275 626,635 640,639 652,377 817,989 1081,450 1269,555 438,609 271,808

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

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

Jun. 122,531 234,803 58,472 314,607 523,881 581,518 449,645
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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

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

Jun. 827,797 970,935 1194,864 779,603 447,029 595,455 594,435 618,590 964,555

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

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

Jun. 468,609 93,801 399,312 1032,572 484,687 616,100 734,842 543,498 122,491

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

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

Jun. 341,068 850,605 231,691 212,187 213,038 350,359 622,919

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

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

Jun. 706,394 1089,847 417,219 1135,146 536,386 562,391 406,464 462,833



ÍNDICES ECONÔMICOS

A g o s to  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  V 

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

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

Jun. 708,881 638,075 895,590 301,749 814,012 793,740 829,834 565,903 125,895

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

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

Jun. 598,435 599,319 744,638 206,072 657,315 846,467 522,880 714,091 112,413

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

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

Jun. 327,092 316,738 344,047 348,250 327,135

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

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

Jun. 1012,849 806,911 1277,296 818,043 686,274 985,812

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

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

Jun. 903,376 874,995 913,371 908,084 1166,087 722,211

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

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

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

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

Abr. 957,818 868,773 1042,247 977,546 764,766 1230,713 928,504 679,528 1278,737 861,315 768,653 975,762

Mai. 972,416 893,364 1042,247 995,737 791,958 1230,713 947,695 694,828 1303,095 883,677 788,069 1001,816

Jun. 985,730 906,314 1055,511 1024,651 801,348 1290,494 954,486 705,460 1303,099 912,686 803,228 1049,002

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

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

Jun. 927,512 1129,620 778,356 901,570 945,518 934,684 927,512

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

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

Jun. 467,688 332,086 558,535 201,423 1129,620 653,021 639,210 626,676

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

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

Jun. 927,512 778,356 648,244 739,233 1057,552 567,104 615,811 654,616 659,213 623,760

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

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

Jun. 510,177 227,258 405,545 576,208 461,029 566,477 170,430 193,244
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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

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

Jun. 710,672 937,801 1087,568 574,548 1576,292 568,988 631,173

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

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

Jun. 407,211 413,429 365,188 249,937 368,592 354,424 322,921 337,128 929,638
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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 31/07/2021
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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. Fonte: FGV IBRE.

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 683,125 – 5,81 7,10 690,916 – 5,59 7,54 737,148 – 6,93 8,75 733,766 – 3,83 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

Jun.                   1.056,343 0,11 14,26 34,53 1.075,733 0,60 15,08 35,75 1.284,349 -0,26 17,91 45,96 927,512 2,16 9,73 17,36

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
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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

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 558,201 – 3,81 4,32 393,114 773,213 1001,608 5.146,17 – 2,87 3,43 5.025,99 – 3,66 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

Jun. 643,275 0,64 3,53 8,29 462,239 884,029 1195,903 5.973,80 0,60 3,95 9,22 5.769,98 0,53 3,77 8,35
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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).

 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

 98,7 98,6 97,8 99,7 75,9

    

 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

 108,2 107,6 110,1 105,7 78,8

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 496,066 – 2,60 3,02 – 440,26 444,49

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

Jun. 575,378 0,81 3,50 8,95 - 619,24 626,76
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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 3,41 101,70 101,60

Fev. 3,77 2,90 77,30 88,60 -2,77 2,42 88,00 98,00

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 95,30 101,20

Mai. 1,98 2,94 84,40 80,50 -1,76 0,43 104,10 103,60

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,50 -1,46 -0,09 102,50 103,00

Jul. 2,46 3,24 95,80 89,90 -1,08 -0,28 105,50 101,00

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

Set. 1,76 2,57 90,70 86,30 -0,99 -0,75 100,90 97,60

Out. 1,65 2,15 95,80 87,20 -0,64 -0,74 106,70 101,30

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 0,01 106,80 103,30

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 86,90 1,67 0,16 103,40 103,40

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,50 -3,43 -0,08 79,80 89,10

Mar. -2,03 -0,12 81,00 87,20 -6,78 -0,93 83,60 87,90

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,70 -10,77 -2,63 73,60 79,40

Mai. -0,38 0,06 91,00 87,90 -12,05 -4,12 86,70 86,70

Jun. -1,36 -0,70 85,80 87,00 -12,50 -5,37 87,50 88,20

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

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 90,80

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 86,60 -15,09 -11,10 87,80 88,00

Fev. -0,56 -1,20 78,90 87,60 -8,35 -10,47 80,10 89,60

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

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

Mai. -11,30 -5,40 71,10 70,60 -3,16 -6,29 81,70 82,20

Jun. -10,86 -5,63 78,30 77,10 -2,82 -5,15 86,50 87,40

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

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 83,70

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

2021        

Jan. 2,38 -4,22 81,90 90,70 0,23 -2,00 88,00 88,50

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

Mar. 4,35 -3,11 86,10 87,70 -1,99 -2,47 83,30 88,90

Abr. 10,50 1,14 81,20 86,40 -0,60 -2,84 83,80 90,40

Mai. 13,12 4,87 88,20 87,60 1,84 -1,51 91,30 92,20
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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 – 102,81 102,73 100,13 104,08 100,23 106,61 98,11 99,43 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,65 92,72 98,17 93,58 108,95 99,46 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,95 84,90 83,88 79,45 102,51 94,48 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,34 79,57 74,09 75,62 94,18 91,50 100,10 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,72 76,11 80,25 90,05 92,38 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

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

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

Mar. 3,62 3,03 85,00 88,20 87,30 81,10 80,00 86,90 92,50 106,90 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 89,20 87,10 77,50 78,70 92,30 96,20 107,90 79,30 85,90 86,10 90,20

Mai. 2,54 3,34 81,90 78,10 83,10 75,50 76,40 96,00 78,40 93,30 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,80 85,40 81,20 77,70 96,40 103,60 111,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,10 85,70 80,40 80,60 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 83,40 78,60 90,40 96,10 113,90 89,00 98,10 96,10 102,60

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

Out. 1,97 2,58 94,40 85,70 87,90 78,90 78,90 88,90 91,20 111,00 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 85,60 88,30 76,50 77,30 88,80 90,20 110,50 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 85,40 88,70 75,90 73,20 88,40 92,10 107,90 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,20 85,70 74,40 77,00 87,20 97,10 104,30 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,40 85,70 77,10 76,90 90,50 98,80 104,20 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,90 86,20 78,50 76,00 89,20 100,70 105,30 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 89,10 87,70 85,10 81,10 89,30 103,60 107,00 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,90 87,60 87,10 79,20 93,40 97,00 107,00 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,50 85,80 78,60 77,40 92,40 98,60 100,20 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,00 84,70 81,50 77,20 92,70 93,30 102,70 84,00 93,40 86,00 99,80

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

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

Out. 0,23 -0,35 96,80 87,70 81,00 79,20 77,40 92,00 95,00 106,10 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 85,90 80,60 77,80 78,00 93,50 96,70 104,40 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,80 79,10 69,30 78,80 97,40 99,30 105,10 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 86,80 83,40 79,00 79,20 99,70 98,20 106,30 66,00 81,50 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 86,60 83,60 79,90 80,90 98,20 98,70 108,50 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 79,40 82,30 73,40 64,30 98,20 81,80 108,20 69,50 79,60 68,90 79,40

Abr. -9,16 -2,28 57,70 61,30 58,40 49,50 38,90 81,50 50,60 108,10 37,40 66,70 13,10 66,60

Mai. -12,38 -5,26 69,80 69,00 63,50 57,10 42,90 95,40 82,10 99,20 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,92 -5,70 77,30 75,80 63,50 64,00 57,80 91,80 105,10 100,20 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,10 82,40 75,50 73,70 72,80 96,60 108,50 103,70 70,70 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,44 -5,90 93,10 85,20 78,20 74,80 79,70 99,70 106,10 105,00 72,80 98,20 82,10 95,90

Set. -7,77 -5,61 95,40 88,40 81,50 84,30 84,00 100,40 106,60 109,10 79,60 96,90 86,70 101,30

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

Nov. -5,79 -5,33 91,00 90,40 85,50 89,40 87,20 98,10 107,90 108,40 86,90 88,80 86,60 97,60

Dez. -4,63 -4,63 82,50 91,70 101,70 94,80 100,30 96,60 99,70 105,80 80,20 84,10 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,66 3,06 81,10 91,30 89,80 92,60 97,70 95,20 99,00 111,60 77,10 83,90 69,10 83,40

Fev. 1,97 3,16 79,70 90,60 91,30 95,20 88,20 94,60 97,60 112,30 82,60 79,40 70,40 80,60

Mar. 5,24 4,25 86,40 87,60 90,90 94,20 82,40 97,40 92,40 112,30 90,50 87,60 77,30 84,20

Abr. 12,13 7,40 80,90 85,90 91,40 96,30 78,50 87,70 95,70 109,60 84,10 83,80 69,40 78,20

Mai. 14,76 12,81 87,80 86,90 94,30 94,60 73,70 90,30 98,50 109,60 92,20 90,90 68,60 87,30
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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 -51.457 7.382 -35.990 -58.824 -15 440 -52.339 -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 -11.041 -5.846 -2.224 -5.322 127 59 -11.424 -441

Fev. 73,34 58,14 15.356 13.849 1.507 -5.006 -1.713 -2.430 -3.471 178 34 -3.627 1.345

Mar. 80,18 63,15 18.312 14.267 4.046 -3.460 178 -1.913 -3.809 171 31 -4.623 -1.194

Abr. 83,45 65,93 17.594 11.431 6.163 2.502 3.616 -1.262 -1.351 237 26 3.242 714

Mai. 89,97 68,71 17.520 10.682 6.838 689 1.481 -1.672 -1.003 212 22 2.647 1.936

Jun. 81,02 62,52 17.479 10.977 6.502 3.056 4.837 -1.041 -2.011 230 18 3.022 -52

Jul. 80,28 62,64 19.416 11.815 7.601 -646 4.510 -2.027 -5.361 205 38 -1.697 -1.089

Ago. 80,16 63,11 17.404 11.585 5.819 950 3.494 -1.452 -2.833 289 26 1.330 355

Set. 75,01 59,13 18.223 13.140 5.083 -346 2.617 -1.747 -3.169 206 60 202 489

Out. 75,41 58,99 17.649 13.245 4.404 -1.326 2.008 -1.675 -3.484 150 33 -1.008 284

Nov. 69,89 55,18 17.345 14.857 2.488 -2.617 -88 -1.773 -2.640 111 36 -1.171 1.410

Dez. 66,30 53,30 18.452 15.749 2.703 -8.678 -3.665 -1.726 -5.242 229 3.758 -5.543 -623

Acum. Ano/20 77,13 60,62 209.180 158.787 50.394 -25.924 11.428 -20.941 -39.696 2.344 4.141 -18.649 3.133

2021             

Jan. 67,47 57,61 14.962 15.166 -205 -8.380 -3.594 -990 -5.071 284 23 -8.529 -172

Fev. 67,08 56,29 16.361 14.539 1.823 -4.046 -1.786 -1.416 -2.548 289 21 -4.309 -284

Mar. 68,38 56,36 24.272 17.862 6.410 -5.311 -1.614 -1.059 -4.215 518 23 -6.114 -826

Abr. 66,33 54,67 25.964 16.096 9.868 4.830 7.472 -1.192 -2.844 201 9 4.408 -431

Mai. 60,61 49,94 26.233 17.649 8.584 3.141 5.793 -1.632 -2.900 248 -13 3.419 292

Jun. 57,40 47,56 28.095 17.844 10.251 2.791 5.674 -1.614 -3.119 235 20 2.430 -381
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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

Mai. 14,6 48,9 57,2 2.547 2.350 1.637 936 4.079 6.107 1.908 215.496
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