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Pioram as expectativas

A atividade econômica ficou estagnada no segundo trimestre do ano, depois de três altas 
consecutivas. O Produto Interno Bruto (PIB) recuou 0,1% em relação ao primeiro trimestre 
do ano, puxado por quedas na agropecuária, de 2,8%, na indústria, de 0,2%, e nos investi-
mentos, de 3,6%.

Com maior peso no PIB, o setor de serviços que foi duramente afetado pela pandemia, respirou um pouco cres-
cendo 0,7% em relação ao trimestre anterior. O resultado, em grande parte, se deve ao avanço da vacinação e à 
flexibilização das medidas restritivas. 

Com os números do segundo trimestre, as previsões de expansão do PIB já estão sendo revistas para baixo pelo 
mercado, especialmente para os que estavam com previsões bem superiores a 5%. O Boletim Macro revisou de 5,2% 
para 4,9% o crescimento do PIB este ano. 

PIB – países selecionados
(2o trimestre de 2021 sobre o primeiro - %)

Portugal Reino Unido Israel Espanha Alemanha EUA

Brasil
-0,1

4,9 4,8 3,6 2,8 1,6 1,6

México China Itália Chile França Japão

1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,3

Fonte: OCDE.

E há grande preocupação com os rumos da economia no ano que vem. Uma série de fatores jogam muita incerteza 
sobre o futuro próximo. Abaixo, elenco alguns:

Nota do Editor

Inflação
Voltou a acelerar, o que corrói o poder de compra, com-
prometendo uma recuperação mais vigorosa do consu-
mo das famílias. Além disso, o comprometimento da 
renda com dívidas está elevado, especialmente de cama-
das mais pobres da população. 

Crise política
O acirramento das tensões e ameaças de rupturas insti-
tucionais, com muita gente jogando gasolina na fogueira 
para “apagar” o fogo – as preparações para as mani-
festações de 7 de setembro são um exemplo disso, entre 
tantos -, só afugenta investimentos, criando um clima de 
enorme incerteza. Os investimentos no segundo trimes-
tre deste ano caíram 3,6% sobre o anterior.

Crise hídrica
A falta de chuvas fez despencar os níveis dos reservató-
rios, abrindo uma grave crise hídrica. Foi criada uma 
nova bandeira tarifária que vai pesar muito no bolso dos 
consumidores e empresas, espraiando-se por todos os se-
tores da economia, pressionando ainda mais a inflação.

Desemprego
Com uma taxa de 14% de desempregados, e com a econo-
mia andando de lado no segundo trimestre, como disse o 
ministro Paulo Guedes, não há perspectivas a curto prazo 
de uma melhora significativa no emprego. Sem emprego, 

menos pessoas com condições de consumir. O consumo das 
famílias no segundo trimestre, que vinha puxando a recu-
peração brasileira, não avançou no segundo trimestre.

Juros
Devem continuar sua trajetória ascendente, dadas as 
condições ainda adversas da economia. Mais um ele-
mento para pressionar os preços e retrair o consumo.

Cenário externo
Embora os números mostrem uma atividade mais forte no 
mundo, o crescimento econômico começou a perder um 
pouco de fôlego, frustrando expectativas de uma recupe-
ração mais robusta, o que pode ter impactos por aqui.

Retomada desigual
A falta de insumos para a cadeia produtiva, que afeta to-
das as economias, tem levado a uma retomada desigual 
entre os setores. No Brasil, depois de três trimestres de 
crescimento, a indústria recuou junto com a agropecuá-
ria. O setor de serviços, que mais pesa no PIB, avançou 
0,7%, taxa ainda modesta. Tudo indica que o terceiro 
trimestre também será desigual: a indústria de transfor-
mação já recuou 1,2% em julho, em relação a junho, 
e as Sondagens do FGV IBRE sinalizam que o setor de 
serviços deve continuar se recuperando.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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Recentemente, as expectativas fis-
cais no Brasil voltaram a piorar na 
percepção dos agentes do mercado 
financeiro. Juros longos ultrapassa-
ram a marca emblemática dos dois 
dígitos, o que, além de refletir a in-
flação mais alta e a projeção de juros 
reais mais elevados para combatê-la, 
também estaria ligado à percepção 
de maior risco fiscal, na interpreta-
ção de alguns analistas.

O ano de 2022 terá eleições pre-
sidenciais e para o Congresso, e o 
entendimento de muitos é de que 
o governo buscará espaço fiscal na 
campanha pela reeleição do atual 
presidente. Isso, por sua vez, leva-
ria ao limite as pressões sobre o teto 
constitucional de gastos, percebido 
pelo mercado desde a sua aprovação 
em 2016 como a grande âncora da 
solvência pública. 

Especificamente, o aumento da 
conta de precatórios a pagar pelo 
governo federal de aproximadamen-
te R$ 56,4 bilhões para R$ 89,1 bi-
lhões entre 2021 e 2022 (dados da 
Instituição Fiscal Independente, IFI) 
está levando o governo a arquitetar 

soluções que evitem que esse ônus 
adicional consuma todo o espaço fis-
cal, ou a maior parcela dele, no ano 
eleitoral. Na análise de muitos, que 
parece influenciar os preços de mer-
cado, a maior parte dessas soluções 
para o problema dos precatórios ar-
ranha profundamente a credibilida-
de do teto como âncora fiscal.

Toda essa discussão, entretanto, 
apesar de se basear em fatos reais e 
preocupantes, tem um forte viés de 
curto prazo, na visão do economista 
Manoel Pires, pesquisador associado 
do FGV IBRE, em texto no Blog do 
IBRE. Ele nota inicialmente que o es-
paço fiscal pode ser entendido como 
todo o gasto público que o merca-
do aceita financiar sem qualquer 
estresse, o que é uma boa definição, 
mas não avança muito em termos 
de guiar a política pública. Outros 
estudos econômicos tentaram esta-
belecer um teto de dívida pública 
como proporção do PIB – 60% é um 
desses parâmetros – como marco a 
partir do qual se determina o espa-
ço fiscal. Mais recentemente, o FMI 
elencou fatores relacionados a dívida 

pública, ativos públicos, projeção de 
gastos e efetividade e institucionali-
dade da política fiscal como elemen-
tos que determinam e diferenciam 
o espaço fiscal dos países, inclusive 
limites para a dívida.

Quando se examina a situação 
brasileira à luz dos fatores estabele-
cidos pelo FMI, encontra-se um qua-
dro matizado, longe da plena robus-
tez fiscal, mas igualmente distante 
das visões mais alarmistas do merca-
do financeiro. Para começar, houve 
enorme surpresa positiva em relação 
à trajetória da dívida bruta entre as 
projeções feitas em 2020, para 2021 

O espaço fiscal para 
além das angústias do 
ano eleitoral

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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Outro ponto positivo no cenário 
fiscal dos próximos anos, segundo Pi-
res, é o impacto da reforma da Previ-
dência, que parece bem maior do que 
as previsões feitas na época da sua 
aprovação. O efeito estimado hoje 
acumula economia fiscal de R$ 1,35 
trilhão até 2031 em valor presente. 
Além das medidas restritivas em si 
da reforma, outro fator que está con-
tribuindo para reduzir a conta pre-
videnciária é o fato de que a política 
de aumento real do salário mínimo a 
partir do Plano Real, que se percebia 

como um resultado férreo e imutável 
da economia política da redemocra-
tização, simplesmente dissolveu-se 
nos últimos anos, de forma discreta 
e quase sem reclamações. Depois de 
atingir um pico de 23,83% no pri-
meiro mandato do presidente Lula, o 
aumento real do salário mínimo caiu 
para 4,32% no quadriênio 2015-18 
(presidentes Dilma e Temer). No triê-
nio 2019-21, foi de apenas 1,35%. 

Já as despesas de pessoal (in-
cluindo Previdência do funciona-

e 2022, e os resultados efetivos – e 
o que se percebe da perspectiva do 
presente. Em 2 de dezembro do ano 
passado, a projeção mediana era de 
dívida bruta encerrando 2020 em 
95,2% do PIB, e 2021 em 96,5%. 
Um mês antes, em 2 de novembro, as 
projeções chegaram ao seu pico pes-
simista, com respectivamente 97,5% 
e 99,2% do PIB para os dois anos. 
Na realidade, a dívida bruta fechou 
2020 em 88,8% do PIB e a projeção 
para o fim de 2021 é de 83,3%. Pre-
vê-se dívida bruta de 91,5% do PIB 
ao fim de 2024, ainda bem abaixo 
do nível imaginado em novembro 
passado para o final de 2021.

Pires nota que, tomando-se a da-
tação de ciclos econômicos realizada 
pelo Comitê de Datação de Ciclos 
Econômicos do FGV IBRE (Codace), 
há um padrão de a dívida pública 
subir ao longo de recessões, como 
ocorrido em 2008/09, na rápida 
contração da crise financeira global, 
e na longa recessão de 2014-16. Na 
crise da pandemia, porém, a dívida 
recolocou-se em trajetória de queda 
ainda durante a recessão. O mesmo 
padrão pode ser notado na evolução 
do déficit nominal, que subiu na rápi-
da recessão de 2009 e se elevou bem 
mais do que o subsequente recuo na 
de 2014-16. Já na recessão da Covid, 
o déficit nominal subiu e depois caiu 
quase na mesma medida. E, quando 
se toma o resultado primário recor-
rente, o indicador em 2020 recuou 
muito levemente, em linha com o que 
já vinha ocorrendo desde 2018. A 
projeção de Pires para 2021 é de que 
atinja -1,29% do PIB, o melhor des-
de os -2,91% de 2016. O resultado 
recorrente exclui receitas e despesas 
extraordinárias, inclusive aquelas in-
corridas por conta da Covid-19. 

Em 2022 haverá 

eleições presidenciais e 

para o Congresso, e o 

entendimento de muitos é 

de que o governo buscará 

espaço fiscal na campanha de 

reeleição do atual presidente

lismo) como proporção do PIB têm 
trajetória de leve declínio desde 
1994 (5,1%), com oscilações. Com 
a recessão de 2014-16, que reduziu 
o denominador, esses gastos subi-
ram de 3,8% para 4,3% em 2017, 
mas permanecem estabilizados nes-
se patamar até 2020, mesmo com 
a queda de 4% do PIB no primeiro 
ano da pandemia.

Mesmo no curto prazo, horizonte 
que parece dominar as percepções do 
mercado, há alguns fatos tranquiliza-
dores. O colchão de liquidez do Te-
souro Nacional da Conta Única atin-
giu R$ 1,167 trilhão em junho, o que 
corresponde a 97% da dívida pública 
a vencer em 12 meses. É a relação en-
tre caixa e dívida a vencer mais favo-
rável desde dezembro de 2019.

Mas nem tudo são notícias boas 
no front fiscal, obviamente. Os juros 
que incidem sobre a dívida pública 
estão em alta, inclusive porque um 
dos principais fatores que levaram 
à surpresa positiva mencionada no 
início desta Carta foi a forte alta da 
inflação (e mais ainda do deflator do 
PIB), que eleva o PIB nominal, de-
nominador da relação dívida/PIB. 
Os juros prefixados de cinco anos 
subiram de 5,92% para 9,52% en-
tre julho de 2020 e agosto de 2021. 
Quando se correlaciona essas ta-
xas com a remuneração pós-fixada, 
nota-se que o juro real implícito su-
biu de 1,99% para 4,27%, enquan-
to a inflação implícita elevou-se de 
3,86% para 5,03%.

No frigir dos ovos, nas estimati-
vas de Pires, tomando-se projeções 
bastante razoáveis de juros reais 
um pouco acima de 3,5% e de cres-
cimento econômico médio de 2% 
ou ligeiramente mais, o resultado 
primário de equilíbrio do Brasil no 
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médio e longo prazo varia de 0,5% 
a 0,7% do PIB. É um nível bastante 
factível dada a trajetória do resul-
tado primário recorrente nos últi-
mos anos.

Um outro aspecto do debate 
sobre o espaço fiscal é bem mais 
imediatista e volta-se a quanto o 
governo poderá gastar em novas 
iniciativas, como a ampliação do 
Bolsa Família, no ano eleitoral de 
2022. Nessa questão, anteviu-se 
que o reajuste do teto pelo IPCA 
acumulado em 12 meses até ju-

nho (8,35%) ficaria bem acima do 
INPC fechado de 2021, que corrige 
os benefícios do INSS e programas 
sociais como o BPC, além de ser pa-
râmetro para o seguro-desemprego. 
A diferença entre os dois índices po-
deria render cerca de R$ 30 bilhões 
de gastos adicionais em 2022, sufi-
cientes para se financiar a extensão 
do Bolsa Família. Porém, além do 
já mencionado imbróglio dos preca-
tórios, as expectativas para o INPC 
fechado do ano vêm subindo, con-

sumindo parte daquela gordura. O 
índice acumula 9,85% nos 12 meses 
até julho, e a pergunta agora é se, 
no final das contas, haverá algum 
ganho da diferença de indexadores.

Todo esse debate, entretanto, é 
extremamente conjuntural e carre-
gado de tintas políticas, e não deve-
ria ser confundido com o espaço fis-
cal de médio e longo prazo, objeto 
das preocupações de Pires. Na visão 
do pesquisador, a economia brasi-
leira precisa completar seu ajuste 
fiscal, mas isso não quer dizer que 
investimentos públicos de qualida-
de e gastos necessários a dar mais 
qualidade ao funcionamento do Es-
tado devam ser riscados da lista de 
alternativas de política pública nos 
próximos anos. Como a análise des-
ta Carta indicou, a situação fiscal é 
problemática, mas longe de desas-
trosa, se o mix correto de políticas 
econômicas for implantado.  

O grande problema, porém, é o 
que fazer com o espaço fiscal que 
existe. Consumi-lo com emendas 
parlamentares descoordenadas ou 
ao sabor das mais variadas pressões 
de grupo de interesses é não só inú-
til, como contraproducente. O de-
safio, portanto, é determinar com 
boa técnica e prudência o espaço 
fiscal existente e utilizá-lo de forma 
eficaz para acelerar o crescimento e 
reduzir as desigualdades sociais sem 
comprometer o equilíbrio das con-
tas públicas. 

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.

Toda essa discussão, 

entretanto, apesar de se 

basear em fatos reais e 

preocupantes, tem forte 

viés de curto prazo, na visão 

do economista Manoel 

Pires, do FGV IBRE
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No último dia de agosto o Ministé-
rio da Fazenda, hoje Ministério da 
Economia, envia ao Congresso o 
Projeto de Lei Orçamentária Anu-
al (PLOA) referente ao ano seguin-
te. Foi assim em 31 de agosto deste 
ano: o Congresso recebeu o texto do 
PLOA para 2022.

Como ocorreu no ano passado, 
quando se aproxima o momento de 
o Congresso receber a proposta do 
Executivo, o mercado entra em perí-
odo de grandes turbulências.

A turbulência aparece na cotação 
da moeda e na inclinação de juros da 
renda fixa do país.

Ocorre que, como tratamos por 
mais de uma vez neste espaço, vive-
mos desde 2014 um conflito distri-
butivo aberto. Até 2011, aproxima-
damente, ele estava escondido.

Temos um Estado que tem obri-
gações e a receita de impostos não é 
suficiente para financiá-las. O conflito 
distributivo até 2011 estava escondido 
pois a taxa de crescimento da receita 
de impostos era superior à da econo-
mia. Essa situação prevaleceu de 1999 
até 2011, de forma aproximada.

O bom desempenho da receita 
financiava o gasto público que cres-
cia, por determinações legais, acima 
da expansão da economia. Evidente-
mente essa situação não é sustentá-
vel. A partir de 2011 a receita passou 
a ter um comportamento normal, 
isto é, passou a crescer na mesma ve-
locidade da economia e apareceu um 
déficit público.

Fomos construindo um déficit fis-
cal estrutural – isto é, receita maior 
do que despesa em condições nor-
mais de funcionamento da economia 
– que foi um dos motivos da grande 
crise brasileira entre o 2o trimestre 
de 2014 e o 4o trimestre de 2016.

Para lidar com o conflito distribu-
tivo, a escolha foi aprovar a emenda 
constitucional (EC) 95 que criou um 
limite máximo para o crescimento do 
gasto primário da União, a famosa 
EC do teto. O teto de gastos explicita 
o conflito distributivo. Obriga que a 
sociedade e os políticos, no Congres-
so, busquem espaço no Orçamento, 
reduzindo outras rubricas.

Nas vacas magras, com o teto 
apertando e limitando o Orçamento, 

a discussão orçamentária fica muito 
mais complexa.

A epidemia trouxe um compli-
cador adicional. Foi necessário que 
houvesse gastos extrateto em medi-
das de suporte às pessoas que perde-
ram sua fonte de renda – o auxílio 
emergencial – e gastos adicionais 
com saúde e apoio ao setor privado, 
com o objetivo de manter o contrato 
formal de trabalho.

Conforme a epidemia vai pas-
sando, a necessidade desses gastos 
excepcionais se reduz e voltamos à 
dura realidade da despesa. Princi-

Orçamento de 2022, mais 
confusão pela frente

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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palmente porque o fim da epidemia 
– ou algo bem próximo em função 
dos avanços das campanhas de vaci-
nação – reduz a necessidade de gas-
tos extrateto. A realidade do teto de 
gastos volta a se impor.

É dentro desse contexto que os 
solavancos do mercado em julho e 
agosto precisam ser entendidos. O 
espaço fiscal se reduz, as demandas 
sobem e o conflito se acirra. Sempre 
há a solução simples de quebrar o 
teto e acomodar gasto maior com re-
sultado de maior endividamento.

O grande problema é que a quebra 
do teto desancora completamente a 
política fiscal. Sem ele, não temos ne-
nhuma garantia de que a dívida será 
paga sem necessidade da receita do im-
posto inflacionário, isto é, por meio de 
inflação. E quando há a desconfiança 
em relação à solvência pública, o câm-
bio deprecia, a curva de juros inclina – 
pois as pessoas cobram prêmio maior 
pela elevação do prazo do vencimento 
de um título público etc.

O presidente Bolsonaro tem esco-
lhido não liderar os processos legis-
lativos mais importantes. Foi assim, 
por exemplo, com a tramitação da 
reforma da Previdência. O Congres-
so fica solto na discussão do Orça-
mento. Há enorme pressão para 
quebrar o teto e aumentar o gasto.

A solução do ministério foi trans-
ferir o problema para o Congresso. 
Os técnicos prepararam um orça-
mento para 2022 enxuto, que atende 
ao teto de gastos e não atende às de-
mandas. O que ficou fora do teto?

Muito provavelmente o Congres-1. 
so aprovará a renovação por mais 
5 anos da desoneração da folha 
de salários, o que deve adicionar 
por volta de R$ 10 bilhões ao gas-
to público.

Segundo a imprensa, há acordo 2. 
no Congresso para que o fundo 
de financiamento da campanha 
eleitoral seja de R$ 4 bilhões. 
Como no PLOA há previsão de 
metade deste valor, faltam uns  
R$ 2 bilhões.
O programa Bolsa Família custa 3. 
R$ 35 bilhões por ano. Há o ob-
jetivo de aumentar o valor do be-
nefício, bem como ajustar os crité-
rios de elegibilidade para que um 
maior número de pessoas tenha 

acesso. Essas alterações devem ele-
var o gasto com o programa em 
R$ 20 bilhões aproximadamente.
Finalmente, os deputados farão 4. 
pressão para que haja, pelo menos, 
orçamento para emendas de rela-
tor no mesmo valor de 2021, isto é, 
por volta de R$ 20 bilhões.
Finalmente, no Orçamento, a in-5. 
flação considerada para a indexa-
ção do salário mínimo, que inde-
xa inúmeros programas sociais, 

foi de 6,2%. Esta era a previsão 
para o INPC há alguns meses. 
Provavelmente o INPC fechará 
em 9%, ou 2,7 p.p. a mais, o que 
deve adicionar pouco menos de 
R$ 20 bilhões ao gasto público.
Assim, há um buraco no Orçamen-

to da ordem de R$ 70 bilhões. No Or-
çamento considerou-se o pagamento 
integral das dívidas judiciais de menor 
valor e os precatórios, no valor de  
R$ 89 bilhões. Ano passado, essa con-
ta havia sido de R$ 51 bilhões, de sorte 
que o aumento foi de R$ 38 bilhões.

Há diversas formas de encontrar 
espaço fiscal. Desde retirar simples-
mente os precatórios do teto de gas-
tos e nada fazer, o que geraria um 
espaço fiscal de R$ 89 bilhões no 
Orçamento de 2022, até retirar do 
teto de gastos somente os precató-
rios referentes às transferências da 
União para a educação no âmbito do 
Fundef. Essa pendência roda na Jus-
tiça desde os anos 90 e, para 2022, 
há R$ 16 bilhões de precatórios do 
Fundef para serem pagos.

Não sabemos qual será o fim des-
se filme. Penso que o Congresso en-
contrará alguma forma de criar um 
gasto não recorrente extrateto para 
2022. A dificuldade é encontrar uma 
forma de estabelecer um gasto extra-
teto para 2022 sem que haja a per-
cepção de desancoragem da política 
fiscal. Em “farialimês” o quebra-ca-
beça é encontrar uma forma positiva 
de construir o Orçamento.

O que sabemos é que até o tex-
to final teremos chuvas e trovoadas. 
Também sabemos que, como o ano 
próximo é eleitoral e os deputados 
precisam executar as emendas o 
quanto antes, o processo orçamen-
tário não será tão longo como foi a 
tramitação do PLOA 2021. 

Há diversas formas de 

encontrar espaço fiscal. 

Desde retirar os precatórios 

do teto de gastos e nada 

fazer, o que geraria um 

espaço fiscal de R$ 89 bi no 

Orçamento de 2022
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Conjuntura Econômica — Recen-

temente, um grupo de pesquisa-

dores do FGV IBRE, no qual está 

incluído, analisou o impacto da 

pandemia na demanda por traba-

lho, comparando tendências in-

ternacionais com o mercado bra-

sileiro. Quais foram as principais 

conclusões desse exercício?

No mundo, a tendência é de uma 

migração de postos de trabalho 

para atividades do setor de TI, de 

cuidados pessoais – seja no setor de 

saúde, por questões demográficas, 

seja os relacionados ao bem-estar 

– e de logística. Neste último caso, 

há um deslocamento de vagas espe-

cialmente do setor de comércio, si-

nalizando que ambas as atividades 

demandam aptidões similares. O 

Após  ser  isento  do  período  de  quarentena  pela  comissão  de  ética  –  ao  

deixar,  em março, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego da Ministério da 

Economia, obedecendo a uma promessa autoimposta de não estender sua estada 

em Brasília muito além de dois anos –, Fernando de Holanda Barbosa Filho volta 

ao time da Pesquisa Aplicada do FGV IBRE motivado. Os efeitos da pandemia no 

mercado de trabalho jogaram  novas  variáveis  no  campo  de  análise  dos  econo-

mistas dedicados em identificar as tendências futuras para o emprego. Home offi-

ce, digitalização da economia e qualificação dos trabalhadores para responder às 

mudanças estruturais nesse mercado – tema destacado na Carta do IBRE (https://

bit.ly/389jv2z) da edição de agosto – estão entre esses elementos cuja evolução, 

ressalta Barbosa, está diretamente relacionada ao crescimento do país. “Trata-se de 

produtividade, de identificar formas de o país incorporar mais gente e melhor, tirar 

o Brasil da estagnação na renda média baixa e dar o salto que todos querem”, afirma, 

nesta entrevista à Conjuntura Econômica.

Fernando de Holanda Barbosa Filho
Pesquisador do FGV IBRE, ex-secretário adjunto de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda

Foto: Bianca Gens

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Ainda não 
discutimos a 

reforma trabalhista 
a sério no Brasil”
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nomia e de uma força de trabalho 

pouco qualificada e com problemas 

de conectividade.

Também acho que veremos, tal 

como houve com os departamen-

tos de recursos humanos no passa-

do, uma terceirização gradual da 

parte administrativa das empresas. 

Devido à pandemia, essa atividade 

passou a ser realizada remotamen-

te. Com a normalização da ativida-

de, talvez as empresas avaliem que 

o que antes era necessário – man-

ter um departamento administrati-

vo – hoje passou a ser custo. E as 

próprias empresas terceirizadas que 

farão esses serviços poderão operar 

das casas de seus funcionários. 

Em  que  o home  office  pós-pan-

demia deverá ser diferente do que 

vemos hoje?

que também conversa com o forte 

crescimento do comércio digital, 

que praticamente dobrou em vários 

países, incluindo o Brasil. 

O interessante que vimos no Bra-

sil é que, junto com acompanhar al-

gumas dessas características, ainda 

se destaca no país a demanda rela-

cionada a ocupações de baixa pro-

dutividade. Nosso interesse agora é 

identificar se isso se refere apenas 

ao setor informal ou se representa 

toda a economia. Essa é uma pos-

sibilidade real, pois tal como apon-

tado nos trabalhos do Observató-

rio da Produtividade Regis Bonelli 

(https://ibre.fgv.br/observatorio-

produtividade), até nos setores 

mais produtivos o Brasil é menos 

produtivo. A próxima tarefa que 

estamos organizando nesse sentido 

é, em parceria com o setor de Bens 

Públicos do FGV IBRE, incluir per-

guntas nas próximas sondagens so-

bre home office, para obter novas 

informações e aprender mais com 

o que não conseguimos identificar 

com os dados públicos. Pelo que já 

temos  lido  e  pesquisado,  acho  

que  veremos  que   a   economia 

brasileira  não  deverá  registrar  a 

mesma mudança de eixo de outros 

países, especialmente com o avanço 

da  digitalização. Obviamente que 

em alguns setores mais produtivos, 

como o de TI, haverá de fato algu-

ma transformação, que passa por 

uma forte migração para o traba-

lho híbrido. Mas acho que a eco-

nomia brasileira como um todo vai 

permanecer menos digital do que o 

resto do mundo. Isso por caracte-

rísticas nossas, de estrutura da eco-

Veja, passamos a aprender o que é 

home office da metade da pandemia 

para cá. Antes era o all in home. O 

trabalho remoto como tal começa 

a se desenhar quando começa algu-

ma flexibilização e, por exemplo, as 

crianças passam a voltar para a es-

cola, mesmo que em tempo parcial. 

Acho que a tendência é de que boa 

parcela das pessoas que trabalha-

ram no regime de home office con-

tinue trabalhando de casa, ainda 

que parcialmente. E isso será espe-

cialmente positivo para aquelas que 

levavam várias horas do dia para ir 

e voltar do trabalho para casa. Com 

isso elas economizam muito tempo 

de suas vidas. 

Mas ainda há muitos desafios 

para as empresas. Um dos elemen-

tos que me preocupam é como estas 

assimilarão o trabalho remoto no 

longo prazo. Pois uma coisa é você 

conhecer seus colegas de trabalho de 

longa data e passar a trabalhar longe 

deles. Você sente saudade de bater 

um papo, tomar um cafezinho, por-

que é um relacionamento já estabe-

lecido. Outra é a renovação de qua-

dros, incorporar novas pessoas ao 

método de trabalho da empresa. No 

ano passado o Goldman Sachs divul-

gou uma nota nessa linha, sinalizan-

do que já identificava problemas à 

frente. Uma forma de assimilar essas 

transformações é promover o siste-

ma híbrido, para ampliar o contato 

da equipe, aumentar a interação, o 

learning by doing. 

Outra questão importante é 

como equacionar a situação dos 

empregados com salários mais bai-

xos, para os quais benefícios como 

“Acho que o Brasil como 

um todo vai permanecer 

menos digital do que 

o resto do mundo, 

devido a nossa estrutura 

econômica e da força  

de trabalho”
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o vale-transporte e o tíquete refeição 

tinham peso importante na renda. 

Além da ajuda necessária para in-

ternet, material de escritório, entre 

outros custos relacionados ao tra-

balho. Essas questões serão impor-

tantes, sua normatização, e como a 

justiça irá arbitrá-las.

Em conversa para o Blog da Con-

juntura Econômica, Joana Silva, 

economista do Banco Mundial 

(https://bit.ly/2VlTzy0), ressaltou 

que nos últimos anos cada crise 

econômica enfrentada pela Amé-

rica Latina resultou em um enco-

lhimento médio de 4% no merca-

do de trabalho formal, e que o fato 

de a atual crise ter encontrado o 

Brasil ainda em meio à recupera-

ção da recessão anterior tende a 

trazer efeitos mais profundos. Por 

outro lado, José Marcio Camargo 

(Genial Investimentos) declarou 

em webinar do FGV IBRE (https://

bit.ly/3Brh9to) que os efeitos da 

reforma trabalhista de 2017 se-

rão vistos na atual recuperação, 

influenciando positivamente na 

volta do emprego formal. Qual a 

sua avaliação?

Temos um fato realmente pro-

blemático: ainda não sabemos ao 

certo o impacto da reforma traba-

lhista, pois desde que foi aprova-

da nunca voltamos à normalidade. 

Mas compartilho a ideia do José 

Marcio Camargo de que a tendên-

cia da reforma de 2017 – que tinha 

como relator Rogério Marinho, 

então deputado (PSDB-RN) – é 

de redução da taxa natural de de-

semprego e possivelmente aumento 

da formalidade. Desde a reforma 

nunca crescemos 2,5% ao ano. E o 

que sempre digo é: a única coisa no 

mundo que cria emprego em mas-

sa é crescimento. Ponto. Se quiser 

criar emprego sem crescimento, 

tem que dar subsídio. E estes não 

funcionam muito bem. Veja o caso 

da política de desoneração salarial 

do governo Dilma. Como o país 

não crescia, o emprego não veio. 

Se fizermos reformas e não recupe-

rarmos o crescimento, também não 

vamos gerar emprego. 

Há outras questões importan-

tes sobre isso. Como disse, o que 

a reforma faz é reduzir a taxa de 

desemprego de longo prazo da eco-

nomia brasileira. Os economistas 

Bruno Ottoni e Thiago Barreira 

calcularam que essa queda seria de 

uns 2%. Na Alemanha, as reformas 

realizadas resultaram em uma que-

da de 3% na taxa de desemprego 

de longo prazo. Mas isso ocorreu 

durante uma década, não no ano 

seguinte. E aqui no Brasil ainda não 

discutimos a reforma trabalhista a 

sério, pois não tratamos da dife-

rença de custo entre o trabalho for-

mal e o informal. Isso é tabu e acho 

que não vamos discutir tão cedo. 

O mercado de trabalho brasileiro é 

dual. Como na Europa você tem o 

emprego permanente e o transitó-

rio, no Brasil há o trabalho formal 

e o informal. E por que eles coexis-

tem no mesmo ambiente? Porque a 

diferença de custo entre eles é tão 

grande que tem trabalhadores que 

nunca vão conseguir migrar de um 

mercado para o outro. Com isso 

você gera um mercado de trabalho 

que dá muitos direitos para alguns 

e nenhum para outros. Em algum 

momento, o que ainda pode demo-

rar, a sociedade brasileira terá que 

enfrentar esse tema.

No caso do aumento da infor-

malidade mencionado por Joana 

Silva, considero que esta tem cres-

cido no Brasil por não termos re-

solvido a questão fiscal. Estabiliza-

mos a economia do ponto de vista 

fiscal em 1999, mas recriamos esse 

problema há mais de 5 anos e dele 

ainda não saímos. É impossível 

querer que o mercado de trabalho 

e a economia funcionem de forma 

normal com um problema de endi-

vidamento que ainda não foi solu-

cionado. Veja, o teto de gastos não 

é a solução: ele foi a forma de não 

deixar o problema explodir, pois 

até agora nossos representantes 

“Um elemento que me 

preocupa é como as 

empresas assimilarão 

o trabalho remoto no 

longo prazo, como vão 

incorporar novas pessoas 

em sua operação”
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onde o mundo vai. Então é preciso 

ter alguns termômetros, aproximar 

a informação de agentes de merca-

do para entender suas necessidades. 

Quando estava na secretaria (de 

Políticas Públicas para o Empre-

go), perguntava a representantes de 

empresas de tecnologia sobre essas 

necessidades, e eles tampouco ti-

nham uma resposta precisa. Apre-

sentavam um número do déficit de 

profissionais, mas tinham pouco 

claro qual curso de qualificação po-

deria ajudar. Porque o governo não 

tem como garantir um trabalhador 

com treinamento de 800 horas, 

que é o ideal para essas empresas. 

Não há verba para isso. Meu orça-

mento anual era de pouco mais de  

R$ 30 milhões, não há muito o que 

fazer com esse montante, e por isso 

fomos inclusive atrás de parcerias. 

Por isso, primeiro precisamos saber 

em Brasília não conseguiram defi-

nir como será feito o pagamento 

do déficit estrutural que temos. Se 

vai ser via aumento de impostos – 

quais impostos e quem paga –, e/

ou por redução de gastos – quais 

gastos e quem vai pagar a conta, 

ou seja, quem terá menos serviços. 

Com isso, o que está dando a di-

nâmica da economia brasileira de 

2015 para cá é o setor informal de 

trabalho. Então, enquanto não re-

solver esse problema não teremos 

a economia funcionando de forma 

normal. E, nesse ambiente, acho 

natural que a dinâmica seja dada 

pela informalidade, que é o que te-

mos visto. 

Outra dificuldade para a informa-

lidade é que, como ainda temos esse 

diferencial de custo que a gente não 

tratou, à medida que a economia for 

se tornando cada vez mais sofistica-

da, será natural que aquelas pessoas 

que não têm condições de ingressar 

nessa economia mais moderna aca-

bem indo para a informalidade. O 

que traz outra questão, de como re-

qualificar a nossa mão de obra para 

ser utilizada com essas mudanças 

que teremos. 

Como avalia a perspectiva de apri-

moramento das políticas de qualifi-

cação profissional? 

Em primeiro lugar, essas iniciativas 

têm de partir do foco em atender à 

demanda do mercado. Uma falha 

comum nos programas de qualifi-

cação profissional é não entender 

a demanda – e, nesse ponto, a mea 

culpa é que não é fácil saber para 

qual o mínimo necessário para ga-

rantir empregabilidade nesse setor. 

Se é possível dar mais, ótimo.

Além disso, há um erro mui-

to comum no debate de políticas 

de qualificação, que é o quanto é 

possível ampliar a empregabilidade 

de uma pessoa. É importante não 

alimentar ilusões de que programas 

de qualificação profissional conse-

guem um aumento de 50%, 60%. 

Se conseguir aumentar a emprega-

bilidade de alguém em 30%, você 

já é quase um mago. No governo, 

avaliei gestores e tive que reprovar 

contas por oferecerem uma meta 

alta, que não foi cumprida, e por 

isso eles tiveram que devolver o 

dinheiro. Se um programa conse-

guir gerar um aumento de 8% a 

15%, já é um excelente trabalho. 

Chegar a 30% é excepcional. Daí 

em diante, é querer milagre. Não 

que não queiramos chegar a isso. 

Todos queremos mais e melhor. O 

problema é que para consegui-lo 

temos que avaliar nosso histórico, 

e aí acho que vale a pena destacar 

que, da mesma forma que no Brasil 

não faltou recurso para a educação, 

não faltou recurso para tentar fazer 

qualificação profissional ao longo 

do tempo. O que faltou foi política 

pública que conseguisse avaliar os 

sucessos, os fracassos, corrigisse os 

fracassos e ampliasse os sucessos. 

Acho que esse é o principal desa-

fio em diversas áreas, inclusive na 

qualificação profissional. 

Acertar em programas de quali-

ficação é um desafio em vários 

“Temos um fato 

problemático: ainda não 

sabemos ao certo o impacto 

da reforma trabalhista, pois 

desde que foi aprovada 

nunca voltamos  

à normalidade”
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países, e por isso há quem defen-

da que o melhor é priorizar es-

cala nas iniciativas mais simples 

e menos custosas – como ajudar 

desempregados a melhorar seus 

currículos e sua apresentação em 

entrevistas de trabalho – e tratar 

com parcimônia os programas 

que envolvem subsídios, buscan-

do testá-los antes de sua conso-

lidação em âmbito nacional. Está  

de acordo?

É importante trabalhar políticas 

de inserção e de qualificação lado 

a lado. Montar um currículo é o 

primeiro passo de uma política pú-

blica, pois está relacionado à ideia 

de conhecer o seu “cliente”. Pos-

so ter formas diferentes de tratar 

a pessoa que busca emprego, mas 

se não sei quem ela é, não sei qual 

usar. Ao identificar e caracterizar 

essa pessoa, saberei se ela precisa 

de uma ajuda simples, de grau mé-

dio, ou se o caso dela é complexo. 

Isso é possível pela inteligência ar-

tificial. Colocam-se  dados  como 

idade,  formação,  e  comparam-se 

as  habilidades  da  pessoa  com  as 

demandas  observadas  nas  ofertas 

de trabalho. E, dessa forma, iden-

tifica-se qual capacitação mínima 

necessária a pessoa ainda preci-

sa buscar para estar apta a uma 

oportunidade de emprego. Esse 

profiling (caracterização) também 

é fundamental na hora de selecio-

nar os serviços de qualificação que 

entrarão no menu de uma políti-

ca pública. Quando saí do gover-

no, estávamos desenvolvendo um 

projeto com essas características 

dentro do Sistema Nacional de 

Empregos (Sine), usando dados do 

Caged e da Pnad. O objetivo era 

transformar o Sine em um posto 

de atendimento, como o probation 

nos Estados Unidos, em que se cria 

um sistema de reinserção com mo-

nitoramento do desempregado. 

Depois dessa classificação e qua-

lificação, ainda é preciso ter o mo-

nitoramento ao longo do tempo, 

para garantir uma interação entre 

a intermediação e a qualificação. 

Por exemplo, se muitos foram para 

um curso, mas não conseguiram 

emprego, é preciso mudar esse cur-

so. Uma iniciativa que implemen-

tamos e estava licitada, mas foi in-

terrompida pela pandemia, foram 

os contratos de impacto social. Ou 

seja, cursos de qualificação profis-

sional em que só remuneraríamos 

a empresa promotora caso entre os 

membros que fizeram o curso a em-

pregabilidade fosse maior do que 

a de um grupo de controle. Com 

isso, eliminaríamos um erro de 

muitas políticas, de considerar que 

seu objetivo é dar diploma, quando 

o objetivo é ter um emprego. 

Qual  sua  avaliação  sobre  a  pro-

posta  de  criação  do  Bônus  de  In-

clusão Produtiva (BIP) e do Bônus 

de Incentivo à Qualificação (BIQ) 

incluída na MP 1.045/2021 da refor-

ma trabalhista? (rejeitada pelo Se-

nado no início de setembro, poste-

riormente à entrevista)

Aumentar a empregabilidade do 

jovem é fundamental. Ter uma 

política que consiga inseri-lo no 

mercado de trabalho é muito im-

portante. O  mesmo  vale  para  

trabalhadores que  estão  há  mui-

to  tempo  desempregados (o BIP 

previa a inclusão de pessoas acima  

de  55  anos  desempregadas  há 

mais  de  um  ano).  A ideia de uma 

bolsa ligada à qualificação, desde 

que haja um mapeamento de de-

manda adequado, também tende 

a aumentar a empregabilidade do 

jovem. O problema é que, quando 

você segmenta um programa por 

idade, pode gerar incentivos para 

aumentar o emprego de um grupo 

e desempregar o outro. Dependen-

do  do  desenho, o risco que se cria 

é o de empregar o filho e desem-

pregar o pai. Usando 2020 como 

ano de referência, depois que um 

caminhão de gente perdeu emprego 

no setor de serviços durante a pan-

demia, pode-se estar sinalizando 

aos empregadores que, em vez de 

“Não se deve alimentar 

ilusões de que programas 

de qualificação profissional 

conseguem um aumento  

da empregabilidade em  

50%.  Chegar a 30%  

já é excepcional”
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recontratar o trabalhador mais ve-

lho, é melhor buscar o mais novo, 

que é mais barato. Se eu adotasse 

esse tipo de programa, talvez pe-

garia uma base não tão deprimida 

como o fundo do poço da pande-

mia. Mas entendo que um dos fo-

cos dessa política seja tentar acele-

rar  a  recuperação,  reduzindo o 

custo. Em geral, entretanto, prefiro 

políticas horizontais relacionadas à 

redução do custo trabalhista, para 

aproximá-lo do custo do informal, 

do que saídas para se reduzir um 

custo relativo. Como disse, nesse 

caso pode-se acabar gerando um 

tipo de substituição que não é a in-

tenção inicial. 

Em conversa para o Blog da Con-

juntura Econômica https://bit.

ly/3wktFaY) sobre home office, o 

senhor mencionou que, apesar do 

baixo potencial brasileiro para esse 

modelo de trabalho, a tendência de 

aumento da digitalização era um 

caminho sem volta, e daí a impor-

tância de se pensar a adaptação do 

sistema público de ensino para que 

responda a essa demanda. Como 

isso se daria?

Veja, tal como nas discussões sobre 

o desenvolvimento de soft skills, 

ou habilidades socioemocionais 

(https://bit.ly/3vA1J2c), sabemos 

de coisas que são necessárias, mas 

não temos bem definido como 

fazê-lo. No caso da digitalização, 

não há receita de bolo para seguir. 

O ideal seria estimular políticas de 

inclusão digital, de incentivo a um 

maior uso de TI nas escolas. Inclu-

sive no apoio ao ensino, por exem-

plo, com um banco de dados públi-

co para que o aluno acesse e estude 

o quanto queira. Ajudar a corrigir 

as falhas e carências que ele tenha 

no campo educacional com bastan-

te TI – em vários países isso tem 

sido aplicado – e verificar o que é 

mais eficiente. É preciso experimen-

tar, não fazendo programas sem 

critério, mas com monitoramento 

e revisão. Aí você descobre o que 

funciona melhor e segue nessa dire-

ção. Há muita gente especializada 

que conhece diversas soluções. Por 

exemplo, plataformas para gamefi-

cação do ensino podem atingir bem 

esse público, mas ainda precisam 

ser avaliadas como podem gerar 

melhores resultados. 

Mas precisamos começar logo, 

pois tem uma geração que ficou 

perdida por mais de um ano, devi-

do ao fechamento das escolas, com 

ensino precário. Então, qualquer 

iniciativa que se crie para ajudar a 

recuperar o tempo perdido será im-

portante. E desde que se ande para 

frente. O que quero dizer com isso? 

Por exemplo, não compartilho da 

ideia de não ter Enem porque 80% 

dos potenciais candidatos, que vêm 

do ensino público, ficaram fora do 

colégio. E os outros 20%? Um re-

sultado que nos faz perder 100% 

devido ao problema enfrentado 

pelos 80% não é solução. Logica-

mente, temos que ter política para 

atingir os estudantes do sistema pú-

blico que foram mais prejudicados. 

Mas de forma positiva. Durante a 

pandemia, o Ministério da Educa-

ção comprou chips de telefone com 

pacote de dados para distribuir aos 

estados negociando um preço bai-

xo com as operadoras, que tinham 

capacidade sobrando. Ampliar essa 

política à compra de aparelhos ce-

lulares é algo problemático? Sim. 

Mas nenhuma solução no Brasil é 

fácil de fazer. E se não começarmos 

a andar para frente, não chegare-

mos nunca ao ponto final. 

Vamos lembrar que, em função 

da demografia, a cada ano, temos 

milhares de alunos a menos no sis-

tema. É a diferença entre a geração 

que sai e a que entra. Isso, ao longo 

do tempo, vai resultar em mais re-

cursos por aluno. E, se começarmos 

logo, poderemos ter mais e melho-

res experiências. Nosso mau hábito 

é não avaliar experiências, e aí não 

conseguimos aproveitar os acertos 

de um programa ou corrigir os er-

ros de outro. 

“Prefiro políticas 

horizontais de redução 

do custo trabalhista, para 

aproximá-lo do custo do 

informal, do que saídas 

para se reduzir um  

custo relativo”
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Sua volta para a Pesquisa Aplicada 

depois de quase 2 anos e meio no 

governo se dá em um momento de 

muitos desafios para quem estuda 

o universo do trabalho, com o im-

pacto da pandemia descalibrando 

parte dos indicadores que mediam 

esse mercado, que já sofria mudan-

ças estruturais importantes. Como 

avalia essa conjuntura? 

Isso só me motiva mais. Veja, nova-

mente, o caso do home office. Era um 

tema completamente irrelevante há 5 

anos, e agora é um dos nossos focos 

de estudo, pois há muito mais coisa 

para se entender do trabalho remoto 

do que calcular quantas pessoas estão 

lá, qual o potencial de substituição 

pelo trabalho presencial. Por exem-

plo: como uma legislação pode atra-

palhar ou ajudar na sua expansão? 

É importante lembrar que o home 

office é uma oportunidade de trans-

formar o mercado de trabalho de lo-

cal a global, mas também um desafio, 

pois com isso a concorrência também 

se torna global. Obviamente que essa 

transformação não será plena, porque 

as legislações nacionais não permitem 

uma integração tão grande. Mas paí-

ses com regras mais flexíveis poderão 

avançar mais. Será que isso incenti-

vará uma fuga de nossos talentos? É 

algo a se perguntar. Outra questão é 

a da remuneração. Parte da formação 

de salário levará mais em conta essa 

flexibilidade. Tratávamos de flexibili-

dade com foco nos profissionais por 

conta própria, especialmente as mu-

lheres, que são maioria nesse arranjo 

e o valorizam – em parte, pelo lado 

ruim de terem de acumular afazeres 

domésticos e o cuidado com filhos. 

Agora essas mulheres poderão buscar 

essa flexibilidade dentro do mercado 

formal, em um sistema híbrido, que 

permita trabalhar menos horas na 

empresa e mais em casa. 

São muitas coisas interessantes 

acontecendo, sobre as quais ainda 

sabemos pouco. E que interferem 

em outras frentes, por exemplo, 

sobre o que pensamos da reforma 

trabalhista. Como disse, temos que 

discutir custos iguais e desiguais, 

formalidade e informalidade, e in-

cluir essas novas variáveis para en-

tender as mudanças pujantes que 

estão acontecendo e seus impactos 

em outros temas que nos interessam 

estudar. Trata-se de produtividade, 

de identificar formas de o país in-

corporar mais gente e melhor, tirar 

o Brasil da estagnação na renda mé-

dia baixa e dar o salto que todos 

querem. Que o país tem progredido 

“Tem uma geração que 

ficou perdida por mais 

de um ano, com ensino 

precário. Qualquer 

iniciativa que ajude a 

recuperar esse tempo  

será importante”

nos últimos anos, não tenho a me-

nor dúvida. Que o ritmo da pro-

gressão já foi melhor, também. As-

sim como sabemos que, em algumas 

áreas, houve retrocesso. Mas temos 

condições de recuperar rapidamen-

te. Sabemos como e, nesse sentido, 

sou otimista. 

Quanto à experiência no governo, 

pude reforçar uma ideia que tinha 

desde 2015 (quando foi secretário 

adjunto de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda), de que todo 

brasileiro deveria ter uma experiên-

cia no setor público. Primeiro, para 

entender que a grande maioria dos 

técnicos que estão lá são pessoas cor-

retas, capazes e bem-intencionadas. 

E para conhecer toda a burocracia e 

os interesses legítimos – bem como 

os não legítimos – que tornam as 

mudanças mais difíceis. Quem  nun-

ca trabalhou  no  setor  público  tem  

a falsa  ideia  de  que  é  só  chegar  e 

fazer.  Mas  pense:  quantas  pessoas 

inteligentes que já passaram por lá e 

não mudaram o mundo? Será que é  

tão  fácil?  Minha  resposta  é  que 

não.  E  que  parte  do  trabalho  no 

setor  público  é  também  o  de  con-

trolar frustrações. A necessidade de 

se  garantir  uma  burocracia  maior 

no  setor  público  para  evitar  que 

qualquer  um  chegue  e  desmonte  

um  sistema  que  funciona  é  um 

fato,  mas  ao  mesmo  tempo  temos 

que  buscar  mais  flexibilidade  para 

que o gestor possa trabalhar mais, 

e inovar  mais.  Da  mesma  forma  

que também  é  importante  a  alter-

nância,  para  oxigenar  o  trabalho  

com ideias novas e construir, ou cor-

rigir, o que já foi desenvolvido.  
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O processo orçamentário e a ges-
tão das finanças do governo federal 
apresentaram muitos avanços ao 
longo das últimas quatro décadas. 
Desde a criação da Secretaria do 
Tesouro Nacional até a disponibili-
zação de dados detalhados e de qua-
lidade, passando pela formação de 
equipes qualificadas no Executivo e 
no Legislativo, o Brasil criou ferra-
mentas suficientes para uma gestão 
fiscal transparente.

Em dezembro de 2016, a apro-
vação da Emenda Constitucional 
95, que criou o chamado “teto de 
gastos”, impôs uma restrição orça-
mentária forte, sustando um proces-
so de crescimento da despesa, cujas 
origens remontam a meados da dé-
cada de 1980. Dada essa restrição, 
instituiu-se a necessidade de se fazer 
escolhas e definir prioridades na alo-
cação dos recursos: para gastar mais 
com a rubrica A, é preciso gastar 
menos com a rubrica B.

São ganhos institucionais rele-
vantes. Um processo orçamentário 
em que a sociedade se veja clara-
mente representada, respeitada e 
informada, é um fator de fortaleci-
mento da democracia. 

Não obstante, em paralelo a esses 
avanços, desde meados da década 
passada vêm ocorrendo retrocessos 
que é importante apontar. Eles se in-
serem dentro do problema, já muito 
conhecido da literatura sobre finan-
ças públicas, de “captura do Orça-
mento”, no qual há muito tempo 
registram-se práticas diversas com 
essa finalidade. Elas vão desde os pri-
vilégios de algumas corporações, até 
algumas renúncias tributárias de es-
cassa fundamentação técnica. O que 
será descrito neste artigo é mais um 
desses fatores que leva à apropriação 
crescente de “pedaços” do Orçamen-
to por mecanismos pouco transpa-
rentes e/ou pouco defensáveis. 

Nesse processo, ganharam espaço 
as prioridades eleitorais e paroquiais 
dos congressistas, em detrimento das 
políticas de interesse coletivo, pulve-
rizando-se os recursos. O que será 
descrito a seguir é uma apropriação 
crescente de montantes orçamen-
tários. O mérito de cada momento 
desse processo é variado. Inicialmen-
te, porém, sem entrar pormenoriza-
damente na análise de cada um, cabe 
explicar quais foram as etapas, des-
de o seu começo, em 2015:  

As emendas parlamentares  
como novo mecanismo de  

captura do Orçamento

Paulo Hartung

Economista e ex-governador,  
senador e deputado do ES

Marcos Mendes

Pesquisador associado do Insper
Fabio Giambiagi

Pesquisador associado do FGV IBRE
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em março de 2015, foi aprovada i) 
a Emenda Constitucional (EC) 
86, que fixou uma cota mínima 
obrigatória de emendas individu-
ais. Desde então, um valor cor-
respondente a 1,2% da receita 
corrente líquida (RCL) da União 
passou a ser destinado a uma 
cota de emendas, a ser distribu-
ída entre os parlamentares. A 
efetiva execução dessas despesas, 
que antes dependia de disponibi-
lidade de recursos, passou a ser 
obrigatória. Ainda que a Emenda 
95, do teto de gastos, aprovada 
posteriormente, tenha abrandado 
a indexação dessas emendas (mu-
dando de percentual da receita 
para correção pelo IPCA), a obri-
gatoriedade permaneceu;
em junho de 2019, a Emenda ii) 
Constitucional 100 aumentou a 
dose de emendas obrigatórias, ao 
conferir esse status às emendas de 
bancadas estaduais. Agora, mais 
uma parcela, correspondente a 
1% da RCL, se tornaria obriga-
toriamente gasta nessas emendas. 
A indexação proposta será man-
tida até 2022, ano em que o rea-
juste anual do valor passará a ser 
feito pelo IPCA;
em dezembro de 2019, a Emenda iii) 
Constitucional 105 permitiu o 
uso de emendas individuais para 
transferir dinheiro diretamente 
para estados ou municípios, sem 
vinculação a projeto ou ativida-
de alguma;
a LDO que ditou as regras para iv) 
o Orçamento de 2020 agravou 
substancialmente a captura do 
Orçamento por interesses priva-
dos-paroquiais, ao ressuscitar a 
“emenda de relator”, usada na 
época dos tristemente famosos 

“anões do Orçamento”, objeto 
de um rumoroso escândalo no 
já longínquo ano de 1993. O 
relator voltou a ter poder para 
alterar parcela grande das dota-
ções, o que é um enorme retro-
cesso; e, finalmente, 
a LDO que fixou as regras para v) 
o Orçamento de 2021 veio a am-
pliar a prática da transferência di-
reta. Pela Emenda Constitucional 
100, somente as emendas indivi-
duais poderiam ser alocadas para 
transferências diretas. Agora, 
também as de bancada poderão 
dar origem a tais transferências. 
Foram criadas dotações genéricas, 

que são distribuídas de forma pouco 
transparente entre os parlamentares 
da coalizão política dos dirigentes 
do Congresso. Torna-se então mui-
to difícil acompanhar quem indicou 
qual despesa. O procedimento foi 
apelidado pela imprensa de “orça-
mento secreto”.

A tramitação do Orçamento de 
2021 foi especialmente traumática, 
pois, inacreditavelmente, o relator 

cortou dotações de despesas obri-
gatórias para, compensatoriamente, 
ampliar as suas emendas. Dado que 
as despesas obrigatórias teriam de 
ser pagas, instaurou-se um impasse: 
na negociação, as emendas de relator 
ainda saíram com um valor elevado, 
de R$ 16,9 bilhões.

É natural que, no presidencialis-
mo, o Parlamento tenha poder na 
elaboração orçamentária, o que faz 
parte do processo de negociação po-
lítica em qualquer democracia. Ideal-
mente, porém, elas deveriam atender 
a três requisitos: 1) não compro-
meter a qualidade do Orçamento; 
2) atender a uma lógica coletiva; e 
3) ser objeto de escrutínio público. 
Nenhuma das condições está sendo 
obedecida atualmente.

Em relação ao primeiro aspecto, 
as emendas já estão tomando par-
te relevante do Orçamento. Elas já 
representam 15% de toda a despe-
sa de livre alocação do Orçamen-
to (discricionárias mais emendas). 
Em relação ao segundo aspecto, os 
gastos financiados pelas emendas 
passam longe do atendimento do 
interesse difuso.

Finalmente, já foi apontada an-
teriormente a distorção completa 
que resulta do fato dos recursos das 
emendas poderem ser aplicados em 
transferências diretas, na prática, 
impossíveis de fiscalizar. 

O gráfico mostra a composição 
dos quase R$ 34 bilhões das emen-
das previstas no Orçamento de 
2021 e sua distribuição entre os três 
diferentes tipos de emendas: indivi-
duais, das bancadas estaduais e do 
relator. Estas últimas representam 
metade desse total. Isso configura 
um enorme poder discricionário, na 
mão de um grupo muito reduzido 

Além de já termos  

um nível muito  

baixo de investimento 

público, mais da  

metade das emendas 

é aplicada de forma 

pulverizada
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de parlamentares, representando 
uma certa “casta” que se cristaliza 
com esse expediente, o que não é do 
interesse público e nem da totalida-
de dos parlamentares.

Para que se tenha uma ideia da 
distorção alocativa e da importância 
desse valor de R$ 34 bilhões, vale 
lembrar que uma política pública 
muito relevante – o Censo Demográ-
fico – não foi incluída no Orçamento 
de 2021, devido à alegação de falta 
de recursos, quando seu custo seria 

de R$ 2 bilhões: apenas 6% do valor 
alocado para emendas!

Quando analisamos o peso das 
emendas no total das despesas pri-
márias alocadas para investimentos, a 
distorção mostra-se ainda mais salien-
te. Como se pode ver na tabela, nada 
menos que 51% de todo o investimen-
to federal é decorrente de emendas!

Além de já termos um nível muito 
baixo de investimento público, mais 
da metade das emendas é aplicada de 
forma pulverizada. Esse expediente 

diminui ainda mais o já exíguo es-
paço para obras de infraestrutura e 
programas de ciência e tecnologia, 
por exemplo, que seriam importan-
tes para uma maior produtividade e 
crescimento econômico.

O mesmo processo que vigorou 
na elaboração do Orçamento de 
2021 está se repetindo na LDO para 
o Orçamento de 2022. Para comple-
tar o enredo, agora acrescentou-se 
mais um item de captura de recur-
sos: a elevação das verbas destinadas 
ao financiamento eleitoral, previstas 
em R$ 5,7 bilhões. Ainda que parte 
desses recursos venha da realocação 
de emendas de bancada, fica mais 
uma vez caracterizado um sistema 
de prioridades, que revela a prima-
zia dos interesses dos legisladores em 
relação ao interesse da sociedade.

Revisar essa lógica é uma exigên-
cia que será demandada a quem for 
eleito em 2022, a começar por uma 
PEC que derrube esses dispositivos, 
incluindo as emendas impositivas. 
Estas não fazem parte da tradição da 
estrutura do presidencialismo brasi-
leiro. O país evitaria, assim, as dis-
torções apontadas na LDO de 2021 
e de 2022, na caminhada do fortale-
cimento da democracia. 

A sabedoria da mudança, nesse 
sentido, consistirá em separar o joio 
do trigo, distinguindo entre o que 
são os interesses legítimos de cada 
parlamentar individualmente, por 
um lado; e o que é um poder abusi-
vo, concedido a um pequeno grupo 
de parlamentares da cúpula legislati-
va e, em particular, à figura do rela-
tor do Orçamento, por outro. 

Esses são temas de uma necessá-
ria “Agenda de Transparência”, já 
contratada para o debate público 
de 2023. 

Fonte: Siga Brasil.

Despesas com emendas parlamentares por categoria
 (R$ bilhões e participação % no total)

R$ bilhões % do total

Não emendas (A) 18,1 49%

Emendas (B) 18,9 54%

Individuais 4,9 13%

De bancada estadual 4,3 12%

De relator 9,7 26%

Total (C) = (A) + (B) 37 100%

Total de investimentos no Orçamento Geral da União de 
2021, alocados ou não por emendas parlamentares

Fonte: Siga Brasil.

R$ 9,7; 29%

R$ 7,3; 21%

R$ 16,9; 50%

Individuais

De bancadas estaduais

De relator
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Não é hora de reformar tribu-
tos, muito menos o imposto de ren-
da, que afeta desde indivíduos até 
empresas e bancos, para aumentar 
ainda mais as incertezas que já fo-
ram agravadas pela pandemia in-
ternacional da saúde e pela crise 
doméstica de governabilidade. Nos 
últimos tempos, o Brasil já passou 
a apostar alto demais em respostas 
simplistas e bordões para resolver 
desafios tremendos e crescentes. 
Como já aprendemos, Fake news 
até podem ser arma eficiente para 
guerra política, mas não matam ví-
rus nem resolvem a crise fiscal, que 
exigem capacidade de inovar e pre-
zar pelo conhecimento.

Ao que parece essa doença das 
respostas fáceis para questões com-
plexas mostra toda sua perversida-
de no tema da reforma tributária. A 
PEC do Imposto sobre Bens e Servi-
ços (IBS) chegou a estar pronta para 
ir à votação, mas sumiu. O projeto 
de lei de criação da Contribuição 
sobre Bens e Serviços (CBS)1 já pa-
rece mumificado, desamparado de 

seus pais. Pior, embora houvesse 
consenso da premência de resolver 
os problemas da tributação de mer-
cadorias e serviços, o governo fede-
ral abandonou o tema para discutir 
a tributação da renda.

O que poderia explicar tanta fal-
ta de direção? Lógico que a falta de 
competência técnica e política estão 
no centro da resposta. A discussão 
das políticas de Estado no Brasil pa-
rece olhar uma realidade do século 
passado. As formulações, quando 
muito, oferecem respostas para pro-
blemas que já mudaram de perfil. É 
como dirigir olhando só pelo retro-
visor. Nunca vai dar certo formu-
lar políticas e propostas de reforma 
olhando a segunda metade do século 
passado. E o pior, em uma realidade 
em rápida transformação estrutural 
nos mais diferentes campos, como 
no mundo do trabalho (e não apenas 
do emprego), ou mesmo no campo 
da produção e do consumo.

O Brasil de hoje é muito menos 
autárquico e a economia mundial 
muito mais integrada. Os mercados 

Não é hora para mais incertezas, 
ainda mais tributárias 

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e 

pesquisador do CAPP/Universidade de 
Lisboa e GV Europa

Geraldo Biasoto Jr.
Professor e doutor em economia  

pela Unicamp

Murilo Ferreira Viana
Especialista em finanças públicas e 
mestre em economia pela Unicamp
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têm barreiras à entrada muito mais 
fluidas enquanto a tecnologia produz 
mudanças radicais a cada momento. 
O mercado de trabalho já não com-
porta o vínculo tradicional em uma 
série de atividades. E devemos aten-
tar para o fato de que as mudanças 
com a economia digital ainda estão 
só começando. 

A pandemia produziu uma acele-
ração da mudança da economia, com 
o uso das novas tecnologias digitais, 
e as profundas respostas proativas 
de Estados e blocos supranacionais. 
Enquanto o mundo assiste a políticas 
de Estado reformando estruturas e 
organizando o novo normal, o Brasil 
parece estacionado no velho mundo, 
buscando soluções fáceis para pro-
blemas extremamente complexos. 

Tomemos a proposta do Imposto 
sobre Bens e Serviços. Juntar vários 
tributos (federais, estaduais e muni-
cipais) com uma única alíquota pa-
receria uma grande ideia. Reduzir 
a carga tributária sobre a indústria, 
também fantástico. Resolver de vez 
o problema do acúmulo de créditos 
nas exportações e transações inter-
nas e eliminar as obrigações acessó-
rias, incrível.

Na prática, porém, a discussão do 
IBS foi mostrando que o novo tribu-
to poderia dizimar amplos setores da 
economia. Primeiro, porque manter 
as receitas públicas no mesmo nível 
exigiria muito mais que a alíquota 
proposta. Segundo, porque reduzir 
a carga tributária sobre a indústria 
exigiria algo como duplicar a carga 
tributária sobre serviços. Lógico que 
os agentes reagiriam, seja fechando 
seus negócios, seja mudando forma-
tos operacionais, seja simplesmente 
optando pela sonegação. A discussão 
foi deixando evidente que a grande 

ideia desorganizaria a estrutura de 
preços relativos, a própria receita 
governamental e o setor de serviços, 
justamente o que mais emprega e o 
mais forte e negativamente afetado 
pela pandemia.

A dificuldade na tramitação das 
PEC 45 (Câmara) e 110 (Senado)2 
trouxeram um novo ator ao proces-
so, a proposta do governo federal 
para a criação da CBS, como uma 
espécie de fusão dos atuais Cofins e 
PIS. A proposta trazia dois grandes 
atrativos. O primeiro, a mudança 
para a tributação pelo crédito finan-
ceiro, em contraposição à geração de 
créditos apenas por meio de despesas 
estritamente vinculadas à produção. 
O segundo, a eliminação da grande 
maioria dos regimes especiais, geral-
mente cumulativos, dando efetivida-
de à ideia de que o tributo incidiria 
sobre o valor adicionado. De quebra 
ainda seria atingido o grande objeti-
vo do fisco federal: compensar, com 
uma alíquota maior, os efeitos da de-
cisão judicial de retirar o ICMS da 
base de cálculo do PIS/Cofins.

Em verdade, a CBS mostrou-se 
uma interrogação e uma armadilha 
do governo federal para a discussão 
federativa. Interrogação pelo lado 
da receita, simplesmente não foram 
avaliadas as reações das empresas 
que perderiam o regime especial, na 
forma cumulativa. Num exemplo, 
empresas do setor de educação3 pa-
gavam pelo faturamento, mas, na 
transição, passam a se sujeitar a uma 
alíquota quatro vezes maior sobre o 
valor adicionado. Como a folha sa-
larial não gera crédito, a maior pos-
sibilidade seria a desmontagem de 
vínculos formais de trabalho e sua 
transformação em contratos com 
professores agora “vestidos” de pes-
soas jurídicas. Insegurança jurídica 
absurda para empresas e professores, 
mas talvez a única chance de conti-
nuar a operar frente à multiplicação 
do encargo tributário.

No que concerne à questão fede-
rativa, a CBS foi apresentada como 
um ensaio do que seria o novo im-
posto sobre bens e serviços. No en-
tanto, todos sabem que é necessário 
firmar uma alíquota que produza 
recursos para garantir a arrecadação 
em níveis compatíveis com os vigen-
tes, para as três esferas de governo. 
O governo federal procurou sair na 
frente, fixando a sua própria alíquo-
ta, e jogando para estados e municí-
pios o ônus de cravar uma alíquota 
que, no conjunto, certamente será 
superior a 30%. Essa realmente não 
parece uma atitude aderente à cria-
ção de consensos federativos.4

No Brasil, no entanto, sempre 
temos espaço para piorar as políti-
cas e formas de inserção do Estado. 
A proposta de mudança do imposto 
de renda, encaminhada como pro-
jeto de lei pelo Executivo,5 conse-

Fake news até podem ser 

arma eficiente para guerra 

política, mas não matam 

vírus nem resolvem a 

crise fiscal, que exigem 

capacidade de inovar e 

prezar pelo conhecimento
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guiu mexer com todas as formas de 
inserção empresarial da economia 
brasileira e com diversos aspectos 
da justiça social. E o fez alicerçada 
em teses mal fundamentadas e des-
locadas da realidade, sem a menor 
ideia dos impactos sistêmicos de 
sua implementação.6

Vejamos os principais aspectos, 
iniciando pela tributação de divi-
dendos. Uma tese mal colocada, que 
vem sendo nutrida há alguns anos, 
deu base a uma proposta equivo-
cada. Dizer que as altas rendas são 
subtributadas tem evidente consis-
tência com a realidade brasileira. 
Mesmo quando se contam todas as 
rendas, tributáveis ou não, a alíquo-
ta efetiva do imposto de renda devi-
do é progressiva, tendo uma alíquo-
ta média atual de 7,3%, no geral, 
com uma inflexão ligeira e apenas 

nos últimos e maiores centis – con-
forme gráfico 1. 

No entanto, a tese se desdobrou 
numa caça aos trabalhadores que 
possuem empresas para prestar seus 
serviços a pessoas jurídicas e físi-
cas. É muito grande a heterogenei-
dade desses trabalhadores vestidos 
de pessoas jurídicas. Grande parte 
não recebe altos salários e são fir-
mas por imposição da própria dinâ-
mica da atividade empresarial que 
funciona na base de projetos com 
alto nível de especialização e prazos 
definidos. Em outros casos, o em-
presário só o contrata nessa forma 
para fugir de custos com encargos 
previdenciários, não sendo uma de-
cisão do trabalhador.

A proposta do Executivo de re-
forma da tributação da renda to-
mou essa discussão mal colocada 

e a juntou com a promessa de bai-
xar alíquotas da tributação sobre 
as empresas. Pariu um monstro. O 
trabalhador-empresário passaria a 
encarar uma forte majoração da tri-
butação. Logicamente, isso inviabili-
za que as contratações continuem a 
se dar neste formato. Mas será que 
haverá uma reversão a um forma-
to de vínculo empregatício? Numa 
economia tão frágil como a brasilei-
ra, neste momento, é difícil crer. É 
verdade que as empresas do Simples 
Nacional poderiam pagar até R$ 20 
mil de lucros mensais, a cada sócio, 
sem tributação, mas a grande maio-
ria das atividades de maior conteú-
do intelectual têm uma taxação pelo 
Simples pior do que as modalidades 
de lucro presumido e real – o gráfico 
2 a seguir mostra a diferente razão 
entre arrecadação tributária federal 

Gráfico 1 IRPF devido em proporção do rendimento total – 2019:
por centil, classificado pelo rendimento tributável

Fonte: RFB. Elaboração própria. (Alíquota efetiva é calculada pela razão entre o imposto devido na declaração mais o arbitrado como tendo sido retido exclusivamente na fonte, e o rendimento 
total, somando tributáveis, isentos e tributado na fonte, acrescido deste próprio imposto.) 
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e a receita bruta de cada um desses 
regimes, para 2018 (último ano com 
dados consolidados).7

O relator do projeto de lei alte-
rou tal disposição e ampliou o limite 
de isenção de R$ 20 mil para todas 
as empresas que faturam até R$ 4,8 
milhões ao ano sob qualquer moda-
lidade de taxação da renda. Neste 
caso produziu o movimento inver-
so. Como a alíquota sobre a PJ cai 
para 7,5% sobre o lucro, a alíquo-
ta sobre faturamento deverá cair a 
algo como 3%. Ou seja, o relator 
proporcionou um enorme incentivo 
à “pejotização”.

No caso da tributação da grande 
empresa, a proposta do Ministério 
da Economia era uma brincadeira, 
mas a forma que o relator encon-
trou beira a insanidade. No proje-
to de lei uma grande empresa tinha 
sua alíquota reduzida dos 15% 
atuais a 12,5%, no primeiro ano e 
10% no segundo, sem contar o IR 
adicional que permanece intocado. 
Já era um absurdo, porquê, com a 
tributação de dividendos, a carga 
tributária composta PJ e PF iria a 
mais de 40%. 

O deputado relator teve o bom 
senso de tentar corrigir e transfor-
mou os 12,5% do primeiro ano de 
IR em 7,5%. Só que resolveu tentar 
baixar mais 2,5% nos anos subse-
quentes. Evidentemente pressionado 
pelos estados e municípios que co-
meçaram a ver o Fundo de Partici-
pações ser duramente impactado, re-
solveu que as reduções subsequentes 
seriam realizadas conforme o bom 
comportamento das receitas e o cor-
te de renúncias. Mais uma vez, os 
conflitos federativos são postos. 

Mas a questão vai ao paroxis-
mo quando avaliamos a tributação 

dos ativos financeiros. Realmente 
não há lógica alguma. A mais gri-
tante é a tributação de 5,88% dos 
fundos de investimentos em ações, 
muito menos que a carga incidente 
sobre outras formas de aplicação em 
ações e outros papéis. Em verdade, 
fica evidente que a política tributária 
realmente não entende a integração 
entre a tributação da renda da pes-
soa física e da jurídica, muito menos 
propõe alguma lógica na tributação 
dos ativos financeiros.

A própria previsão de fim dos ju-
ros sobre capital próprio (JCP) pode 
trazer impactos negativos e não ne-
gligenciáveis para o investimento 
produtivo e dificultar a retomada 
da economia no cenário pós pan-
demia. Mecanismo criado após o 
Plano Real, com o fim da correção 
monetária sobre os balanços (inclu-
sive sobre o patrimônio líquido), tal 
dispositivo permite que as empresas 
optantes pelo lucro real deduzam 
parte da base de cálculo do imposto 
de renda por meio de despesa de JCP 
paga aos acionistas.

Como efeito, o pagamento de 
JCP estimula o uso de capital pró-
prio, ao rebaixar o custo do uso de 
recursos do acionista em projetos de 
investimento.8 Tal mecanismo é par-
ticularmente relevante numa econo-
mia como a brasileira, marcada por 
forte restrição ao acesso ao mercado 
de crédito, seja pelo custo proibitivo 
para muitas operações – o que asfi-
xiaria a margem de lucro dos negó-
cios – seja pela falta absoluta de cré-
dito para determinados segmentos e 
portes empresariais.

O mecanismo de JCP, assim, pos-
sibilita condições mais isonômicas 
para as empresas com inadequado 
acesso ao mercado de crédito, já que 
o endividamento também propicia 
redução da base de cálculo do IR, 
uma vez que as despesas de juros são 
também dedutíveis para fins de de-
terminação da base de cálculo deste 
imposto. 

Propõe-se uma reforma tributária 
para empurrar as empresas brasilei-
ras ao endividamento, mesmo sem 
precisarem, quando do caso de acio-

Fonte: Receita Federal do Brasil (RFB) – Consolidação das Declarações do IRPJ. Elaboração própria.
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nistas que podem aportar recursos 
próprios. A proposta vai na contra-
mão do mundo, com FMI e outras 
instituições alertando que empresas, 
mundo afora, inclusive na China, pre-
cisam reduzir seu endividamento,9 e 
que o alto endividamento e a elevada 
carga de juros podem comprometer 
a expansão dos investimentos nos 
próximos anos. 

Curioso como o governo anuncia 
a proposta da reforma do IR como 
sendo uma medida que estimulará 
o investimento empresarial e a reto-
mada da economia brasileira no pós 
Covid, ainda que, ao mesmo tempo, 
os mais diversos setores se posicio-
nem contrários à reforma colocada. 
Com baixa discussão pública e com-
pleta ausência de dados e memória 
de cálculo, o governo quer aprovar 
uma reforma que poderá resultar em 
maior complexidade, perda de arre-
cadação para os mais diversos entes 
e efeitos muito assimétricos sobre os 
custos econômicos e setoriais decor-
rentes da reforma.

Há uma razão de fundo para 
movimentos tão desastrados nas 
propostas tanto do governo quanto 
das demais forças políticas. O fato é 
que a economia digital coloca uma 
realidade completamente nova para 
o mundo e para o país. Os serviços 
serão cada vez mais importantes, 
tanto os finalísticos quanto os inte-
grados às cadeias produtivas. Esses 
serviços serão realizados desconhe-
cendo fronteiras. Os vínculos de 
trabalho serão cada vez mais flui-
dos, assim como o valor agregado 
à produção física terá importância 
econômica muito menor que no sé-
culo passado.

As implicações para o formato 
do sistema tributário não são pou-

cas. Primeiro, há de se repensar 
como financiar o sistema previden-
ciário hoje concentrado no vínculo 
da carteira de trabalho. Segundo, 
achar que as mercadorias poderão 
sustentar nossa receita tributária 
será o caminho direto para grandes 
rombos fiscais. Terceiro, crer em 
definições de tributação da renda 
de forma desarticulada dos fluxos 
de renda na economia global ape-
nas promoverá a amplificação do 
contencioso nos tribunais.

Propor um sistema tributário em 
meio à emergência da economia di-
gital depende do conhecimento das 
suas formas de movimento e das ino-
vações que ela trará. O novo mundo 
exige que as estruturas tributárias 
não busquem a receita fácil nos se-
tores que mais produzem inovações 
e lucros. Ao contrário, uma visão 
sistêmica pode identificar que os se-
tores que proporcionam melhoria de 
produtividade da estrutura produ-
tiva não devem ser penalizados. As 
chances do Brasil neste novo mun-
do dependem da capacidade do país 

de formular políticas tributárias que 
favoreçam um salto de qualidade na 
absorção das novas tecnologias em 
nossa economia.

Não há dúvida de que o sistema 
tributário brasileiro necessita de 
grandes mudanças. Mas é inegável 
que as propostas, porque mal ali-
cerçadas na realidade, têm trazido 
imensas incertezas aos agentes eco-
nômicos. Isso não se faz com pala-
vras de ordem, mas com o conheci-
mento técnico sobre a economia e 
sua dinâmica. Logicamente, a políti-
ca é fundamental. No entanto, quan-
do a política não está ancorada no 
conhecimento técnico da realidade, 
sua tendência é naufragar ao sabor 
dos interesses particulares. 

1Ver íntegra do projeto em: <https://tinyurl.
com/y4rl8hbo>. 

2Ver comparativo de PECs, em: <https://tinyurl.
com/yho2gjmu>.

3SENADO FEDERAL. Setores de educação e eco-
nomia digital alertam para aumento da carga 
tributária. Senado Notícias, 25 de setembro de 
2020. Ver: <https://bit.ly/385v239>.

4SENADO FEDERAL. Secretários de Fazenda 
criticam reforma tributária de Paulo Guedes. 
Senado Notícias, 12 de agosto de 2020. Ver: <ht-
tps://bit.ly/3sU3oQh>.

5Ver estratégia de reforma tributária e propos-
ta do Ministério da Economia em: <https://
tinyurl.com/ye3eyrx7>. 

6Entre tantos outros, ver CHRISPIM, D.; MACIEL, 
E. sobre a reforma tributária: “o Brasil está em 
uma marcha da insensatez”. Poder360, 13 de 
julho de 2021. Disponível em: <https://bit.
ly/387qtoN>.  

7No portal de Dados Abertos da RFB é pior ain-
da. 2013 foi o último ano em que se detalhou 
setorialmente, e por fichas, o IRPJ – ver em: 
<https://tinyurl.com/ye8aqjqr>. 

8Ver: AFONSO, J.; LUKIC, M. IRPJ e JCP: diferen-
ciais brasileiros. Resenha da Bolsa, fev. 2016. Em: 
<https://tinyurl.com/yjf2wuhf>. 

9Ver: MOREIRA, A. Empresas brasileiras são as 
mais endividadas entre grandes emergentes, 
diz BIS. Valor Econômico, 29 de junho de 2021.
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Variante Delta e persistência do 
desarranjo nas cadeias produtivas 
forçam a uma revisão global das 

perspectivas econômicas 

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Alinhar 
expectativas

Da aprovação de vacinas contra a 
Covid-19 e início da imunização, 
em dezembro de 2020, ao anúncio, 
em maio deste ano, do fim da obri-
gatoriedade do uso de máscaras em 
ambientes abertos e fechados nos Es-
tados Unidos, uma espiral de euforia 
tomou conta de corações e mercados. 
A imagem de correspondentes inter-
nacionais tirando suas máscaras em 
suas entradas ao vivo para emissoras 
de diversos países foi um marco no 

mundo ocidental de que o combate à 
pandemia estava definitivamente se 
tornando realidade.

Mas a heterogeneidade desse 
processo de recuperação entre paí-
ses, dentro de países e entre setores, 
e a particularidade de alguns cho-
ques até então desconhecidos, com-
provou o que analistas mais pru-
dentes não esqueceram em meio a 
essa torrente de entusiasmo: de que 
os progressos na luta contra o vírus 

não eram absolutos, e alguns fenô-
menos poderiam ser mais persisten-
tes do que o inicialmente esperado. 
Não demorou para que essas vari-
áveis se impusessem e passassem a 
dar o tom na entrada do segundo 
semestre, marcado pelo reconheci-
mento de que a transição para uma 
normalidade ainda levará um pouco 
mais de tempo que o desejado, e não 
estará isenta de vaivéns. A evolução 
desigual no processo de vacinação 
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colaborou para que novas varian-
tes surgissem e se disseminassem. 
E a Delta, de maior velocidade de 
contágio, passou a testar sua força 
tanto em países com menor cober-
tura vacinal quanto na população 
há mais tempo vacinada, acenden-
do o debate sobre a necessidade de 
doses de reforço. Além de ameaçar 
a regularização da atividade do se-
tor de serviços, sua incidência tam-
bém tem afetado a recuperação de 
cadeias globais de insumos e alguns 
bens finais descontinuadas com a 
pandemia, o que freia a recuperação 
de estoques em diversas indústrias e 
colabora para um processo inflacio-
nário também mais persistente que 
o inicialmente esperado em alguns 
países. Ao que ainda se soma um 
cenário de dúvidas sobre o impacto 
estrutural da crise sanitária no em-
prego, na pobreza e desigualdade. 

“As surpresas negativas que sur-
giram no radar não são, necessaria-
mente, prenúncio de colapso. Até 
aqui, os danos estão contidos. Mas 
há uma calibragem de expectativas, 
que em muitos casos estavam mais 
altas do que a realidade indicava”, 
diz Livio Ribeiro, pesquisador as-
sociado do FGV IBRE. Ajuste que, 
principalmente no caso de China e 
Estados Unidos, as duas principais 
economias sob a lupa dos analistas, 
pode afetar o caminho de recupera-
ção do restante do globo.  

Ribeiro afirma que, por ora, o 
impacto econômico mais significa-
tivo da Delta está concentrado no 
sudeste asiático. Economias como 
Malásia, Tailândia e Vietnã, onde 
os índices de contágio e mortalida-
de observados a partir de junho são 
os maiores de toda a pandemia para 
esses países, são chave na cadeia de 

suprimentos da indústria chinesa. 
A Malásia, por exemplo, concen-
tra investimentos chineses tanto 
na produção de eletroeletrônicos 
quanto de equipamentos médicos. 
Com o aumento das tensões entre 
Estados Unidos e China a partir 
de 2018, o país também passou a 
atrair mais investimento americano, 
especialmente para a produção de 
semicondutores. Ao recorrer a me-
didas de isolamento para conter o 
contágio, que incluíram fechamento 
de fábricas, o país estendeu os efei-
tos de sua onda Delta também para 
a indústria automobilística america-
na. “No caso da China, o impacto 
da nova variante no sudeste asiático 
é claramente visto nos PMIs”, diz 
Ribeiro. Em agosto, o índice que 
avalia o prazo de entrega de forne-
cedores – que também é conside-
rado um termômetro de pressões 
inflacionárias – fechou em queda 
em relação a julho, e opera abaixo 
do nível neutro desde março. Esse 
contexto, lembra o pesquisador, 
aumenta o nível de atenção com a 
economia asiática, que já dava indí-
cios de evoluir de forma mais lenta 
que a esperada. Considerando que 
o plano do governo era reduzir o 
ritmo de crescimento da atividade 
– com instrumentos como freios re-
gulatórios no setor imobiliário que 
incluem o mercado de crédito –, e 
levando em conta a posição fiscal 
chinesa confortável para operar es-
tímulos adicionais, caso necessário, 
não faltam alternativas para aco-
modar a expectativa de crescimento 
no nível desejado, pondera.

Na Europa, Ribeiro aponta re-
flexos do choque nas cadeias de 
suprimentos nos países com maior 
participação da indústria em seu 
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PIB, como Alemanha e França. 
“Economias mais dependentes de 
serviços registraram uma recupe-
ração cíclica mais forte”, afirma, 
ressaltando que, na região, a dire-
ção das revisões para a atividade 
ainda é positiva. Braulio Borges, 
pesquisador associado do FGV 
IBRE, lembra que tanto Alemanha 

quanto França também passam por 
transições políticas importantes, 
com eleições na Alemanha em 26 
de setembro, e na França em abril 
de 2022. “Para a Alemanha, a pre-
ocupação se concentra no destino 
do programa de estímulo fiscal que 
está sendo operado, e o receio de 
uma retirada precipitada do mes-

mo, com consequências para o país 
e toda a zona do euro”, descreve. 
Na França, o impacto da sucessão 
presidencial não é menor, levando 
em conta que a candidata Marine 
Le Pen, líder da extrema direita 
francesa, é defensora da promo-
ção de um referendo sobre a saída 
da França da União Europeia, à la 
Brexit. “São nuvens num horizonte 
que, por enquanto, vai bem con-
junturalmente. Os efeitos da Delta 
não têm gerado deterioração no 
quadro econômico, e o BC europeu 
ainda tem espaço para manter uma 
política monetária frouxa, já que a 
inflação na região não é um fator 
limitante como é nos Estados Uni-
dos ou no Brasil”, diz Borges. Ele 
também destaca o início da libera-
ção do NextGenerationEU, plano 
de recuperação focado na adoção 
de princípios para uma economia 
mais verde, que combina emprésti-
mos e subvenções, superando 700 
bilhões de euros. “Isso tende a am-
pliar o otimismo em relação à eco-
nomia europeia”, afirma.

No caso dos Estados Unidos, além 
de o pacote de infraestrutura capita-
neado por Biden ainda não ter saído 
do papel, limitando seu efeito sobre 
as expectativas, Borges aponta que 
a persistência do choque de oferta 
desfavorável para a recuperação da 
produção industrial é mais sentida, 
com as perspectivas de normalização 
das cadeias cada vez mais colocadas 
para 2022, refletindo-se também na 
inflação. “Nos Estados Unidos, isso 
acontece na entrada em uma etapa 
crítica, com mudanças na política 
fiscal, depois de um período expan-
sionista que começou em 2020 e 
durou até agora”, lembra. “Quando 
olhamos os indicadores de impulso 

Fonte: OECD (https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-Q221.pdf).
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fiscal a partir deste terceiro trimes-
tre para os próximos dois anos, a 
direção da política fiscal americana 
muda e tende a ser contracionista 
na margem”, diz, citando o fim do 
pagamento do seguro-desemprego 
ampliado, em setembro. “Mesmo 
o pacote de infraestrutura, quando 
entrar em vigor, será financiado com 
aumento de tributo, não só com au-
mento de dívida, e a previsão é que 
seja mais diluído ao longo do tem-
po”, afirma. 

Para Borges, a saída de cena des-
ses estímulos – à qual se somará o 
início do tapering anunciado pelo 
presidente do FED, Jerome Powell, 
para acontecer ainda este ano – pode 
estar associada à queda brusca nos 
índices de confiança no país. Mas 
que também deve incluir, afirma, dú-
vidas quanto ao horizonte de recu-
peração do emprego, cujo impacto 
pode ser mais estrutural do que no 
caso das cadeias globais. Este últi-
mo, apesar de mais persistente que o 
esperado, é visto como temporário. 
“No caso do problema das cadeias 
globais, ainda é preciso considerar 
a possibilidade de sua normalização 
provocar uma pressão deflacionária 
adiante, que no momento foge do 
radar de muitos analistas”, afirma. 
Entre os mais atentos a esse cenário, 
Borges cita o colunista do Financial 
Times John Dizard, que no final de 
julho descrevia um quadro de au-
mento da demanda por contêineres 
e navios, carregando um estoque de 
insumos que demoravam o dobro do 
tempo tradicional para desembarcar 
em portos, e que estava fora das es-
tatísticas oficiais. Isso, ressalta, an-
tes mesmo do fechamento parcial de 
Ningbo-Zhoushan, porto de contêi-
neres chinês que é o terceiro maior 

do mundo, em meados de agosto, 
devido a contágio de Covid-19. “Ele 
considera que, a partir de fevereiro 
do ano que vem, a normalização de 
suprimentos poderá acontecer junto 
a um choque que não passará só por 
sancionar preços atuais, mas trará 
devolução de preços”, descreve Bor-
ges, que cita o comércio de carros 
usados como  exemplo desse possível 
impacto deflacionário. “Nos Esta-
dos Unidos, o preço do carro usado 
subiu 40%. Em um curto espaço de 
tempo, um dos melhores investimen-
tos de uma família foi descoberto 
na garagem de casa. Mas, assim que 
normalizar a produção das monta-
doras, acha que esse veículo se man-
terá com o preço 40% acima do nível 
pré-pandemia? Muito provalmente 
não. E isso deverá acontecer com 
vários outros bens – especialmente 
em um cenário de normalização da 
atividade, em que esse consumo terá 

de enfrentar maior concorrência do 
setor de serviços.”

Se os mercados ainda parecem 
míopes para essa chance deflacio-
nária, tampouco se mostram prepa-
rados para identificar a extensão do 
impacto da crise sanitária no mer-
cado de trabalho, em nível global. 
“Essa recuperação do emprego tem 
se mostrado incompleta no mundo 
todo, e aí é difícil ter visão mais 
otimista de que quando controlar a 
pandemia estaremos de volta à nor-
malidade”, diz Borges. Para José Jú-
lio Senna, chefe do Centro de Estu-
dos Monetários do FGV IBRE, esse 
descompasso tem gerado uma res-
posta do mercado de consumo nor-
te-americano mais cautelosa do que 
o esperado. Ainda que o consumo 
privado anualizado tenha registra-
do altas históricas, ainda não alcan-
çou o nível pré-crise. E a variação 
do nível de poupança em relação 

FONTE: COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University.
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à renda disponível dos americanos 
cresceu quase 1 ponto percentual 
entre junho e julho, o que poderia 
confirmar a tendência a um com-
portamento mais precavido. Borges 

lembra que a pandemia pode ter 
acelerado a tendência ao desempre-
go tecnológico, com o aumento da 
automação e digitalização de diver-
sas tarefas para driblar as restrições 

provocadas pelas medidas de isola-
mento, o que significará uma volta 
à normalidade com menos empre-
go. Ou, como aponta Gabriel Leal 
de Barros, sócio e economista-chefe 
da RPS Capital, uma desconexão 
entre a qualificação do trabalhador 
e a demanda das empresas. “Essa é 
uma preocupação estrutural que já 
acontece em países como Estados 
Unidos e Inglaterra”, diz.

“Será preciso ter uma política ati-
va de treinamento de mão de obra. 
Caso contrário, o alto desemprego 
tende a alimentar o velho ciclo vi-
cioso de instabilidade política, que 
leva ao populismo, que por sua vez 
traz deterioração econômica insti-
tucional, que piora ainda mais o de-
senvolvimento econômico-social”, 
completa Borges, apontando que, 
na maior parte dos países, esse tema 
ainda não se tornou uma preocupa-
ção ativa. 

Desafios domésticos
Para o Brasil, as implicações desse 
cenário externo são múltiplas. De 
um lado, o movimento de desace-
leração da China já se reflete nas 
exportações brasileiras, aponta Lia 
Valls, pesquisadora associada do 
FGV IBRE. As exportações para o 
país, que representaram 32,6% do 
total em julho, têm crescimento de-
crescente desde maio. Na compa-
ração interanual do mês de julho, 
as exportações brasileiras aumen-
taram 31,4%, resultado atribuído 
ao aumento de preços (44,9%), 
dado o recuo em volume (-9%). No 
caso das commodities, registrou-se 
um aumento de 62,6% nos preços 
na comparação interanual entre 
julho de 2020 e 2021, com queda 

Fonte: NBS.
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de 16,4% no volume. “Será preci-
so observar se o ajuste recente no 
preço do minério de ferro foi pon-
tual ou se manterá”, diz Lia, lem-
brando que, mesmo com uma dire-
triz acomodatícia para a atividade 
doméstica, a China ainda pode im-
pulsionar a demanda por essa com-
modity com o andamento das obras 
da Rota da Seda e a iniciativa One 
Road One Belt, feita com outros 
países. “No caso das commodities 
agrícolas, a estimativa é de manu-
tenção de preços altos ainda por um 
tempo”, completa, apontando que a 
expectativa de especialistas consul-
tados para a Sondagem da América 
Latina do FGV IBRE em agosto é de 
que esses preços continuem em um 
patamar alto por mais um ano. 

Do lado dos Estados Unidos, a 
melhor notícia recente foi o anúncio 
do FED de iniciar a retirada gradu-
al do programa de compra de ativos 
sem mexer nos juros. “É uma dire-
ção que os mercados já incorpora-
vam há pelo menos 2 meses”, diz 
Borges, ressaltando o maior cuida-
do do FED com suas comunicações, 
mesmo as mais óbvias, depois do 
episódio de Ben Bernanke, de 2013, 
ao declarar que os juros americanos 
não ficariam zerados para sempre. 
“Ainda que fosse uma constatação 
evidente, provocou um choque nas 
condições financeiras no mundo 
todo”, lembra. A notícia de um ho-
rizonte tranquilo para os juros ame-
ricanos em 2022 é boa para o Bra-
sil, mas seria melhor se o país não 
tivesse acumulado tanto risco no 
cenário doméstico. “Acho que nos-
so câmbio é a síntese disso, estando 
num patamar tão acima do câmbio 
de equilíbrio, em torno de R$ 4 a  
R$ 4,50”, exemplifica. 

Diagnóstico que foi corroborado 
e debatido com preocupação pelo 
ex-presidente do Banco Central, 
Affonso Celso Pastore, e os ex-dire-
tores da instituição, José Júlio Senna 
e Mario Mesquita, no VII Seminário 
de Política Monetária, promovido 
pelo FGV IBRE em parceria com o 
Valor Econômico no final de agos-

to. No evento online, a mensagem 
dos economistas foi clara: que 2022 
será um ano difícil para o Brasil, e 
os principais desafios não estarão no 
campo externo. Com uma inflação 
muito longe da meta em 2021 – cuja 
distância foi ampliada recentemente 
com a nova bandeira tarifária imple-
mentada pelo governo para bancar 
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os custos da crise hídrica, deman-
dando mais geração termelétrica – 
os economistas previram um ano de 
política  monetária restritiva visando 
convergir a inflação à meta, prova-
velmente, em 2023. “O BC sozinho 
terá muita dificuldade de levar a in-
flação a 3,5% no ano que vem. Ain-
da não descartei essa possibilidade, 
mas será difícil que essa convergên-
cia aconteça sem a cooperação do 
governo como um todo”, afirmou 
Senna, do FGV IBRE.

Para Senna, a redução gradual da 
ação do BC americano – que hoje 
representa US$ 120 bilhões men-
sais de compra de ativos – ocorre 
em momento oportuno, afirman-
do que, mesmo alta para o atual 
padrão americano, ela está bem-
comportada. Já Mesquita, eco-
nomista-chefe do Itaú-Unibanco, 
ainda espera conferir se os Estados 
Unidos não terão surpresas com as 
rodadas de estímulo que ainda es-
tão por vir. “A variante Delta está 

jogando contra, mas se a vacinação 
conseguir debelar o vírus e se adi-
cionar estímulo fiscal, ainda se po-
derá gerar mais pressão inflacioná-
ria do que o FED gostaria de ver”, 
disse. Ainda assim, o cenário ame-
ricano é ameno se comparado ao 
brasileiro, apontou Pastore, da AC 
Pastore & Associados. Ele lembra 
que a inflação no Brasil atinge mais 
de 70% dos itens da cesta do IPCA, 
e já abandonou a configuração da 
sequência de choques inicialmente 
observada, de commodities e de 
desvio de demanda de serviços para 
produtos industriais. “A inflação 
já é um processo aberto, e quando 
isso acontece o efeito atrator da 
expectativa ancorada na meta se 
reduz e a inércia sobe”, disse. Mes-
quita comparou esse descolamento 
das expectativas e da inflação de 
curto prazo com o observado no 
final do governo Dilma Rousseff – 
em 2015, o IPCA superou os 10%, 
e no início de 2016 sua variação 

mensal ainda era maior que 1%. 
“A pergunta que fica é se hoje o BC 
terá que levar a taxa de juros aci-
ma do neutro de forma tão intensa 
quanto foi necessário naquele perí-
odo para conduzir as expectativas 
para baixo”, questionou. Pastore 
considera que a intensidade desse 
movimento hoje é menor, “ainda 
que tenha à frente uma crise hídri-
ca, e outra político-institucional”, 
ressaltou. O ex-presidente do BC 
considera, entretanto, que em 2022 
será inevitável levar a taxa de juros 
para o nível contracionista, o que 
colaborará para um crescimento, 
estima, abaixo do potencial – que 
antes da pandemia era calculado 
em 2%. “Até agora, nossa eco-
nomia se recuperou bem, ajudada 
pelo comércio internacional, com 
o crescimento de Estados Unidos, 
Europa e China. Mas esse impul-
so externo se reduzirá e estaremos 
com a política monetária no cam-
po restritivo”, contextualiza. “Um 

Inflação: convergência lenta 
(%) anual

Fonte: OECD (2021), Inflation forecast (indicator). doi: 10.1787/598f4aa4-en (Accessed on 02 September 2021) .
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crescimento abaixo de 2% permite 
que em um trimestre ou outro te-
nhamos PIB negativo. E mantere-
mos esse quadro econômico duran-
te o ano inteiro”, descreve.

A questão-chave, reforçaram os 
economistas, é que o sucesso da 
política monetária não dependerá 
apenas do bom desempenho do BC. 
Será preciso garantir também uma 
âncora fiscal. “E isso acontece em 
um contexto de um governo politi-
camente fraco, que cria um clima 
de crise institucional resultando em 
um cenário extremamente compli-
cado”, diz Pastore. Mesquita res-
salta que a institucionalidade bra-
sileira no campo monetário está 
mais consolidada que no fiscal, 
o que torna o quadro mais com-
plexo. “O mercado está olhando 
para a frente e observa que, sem 
instituições fiscais fortes, o quan-
titativo de curto prazo não vai se 
estender no tempo. E isso pesa nos 

ativos. Dada a Selic, e os preços de 
commodities, era para o real estar 
abaixo de US$ 5”, reforça.

Para o economista-chefe do Itaú-
Unibanco, o desafio do Banco Cen-
tral agora é focar em 2023. “Por en-
quanto, o Focus aponta uma inflação 
alinhada à meta nesse ano. Mas os 
riscos são altistas”, diz. Nos cálculos 
do Itaú-Unibanco, o emprego formal 
já recuperou as perdas ocasionadas 
pela pandemia, e com os dissídios 
acompanhando a inflação – o que, 
por um lado, protege o poder de 
compra do assalariado – a tendência 
é de maior persistência no processo 
inflacionário. Ao que se soma a crise 
hídrica. André Braz, coordenador do 
IPC do FGV IBRE, estima que a nova 
bandeira tarifária – que aumenta de  
R$ 9,49 para R$ 14,20 o preço de 
cada 100 kWh consumidos – deverá 
levar o IPCA para próximo dos 8,2% 
no final do ano. “Se além disso hou-
ver restrição de consumo, poderemos 

Brasil: pressão de preços aumenta
(evolução das projeções Focus)

Fonte: Banco Central.

ter um freio também na atividade”, 
lembra Mesquita. Cálculo realizado 
por Barros, sócio e economista-chefe 
da RPS, levando em conta a elasti-
cidade PIB da demanda de energia 
brasileira, apontou que se o país tiver 
uma redução compulsória de carga 
de 15%, semelhante à ocorrida em 
2001 (de 18% no ano sobre ano), 
a perda de potencial de crescimento 
econômico poderá chegar a 2,1 pon-
tos percentuais do PIB. Uma redução 
menor de carga, de 10%, impactaria 
o crescimento em 1,4%.

Senna reconhece a preocupação 
do custo de um aperto monetário 
para a sociedade como um todo, mas 
ressalta a importância de se persistir 
no combate à inflação. “Temos uma 
lista de problemas imensa. E se não 
quisermos somar a inflação nessa 
lista em caráter permanente, o BC 
tem que fazer o necessário, e preci-
sará da ajuda do governo como um 
todo”, afirma.  

7,76

3,98

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

04
/ja

n

15
/ja

n

22
/ja

n

29
/ja

n

05
/fe

v

12
/fe

v

19
/fe

v

26
/fe

v

05
/m

ar

12
/m

ar

19
/m

ar

26
/m

ar

01
/a

br

09
/a

br

16
/a

br

23
/a

br

30
/a

br

07
/m

ai

14
/m

ai

21
/m

ai

28
/m

ai

04
/ju

n

11
/ju

n

18
/ju

n

25
/ju

n

09
/ju

l

16
/ju

l

30
/ju

l

06
/a

go

13
/a

go

20
/a

go

27
/a

go

03
/s

et

IPCA 2021 IPCA 2022

Com a nova bandeira tarifária, 
estimativa para o IPCA  

em 2021 chega a 8,2%, afirma 
André Braz (FGV IBRE)



INFRAESTRUTURA

3 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  S e te m b r o  2021

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Se inflação e aperto monetário formam uma 
combinação contracionista para a atividade 
no radar de curto prazo, e as mudanças es-
truturais do mercado de trabalho são fator 
de incerteza para a sustentação da retomada 
econômica mais adiante, a frente dos inves-
timentos é apontada como contrapeso para 
equilibrar as expectativas de crescimento nos 
próximos anos. Em infraestrutura, o campo é 
sabidamente vasto para essa participação. De 
acordo à consultoria Inter.B, em 2020 o esto-
que de capital em infraestrutura no Brasil re-
presentava 37% do PIB, quando para garan-
tir a universalização de serviços e requisitos 
mínimos de qualidade no setor essa propor-
ção deveria alcançar 60,4%. Para se chegar a 
esse padrão em duas décadas, é preciso cobrir 
uma lacuna anual de investimentos estimada 
pela Inter.B em R$ 150 bilhões, dos quais a 
maior fatia dependerá de desembolsos pri-
vados, dada a falta de espaço fiscal do setor 
público para bancar tal desembolso. 

De fato, a participação privada no total 
do financiamento em infraestrutura no Brasil 
já cresceu 20 pontos percentuais na última 
década e superou a pública, chegando a 65% 
em 2019. A agenda de concessões do atual 
governo impulsiona esse avanço. Em abril, a 
chamada Infra Week, quando o governo con-
cedeu 28 ativos à iniciativa privada – 22 ae-
roportos, uma ferrovia e cinco terminais por-
tuários – com arrecadação de R$ 3,5 bilhões 
em outorgas e estimativa de investimentos de 
R$ 10 bilhões, é ilustrativa desse norte, bem 

Coordenar incentivos
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como as concessões na área de sane-
amento, sendo a mais emblemática 
a de parcela da companhia carioca 
Cedae, também em abril, com arre-
cadação de R$ 22,6 bilhões. 

Claudio Frischtak, presidente 
da Inter.B, alerta, entretanto, que 
para dar o salto de centena de bi-
lhões no nível de investimentos de-
mandado pelo Brasil, será preciso 
ir além. Ele lembra que, apesar do 
setor privado ter tomado a frente 
dessa injeção de capital em infraes-
trutura, sua dominância até agora 
se dá em um contexto minguante 
de investimentos totais – que ca-
íram de 2,46% do PIB em 2013 
para 1,58% em 2020 –, mesmo 
com a série de atrativos estruturais 
presentes no país, como território 
continental, população, caracte-
rísticas de renda, e do esforço de 
formatação de um portfólio con-
sistente a partir de 2016. “Um dos 
fatores que nos leva a ter menos 
do que  nosso  potencial  permite  
é  que continuamos  regidos  por  
uma  elevada instabilidade, sinôni-

mo de  risco  não  precificado,  e  
que  no atual  governo  é  alimen-
tada  pelo ambiente  político-ide-
ológico,  impondo  uma  barreira  
de  entrada”, descreve. O segundo 
fator apontado por Frischtak é a 
própria  conjuntura   macroeco-
nômica.   “Hoje vemos  o  IPCA  
caminhando  para fechar acima 

de 8% em 2021. Sob esse quadro, 
o BC só trará a inflação  para  a  
meta  em  2022  levando o  país  
a  uma  recessão  –  considerando  
que  já  vemos  projeções de um PIB 
abaixo de 1,5% no ano que vem”, 
cita. Frischtak lembra que, em ano 
eleitoral, esse quadro incentiva a 
adoção de soluções heterodoxas 

Evolução da participação nos investimentos totais em  
infraestrutura por instância pública e privada

Em % do PIB
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por parte do governo para ampliar 
o gasto público, o que por sua vez 
pode comprometer um horizonte 
fiscal que já é delicado. “O corolá-
rio disso é que acabamos atraindo 
poucos entrantes para a infraestru-
tura, e o grupo de interessados em 
investir no país fica limitado aos 
atores que já estão aqui, conhecem 
o mercado e se dispõem a apostar. 
Quando o ideal é que tivéssemos 
mais disputas, entre mais atores.”

Hoje, a lista de preocupações de 
Frischtak com o setor também inclui o 
risco de comprometer avanços já con-
quistados na atração de investimento 
privado. Isso pode acontecer, afirma, 
caso não se discuta adequadamente o 
Projeto de Lei 2.646/2020, atualmen-
te no Senado, que prevê a criação das 
debêntures de infraestrutura. Em teo-
ria,  o  objetivo  desses  títulos  –  que 
teria caráter temporário, com prazo 
de emissão até final de 2030 – é de 
complementar a oferta de debêntu-

res, hoje formada por convencionais 
e incentivadas. Criadas em 2011, as 
debêntures incentivadas garantem 
isenção de imposto de renda sobre 
rendimento e ganhos de capital na 
venda e resgate do ativo. Para pesso-
as jurídicas, a alíquota da tributação 

sobre o lucro real é fixada em 15%. 
E, se o investimento for realizado em 
fundos compostos por ao menos 85% 
de debêntures incentivadas, há isenção 
fiscal. Até 2019, foram contabilizadas 
296 emissões desse título, totalizando 
um volume de R$ 96,5 bilhões – en-
tre substituição de recursos alocados 
em debêntures convencionais por in-
centivadas e aumento dos recursos 
financiados –, representando 44% 
do financiamento privado de infraes-
trutura. “O aumento da participação 
desses papéis se deu especialmente a 
partir de 2017, com a introdução da 
TLP pelo BNDES, e a própria diver-
sificação da oferta”, diz Frischtak, 
citando ainda que as debêntures in-
centivadas geraram R$ 43,68 bilhões 
no mercado secundário em 2019. Este 
ano, o Ministério de Infraestrutura 
autorizou o uso de debêntures incenti-
vadas em 10 projetos – cinco rodoviá-
rios, dois ferroviários e três portuários 
– e duas rodovias, no SP e MT, foram 
classificadas como prioritárias no uso 
desse instrumento. 

Essa boa resposta às debêntures 
incentivadas não alcançou, entre-
tanto, dois segmentos importantes 
para o investimento de longo prazo, 
que são os fundos de pensão e as se-
guradoras, pois estes já são isentos 
de pagamento de imposto de renda 
em operações financeiras, e não se 
sentiram atraídos pela taxa de re-
muneração desses títulos. Aí é que 
entra o principal apelo da proposta 
das debêntures de infraestrutura: 
transferir o incentivo para o emis-
sor do papel, que pode descontar 
do lucro tributável até 30% do va-
lor dos juros pagos a debenturistas 
no ano. Com custo de emissão re-
duzido, esses emissores poderiam, 
então, oferecer papéis a taxas mais 

Criadas em 2011, as 

debêntures incentivadas 

garantem isenção de 

imposto de renda sobre 

rendimento e ganhos  

de capital na venda e  

resgate do ativo

2010 2014 2019

Capital próprio 43,89 56,6 41,62

Debêntures 3,21 13,92 34,26

FIPs 3,21 1,03 10,15

Instituições multilaterais 8,31 5,64 4,17

Fonte: Inter.B.

Financiamento privado e externo desagregado por fonte
(em R$ bilhões constantes de outubro de 2020)
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aumentar em 10 pontos percentuais 
a alíquota de IR dos papéis adqui-
ridos  por  instituições  financeiras,  
para  25%,  “gerando  inseguran-
ça jurídica sobre a tributação de 
títulos já emitidos, e desestímulo à 
compra desses títulos sem que os 
recursos  excedentes  sejam  redire-
cionados ao financiamento de infra-
estrutura”, diz. Outro ponto citado 
por Frischtak como negativo para o 
mercado é a extensão do prazo de 
investimento dos recursos capta-
dos por qualquer das debêntures de 
24 para 60 meses, “sob risco de se 
apoiar em projetos mal planejados, 
com erros de implementação ou até 
ausência de capital suficiente”. 

O economista ressalta que a defe-
sa de prudência em propostas de al-
teração desse mercado não significa 
que ele prescinda de aprimoramen-
tos. “Temos uma brecha gigantesca 
para cobrir, e não há balanço de em-
presa que dê jeito. Acho, entretanto, 
que a resposta para a ampliação do 
financiamento de infraestrutura não 

convidativas, e ampliar a adesão de 
fundos de pensão e seguradoras. 

Ainda que a lógica da proposta 
do PL 2.646/2020 pareça evidente, 
Frischtak pede cautela na avalia-
ção. O economista considera que, 
da forma como o texto está, tira 
parte das vantagens hoje presentes 
nas debêntures incentivadas e abre 
uma porta de transferência de re-
cursos do Tesouro a emissores de 
títulos sem indicadores adequados 
de quanto estes podem efetivamen-
te somar à dinâmica do mercado. 
“Cria-se uma camada adicional de 
isenção tributária que pode ser re-
dundante”, diz Frichstak, indicando 
que esse grupo de investidores-alvo 
do projeto novo tampouco tem alta 
participação em debêntures con-
vencionais (representam 6,5% do 
total), que pagam juros mais eleva-
dos. Por outro lado, medidas  pre-
sentes  no  texto  afetam o  mercado  
das  incentivadas  “em um cenário 
no qual estas ainda têm grande  po-
tencial  de  crescimento”, afirma, ao 

está nessa nova debênture, mas no 
avanço do project finance”, defen-
de, lembrando que esse instrumento, 
que se apoia no fluxo de caixa es-
perado do projeto, demanda maior 
envolvimento do mercado segura-
dor. “O conceito de project finance 
implica o emprego de step-in rights. 
Ou seja, se um projeto der errado, os 
agentes asseguradores do contrato 
podem tomá-lo e reestruturá-lo para 
venda, sem chance de liminares de 
titulares de ações, por exemplo, os 
barrarem”, descreve. Isso demanda 
mudanças legais e regulatórias que 
garantam segurança jurídica, algo, 
para Frischtak, essencial no médio 
e longo prazo do setor. “Pode haver 
um papel relevante para o BNDES 
nesse processo, de construir, junto ao 
Banco Mundial, ou ao BID, uma pla-
taforma de seguros para incentivar o 
project finance. Do ponto de vista 
estrutural, é um passo importante 
para responder ao desafio brasileiro 
do financiamento de infraestrutura 
na escala adequada”, conclui.  

2015 2017 2019

Fundos de investimento 10,6 13,6 19,1

Instituições financeiras ligadas à emissora e/ou participantes do consórcio 8,1 12,8 21,4

Instituições intermediárias participantes do consórcio de distribuição 5,8 8,7 7,1

Pessoas físicas 50,1 42,3 31,9

Demais instituições financeiras 18,4 15,2 12,4

Instituições de previdência privada 2,6 2 0,8

Seguradoras 0,2 0,4 0,1

Investidores estrangeiros 1,4 1 4,5

Outros investidores 2,8 4 2,8

Participação de compradores no estoque de 
debêntures incentivadas – em %

Fonte: Boletim de Debêntures Incentivadas – Ministério da Economia.
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Que o século XXI será marcado 
pelo fim da hegemonia dos combus-
tíveis fósseis não há dúvida alguma. 
Que se adentra a era dos combustí-
veis descarbonizados é mais do que 
sabido. Também não resta questão 
alguma sobre o petróleo ser hoje 
entendido como um recurso deca-
dente, com algumas companhias 
petroleiras vivendo seu “momento 
Kodak”.1 Que as majors oil com-
panies equilibrarão seus portfólios 
com projetos em energias renová-
veis e/ou medidas de compensação 
de emissões de gases de efeito estufa 
também é um ponto pacífico. E que 
o setor energético é um importante 
emissor de gases de impacto climá-
tico também está comprovado.

Agora, resta saber como contra-
balançar todas essas conjunturas 
com políticas energéticas, econômi-
cas e sociais adequadas, em países 
de diferentes níveis socioeconômi-
cos, sem apagões energéticos, de-
sestruturação de segmentos econô-
micos, concentração de produção 
ou de matérias-primas em outros 
segmentos. Resta saber como será 
a adaptação do quadro atual e o 
que resultará da profunda trans-
formação dos sistemas energéticos, 

um processo que já vinha se desen-
volvendo nas últimas décadas e foi 
acelerado pela pandemia, como si-
nalizado pelo relatório Road map 
net zero 2050 da Agência Interna-
cional de Energia, pelas decisões de 
importantes fundos de investimento 
de progressivamente se retirar dos 
setores de óleo e gás e reforçarem 
suas aplicações em energia reno-
vável, bem como pela ação perdi-
da pela supermajor Shell na corte 
holandesa (e obrigada a reduzir em 
45% suas emissões) e pelas surpre-
endentes influências de ambienta-
listas nos conselhos de administra-
ção da ExxonMobil e da Chevron. 
Tudo isso em maio de 2021.

Certamente, nos próximos anos, 
a transição energética será conduzi-
da de forma diferente entre os paí-
ses, respeitando o quadro atual de 
diversidade nas matrizes de oferta e 
demanda, que por sua vez atendem 
a distintos perfis socioeconômicos, 
condições climáticas e dotação de 
recursos naturais em cada caso, ain-
da que submetidos a um grau cres-
cente de condicionantes globais, 
definidos em acordos internacio-
nais associados a metas de ampla 
visibilidade e profundo impacto. 

Maio de 2021: turning point para a 
indústria de óleo e gás

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e 
coordenadora de pesquisa da FGV Energia

Luiz Augusto Horta Nogueira

Professor da Unifei e pesquisador da Unicamp
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Trata-se de um futuro com relevan-
tes incertezas, que tende a clarear-se 
ao longo dos próximos meses com a 
recuperação da atividade econômi-
ca global pós pandemia.

Não obstante e dentro do limite 
destas notas, complementando a se-
quência das abordagens anteriores 
sobre a singularidade da transição 
energética no Brasil, cuja oferta de 
energia já conta com uma expressi-
va participação de fontes renováveis 
(Conjuntura Econômica, dezembro 
de 2020) e sobre como as empre-
sas de petróleo estão enfrentando 
as mudanças do cenário energético 
com impactos em seu mercado e em 
seus ativos (Conjuntura Econômica, 
abril de 2021), será abordado a se-
guir o contexto dos países em desen-
volvimento, e em especial no setor 
de biocombustíveis.

Rotas distintas
Enquanto nos países industriali-
zados, no receituário da transição 
energética tem destaque a expansão 
da geração de energia elétrica com 
fontes renováveis, especialmente a 
solar e a eólica, e a eletrificação e 
mais recentemente o hidrogênio no 
setor de transporte, nos países em 
desenvolvimento as restrições de 
infraestrutura, as demandas sociais 
mais prementes e, principalmente, 
a base de recursos disponível, im-
põe considerar rotas distintas. Nesse 
caso, a moderna bioenergia consti-
tui uma alternativa importante, que 
permite valorizar o potencial natural 
desses países, em muitos casos situ-
ados em regiões tropicais úmidas e 
com ampla base de terras agricul-
táveis disponíveis, possibilitando 
implementar uma base de produção 

de eletricidade e biocombustíveis 
sustentáveis com reduzida pegada 
de carbono, economicamente com-
petitiva e com importante geração 
de renda e empregos. O Brasil, onde 
apenas a cana-de-açúcar responde 
por 18% do total de energia produ-
zida no país e junto com outras for-
mas de biomassa, responde por cerca 
de 70% da oferta de energia renová-
vel (EPE, 2021), constitui um exem-
plo paradigmático nesse sentido, que 
tem sido promovido e replicado com 
êxito em alguns países (Trindade et 
al., 2019) e mais recentemente prio-
rizado na Índia.

A existência de empresas na-
cionais de petróleo (NOCs), como 
se observa em muitos países, tem 
se mostrado importante para a 
criação de mercados nacionais de 
biocombustíveis, que sempre se 
iniciam mediante mandatos de mis-
tura obrigatória com combustíveis 
convencionais. Com a produção de 
biocombustíveis quase sempre em 
mãos privadas, a experiência ope-
racional e a cadeia logística dessas 

empresas têm sido decisivas, assim 
como a Petrobras foi essencial para 
o sucesso do Proálcool no Brasil a 
partir dos anos 70. E como um co-
rolário dessa assertiva, programas 
de biocombustíveis enfrentam mui-
tas dificuldades e não avançam nos 
países que não contam com uma 
empresa nacional atuando no mer-
cado de combustíveis ou quando 
tal empresa existe, mas não apoia a 
adoção de biocombustíveis, como 
na Guatemala e no México (Cutz 
et al., 2020).

Em contrapartida, os moder-
nos biocombustíveis oferecem uma 
excelente oportunidade para um 
“aggiornamento” das empresas de 
petróleo, permitindo reduzir a pe-
gada de carbono no processamento 
de petróleo e no uso final de seus 
produtos, estendendo a vida útil de 
seus ativos em refino e progressiva-
mente compatibilizar sua produção 
com os novos ditames ambientais, 
por exemplo como o etanol possibi-
litou eliminar o uso de aditivos pro-
blemáticos, como o chumbo tetrae-
tila (Szklo et al., 2006; Nogueira e 
Carvalho, 2014). Em alguns casos, 
como da Ecopetrol na Colômbia, 
além de apoiar a mescla e o uso de 
biocombustíveis, essa empresa pro-
moveu investimentos importantes 
na produção de etanol de cana-de-
açúcar. Situação similar ocorreu 
com a Petrobras, que estabeleceu 
parcerias importantes com produ-
tores privados de etanol e biodie-
sel, com participações em empresas 
eficientes e competitivas, das quais 
preferiu se desafazer em um quadro 
de contingenciamento financeiro 
nos últimos anos. Entende-se esse 
movimento como uma estratégia de 
gestão do portfólio da companhia, a 

Nos próximos anos, a 

transição energética será 

conduzida de forma 

diferente entre os países, 

respeitando o quadro atual 

de diversidade nas matrizes 

de oferta e demanda
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fim de ganhar fôlego e sustentação 
financeira para a retomada de in-
vestimentos futuros, mas é razoável 
esperar que essa empresa reconside-
re essa decisão em contextos mais 
favoráveis, mesmo porque compa-
nhias petroleiras internacionais têm 
expandido com êxito sua participa-
ção, já significativa, na produção 
nacional de biocombustíveis.

Caberia ainda mencionar um 
tema difícil: como financiar a im-
plantação de programas nacionais 
de bioenergia sustentável e a des-
carbonização da matriz energética 
em países de baixa renda e limita-
da atratividade para investimentos 
externos, ainda que tais programas 
possam significar relevante de-
senvolvimento socioeconômico e 
eventualmente a exportação de bio-
combustíveis para descarbonizar as 
emissões nos países desenvolvidos? 
Poderia a exploração de reservas de 
óleo e gás natural prover recursos 
para a transição energética, repre-
sentando uma ponte para as ener-
gias renováveis nesse contexto? Ou 
países carentes, recém-chegados ao 
mundo do petróleo, pretendendo 
desenvolver reservas expressivas, 
como Guiana, Suriname e Moçam-
bique, devem manter intocados tais 
recursos, atendendo aos cenários 
indicados pela IEA? Ou mais além, 
a não utilização desses recursos fós-
seis poderia ser compensada pelos 
países desenvolvidos em prol da 
preservação da temperatura da Ter-
ra? São questões ainda em aberto e 
fora do debate nos círculos dos paí-
ses desenvolvidos.

Fato é que as discussões perpas-
sam diferentes interesses a depender 
do estágio de desenvolvimento eco-
nômico em cada caso: a prioridade 

dos países de menor renda tem sido 
ampliar a oferta e promover o acesso 
à energia para sua população, preo-
cupados com o desenvolvimento que 
a energia representa, seja fóssil ou re-
novável, enquanto países desenvolvi-
dos consideram descarbonizar paula-
tinamente suas matrizes energéticas, 
pensando em um next step, manten-
do seus vorazes sistemas energéticos 
operando a todo vapor. E todos em 
um mesmo planeta, a exigir medidas 
urgentes e compartilhadas.

O impacto do relatório Road 
map to net zero 2050 da IEA, reco-
mendando a progressiva redução do 
uso de energias fósseis e sua cabal 
interrupção em poucas décadas, foi 
marcante para o setor petrolífero. 
Mesmo porque, há alguns anos, com 
as empresas petroleiras enfrentando 
dificuldades e custos crescentes para 
repor suas reservas, essa agência 
apontava a necessidade de expan-
dir a exploração de petróleo para 
compensar o declínio da produção. 
Hoje, ao mesmo tempo que sugere 
interromper os esforços explorató-

rios ainda em 2021, a IEA admite 
que cada país fará a transição ener-
gética que couber em seus arcabou-
ços sociais, econômicos e políticos, 
reconhecendo que não há “one size 
fits all solution”.

Em maio de 2021 confirmou-
se com nitidez que este é um tem-
po novo, desafiador ao demandar a 
urgente compatibilidade global de 
condicionantes nacionais distintos, e 
promissor, com o emergir forte e in-
contornável da sustentabilidade. 

Os autores são gratos pelas opor-
tunas reflexões com o professor Ale-
xandre Szklo (Coppe/UFRJ) durante 
a preparação destas notas.
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Publicado em agosto, entre outros 
resultados, o sexto relatório do 
Grupo de Trabalho I do Painel In-
tergovernamental de Mudanças Cli-
máticas (IPCC) indica que há mais 
de 50% de chance de que a meta de 
1,5oC seja atingida ou ultrapassada 
nas próximas duas décadas. As me-
didas traçadas a partir do Acordo 
de Paris não estão sendo suficientes 
para a redução do efeito da mudan-
ça climática nas cidades. 

O setor de transportes, que hoje é 
responsável, em média, por 24% das 
emissões globais de gases de efeito 
estufa (GEE), é a aposta de muitos 
países na redução de emissões nos 
grandes centros urbanos. Os Estados 
Unidos, por exemplo, no seu plano tri-
lionário de infraestrutura, dedicaram  
US$ 174 bilhões para a descarboniza-
ção do setor. Nesse plano são previs-
tos descontos para consumidores de 
veículos elétricos (US$ 100 bilhões), 
500 mil novas estações de recarga 
(US$ 15 bilhões) e a expansão da fro-
ta de ônibus elétricos no país.

A pandemia do novo coronavírus 
trouxe aos sistemas de transporte 
público brasileiros um desafio ainda 
maior: sobreviver à maior crise que o 
setor já enfrentou e se preparar para 

temas. Nesse período, ficou evidente o 
desequilíbrio entre as obrigações e os 
recursos para as necessidades de pres-
tação dos serviços. Foram cerca de 20 
milhões de viagens diárias a menos, 
com uma perda de receita da ordem de 
50%. Em algumas cidades, esse valor 
chegou a picos de 80%. Nesse cenário 
de falta de suporte do Estado, muitas 
empresas de transportes encerraram as 
atividades e decretaram falência; ou-
tras passaram a operar sob regime de 
recuperação judicial. Enquanto houve 
perda de receita, houve também, por 
outro lado, aumento nas despesas de 
operação face às exigências sanitárias 
e pelo reajuste de preço dos principais 
insumos do setor (combustível, mão 
de obra, material rodante etc.). 

A estratégia de resposta à crise da 
pandemia adotada pelos sistemas de 
transporte público no Brasil prejudi-
ca a qualidade do serviço e contribui 
para a evasão dos clientes. Todavia, 
o principal efeito negativo da ação 
adotada é que, indo na contramão 
das medidas sanitárias indicadas, 
o aumento da lotação dos veículos 
expõe os clientes à contaminação do 
novo coronavírus. Por esse motivo, 
muitos passageiros reduziram ou 
deixaram de usar o transporte cole-

O transporte público no Brasil na 
encruzilhada do pós-pandemia

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e  

doutora em economia pela FGV EPGE

Filipe Cardoso

Pesquisador do FGV CERI

a transição energética que o mundo 
tanto anseia. Por um lado, exige-se 
um nível de serviço que assegure a 
segurança e qualidade dos desloca-
mentos na cidade. Por outro, o setor 
ainda tenta se recuperar da forte crise 
econômica, resultado dos primeiros 
meses da pandemia. Esse período afe-
tou drasticamente o equilíbrio eco-
nômico-financeiro dos sistemas de 
transporte coletivo em todo o país.

Diferente do que aconteceu com 
vários outros setores da economia, o 
transporte público não foi incluído 
nos planos federais de subsídio para 
enfrentamento da crise sanitária. O 
transporte urbano de passageiros tem 
arcado sozinho com o ônus da pande-
mia e segue isolado das principais po-
líticas públicas para gestão da crise. O 
principal destaque foi o Projeto de Lei 
3.364/2020, que previa recursos de 
aproximadamente R$ 4 bilhões para 
o setor em decorrência da perda de re-
ceita durante a crise sanitária. Apesar 
de aprovado pelo Poder Legislativo, o 
PL foi vetado pelo governo federal.

O primeiro ano do transporte pú-
blico na crise da pandemia foi mar-
cado por uma significativa perda de 
receita e, consequentemente, pelo de-
sequilíbrio na saúde financeira dos sis-
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tivo, criando, assim, um ciclo vicio-
so. Apesar de previsto em contratos, 
o reajuste das tarifas de transportes, 
durante a pandemia, não aconteceu 
em muitas cidades, o que incentivou 
a prática bilateral entre poder con-
cedente e operador para a redução 
da oferta como compensação do au-
mento dos custos para operação. 

No transporte, risco maior
A pandemia da Covid-19 ainda não 
acabou, apesar dos avanços na va-
cinação. Com a disseminação da 
variante Delta do novo coronavírus, 
mais transmissível e que reduz a efi-
cácia da primeira dose de vacinas 
contra a Covid-19, há um sentimen-
to misto de anseio pela reabertura 
e volta à normalidade combinado 
com novas ondas de hospitalização 
e fatalidades. Nesse cenário, o trans-
porte público se torna mais uma vez 
o centro de debates nas cidades. Em 
estudo divulgado pela Fiocruz (junho 
de 2021), cientistas apontam que no 
modo de transporte as pessoas estão 
mais expostas a contrair o vírus.

Diferente do que foi adotado no 
Brasil, economias maduras se preo-
cuparam em apoiar a população por 
meio da disponibilidade de desloca-
mentos com qualidade e segurança, 
fazendo o transporte público um 
aliado no combate à crise sanitária. 
Como parte dos planos de contin-
gência, diversos países investiram no 
aumento da oferta dos serviços locais 
como estratégia para evitar aglome-
rações. Nos horários de pico, mais 
veículos realizavam as viagens, me-
lhorando, inclusive, padrões de quali-
dade, como pontualidade e conforto. 
Em algumas cidades, foram criadas 
linhas de ônibus urbanos e vias prio-

ritárias para o sistema sob pneus. Es-
sas estratégias tiveram como objetivo 
fazer do transporte público um local 
seguro e atrativo durante a pandemia 
da Covid-19. Também houve iniciati-
vas de redução ou isenção de tarifas 
em algumas regiões. Entendeu-se que 
investir no transporte público é uma 
das prioridades nas estratégias de en-
frentamento à crise mundial.

Os maus resultados econômicos 
dos sistemas de transporte continu-
am com o agravamento da pandemia 
da Covid-19. O sistema de transpor-
te público por ônibus no Brasil, por 
exemplo, já vinha sofrendo com a 
evasão dos clientes. Muito se discu-
tia sobre o sucateamento do trans-
porte público no Brasil. Entre 2013 
e 2019, o sistema de ônibus urbanos 
havia perdido 26% dos clientes, pior 
resultado em décadas. Entre os prin-
cipais motivos estavam o alto preço 
das tarifas e a baixa qualidade do 
transporte público. 

A pandemia pôs luz nos problemas 
estruturais dos sistemas de transporte 
público brasileiro, sobretudo no mo-
delo de negócio atual. As tarifas de 
transporte já atingiram a capacidade 
de pagamento dos clientes e hoje já 
não asseguram mais a arrecadação 
necessária para viabilidade financeira 
dos sistemas. Diferente do que aconte-
ce em outros países, o subsídio estatal 
não é uma realidade brasileira. Isso é 
compreensível diante do diminuto e 
diminuído espaço fiscal que dificulta 
a assunção pelo Estado de parte dos 
custos do transporte público. Mas não 
diminui o problema de que o sistema 
é extremamente perverso do ponto de 
vista distributivo, fazendo os usuários 
suportarem custos que dificilmente ca-
bem em seu bolso para gerar benefícios 
para usuários privados fora dele – li-

bera espaço para o transporte privado 
e contribui para reduzir emissões. Os 
clientes ainda são os responsáveis pelo 
sustento das redes de transportes. 

Ficou evidenciada a falência do 
atual modelo praticado no transporte 
público brasileiro. Isso é reflexo não 
somente da inviabilidade financeira 
para a operação, mas, principalmente, 
da forma como o transporte público 
coletivo é concebido no Brasil. A re-
estruturação do modelo de negócio 
do transporte público é um processo 
que vai além dos aspectos financei-
ros. Impacta também outras áreas do 
negócio, como: a oferta dos serviços, 
gestão de riscos da operação, compa-
tibilidade com políticas públicas de 
desenvolvimento urbano, expansão 
de novos negócios, entre outros aspec-
tos. Novas respostas já começam a ser 
pensadas por meio de editais para a 
contratação de ônibus elétricos; entre-
tanto, não basta pensar em estratégias 
para a eletromobilidade sem pensar e 
definir caminhos coerentes e sustentá-
veis para o transporte público; e, prin-
cipalmente, como alocar custos entre 
usuários (tarifas) e contribuintes. 

O transporte público conecta pes-
soas a oportunidades: 50% dos pas-
sageiros desse sistema não têm outra 
opção senão o modo coletivo. Isolar 
e não patrocinar o transporte público 
significa privar milhões de brasileiros 
do acesso a modos de transporte segu-
ros. Os desafios da pandemia da Co-
vid-19 ainda não acabaram, mas uma 
lição já é clara: será preciso priorizar e 
mudar o conceito de transporte públi-
co que temos hoje. Investir no modo 
coletivo, além de assegurar o desloca-
mento de milhões de brasileiros todo 
dia, é crucial para o funcionamento 
das cidades e para a estratégia de re-
dução de emissões. 
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Desde 2001, a balança comercial 
é superavitária, exceto no ano de 
2014. Até 2007, o resultado era lide-
rado pela indústria de transformação 
que registrava saldos positivos maio-
res que o da agropecuária e o da in-
dústria extrativa. A partir de 2008, 
a balança comercial da indústria de 
transformação passou a ser deficitá-
ria, exceto nos anos de 2016 e 2017, 
o que é explicado pela recessão eco-
nômica que reduziu as importações.

O efeito da pandemia em 2020 
melhorou o saldo da agropecuária e 
da indústria extrativa em relação a 
2019. Além disso, na comparação en-
tre os sete primeiros meses de 2020 e 
2021, o superávit registrou nova me-
lhora. Elevação nos preços das com-
modities associado à demanda chine-
sa contribuiu para essa melhora.

O déficit na indústria de trans-
formação piorou entre 2019 e 2020 
e na comparação do acumulado do 
ano até julho de 2020 e 2021. Nesse 
caso, a recessão mundial junto com 
a doméstica não permitiu melhora 
no saldo comercial e, em 2021 a vol-
ta de taxas de variação positiva no 
nível de atividade levou a aumentos 
nas importações. Na geração de su-
perávits comerciais para a balança 

brasileira, a indústria de transforma-
ção tem contribuição negativa, des-
de meados da primeira década dos 
anos 2000 (gráfico 1).

O desempenho do crescimento 
médio anual do volume exportado 
da indústria de transformação foi in-
ferior aos dois outros setores da eco-
nomia. Entre 2001-2011, a liderança 
foi da indústria extrativa com varia-
ção média de 10,8%. Entre 2011-
2019, a agropecuária cresceu em 
média 11,2%, a extrativa, 4,1% e a 
transformação, 1,2%. Na pandemia 
de 2020, agro e extrativa cresceram 
5,8% e 5,3% e a transformação re-
cuou. O fato novo foi o aumento de 
9,2% na comparação do acumulado 
do ano até julho da transformação, 
enquanto a agropecuária recuou e a 
extrativa aumentou em 1,2%. É pre-
maturo, porém, concluir que a in-
dústria de transformação entrou em 
um novo ciclo de expansão. Parte 
desse aumento é explicado pela de-
manda reprimida pela desorganiza-
ção de cadeias produtivas e gargalos 
na logística de transportes.

Ressalta-se que, em termos de va-
lor, a participação do setor caiu de 
64%, em 2017, para 55%, em 2020 
e 51%, em 2021 (janeiro-julho)

Os déficits da indústria de 
transformação: uma radiografia

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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Quando se comparam os volumes 
exportados e importados pela in-
dústria de transformação, observa-
se que, ao longo dos anos, exceto 
2011 a 2019, o volume importado 
cresce acima do exportado ou recua 
relativamente mais do que o expor-
tado. Novamente chama a atenção o 
aumento em 22,9% da importação, 
mesmo com câmbio desvalorizado.

No comércio mundial, a participa-
ção das exportações de manufaturas 
brasileiras atingiu o seu valor máxi-
mo, 0,8%, no período de 2004-2008, 
depois cai e desde 2014 é de 0,6%. A 
participação das importações brasilei-
ras de manufaturas ficou entre 0,6% e 
0,9% até 2007, depois cresce e fica en-
tre 1,1% e 1,4% entre 2008-2015 e foi 
de 1% em 2018 e 2019. Grandes ex-
portadores são grandes importadores. 
O comércio mais dinâmico se realiza 
entre fluxos intrasetoriais. No caso do 

Brasil, o aumento na participação das 
importações com queda nas exporta-
ções sugere que seja pelas tarifas de 
importações em bens intermediários e/
ou bens de capital ou menor integra-

ção em cadeias produtivas regionais, o 
efeito positivo das importações não é 
verificado de forma clara.

Por último cabe indagar se ao 
longo dos anos é possível identificar 

Gráfico 1 Balança comercial setorial em US$ bilhões

Elaboração FGV IBRE/Icomex. Fonte:  http://comexstat.mdic.gov.br.

Gráfico 2 Crescimento médio anual do volume  
exportado e importado (%) 

Elaboração FGV IBRE/Icomex. Fonte: http://comexstat.mdic.gov.br.
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Mostraram mudança de sinal ao 
longo de período: têxtil com superá-
vit até 2007, seguido de déficit e vol-
ta a saldos positivos em 2019/2020; 
vestuário com saldos positivos até 
2005 e depois deficitário. Esses dois 
setores competem com produtos 
asiáticos, em especial da China. No 
caso do vestuário é pouco provável 
que o sinal se reverta. Outros equi-
pamentos de transporte e veículos 
automotores foram superavitários 
até 2008, depois saldos negativos, 
depois recuperam em 2016 e 2017 e 
depois voltam a registrar déficits. A 
volta de superávits anuais dependerá 
de maiores vendas para a América 
Latina e estratégias das multinacio-
nais na diversificação da produção. 
Produtos de metal tendem a ser defi-
citários e saldos positivos ocorreram 
apenas em 3 anos (2003-2005). Fa-
bricação de coque e produtos de pe-
tróleo só foi superavitária em 2 anos 
(2005 e 2006).

A radiografia da indústria de 
transformação mostra, portanto, 
poucas alterações ao longo do tem-
po. E, quando ocorrem, tendem a 
ser para reversão dos saldos positivos 
em negativos. Mudar o quadro das 
vantagens comparativas reveladas do 
Brasil é uma tarefa que exigirá um 
conjunto de políticas voltadas para 
o aumento da competitividade da 
indústria de transformação que pas-
sa por melhora na produtividade a 
partir de acesso a bens intermediários 
e de capital mais baratos e que per-
mitam absorver novas tecnologias. 
A reforma tarifária é uma condição 
necessária, mas sozinha não irá as-
segurar essas mudanças. Caímos no 
debate sobre “ambiente de negócios” 
e de melhorias na infraestrutura insti-
tucional, física e social. 

US$ bilhões
Superávit (+) 

déficit (-)

Produtos alimentícios 550,4 +

Metalurgia 187,4 +

Celulose e seus produtos 97,9 +

Produtos de madeira 96,4 +

Couros e seus produtos 51,4 +

Produtos de fumo 42,0 +

Móveis 10,5 +

Produtos de minerais não metálicos 10,4 +

Impressão e reproduções -0,6 -

Produtos têxteis -3,1 -+

Outros equipamentos de transporte -5,8 +-

Veículos automotores, carrocerias -6,9 +-

Bebidas -11,1 -

Vestuário e acessórios -19,5 + -

Produtos de metal -20,7 +-

Produtos diversos -30,0 -

Produto de borracha e plástico -34,5 -

Máquinas e aparelhos elétricos -69,5 -

Farmacêuticos -108,7 -

Coque e derivados de petróleo -126,0 + -

Máquinas e equipamentos -180,0 -

Equipamentos de informática e eletrônicos -333,2 -

Produtos químicos -340,9 -

alguma mudança na estrutura dos 
saldos comerciais dos setores que 
compõem a indústria de transforma-
ção. A tabela mostra os saldos acu-
mulados no período de 2001 a janei-
ro/julho de 2011. Os sinais positivos 
e negativos se referem à presença de 
superávits e déficits.

Oito setores registram superávits 
em todos os anos do período ana-

lisado. O destaque são os produtos 
alimentícios com saldo acumulado 
positivo de US$ 550 bilhões. Observa-
se que todos são setores intensivos em 
recursos naturais. Estruturalmente de-
ficitários são nove setores, sendo que 
produtos químicos, equipamentos de 
informática, coque e derivados de pe-
tróleo e farmacêuticos acumulam défi-
cits acima de US$ 100 bilhões.

Balança comercial por setores:  
acumulado de 2001 a jan/jul 2021 

Elaboração FGV IBRE/Icomex.
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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 31/08/2021
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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.

Índices Gerais de Preços – base: ago. 94 = 100

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)

Código FGV 

Dados
161384 Variação (%) 200045 Variação (%) 1416651 Variação (%) 160868 Variação (%)

Período Índices1
no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

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

Jul.                    1.071,615  1,45 15,91 33,35 1.084,095 0,78 15,98 33,83 1.305,535 1,65 19,85 43,85 935,359 0,85 10,66 16,98
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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

Código FGV 

Dados
1390594 1001440 1001441 1001442 1004964 2421 1004963 156038

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

Jul. 649,194 0,92 4,48 8,76 464,971 893,319 1220,312 6.034,73 1,02 5,01 9,85 5.825,37 0,96 4,76 8,99
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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

Código 

FGV Dados
1006777 100199 100563 1001836

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

1416209 1416212 1416210 1416211 1412616

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

 110,0 108,4 110,1 109,0 79,5

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

Jul. 581,272 1,02 4,56 9,79 - 621,34 640,51
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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

Código 

FGV Dados
1416147 1416146 1416149 1416150

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).

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 0,99 – 87,98 – 0,01 – 101,18 –

2019        

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

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,50 -3,43 -0,08 79,80 89,00

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 87,80 -12,05 -4,12 86,70 86,60

Jun. -1,36 -0,70 85,80 87,20 -12,50 -5,37 87,50 88,30

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 94,30

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 92,10

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

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 87,50 -8,35 -10,47 80,10 89,50

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,70 -5,88 -9,54 83,20 88,00

Abr. -8,33 -2,90 60,30 65,30 -2,50 -7,25 80,80 87,40

Mai. -11,30 -5,40 71,10 70,50 -3,16 -6,29 81,70 82,00

Jun. -10,86 -5,63 78,30 77,40 -2,82 -5,15 86,50 87,60

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 89,70 -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 90,60 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 87,60 -1,99 -2,47 83,30 88,90

Abr. 10,50 1,14 81,20 86,30 -0,60 -2,84 83,80 90,30

Mai. 13,12 4,87 88,20 87,50 1,84 -1,51 91,30 92,00

Jun. 12,92 6,62 87,70 87,50 2,22 -1,09 90,00 91,40
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base 

Fixa com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo 

semi e Não 

Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

Código FGV 
Dados

1416148 1416151 1416156 1416157 1416153 1416155 1416152 1416154 1416158 1416159 1416161 1416162

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).

2014 -4,17 – 98,52 98,65 92,73 98,18 93,58 108,98 99,43 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,95 84,91 83,88 79,46 102,52 94,47 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,34 79,55 74,10 75,63 94,18 91,51 100,12 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,73 76,11 80,26 90,04 92,38 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018 1,10 – 86,32 86,33 86,98 78,75 78,25 90,43 93,27 108,58 77,58 88,38 80,90 92,62

2019              

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

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,40 85,70 77,00 77,00 90,60 98,90 104,20 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,90 86,20 78,60 76,10 89,30 100,80 105,30 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 89,10 87,70 85,40 81,20 89,40 104,10 106,70 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,80 87,00 87,60 79,30 93,30 97,40 106,40 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,50 85,90 78,50 77,30 92,10 97,70 100,50 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,10 84,80 81,40 77,10 92,60 93,00 103,00 84,00 93,40 86,00 99,80

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

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

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

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

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,80 79,30 69,20 78,80 97,50 99,40 105,20 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 86,70 83,40 79,00 79,30 99,90 98,30 106,10 66,00 81,50 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 86,60 83,60 79,80 80,90 98,40 98,90 108,30 71,60 79,10 76,70 82,00

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

Abr. -9,16 -2,28 57,70 61,20 58,40 49,70 39,00 81,50 50,80 107,60 37,40 66,70 13,10 66,60

Mai. -12,38 -5,26 69,80 68,90 63,00 57,60 43,00 95,30 82,50 98,50 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,92 -5,70 77,30 76,00 63,60 63,90 57,70 91,50 104,00 100,60 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,10 82,60 75,60 73,50 72,70 96,40 108,10 104,10 70,70 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,44 -5,90 93,10 85,30 78,30 74,60 79,60 99,60 105,80 105,30 72,80 98,20 82,10 95,90

Set. -7,77 -5,61 95,40 88,40 81,60 84,10 83,80 100,50 106,50 109,10 79,60 96,90 86,70 101,30

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

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

Dez. -4,63 -4,63 82,50 91,70 102,00 94,70 100,20 96,70 99,70 105,80 80,20 84,10 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,66 3,06 81,10 91,20 89,90 92,50 97,70 95,30 99,10 111,30 77,10 83,90 69,10 83,40

Fev. 1,97 3,16 79,70 90,50 91,30 95,10 88,30 94,80 97,80 112,10 82,60 79,40 70,40 80,60

Mar. 5,24 4,25 86,40 87,60 90,80 94,40 82,50 97,30 92,50 112,40 90,50 87,60 77,30 84,20

Abr. 12,13 7,40 80,90 85,80 91,20 96,80 78,80 87,70 96,20 109,00 84,10 83,80 69,40 78,20

Mai. 14,76 12,81 87,80 86,80 93,60 95,40 73,80 90,10 99,10 108,80 92,20 90,90 68,60 87,30

Jun. 14,46 15,57 87,40 86,40 94,20 98,20 75,10 93,80 99,80 103,00 91,50 91,30 62,70 86,60
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Notas: Para dados anuais, apresenta-se o valor acumulado no ano / ¹Para dados anuais, dá-se a média do ano. ² Deflacionada pelo IPA; A partir da edição de out/02, a base da série passa a ser janeiro de 1999, e a cesta de moedas e seus 
respectivos pesos no cálculo da taxa efetiva passam a ser: euro (0,465094), dólar norte-americano (0,270294), o iene japonês (0,103379), o peso argentino (0,097698), e libra esterlina (0,063535). *Em abril de 2015, o Banco Central do Brasil 
passou a divulgar as estatísticas de setor externo da economia brasileira em conformidade com a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Fontes: FGV IBRE, Banco Central e SECEX.

Setor Externo  (US$ milhões)

Período

Taxa de Câmbio Real1

(Índice-Base: Jan. 99 = 100)
Dados mensais e anuais (US$ milhões)

R$/US$2 Efetiva2

Balança Comercial Balanço de Pagamentos (BPM6)*

Total de 

Exportação

Total de 

Importação
Saldo

Transações 

Correntes

(Saldo)

Balança 

Comercial e 

Serviços

Serviços
Renda 

Primária

Renda 

Secundária

Conta  

Capital

Conta 

Financeira

Erros e 

Omissões

Código 

FGV Dados
1003592 1003597 98585 98593 98577 1428412 1428438 1428415 1428439 1428440 1428427 1428430 1428441

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 14.960 15.167 -207 -8.382 -3.596 -990 -5.071 284 23 -8.531 -172

Fev. 67,08 56,29 16.371 14.539 1.832 -4.036 -1.777 -1.416 -2.548 289 21 -4.299 -284

Mar. 68,38 56,36 24.286 17.862 6.424 -5.297 -1.600 -1.059 -4.215 518 23 -6.100 -826

Abr. 66,33 54,67 25.969 16.096 9.873 4.835 7.477 -1.192 -2.844 201 9 4.413 -431

Mai. 60,61 49,94 26.259 17.648 8.610 3.168 5.820 -1.631 -2.900 248 -13 3.280 125

Jun. 58,06 47,39 28.281 17.844 10.437 2.977 5.862 -1.612 -3.120 235 20 3.311 314

Jul. 59,03 48,23 25.522 18.133 7.389 -1.584 4.933 -1.338 -6.769 252 30 -1.756 -202
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*Emprego e Renda - PNADc

Período

Taxas (em Pontos Percentuais) Rendimento Médio Real Habitual (em reais)

Massa de Rendimento 

Médio Real Habitual  

de Pessoas Ocupadas 

(todos os trabalhos) em  

milhões de Reais

Taxa de  

Desocupação

Nível da 

Ocupação

Taxa de 

Participação na 

Força de Trabalho

Pessoas 

Ocupadas (todos 

os trabalhos)

Posição na Ocupação (trabalho principal)

Empregado no 

Setor Privado 

com Carteira

Empregado no 

Setor Privado 

sem Carteira Trabalhador 

Doméstico

Empregado no 

Setor Público 

(inclusive servi-

dor estatutário 

e militar)

Empregador
Conta 

Própria
(exclusive trabalhadores 

domésticos)

Código FGV 

Dados
1416236 1428442 1428443 1428444 1428445 1428446 1428447 1428448 1428449 1428450 1428451

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

Jun. 14,1 49,6 57,7 2.515 2.375 1.619 932 4.047 6.006 1.828 215.490
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