
  Editada desde 1947 • www.conjunturaeconomica.com.br • Outubro 2021 • volume 75 • nº 10

Entrevista 
Nelson Barbosa  

Ex-ministro da Fazenda e 
do Planejamento

Propostas de arranjo 
orçamentário para 
2022 ameaçam 
quadro fiscal no 
longo prazo

Carta do IBRE
Desemprego alto é desafio 
para governo em 2022, e pode 
persistir até 2026

Ponto de Vista 
Crises exógenas e 
endógenas

Estratégia 
de risco

Artigos
Carlos Augusto Arentz Pereira

José Roberto R. Afonso
Lia Baker Valls Pereira

Nelson Marconi
Samuel Pessôa

Indústria
O necessário impulso  

das exportações

Energia
Quanto custa a geração 

elétrica do futuro?

Políticas públicas
A importância dos dados e 

das evidências



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


N E S T A  E D I Ç Ã O

 Instituto Brasileiro de Economia | Outubro de 2021

O u t u b r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 

Carta do IBRE
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Os poderosos efeitos da pandemia 

sobre o mercado de trabalho brasileiro

ocorreram depois que este já havia sido 

abalado pela intensa recessão de

2014-2016 e pela lenta recuperação até 

2019. Há indicações de que a volta

da taxa de desemprego para o padrão anterior ao difícil 

período iniciado em 2015 pode levar alguns anos, mesmo 

em cenários de crescimento econômico bastante otimistas. 

Essa constatação, a que chegaram pesquisadores do FGV

IBRE, tem implicações importantes para as eleições de 2022 

e para a política econômica a ser conduzida até lá, assim 

como para o próximo governo a partir de 2023.

Entrevista 
14 ‘‘É preciso reconhecer que a estabilização não  

será rápida’’

O sucesso no combate a choques econômicos, como 

o provocado pela pandemia, muitas vezes está na 

tempestividade dos gestores em combater seus efeitos. 

Quando se trata de cuidar de um problema estrutural, 

entretanto, a pressa pode ser uma grande inimiga. Esse 

é o alerta de Nelson Barbosa, ministro da Fazenda e do 

Planejamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesta 

conversa, Barbosa aponta o risco no apuro da aprovação da 

reforma do Imposto de Renda – que, mantido o atual texto, 

“levaria o próximo governo a ter de trabalhar para corrigir 

seus excessos”. Por outro lado, Barbosa também identifica 

erro de timing na estratégia da chamada terceira via que, 

descreve, “coloca a distribuição de renda e o combate à 

pobreza como algo a ser feito depois das reformas”. 

Macroeconomia
20 Políticas públicas sem (com) evidências

Dados serão como o novo petróleo a mover a economia 

e a sociedade na nova era digital, cujas transformações 

foram abreviadas e acentuadas pela pandemia da 

Covid-19. Ganhou força a ciência dos dados e os seus 

especialistas se tornam um dos profissionais mais 

demandados e valorizados no mercado de trabalho. Não 

apenas os negócios passarão cada vez mais a girar em 

torno de dados, mas também as políticas e as práticas 

públicas deverão ser cada vez mais por eles moldadas e  

movidas. Isso deverá provocar uma ruptura radical  

de comportamento na direção e na gestão das  

contas públicas.

26 A reversão da política de comércio exterior é 

essencial para salvar a indústria

A indústria continua apresentando um desempenho pífio 

este ano, enquanto o comércio se recupera, bem como os 

serviços, estes em menor intensidade, com o arrefecimento 

da pandemia. O descolamento entre o desempenho dos dois 

primeiros vem se acentuando, atingindo a maior distância 

desde 2003. Utilizando a média daquele ano como base de 

comparação, o índice de volume de vendas do comércio era, 

em julho deste ano, 109 pontos percentuais superior ao da 

produção física da indústria de transformação. Não é possível 

explicar essa diferença, constante e progressiva, por um 

processo de ajuste de estoques. A explicação mais plausível 

reside no comportamento do comércio exterior.

Capa | Contas públicas
30 Estratégia de risco

Debates orçamentários em países deficitários em  

condições normais de operação da economia não são tarefa 

simples. No caso do Brasil, essa fotografia já conhecida 

ganhou contornos mais complexos este ano. Frente a um 

cenário inflacionário que atravessa a fronteira para 2022, 

preconizando redução de crescimento e maior dificuldade 

especialmente para a camada da população na faixa da 

pobreza, que se ampliou depois da pandemia, Executivo 

e Congresso se debatem entre escolhas que respondam 

às restrições fiscais impostas pelo teto de gastos, as que 

atendam ao aumento da demanda por proteção social, 

além das referentes às suas aspirações individuais em ano 

de eleição. As propostas lançadas pelo governo acenderam 

o alarme entre analistas e mercado. Eles alertam que, 

dependendo do resultado – especialmente da proposta de

prorrogação do pagamento de precatórios e da reforma 

do Imposto de Renda –, esse arranjo poderá não apenas 

fragilizar a regra fiscal como, para solucionar o Orçamento 

de 2022, gerar outros impactos de longo prazo.
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A nova ameaça

A crise de energia que se abate 
sobre o planeta, com os preços 
do gás e dos combustíveis dis-
parando, puxados pela retoma-

da econômica e medidas restritivas do uso do carvão, 
como acontece na China, como forma de reduzir a 
emissão de gases poluentes, é uma ducha de água fria 
sobre as perspectivas de que voltaremos a crescer de 
forma mais robusta. Embora a atividade econômica no 
mundo esteja se recuperando, o ritmo do crescimento já 
começou a ser mais lento.

Para o Brasil essa crise embaralha ainda mais quais-
quer projeções de recuperação do Produto Interno Bruto 
(PIB), que estão sendo revistas para baixo.. Estamos tam-
bém sofrendo com a estiagem que tem quebrado safras e 
reduzido os níveis dos reservatórios. Já há falta de água 
em várias cidades que, somada à alta dos combustíveis, 
alimenta a inflação que volta com grande voracidade.

A crise de energia não estava muito nas contas do 
mercado tempos atrás. Além das incertezas políticas, do 
elevado desemprego, da crise fiscal, o foco era a pande-
mia: se controlada, com a flexibilização das normas de 
isolamento, a economia poderia voltar a crescer em V, 
como defendiam alguns economistas. 

A elevação nos preços da energia elétrica e dos com-
bustíveis tem impactos distintos sobre a inflação e, con-
sequentemente, na atividade econômica. Se levarmos em 
conta que a taxa de desemprego permanece elevada e, 
segundo cálculos dos pesquisadores do FGV IBRE, só 
começará a se recuperar em 2026, se nada mudar de for-
ma radical, há uma forte corrosão do poder de compra 
que inviabiliza uma melhora no consumo e, consequen-
temente, na oferta de produção.

Nota do Editor

Os impactos dessa crise energética interna podem ser 
vistos sob dois ângulos: o primeiro, a energia elétrica, 
por força dos reajustes da bandeira tarifária; e o segun-
do, os derivados de petróleo, principalmente gasolina e 
diesel. A gasolina tem um efeito pontual, pesando muito 
no IPCA, comprometendo, em média, mais de 5% do 
orçamento familiar. Mas não se espalha. Mas o diesel, 
que pesa menos de meio por cento no IPCA, tem grande 
potencial de impactar a inflação, pois é responsável pelos 
fretes e pelo transporte público urbano. Isso explica por 
que a inflação está contaminando vários setores.

Já no caso da energia elétrica ela teria um efeito tem-
porário com o fim das bandeiras tarifárias. Mas, com a 
crise hídrica, como o governo lançou uma nova bandeira 
que deverá vigorar até maio do ano que vem mais ou me-
nos, o espalhamento de aumento de custos para outros 
setores vai perdurar. 

Esse quadro fica mais sombrio com a crise energética 
mundial. A China está com falta de carvão. Em várias 
províncias ocorrem apagões, afetando a produção. No 
Reino Unido há falta de combustíveis pela falta de mo-
toristas de caminhões-tanque. Os preços do gás natural 
subiram mais de 100% em vários países, havendo casos 
de alta de 300%. 

Essa semana, o preço do barril de óleo tipo Brent, do 
Mar do Norte, venceu a barreira dos US$ 80, o que não 
ocorria há quase 3 anos. O que é péssimo para nós, pois 
impacta os preços dos combustíveis, especialmente do 
diesel, cujos preços contaminam toda a economia.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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Os poderosos efeitos da pandemia 

sobre o mercado de trabalho brasi-

leiro ocorreram depois que este já 

havia sido abalado pela intensa re-

cessão de 2014-2016 e pela lenta re-

cuperação até 2019. Há indicações 

de que a volta da taxa de desempre-

go para o padrão anterior ao difícil 

período iniciado em 2015 pode levar 

alguns anos, mesmo em cenários de 

crescimento econômico bastante oti-

mistas. Essa constatação, a que che-

garam pesquisadores do FGV IBRE,1 

tem implicações importantes para as 

eleições de 2022 e para a política 

econômica a ser conduzida até lá, 

assim como para o próximo governo 

a partir de 2023.

A taxa de desemprego do Brasil 

era bastante baixa na década de 

80 e início dos anos 90, com uma 

média de 5% entre 1981 e 1994. O 

indicador subiu para uma média de 

9,3% entre 1995 e 2014. Com a cri-

se econômica que se seguiu, a taxa 

de desemprego média entre 2014 e 

2019 atingiu 11,4%. Tomando-se o 

período de 1995 a 2019, a taxa mé-

dia foi de 9,7%.

Foi nesse contexto que irrompeu 

a pandemia da Covid-19, que afetou 

principalmente os trabalhadores in-

formais e de baixa escolaridade, com 

destaque para o setor de serviços. A 

população ocupada (PO) caiu quase 

15% entre fevereiro e julho de 2020, 

com recuperação bastante gradual 

em seguida. Na última leitura, re-

lativa a julho de 2021, a PO ainda 

se encontrava 4,4% abaixo do nível 

pré-pandemia.

Outra consequência da pande-

mia foi a queda sem precedentes da 

população economicamente ativa 

(PEA), pelos efeitos do isolamento 

social e das políticas de manuten-

ção de renda. Entre fevereiro e julho 

de 2020, ocorreu um recuo de qua-

se 12% da força de trabalho. De lá 

para cá, houve gradual recuperação, 

mas a PEA ainda se encontra 2,8% 

abaixo do nível pré-pandemia. De 

forma congruente, a taxa de partici-

pação caiu de 62% em fevereiro de 

2020 para um mínimo de 54% em 

junho do ano passado, recuperando-

se apenas parcialmente, para próxi-

mo de 58%, em julho de 2021.

A queda do emprego em 2020 foi 

bem mais intensa entre os trabalha-

dores informais, atingindo 12,6%, 

do que entre os formais, com re-

cuo de 4,2%. A pandemia puniu de 

forma mais dura os trabalhadores 

com pouca instrução, com redução 

de postos de trabalho, em 2020, de 

17,1% para pessoas sem instrução 

e com o ensino fundamental incom-

pleto, e de 14,8% para o grupo com 

Desemprego alto é 
desafio para governo 
em 2022, e pode 
persistir até 2026

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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de 27,6 milhões em 2019 para 31,2 

milhões em 2020. Os subutilizados 

incluem os subocupados por insufi-

ciência de horas trabalhadas, os de-

socupados e a chamada força de tra-

balho potencial, isto é, desalentados 

e indisponíveis. 

Outra consequência particular-

mente preocupante da pandemia é 

o aumento dos desempregados de 

longa duração, isto é, que procu-

ram emprego por dois ou mais anos. 

Esse contingente já havia dado um 

grande salto de tamanho em função 

da recessão de 2014-16 e da lenta 

retomada que se seguiu, saindo de 

pouco mais de 1 milhão no último 

trimestre de 2014 para um nível de 

3,3 milhões no primeiro semestre de 

2019. O desemprego de longo prazo 

atingia na última leitura, no segundo 

trimestre deste ano, 3,8 milhões dos 

14,4 milhões de desempregados.

A projeção da equipe do Bole-

tim Macro do FGV IBRE é de lenta 

fundamental completo e ensino mé-

dio incompleto. A queda foi menor, 

de 6,4%, entre aqueles com médio 

completo e superior incompleto. En-

tre os brasileiros com superior com-

pleto, por outro lado, houve avanço 

de 5,5% nos empregos em 2020.

Setorialmente, os destaques em 

termos de queda do emprego em 

2020 foram os serviços industriais 

de utilidade pública, SUIP (-14,1%), 

a construção civil (-12,5%) e os cha-

mados “outros serviços” (-12,1%). 

A recuperação do mercado de 

trabalho no período pós-pandemia, 

de forma simétrica à piora, tem sido 

liderada pelo setor informal e pelos 

empregos de pior qualidade. Em ju-

lho de 2021, o emprego formal en-

contrava-se 4,8% abaixo do período 

pré-pandemia, e o informal, 5,4% 

abaixo. É interessante notar que a 

volta do mercado de trabalho está 

sendo mais rápida entre os trabalha-

dores por conta própria – cujo retor-

no à PO é mais dependente de uma 

decisão individual – do que no gru-

po dos empregados, que dependem 

de uma decisão empresarial, alheia a 

si, de voltar a contratar. Essa consta-

tação é válida tanto no setor formal 

quanto no informal.

Os fortes recuos da PEA e da taxa 

de participação na pandemia, já 

mencionados, amenizaram a alta da 

taxa de desemprego. Caso a força de 

trabalho tivesse se mantido constan-

te em 2020, a taxa de desemprego 

média do ano passado teria sido de 

18,8%, em vez do nível de 13,5% 

oficialmente divulgado. A pandemia 

levou a forte aumento da subutili-

zação da mão de obra, que passou 

Recuo do desemprego para 

níveis próximos da média 

de 1995 a 2019, de 9,7%, 

depende de aceleração 

muito forte da economia 

em relação ao padrão de 

crescimento recente

queda da taxa de desemprego em 

2022, devido à desaceleração da 

retomada econômica de 4,9% este 

ano para 1,5% no próximo. Assim, 

a taxa de desocupação fecharia 

2021 em 14,1%, e 2022 em 13%. 

Uma das razões para a baixa velo-

cidade da queda da taxa de desem-

prego é que a recuperação da PO 

será acompanhada pela retomada 

em paralelo da PEA.

De qualquer forma, a queda da 

taxa de desemprego para níveis 

próximos da média entre 1995 e 

2019, de 9,7%, depende de uma 

aceleração muito forte da econo-

mia brasileira em relação ao pa-

drão de crescimento recente. Se-

gundo as estimativas da turma do 

Boletim Macro do FGV IBRE, para 

que a taxa de desemprego caia para 

9,8% seria necessário um cresci-

mento anual de 3,5% entre 2023 

e 2026, ritmo difícil de imaginar 

dado o pobre desempenho recente. 

De forma mais precisa, um ritmo 

de crescimento de 1,5% ao ano re-

duziria a taxa de desemprego (com 

ajuste sazonal) para 11,6% em 

2026; de 2,5%, para 10,8%; e de 

3,5%, para 9,8%.

Se estiver em linhas gerais cor-

reto, as implicações desse exercício 

são bastante relevantes. Em relação 

a 2022, um crescimento imprová-

vel de 3,5% reduziria o desempre-

go minimamente, para 12,6%, em 

relação aos 13% previstos levando 

em conta a projeção de alta do PIB 

de 1,5% no ano que vem. Em ou-

tras palavras, quaisquer medidas 

que o atual governo tome para 

acelerar a economia no ano eleito-
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PIB ajustada pela variação da po-

pulação em idade ativa (PIA); ou 

em que recalcula o PIB pela ótica 

do emprego. No caso deste segun-

do passo, para dar conta do fato 

de que a queda da economia com a 

pandemia afetou em particular se-

tores como “outros serviços”, cuja 

participação no emprego total é 

bem maior do que a fatia no valor 

adicionado total.

De toda essa detalhada análise, 

Borges encontra evidências de que 

o Brasil passa por uma “jobless re-

covery” (recuperação com pouca 

criação de emprego). O pesquisa-

dor cita ainda que as atuais pro-

jeções de consenso indicam uma 

perda de produto pós-pandemia de 

quase 5% no médio prazo no caso 

brasileiro, comparado com algo 

próximo de zero para China e Esta-

dos Unidos. Ele ressalta as circuns-

tâncias muito especiais nas quais o 

Brasil foi atingido pela pandemia: 

“(...) ainda estávamos com excesso 

de ociosidade expressivo em nossa 

economia no final de 2019 (...), 

com um PIB que ainda estava 3% 

abaixo do nível observado antes da 

recessão de 2014-2016”.

Borges vê no Brasil os efeitos da-

nosos da histerese econômica, pela 

qual “oscilações cíclicas da atividade 

acabam afetando o desempenho de 

médio e longo prazo da economia”. 

A histerese se dá de forma particular-

mente relevante pelo canal do merca-

do de trabalho, com a obsolescência 

do capital humano dos desemprega-

dos de longo prazo sendo um dos 

exemplos mais emblemáticos.

Diante desse quadro, o pes-

quisador do FGV IBRE defende a 

ideia de que a política econômica 

não pode se acomodar em relação 

ao baixo ritmo de crescimento eco-

nômico e à longa permanência de 

alto nível de desemprego, que hoje 

são projetados pelo consenso para 

o Brasil. No post no Blog do IBRE, 

Borges recomenda, de forma sinté-

tica, uma reação de política econô-

mica, que envolve agendas macro e 

micro, além do aproveitamento da 

necessária transição no Brasil para 

uma economia mais verde e, na 

área energética, menos dependente 

da hidroeletricidade. 

1Fernando Veloso, Silvia Matos, Fernando de 
Holanda Barbosa Filho e Paulo Peruchetti.

O texto é resultado de reflexões apresentadas 
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a 
pluralidade de visões expostas, o documento 
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa 
feita, pode não representar a opinião de par-
te, ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.

Bráulio Borges, do IBRE, 

considera que política 

econômica não pode se 

acomodar ante baixo ritmo 

de crescimento e longa 

permanência de alto nível 

de desocupação

ral terão efeito muito pequeno no 

desemprego. Um eventual aumento 

de popularidade presidencial pelo 

front da economia, portanto, de-

penderia de duvidosos efeitos do 

aumento de transferências sociais 

ou da ampliação da PO, ainda que 

sem impacto sensível sobre a quan-

tidade de desocupados.

As projeções do Boletim Macro 

do FGV IBRE também mostram cla-

ros limites sobre o que o próximo 

ou a próxima presidente poderá fa-

zer em relação a aliviar o mal-estar 

econômico da população até o final 

do seu mandato em 2026. A não 

ser que, de forma muito imprevista, 

o crescimento suba para nível bem 

acima do que hoje se julga possível 

e sustentável, o desemprego perma-

necerá elevado pela maior parte do 

próximo mandato.

Isso não quer dizer, porém, que 

os atuais problemas brasileiros em 

termos de crescimento econômico e 

mercado de trabalho devam ser en-

carados como fatalidade e que o país 

deva se conformar com esse destino 

pouco glorioso.

Uma sugestão/reflexão de agen-

da para enfrentar esses desafios é 

apresentada em post publicado re-

centemente no Blog do IBRE por 

Bráulio Borges, pesquisador asso-

ciado do FGV IBRE. No artigo, 

Borges analisa em profundidade 

a dinâmica do mercado de traba-

lho brasileiro, utilizando a “Lei de 

Okun”, que relaciona PIB e taxa 

de desemprego (ou ocupação). O 

economista fez exercícios em que 

também inclui a oferta de mão de 

obra, considerando a variação do 
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A crise econômica produzida pela epi-
demia tem natureza distinta da gran-
de crise financeira global de 2008.

A crise financeira global, cujo pe-
ríodo agudo iniciou-se com a falên-
cia do banco de investimentos Leh-
man Brothers em setembro de 2008, 
foi fruto da dinâmica endógena da 
economia. Um boom imobiliário ao 
longo de mais de uma década poten-
cializou a economia. O crescimen-
to artificialmente elevado terminou 
numa grande crise. Ao longo de 
muitos anos houve má alocação do 
investimento e ocorreu o inchamen-
to do setor da construção civil e imo-
biliário em geral.

A crise produziu perda permanen-
te de produto. A perda foi a contra-
partida da má alocação do investi-
mento ao longo de muitos anos, bem 
como da má alocação da produção 
que se ajustara a uma estrutura de 
oferta não sustentável.

Na crise produzida pela epide-
mia, a economia é desligada ao lon-
go de algum tempo. Nos Estados 
Unidos a economia foi desligada 

por dois meses. Como afirmou o 
vice-presidente do Federal Reserve 
(banco central americano), Richard 
Clarida, em sua fala em 4 de agosto 
último no Peterson Institute for In-
ternational Economics:1

De fato, recentemente, o 
Comitê de Datação dos Ci-
clos Econômicos do National 
Bureau of Economic Resear-
ch determinou que a reces-
são que começou em março 
do ano passado terminou em 
abril, tornando-se não ape-
nas a recessão mais profunda 
já registrada, mas também a 
mais breve.

Em maio a economia foi religa-
da. Para uma queda de 10% no pri-
meiro semestre de 2020, tomando 
como base o 4o trimestre de 2019, 
a economia cresceu 12% nos quatro 
trimestres subsequentes ao segundo 
trimestre de 2020.

A recuperação do mercado de 
trabalho tem sido mais lenta, mas 
tem ocorrido. No bimestre de feve-

reiro e março de 2020 foram per-
didos 22,3 milhões de empregos. 
Desde a retomada, a partir de maio, 
até agosto de 2021 foram recupera-
dos 17 milhões. Faltam 5,3 milhões 
de empregos para atingir o nível 
pré-crise. Se considerarmos o cres-
cimento demográfico da força de 
trabalho, o hiato de emprego hoje, 
sob a hipótese de que antes da crise 
prevalecia pleno emprego, seria de 
7,3 milhões ou 4,8% da população 
ocupada (PO) potencial de 154,4 
milhões de pessoas.2

Crises exógenas e 
endógenas

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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A figura abaixo apresenta a traje-
tória da economia americana desde 
1995. Chamam a atenção as duas cri-
ses. A crise financeira global (CFG) e 
a crise produzida pelos impactos da 
epidemia sobre a economia. A linha 
tracejada em vermelho considera a 
trajetória da economia americana nos 
próximos seis trimestres, a partir do 
terceiro de 2021 até o final de 2022, 
segundo a mediana das expectativas  
da Bloomberg.

Marquei tracejado em azul a ten-
dência de crescimento da economia 
após a CFG. Considerei a taxa de 
crescimento entre o 1o trimestre de 
2010 e o 4o trimestre de 2019, logo 
antes de a epidemia aportar por lá. 
Tudo indica, segundo as expecta-
tivas de mercado, que a economia 
voltará a rodar próximo da tendên-
cia que vigorava antes da epidemia.

Na figura há ainda duas outras 
tendências. Em cinza escuro a ten-

dência que vigorava antes da CFG, 
calculada por mim como a taxa de 
crescimento entre o 4o trimestre de 
2001 e o 1o trimestre de 2007. A li-
nha tracejada em cinza claro consi-
dera que, a partir do início de 2008, 

a tendência da economia americana 
seja a que vigorou após a CFG.

Uma rápida inspeção visual na 
figura evidencia que, após a CFG, 
houve perda permanente em nível 
da economia americana, dada pela 
diferença entre a tendência azul e 
a cinza claro, e houve redução na 
taxa de crescimento da tendência de 
crescimento da economia. Em nú-
meros, a economia pós-CFG rodou 
permanentemente 8% abaixo do 
nível pré-crise, com taxa de cresci-
mento de 2,3% ao ano, ante 3% no 
período anterior.

O Bureau of Labor Statistics, ór-
gão do governo americano respon-
sável pelas estatísticas ligadas ao 
mercado de trabalho, disponibiliza a 
série de crescimento da produtivida-
de do trabalho por hora trabalhada 
na economia.3 Com essa informação 
adicional podemos construir a tabe-
la a seguir.

No bimestre de fevereiro 

e março de 2020 foram 

perdidos 22,3 milhões 

de empregos. Desde a 

retomada, a partir de maio, 

até agosto de 2021 foram 

recuperados 17 milhões
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 Nota-se que a queda da taxa de 
crescimento da produtividade do 
trabalho entre os dois períodos foi 
muito intensa, de 2,5% para 1,0%, 
recuo de 1,5 ponto percentual. O 
maior crescimento do número de ho-
ras trabalhadas no período pós-CFG 
deve-se ao lento processo de recupe-
ração do mercado de trabalho.

É possível que, se no período 
em seguida à CGF não tivesse ha-
vido permanente impasse legisla-
tivo – principalmente após 2011, 
quando Obama perdeu a maioria 
no Legislativo –, teria sido factível 
uma política fiscal mais ativa. E 
uma política fiscal mais ativa po-
deria ter promovido recuperação 
mais rápida do mercado de traba-
lho. Talvez a perda permanente no 
nível tivesse sido menor do que os 
8% observados e talvez a queda da 
taxa de crescimento da produtivi-
dade tivesse sido menor.4

Para a crise atual, as previsões 
sugerem que não haverá perda no 
nível do produto potencial. O teci-
do econômico está se reconstruin-
do após uma profunda e curta re-
cessão de 2 meses e após uma 
recuperação ainda incompleta e 
muito heterogênea entre os seto-
res. Aqueles mais afetados pelo 
distanciamento social, que são jus-
tamente os setores que mais em-
pregam, rodavam no 2o trimestre 
significativamente abaixo dos ní-
veis do 4o trimestre de 2019: trans-

portes; educação, saúde e assistên-
cia social; entretenimento, hotéis e 
alimentação fora do domicílio; e 
outros serviços rodavam a, respec-
tivamente, 13,5%, 2,6%, 16,2% e 
10,2% abaixo. A normalização 
desses setores adicionará 1,7 pon-
to percentual à atividade.

O crescimento esperado para 
2021 e 2022, segundo a mediana das 
previsões da Bloomberg, é de respec-
tivamente 5,9% e 4,2%. No entanto, 
boa parcela do crescimento de 4,2% 
previsto para 2022 será resíduo da 
recuperação em 2021, chamado de 
carregamento de 2021 sobre 2022, 
que será da ordem de 3,3%.5 Se com-
pararmos o nível médio da atividade 
em 2022 com o nível no 4o trimestre 
de 2021, o crescimento será de 2,2%, 

essencialmente a tendência que vigo-
rou no período em seguida à CFG.

Tudo sugere que a crise produzida 
pela epidemia, uma crise exógena ao 
funcionamento do sistema econômi-
co, não deixará marcas permanen-
tes sobre a trajetória da economia. 
Provavelmente reduzirá a qualidade 
da educação e, portanto, as crianças 
de hoje, quando entrarem no mer-
cado de trabalho, em uma década 
ou década e meia, serão um pouco 
menos produtivas do que seriam se 
não tivesse havido a epidemia. Ha-
verá leve queda (cuja extensão é de 
difícil avaliação), nesse horizonte 
mais longo, da taxa de crescimento 
do produto potencial. 

1https://www.federalreserve.gov/newsevents/
speech/clarida20210804a.htm

2A população ocupada (PO) potencial para 
agosto de 2021 foi calculada a partir da PO em 
fevereiro de 2020, segundo os dados da Cur-
rent Employment Statistics (CES), aplicando-
se a taxa de crescimento anual da população 
trabalhadora de 0,83% ao ano, segundo meus 
cálculos. Esta foi a taxa de crescimento anual 
média da civilian noninstitutional population 
da Current Population Survey no quadriênio 
2016-2019.

3Empreguei a série PRS85006092 (Labor produc-
tivity – output per hour, nonfarm business).

4É sabido que o desemprego elevado por mui-
to tempo gera perda de capital humano e, por-
tanto, perda da produtividade do trabalhador. 
Ao longo do tempo esse fenômeno aparecerá 
nas estatísticas agregadas na forma de redu-
ção da taxa de crescimento da produtividade, 
fenômeno conhecido por histerese dos ciclos 
econômicos. Histerese dos ciclos econômicos 
é uma situação em que o ciclo interfere na ten-
dência de crescimento.

5Como a economia teve forte crescimento ao 
longo de 2021, a posição no final do ano, isto 
é, no 4o trimestre de 2021, será acima da mé-
dia dos quatro trimestres de 2021. Se o cres-
cimento em 2022 for nulo, a economia roda-
rá o ano de 2022 em um nível igual ao do 4o 
trimestre de 2021 e, portanto, superior ao da 
média de 2021. Superior em 3,3%, que é cha-
mado de carregamento.

Tendência Produtividade do trabalho Horas

2001 4o TRI - 2007 1o TRI 3,0 2,5 0,5

2010 1o TRI - 2019 4o TRI 2,3 1,0 1,3

O crescimento esperado 

para 2021 e 2022,  

segundo a mediana  

das previsões da 

Bloomberg, é de 

respectivamente  

5,9% e 4,2%



https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica


ENTREVISTA

14  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2021

Conjuntura Econômica — Analistas 

apontam que, com o debate sobre a 

eleição presidencial de 2022 toman-

do corpo, as expectativas com o hori-

zonte fiscal começam a se voltar para 

2023. Dado que o ex-presidente Lula, 

que hoje lidera as intenções de voto, 

condena o teto de gastos e ainda não 

apresentou proposta de substituto, 

e o presidente Jair Bolsonaro, que 

busca a reeleição, tem recebido críti-

cas quanto a sua obediência ao teto, 

isso tem gerado preocupações. Em 

sua opinião, qual seria o momento 

adequado para Lula apresentar seus 

planos no campo fiscal?

Primeiro temos que colocar o pro-
blema onde ele está, que é no teto de 
gastos. O teto é uma regra insusten-
tável, criada pelo presidente Temer 

O sucesso no combate a choques econômicos, como o provocado pela pandemia, 

muitas vezes está na tempestividade dos gestores em mitigar seus efeitos. Quando 

se trata de cuidar de um problema estrutural, entretanto, a pressa pode ser uma 

grande inimiga. Esse é o alerta de Nelson Barbosa, ministro da Fazenda e do Plane-

jamento na gestão de Dilma Rousseff. Nesta conversa, Barbosa aponta o risco no 

apuro da aprovação da reforma do Imposto de Renda – que, mantido o atual texto, 

“levaria o próximo governo a ter de trabalhar para corrigir seus excessos”. Barbosa 

também aponta erros na estratégia da chamada terceira via, ao “colocar a distribui-

ção de renda e o combate à pobreza como algo a ser feito depois das reformas”. Isso, 

segundo ele, se refletiu na resposta dos eleitores nas eleições de 2018, e agora se 

repete nas pesquisas de intenção de voto para 2022.

Nelson Barbosa
Ex-ministro da Fazenda e do Planejamento, pesquisador associado do FGV IBRE

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“É preciso 
reconhecer que a 
estabilização não 

será rápida”



ENTREVISTA NELSON BARBOSA 

O u t u b r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  15 

rubricas específicas). Qual a lógica: 
que o presidente exponha uma tra-
jetória de gasto do seu governo, que 
pode ser crescente, cadente, constante 
– aí cada um estabelece o seu plano. 
E com submetas, pois o teto deixou 
claro que não dá para tratar todos os 
gastos da mesma forma. Então você 
teria um valor para a programação de 
investimento para 4 anos; um limite 
sobre a folha de pagamentos que acho 
que é de onde vem a maior pressão; 
e limites individualizados para gastos 
como saúde, educação. Isso poderá 
ser discutido na campanha eleitoral. 
Como mencionei, acho que o consen-
so, nesse debate, será qualitativo. Já o 
quantitativo é difícil de discutir, pois 
estamos numa tempestade sem saber 
ao menos como será o orçamento do 
ano que vem.

Em recente webinar (https://bit.

ly/3zVTyPw), Paulo Hartung (ex-

governador do ES), Fabio Giambiagi 

(FGV IBRE), e Marcos Mendes (Ins-

per) condenaram a alta participa-

ção das emendas parlamentares no 

Orçamento – que hoje representam 

51% do investimento federal. Eles 

apontam que essa captura do orça-

mento público se intensificou com o 

enfraquecimento político do gover-

no Dilma Rousseff, culminando na 

reedição das emendas de relator, em 

2020. Como avalia esse processo? 

A raiz do avanço das emendas e da 
criação de emendas impositivas não 
está no enfraquecimento do governo 
Dilma, mas em uma regra fiscal inade-
quada, que levou a um contingencia-
mento excessivo em 2011/12. A regra 
fiscal estabelecia uma meta de resulta-
do primário, que uma vez fixada não 
podia ser ajustada de acordo com o 

para ser cumprida por seus sucessores. 
Ele vem sendo furado desde 2019. 
Naquele ano, para alocar recursos 
para investimento na Marinha (com 
a capitalização da Empresa Geral de 
Projetos Navais, de R$ 10,2 bilhões). 
Em 2020, corretamente, devido à crise 
sanitária. E a partir de 2021, mesmo a 
Covid-19 não sendo mais um fato im-
previsível, tem sido usada para furar o 
teto, que também será furado no ano 
que vem. Então, parte da incerteza fis-
cal que a gente tem hoje não decorre 
de proposta do candidato A ou B para 
2023. Decorre da insustentabilidade 
da regra de gasto vigente. 

Todo mundo sabe que essa regra 
vai mudar. Acho injusto cobrar do PT 
uma resolução desse problema, sendo 
que a gente ainda tem um ano e meio 
do atual governo. A principal questão 
agora é descobrir qual o tamanho do 
furo em 2022, que é o que o Congresso 
está discutindo. Manoel Pires e Samuel 
Pessôa (pesquisadores associados do 
FGV IBRE) fizeram estimativas que 
vão entre R$ 60 e 80 bilhões. Identifi-
cado o tamanho desse furo, aí vamos 
discutir quais as diferentes propostas. 
Vi o Armínio Fraga (ex-presidente do 
BC) falando que gostaria de voltar à 
meta de resultado primário, não sei se 
é isso. Pérsio Arida (também ex-presi-
dente do BC) diz que tem que tirar a 
regra da Constituição, o que também 
significa acabar com esse teto. O con-
senso, me parece, é de que é preciso 
outra regra. E o grande debate é se é 
preciso ter uma meta de resultado, ou 
uma focada no gasto que não seja esse 
congelamento. O PT tem discutido 
isso, e apresentou no Congresso, no fi-
nal de 2020, uma proposta para criar 
uma nova meta de gasto (PEC 36/20, 
que prevê planos fiscais quadrienais, 
com uma meta global e outras para 

nível da atividade econômica. Então, 
na medida em que a economia desa-
celerou em 2011/12, o governo Dilma 
contingenciou todas as emendas e isso 
levou a uma resposta do Congresso, de 
querer fazer emenda impositiva, justa-
mente para evitar que fosse contingen-
ciada. Esse, então, foi o primeiro fator. 
Depois, a partir de 2013, a gente tem 
governos com apoio frágil no Con-
gresso, tornando-os mais suscetíveis 
a essas demandas. Acho que emendas 
parlamentares, incluindo as impositi-
vas, fazem parte do funcionamento do 
Congresso. O maior problema agora é 
a questão da emenda de relator, criada 
com pouquíssima transparência, e de 
efetividade desconhecida. O caminho 
para as emendas parlamentares, em 
linhas gerais, é aperfeiçoar a definição 
de valor, transparência e alocação. 

O governo tem buscado relacionar 

o financiamento de uma expansão 

do Bolsa Família à reforma do Im-

posto de Renda que tramita no Con-

gresso, que por sua vez vem sendo 

criticada, entre outros motivos, por 

reduzir a arrecadação. Qual sua ava-

liação sobre esse arranjo?

Não sei se é possível aprovar a re-
forma do Imposto de Renda ou não. 
Tudo indica que não será aprovada 
este ano, mas no Congresso cada se-
mana é uma novidade. Um dos pro-
blemas dessa reforma foi querer le-
vantar recursos rápidos para financiar 
uma campanha de reeleição. Quando 
foi enviada ao Congresso, aumentou 
muito rapidamente a tributação para 
custear transferência de renda, mas 
não é assim que se mexe em tributa-
ção direta numa democracia. Normal-
mente, você anuncia onde quer chegar 
e vai para lá gradualmente, até para as 
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empresas e famílias poderem se plane-
jar. Usando o presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, como exemplo, ele 
anunciou um aumento de tributação 
que é distribuído em 8 anos. Não é 
uma pancada no primeiro ano. Como 
essa reforma tinha sido pensada para 
financiar uma parcela do novo Bolsa 
Família, o texto enviado pelo governo 
ao Congresso continha uma grande 
oneração. Que, no Congresso, virou 
uma grande desoneração. Ambos os 
lados estão errados. 

Se for aprovada do jeito que está, 
muito provavelmente o próximo go-
verno, seja ele qual for, terá que tra-
balhar para corrigir excessos – como 
a ampliação de isenções para setores 
que não precisam desse incentivo – e 
criar maior progressividade. 

E avançar com a reforma da tributa-

ção indireta?

Sim. Que, para mim, é a mais urgen-
te, porque é a que causa mais perda 
de produtividade, ineficiência, perda 
de competitividade para o Brasil. 
Nesse campo, acho que há concor-
dância de 99% das pessoas quanto 
aos princípios. Mas há aqueles que 
defendem resolver tudo – impostos 
nos níveis federal, estadual e muni-
cipal – com uma só PEC. Isso já foi 
tentado, não funciona. Reforma tri-
butária é feita de forma incremental, 
imposto por imposto. Sou favorável 
a se começar a reforma da tributa-
ção indireta pelo PIS/Cofins.

Tal como o Ministério da Economia 

havia proposto?

Exato. Já havia essa proposta quan-
do estivemos no governo, quando 
Temer esteve lá: começar com os 

impostos federais, para testar o mo-
delo. Dando certo, puxa-se o resto. 
Não vou dizer que é fácil; é menos 
difícil. Seja como for, o próximo go-
verno terá de entrar com uma agen-
da de reforma tributária urgente. 
Seja para corrigir o que foi feito; seja 
para fazer o que não se conseguiu. 

Considera que a tendência de pola-

rização nas eleições de 2022 pode 

empobrecer o debate sobre temas 

fiscais, seja do futuro do teto, seja 

da reforma tributária? 

No mundo ideal, os candidatos apre-
sentariam suas preferências de políti-
ca, com seus benefícios e riscos. Em 
geral, entretanto, o que acontece no 
debate eleitoral é que cada candidato 
apresenta os benefícios da sua políti-
ca e os riscos das propostas dos ou-
tros. Por isso que o pessoal tem até 
ranço de economista. Em um mundo 
ideal, se você for claro sobre os ris-

cos de sua estratégia, isso até ajuda 
a aprimorá-la. Mas, sendo realista, a 
tendência é vermos um debate polari-
zado, não por causa da lógica da eco-
nomia, mas pela lógica da política. 
Ainda mais no mundo de hoje, domi-
nado pelas redes sociais, em que mui-
tos temas importantes acabam sendo 
reduzidos a dois ou três chavões. 

Qual sua expectativa sobre a cha-

mada terceira via?

Ainda falta um ano para as eleições, 
e muita coisa pode acontecer. A ques-
tão com a terceira via não é que ela 
está com problema agora; ela já teve 
problema nas eleições passadas. O 
povo disse que não queria a terceira 
via em 2018, e até agora parece in-
dicar que continua não querendo. E 
por quê? Acho que o problema da 
terceira via é a aposta de colocar a 
distribuição de renda e o combate à 
pobreza como algo a ser feito depois 
das reformas. Listam-se reformas e 
mais reformas, afirmando que elas 
permitirão redução da desigualdade, 
geração de emprego. Foram feitas 
muitas reformas nos últimos anos: a 
da Previdência, a trabalhista, teve pri-
vatização, concessão, o novo modelo 
da Petrobras – que é uma reforma de 
preço de combustível semelhante a 
uma política de câmbio flutuante. À 
qual, aliás, sou favorável, mas ficou 
claro que houve uma mudança muito 
rápida, e que o próximo governo terá 
de fazer uma suavização, pois a vola-
tilidade está muito grande e isso traz 
impacto macroeconômico. 

Voltando, não se pode dizer que foi 
por falta de reforma que o Brasil não 
decolou. Mas a terceira via coloca mais 
reforma na frente, dizendo que o cres-
cimento estará logo ali, e isso não aca-

“Acho injusto  

cobrar do PT uma 

resolução (sobre o  

teto de gastos).  

O problema agora é 

descobrir o tamanho do 

furo em 2022”
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junto ao economista André Ron-

caglia (Unifesp), são apresentadas 

análises de políticas para reerguer 

a economia brasileira inspiradas no 

plano de recuperação dos Estados 

Unidos formulado pelo governo Bi-

den, marcado pelo resgate da parti-

cipação do Estado e do gasto públi-

co. Considera que no atual contexto 

de trajetória crescente de inflação e 

de juros, para o qual a influência do 

quadro fiscal é marcante, ainda seria 

viável um desenho no qual se gasta 

primeiro para se tributar depois?

Acho que sim, principalmente no 
campo do investimento. Veja, a prin-
cipal restrição que temos hoje para o 
crescimento no Brasil é a de energia. 
Nosso investimento em infraestrutura 
não está repondo nem a depreciação 
do que existe, o estoque está caindo. 
Vale a pena aumento do investimen-
to público e incentivo ao investimento 
privado, mesmo que seja com expan-
são de dívida no curto prazo. Tudo é 

ba nunca, pois sempre há outra refor-
ma a se fazer. Concordo que é preciso 
fazer reformas, mas também é preciso 
coordenar iniciativas que dão benefí-
cios mais rapidamente, especialmente 
para a população mais exposta. Quem 
tem fome tem pressa. É muito Quem 
tem fome tem pressa. É muito fácil fa-
lar de reforma num gabinete com ar-
condicionado, podendo esperar esse 
impacto acontecer. Mas o fato é que 
a miséria aumentou. Então, qualquer 
governo tem que, já na largada, sair 
com um programa de combate à po-
breza massivo, de geração de emprego 
massivo e, paralelamente, fazer refor-
ma. As duas coisas têm que ir juntas. 
O erro da terceira via foi propor muita 
reforma sem se preocupar em como os 
mais fragilizados atravessariam esse 
período, esperando seu efeito.. Refor-
mas não têm efeito rápido. E algumas 
não dão certo. Com isso, as pessoas 
acabam percebendo só o custo, não o 
benefício. Expõe-se muita gente a um 
risco sem ganho claro. As pessoas po-
dem não saber de economia, mas sa-
bem do risco em que elas vivem.

Mas hoje, quando se fala em tercei-

ra via, aponta-se a possibilidade de 

uma coalizão que não ocorreu em 

2018, correto?

Acho engraçado o pessoal falar de 
coalizão se nem o PSDB se entendeu 
ainda: está o João Doria (governador 
de SP) brigando com o Eduardo Leite 
(governador do RS), brigando com o 
Aécio Neves (MG)... O problema de 
desunião não está na esquerda, não. 
Sempre esteve no centro. 

No livro Bidenomics nos trópicos 

(FGV Editora, 2021), que organizou 

questão de tamanho. Não temos como 
chegar no nível dos Estados Unidos, 
mas se for algo bem focalizado, com 
transparência, pode inclusive melho-
rar a situação fiscal no médio prazo. 

Já no campo das transferências de 
renda, acho que é preciso uma co-
ordenação com medidas do lado da 
receita, porque estamos falando de 
gasto corrente. Idealmente, tem que 
se aumentar gasto corrente gerando 
receita corrente que o financie. Nisso, 
inclusive, até o governo de extrema-
direita de Bolsonaro se rendeu, pro-
pondo uma reforma para tributar 
os mais ricos que financiasse uma 
transferência maior. Mas essa é uma 
discussão que normalmente se tem no 
primeiro ano de governo, até porque 
mudança de tributação direta tem que 
ser aprovada com anterioridade, pois 
só vale para o ano seguinte. E, como 
já mencionado, provavelmente essa é 
uma discussão que terá que ser feita 
no próximo governo. Então, a estra-
tégia seria de dívida para investimen-
to, e tributação para transferências. 

É possível uma permissão para gas-

tar mais?

Não necessariamente se trata de 
gastar muito mais. Veja, hoje temos 
o teto de gastos que deveria limitar 
despesas, mas estamos gastando 
em emenda de bancada, mudando 
a Constituição de seis em seis me-
ses. Desse jeito, você acaba gastan-
do mais e de forma desorganizada, 
pouco transparente e pouco efetiva. 
Falo em uma saída organizada, por 
exemplo, fixar que iremos investir 
R$ 200 bilhões em infraestrutura 
nos próximos 4 anos, definindo em 
que. Sem planejamento, acaba-se 
gastando os mesmos R$ 200 bi-

“O erro da terceira via 

foi propor muita reforma 

sem se preocupar em 

como os mais fragilizados 

atravessariam esse 

período, esperando  

seu efeito”
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lhões, mas via emenda parlamentar 
de pouca transparência.   

Várias propostas foram feitas, mes-

mo dentro do próprio governo Bolso-

naro, em relação à reformulação do 

Bolsa Família. Qual linha considera a 

mais adequada, tendo em vista o au-

mento da pobreza com a pandemia?

A lógica do Bolsa Família já precisava 
de uma atualização. Além de revisar o 
valor, é preciso simplificar ou mesmo 
unificar os benefícios para crianças e 
adolescentes; reduzir os desincentivos 
para a saída do programa. Isso já ti-
nha sido estudado, há muita conver-
gência sobre o assunto, e o próprio 
PT já havia feito propostas sobre o 
tema. Mas aí chega o grande desafio 
– para o mundo inteiro, não só o Bra-
sil – trazido pela pandemia, deixando 
claro que há uma população de invi-
síveis que não consegue acesso rápi-
do a programas de proteção de renda 
quando vem uma crise. 

Então, além de reforçar o Bolsa Fa-
mília para combater a pobreza, agora 
também é preciso, como complemen-
to, construir um programa de seguro 
de renda para aquela pessoa que não 
tem emprego formal. Vários países 
do mundo pensam hoje em como re-
duzir a precariedade dessa população 
que trabalha em empregos informais 
ou autônomos e estão muito expostos 
a flutuações econômicas, e por isso é 
preciso esse complemento. Todos estão 
pensando na melhor forma de fazê-lo: 
formalizar o trabalhador de aplica-
tivo, criar sindicatos, cooperativas, 
entre outras alternativas. A proposta 
elaborada pelo Centro de Debates de 
Políticas Públicas (CDPP) – que inspi-
rou o PL 5.343/2020, da Lei de Res-
ponsabilidade Social –, cria um seguro 

de renda a partir de uma contribuição 
do trabalhador e outra do governo, 
que também é uma opção. Tudo é 
muito novo. Ninguém sabe ainda qual 
a melhor forma, mas todos sabemos 
que é preciso fazer alguma coisa.

É algo desafiador, mas temos a 
vantagem de que, do ponto de vis-
ta da tecnologia da informação, já 
existem instrumentos para não dei-
xar ninguém invisível. Todo mundo 
pode ter um cadastro de renda, e a 
tendência é integrar o cadastro de 
combate à pobreza com o cadastro 

de tributação de renda. Assim, tri-
buta-se quem tem renda elevada, e 
quem tem renda baixa recebe trans-
ferência. Aí você tem um programa 
de renda mínima numa base só. 

Esse é o caminho que se observa no 
mundo, e há várias formas de se che-
gar lá. É a discussão do século 21, pois 
já não há mais problemas, como no 
passado, para se fiscalizar. Hoje está 
tudo no celular. Então, podemos co-

meçar uma reforma com a expansão 
do Bolsa Família e a criação de um se-
guro de renda, e construindo o sistema 
a partir daí. Veja o caso da Previdência 
que temos: ela não foi construída do 
nada. Ela teve como base o esquema 
de previdência privada de alguns seto-
res, sindicatos, que acabou servindo de 
modelo para o país como um todo.

A Previdência, aliás, está dentro dos 

desafios de políticas, dada a tendên-

cia de menos formalização e novos 

arranjos no mercado de trabalho?

Sim. É algo que se pode desenvolver 
a partir da combinação desse seguro 
de renda, que eventualmente poderá 
incluir a Previdência. A pessoa con-
tribui, e o governo coloca a sua par-
te. Essa poupança vira uma proteção 
à perda de renda no curto prazo, e 
um fundo de previdência, que tam-
bém é uma espécie de capitalização, 
mas com participação do governo. 

Qual o melhor desenho de uma po-

lítica industrial para o Brasil, diante 

da necessidade de conciliar desa-

fios como o de geração de emprego 

e de sustentabilidade ambiental?

As coisas estão relacionadas, mas é 
possível dividi-las. Para gerar emprego 
mais rápido, não tem muito segredo: é 
construção civil. Ela gera emprego, e 
nas cidades. E isso pode estar atrelado 
à política industrial, porque uma das 
coisas que está acontecendo no mun-
do, e que no Brasil ainda está engati-
nhando, é a adaptação urbana para 
uma economia mais sustentável. De 
prédios inteligentes com rede de ener-
gia mais eficiente ao incentivo ao uso 
do transporte público, cuja tendência 
é de migração para o sistema elétrico 

“Vale a pena aumento  

do investimento público  

e incentivo ao 

investimento privado, 

mesmo que seja com 

expansão de dívida no 

curto prazo”



ENTREVISTA NELSON BARBOSA 

O u t u b r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  19 

ou híbrido, demandando uma nova 
rede de carregamento, tudo passa pela 
construção civil. Esse para mim é o ca-
minho mais óbvio, que vários países 
estão adotando: reformula-se tudo, 
gera-se emprego no curto prazo, tor-
nando as cidades mais sustentáveis.

Aí vamos para a parte tecnológi-
ca, em que o foco não é tanto o em-
prego, mas mudanças de padrão. Há 
uma mudança na matriz energética 
no mundo inteiro, para renovável, 
da qual o Brasil pode participar com 
inovação, produtos. Também há uma 
corrida tecnológica de digitalização e 
informatização na qual talvez não es-
tejamos inseridos na ponta, mas tem 
muita coisa incremental com a qual 
se pode trabalhar. Ficou claro, nes-
ta crise, que chip é algo tão crucial 
quanto petróleo, aço e energia. Hoje, 
70% a 80% da produção mundial 
está na Ásia. Travou a Ásia, travou 
o mundo inteiro. Temos que ter pro-
dução de chip nacional. Não precisa 
ser o mais avançado, aquele que bota 
satélite no espaço. Mas de celular, 
máquina de cartão de crédito, aque-
le usado para controlar a injeção de 
combustível – seja com capital nacio-
nal, internacional, parcerias público-
privadas. Na digitalização, também 
há muito a se desenvolver no Brasil.. 
Por exemplo, na questão da inteli-
gência artificial para processamento 
de textos em português, nós é que 
podemos fazer isso. Outra frente que 
se destacou na pandemia é a da eco-
nomia da saúde, na qual tampouco 
podemos deixar de investir. 

Como seriam os incentivos para es-

sas atividades?

Política de inovação, incentivo à pes-
quisa, diversificação produtiva com 

parceria do setor privado. Não se 
trata de escolher uma empresa, mas 
apostar em áreas de pesquisa e in-
vestimento, como as que mencionei: 
saúde, energia e digitalização, que 
no final todos irão usar. 

Ano que vem a população brasi-

leira deverá se ver menos exposta 

ao risco de contágio da Covid-19, 

mas diante de um mercado de tra-

balho crítico, com inflação e cres-

cimento baixos. Como convencê-

la da capacidade de recuperação 

econômica do país? 

Sempre digo que temos um proble-
ma basicamente interno. Não que 
o contexto internacional seja sim-
ples. É desafiante, com a desace-
leração da China por mudança no 
padrão de crescimento, a questão 
ambiental, a corrida tecnológica. 
Mas nosso impasse hoje é fiscal. 
Temos um problema em reais. Que 

podemos resolver aqui dentro. Não 
precisamos de financiamento exter-
no, acordo com o FMI, então é um 
problema da sociedade brasileira, 
clássico da democracia, que é a in-
compatibilidade de quanto as pes-
soas estão dispostas a pagar em tri-
butos e quanto querem receber em 
serviços. Tem países que conseguem 
resolver isso mais rápida e civiliza-
damente, outros ficam batendo de 
um extremo ao outro, gerando in-
flação, crise financeira. O desafio 
é chegar a uma estratégia em que a 
gente consiga promover o reequilí-
brio fiscal, levando a inflação para a 
meta, estabilizando o câmbio. Mas 
não da forma, como disse, que é o 
problema crônico da terceira via: 
estabilizando o fiscal e deixando 
tudo bem para 30% da população. 
A recuperação não pode ser só para 
“Lebloners” e “Faria Limers”. Tem 
que ser para todo mundo.

Então, é preciso chegar a um 
consenso de reequilíbrio fiscal que 
promova essa estabilização e um 
crescimento que beneficie uma 
grande parte da população brasilei-
ra, não a menor parte. Mas é preci-
so reconhecer que essa estabilização 
não será rápida. Uma das coisas que 
temos falhado constantemente é em 
tentar ajustes rápidos. Desde 2014 
a gente tem prometido ajustar o fis-
cal em 1 ano, zerar o primário. Mas 
está na cara que esse ajuste vai levar 
quatro, oito, 12 anos. Mas é preci-
so começar. Quem conseguiu fazer 
ajuste bem-feito – é só olhar para a 
Ásia, para a Europa – o fez gradual-
mente, porque a saída é negociada. 
Tem que se chegar a um consenso 
mínimo político para fazer um re-
equilíbrio fiscal que vai levar uma 
década inteira.   

“É preciso chegar a um 

consenso de reequilíbrio 

fiscal que promova 

estabilização e um 

crescimento que  

beneficie grande parte  

da população” 
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Dados serão como o novo petróleo a 
mover a economia e a sociedade na 
nova era digital, cujas transforma-
ções foram abreviadas e acentuadas 
pela pandemia da Covid-19. Ga-
nhou força a ciência dos dados e os 
seus especialistas se tornam um dos 
profissionais mais demandados e va-
lorizados no mercado de trabalho. 

Não apenas os negócios passa-
rão cada vez mais a girar em torno 
de dados, mas também as políticas 
e as práticas públicas deverão ser 
cada vez mais por eles moldadas e 
movidas. Isso deverá provocar uma 
ruptura radical de comportamento 
na direção e na gestão das contas pú-
blicas. Talvez não se dê na forma de-
sejada um grande e imediato bug do 
milênio. Mas se espera, ou melhor, 
se anseia que as evidências possam 
pautar de forma crescente os traba-
lhos técnicos, desde os policy makers 
do Executivo, como dos consultores 
do Legislativo e até os ajudantes dos 
juízes. No ditado popular, o Brasil é 
o país do oito ou oitenta. Precisamos 
passar de um para o outro. 

A formulação e o debate do 
projeto em curso de reforma do 
imposto de renda é um retrato fiel 
da negação à ciência, pois mesmo 

da opção por se vacinar superior à 
de muitos outros países.1

O histórico de modernização de 
ações de governo no Brasil é rico em 
experiências bem-sucedidas, ainda 
que pontuais e que precisam ser ex-
pandidas e generalizadas. A começar 
pelo próprio imposto de renda, uma 
vez que foi dos primeiros países no 
mundo a adotar em larga escala e 
com total eficiência a elaboração di-
gital das declarações, inclusive pelas 
pessoas físicas, e sua transferência 
eletrônica para a Receita, resultando 
na distinção de vários prêmios no 
exterior.2 Se a relação para ou com 
o contribuinte funciona muito bem 
e se tem o insumo básico nos com-
putadores da autoridade fazendária, 
falta resolver o que deveria ser mais 
fácil, a extração gerencial de tais in-
formações e a transformação em ba-
ses de dados e relatórios que permi-
tissem sua análise a mais completa 
e correta. Está sendo discutida uma 
remodelagem radical do imposto de 
renda das empresas do país, mas a 
página de dados abertos da RFB pa-
rou a divulgação de dados do IRPJ 
no exercício financeiro de 2013.3

Os dados, todos com detalhes, 
são fornecidos pelos contribuintes, 

Políticas públicas sem  
(com) evidências

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

sendo uma matéria tão sensível e 
que atinge toda a economia, par-
te de um diagnóstico desatualiza-
do, quando não equivocado, e que 
não simula os efeitos, até porque 
oficialmente se considera que da-
dos geram desinformação. Isso, 
em meio à catastrófica e desumana 
ação de enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, que conseguiu a faça-
nha de elevar o país ao emblemático 
posto de maior pária internacional, 
de modo que exigirá muito esforço 
e tempo de futuros governos para 
reverter tal estigma. 

Os próximos governantes, para 
tanto, terão que recorrer, talvez até 
mais do que em outros países, para 
formular e executar políticas e prá-
ticas governamentais com base em 
evidências. Será preciso dar uma 
guinada radical na situação atual e 
um choque de uso da ciência como 
insumo essencial para nortear as de-
cisões públicas. Essa não será uma 
missão impossível. A começar pela 
fama do povo de ser inovador, criati-
vo, e se adaptar rapidamente a novas 
respostas. E mesmo diante do famo-
so negacionismo do atual governo 
federal, os brasileiros dão a maior 
prova de confiança na ciência diante 
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mas não são divulgados publica-
mente para balizar as discussões e 
as decisões. E, sejamos sinceros, não 
apenas as autoridades tributárias 
e econômicas, como também mui-
tos analistas e parlamentares não 
se importam em opinar e em votar 
mudanças no imposto de renda sem 
saber ao certo como ele é atualmen-
te arrecadado e muito menos tendo 
ideia de como passará a ser recolhi-
do. Em que pesem sucessivos alertas 
de alguns para a falta ou a inconsis-
tência das simulações.4

A negativa oficial do Ministério 
da Economia para acesso aos dados 
que embasaram a proposta de refor-
ma do IR com base na Lei de Acesso 
a Informações talvez se possa con-
siderar como a mais perfeita síntese 
do que seja uma política pública sem 
evidências públicas: 

A divulgação de documen-
tos que se referem a apenas 
parcelas das discussões relati-
vas a matérias tão complexas 
quanto aquelas versadas no 
PL 2.337/2021, como ocorre 
com os documentos produzi-
dos nas fases iniciais e inter-
mediárias de tais discussões, 
poderia gerar desinforma-
ção à sociedade, o que con-
traria os objetivos da Lei no 
12.527/2011.5

Com os dados consolidados do 
DIRPF se pode tentar verificações que 
mostram por vezes distâncias expres-
sivas entre fatos e versões. Assim, é 
emblemático quem se beneficiará do 
aumento (+31%) do valor da faixa de 
isenção do IRPF, que está na origem 
da proposta, defendida pelo Ministé-
rio da Economia6 como uma medida 
crucial para beneficiar os contribuin-

tes de menor renda – inclusive para 
que 5,6 milhões deixem de ser tri-
butados. Foram distribuídas tabelas 
apontando, para diferentes valores 
de renda, quanto é e quanto ficaria 
o IRPF, com maiores reduções relati-
vas para quem menos ganha. Mas, a 
mesma conta em valores brutos não 
foi divulgada. Sem acesso aos micro-
dados, nunca divulgados pela RFB, 
obviamente excluída a identificação 
de contribuições (como fazem auto-
ridades fazendárias de outros países 
ou em pesquisas do IBGE), a Insti-
tuição Fiscal Independente (IFI) do 
Senado Federal fez uma simulação de 
considerar os efeitos da proposta nos 
empregados abrangidos pela RAIS.7  
A proxy mostrou que a correção da 
tabela do IRPF reduzirá em 12,2% 
a arrecadação (de R$ 11,3 para R$ 
9,9 bilhões), mas a IFI também cal-
culou como se distribui por faixa de 
renda a perda de receita de R$ 1,38 
bilhão, sendo que 80,3% (ou R$ 1,1 
bilhão) beneficiarão os assalariados 
sujeitos à alíquota de 27,5%; no ou-
tro extremo, apenas R$ 108 milhões 

para a faixa de alíquota de 7,5% – 
vide figura 1. As simulações da IFI 
demonstram que o impacto bruto é 
radicalmente inverso ao relativo, por-
que elevar a faixa de isenção beneficia 
igualmente todos os contribuintes, e, 
por princípio, quanto mais sua renda 
está distante daquele valor, mais se 
beneficiará em reais. Ao contrário do 
discurso oficial e do senso comum, 
na aproximação calculada pela IFI, o 
projeto de lei em tramitação colocará 
10,2 vezes mais reais no bolso coleti-
vo dos empregados mais bem remu-
nerados do país e sujeitos à alíquota 
mais alta do IRPF do que entrarão 
no caixa coletivo daqueles de menor 
renda, isentos ou sujeitos à menor das 
alíquotas do imposto.

Se tivéssemos uma política tributá-
ria baseada em evidência e se o obje-
tivo fosse mesmo só desonerar do im-
posto de renda aqueles trabalhadores 
de menor renda, talvez fosse muito 
mais eficaz aumentar a porcentagem 
do desconto padrão aplicado aos 
contribuintes que optam pelo regi-
me simplificado, sem alterar a tabela 
progressiva8 – o que seria até condi-
zente com a proposta original da RFB 
de restringir o acesso de contribuintes 
de maior renda a tal regime. Seria até 
possível combinar as duas medidas, 
como uma correção menor da faixa 
de isenção, para excluir milhões de 
contribuintes com renda próxima a 
tal valor, e, também, ampliar o des-
conto padrão para beneficiar os con-
tribuintes que se seguiriam com renda 
próxima, de modo que a consequente 
perda de arrecadação não alcançasse 
aqueles de maior renda e melhor se 
atenderia ao objetivo de tornar ainda 
mais progressivo o imposto de renda 
brasileiro. Por outro lado, com acesso 
aos microdados, se poderia controlar 

Sem usar evidências, 

mais uma vez, a política 

tributária se prende a teses 

passadas que podem ter 

perdido a validade, ou se 

agarra a mitos que nunca 

foram validados
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e reduzir a perda de receita e dispen-
sar mudanças tão drásticas e inopor-
tunas no resto do imposto de renda.

Na mesma direção, a busca por 
progressividade no sistema tributário 
ao tributar lucros e dividendos distri-
buídos à pessoa física deveria passar 
por apresentar ao menos dois cenários 
básicos. A regra adotada de tributação 
exclusivamente na fonte e com uma só 
alíquota é, por princípio, menos ade-
quada do que considerar esta também 
uma renda tributável e a submeter à 
tabela progressiva, inclusive de modo 
a permitir que os empresários ou ren-
tistas possam se aproveitar das mes-
mas deduções que hoje são assegura-
das aos assalariados. 

Será mantida e talvez ampliada a 
discriminação contra aqueles que não 
são assalariados e o trabalho é remu-
nerado como lucro, pois, realizam os 
mesmos gastos daqueles e não pode-
rão usufruir dos mesmos descontos 
na hora de declarar o IR. Em 2019, 
quando computados os 3,6 milhões 
de contribuintes que declararam re-
ceber lucros e dividendos, a RFB 
informou que eles declararam paga-
mentos de R$ 33,1 bilhões com des-
pesas médicas, com instrução e pre-
vidência privada, mas só abateram 
R$ 19,1 bilhões ou 58% na apuração 
do imposto devido (isso explica por-
que arcaram com tais gastos usando 
renda tributável). Desse conjunto, os 

empresários, na base da pirâmide de 
renda, que ganham até cinco salá-
rios-mínimos, só deduzem 44% do 
que pagam com os três itens citados, 
enquanto, no outro extremo, no alto, 
os que ganham mais de 320 salários, 
aproveitam 60% – ver figura 2. Neste 
particular, o sistema atual e mesmo o 
proposto continuará a discriminar e 
penalizar quem empreende e produz, 
sem se tornar rico. A pretexto de se 
tributar 30 mil contribuintes ditos 
super-ricos se criará mais problemas 
para mais de 3,6 milhões de outros 
contribuintes, muitos talvez longe até 
de serem considerados classe média 
(se contada a renda líquida). 

Talvez esteja aí a razão pela qual 
nem se cogitou essa segunda hipóte-
se de voltar ao modelo de IR vigente 
até 1995 e que predomina no resto 
do mundo. Em 2019, computado 
todo o IRPF (devido e na fonte) e 
todas as rendas (inclusive isentas), 
a alíquota efetiva média geral era de 
7,6% (ou de 8,5% se excluídos di-
videndos), muito abaixo da alíquota 
de 15% proposta para retenção na 
fonte. Melhorar a justiça fiscal do 
IR, de novo, é só um pretexto que 
não resiste a simulações mais acura-
das, inclusive de pesquisadores foca-
dos em combater a desigualdade.9 

Sem usar evidências, mais uma 
vez, a política tributária se prende a 
teses passadas que podem ter perdido 
a validade, ou se agarra a mitos que 
nunca foram validados. A proposta 
de reforma do IR mantém a distorção 
que penaliza proporcionalmente mais 
aqueles que são puramente empreen-
dedores, porque continuarão a não 
ter renda tributável para declarar, 
ou porque serão tributados exclusi-
vamente na fonte, se confundindo a 
lógica produtiva com a financeira. 

Figura 1 Estimativa da IFI da redução mensal do 
recolhimento de imposto de renda na fonte, dos 

empregados, por faixa de alíquota 

 7,8% (R$ -108,5 milhões)

7,6% 
(R$ -104,7 milhões) 

4,3% 
(R$ -59,5 milhões)

80,3% 
(R$ -1.112,3 milhões)

7,5% 15,0% 22,5% 27,5%

Fonte: IFI, Nota Técnica no 49 de 29 de setembro de 2021. 
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O negacionismo político respal-
da e estimula a negligência técnica. 
Por mais que assuste e até desesti-
mule, há movimentos que permitem 
ser superados por novas pessoas e 
novas atitudes. É interessante citar 
iniciativas em curso em diferentes 
órgãos públicos do país para se es-
tudar e até para se implantar ações 
que permitam avaliar e gerir a coi-
sa pública com base em evidências, 
bem como transpor as exigências 
crescentes da sociedade mundial por 
uma governança pública que seja 
não apenas mais eficiente, como 
também tenha responsabilidade so-
cial e ambiental. Aliás, estas serão 
tão ou até mais exigidas que a sus-
tentabilidade fiscal, da mesma for-
ma que se passa cada vez mais nas 
finanças privadas, porque não bas-
tará provar capacidade de se pagar 
suas dívidas, mas atestar que isso 
se faz condizente com boas práticas 

que melhorem a equidade (de ren-
da, de gênero) e o meio ambiente.

Para ilustrar os novos ventos que 
começam a soprar na gestão pública 
brasileira, vale mencionar que se tem 
elaborado reflexões de caráter mais 
teóricas,10 mapeado as metodologias,11 
capacitado e debatido em eventos 
disponíveis publicamente,12 se apli-
cam métodos sofisticados de dados 
para avaliações,13 e até resultado  
em prêmios.14

Em particular, chama a atenção o 
Guia brasileiro de análise de dados: 
armadilhas & soluções, editado por 
Shikida, Monasterio e Nery, para a 
Enap,15 cobrindo oito temas de go-
verno (mas nenhum deles sobre tri-
butação ou fiscalidade). 

A própria governança pública,16 
organizada em padrões semelhan-
tes à corporativa, também tem sido 
objeto de atenção crescente – in-
cluindo desde manual do TCU,17 

regulação por decreto,18 até cres-
centes estudos acadêmicos.19 

O uso dos dados pelo governo, 
como em todo o mundo, implicará 
um processo em que se avance se-
quencialmente da digitalização de 
informações públicas para a digita-
lização do governo em si. Porém, é 
preciso produzir mudanças mais ra-
dicais e se promover a transforma-
ção digital, que se dá pelo emprego 
estratégico de recursos e capacidades 
da organização em prol de mudanças 
paradigmáticas de processos, opera-
ções, cultura e mentalidade.20 Em ava-
liações internacionais recentes sobre 
o governo eletrônico, os contrastes 
brasileiros são curiosos. Em ranking 
da OCDE,21 o índice do Brasil fica 
na média do bloco, porém, é cerca 
de 40% superior quando se mede a 
proporção de indivíduos que usam a 
internet para interagir com autorida-
des públicas (53% contra 37%). No 

Fonte: RFB. Elaboração própria. 

Faixa SM mensal

Declatantes totais
Declarantes recebedores de lucros, 

dividendos e de rendimentos de sócio e 
titular de microempresa

R$ milhões
Deduções/

valores pagos

R$ milhões
Deduções/

valores pagosDeduções
Valores 
pagos

Deduções
Valores 
pagos

Até 5 20.135,55 33.484,26           60,13 882,31 2.001,45 44,08

De 5 a 10 35.452,13 53.292,33           66,52 2.234,05 4.046,27 55,21

De 10 a 30 49.605,08 71.303,10           69,57 6.566,64 11.090,59 59,21

De 30 a 80 19.298,98 28.817,04           66,97 6.174,98 10.192,61 60,58

De 80 a 320 4.000,49 6.846,02           58,44 2.394,85 4.327,45 55,34

Mais de 320 1.176,75 1.933,67           60,86 911,37 1.525,16 59,76

    Total 129.668,98 195.676,42 66,27 19.164,19 33.183,52 57,75

Figura 2 Consolidação das declarações do IRPF de 2019: deduções e pagamentos com 
previdência privada, saúde e educação, por faixa de renda, total e empresários
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ranking da ONU,22 o Brasil fica no 
54o lugar, mas, detalhados indicado-
res, sobe para 20o na oferta de servi-
ços governamentais online e para 4o 
no número de usuários na internet. 
Isto significa que, embora o Brasil fi-
que muito para trás em infraestrutura 
e tecnologia, o brasileiro se conecta 
mais à internet como poucos outros 
no mundo e, melhor ainda, se conec-
ta aos serviços do governo na internet 
mais do que habitantes de países ri-
cos, que têm melhor tecnologia e até 
mais presença do governo, mas não a 
usam tanto. A vantagem relativa aos 
outros países está muito mais no bra-
sileiro do que no governo brasileiro. 
Isso abre oportunidades imensas para 
se promover transformações não ape-
nas digitais como sociais. O caminho 
para isso está na modernização da 
administração pública brasileira, em 
suas três esferas de governo.

É natural o desalento, o descré-
dito ou mesmo o desespero, ao pro-
por transformação digital quando o 
maior mandatário do país faz ques-
tão de anunciar ao mundo que igno-
ra a ciência e que a mentira faz parte 
da política, que autoridades econô-
micas se negam a divulgar dados que 
provocariam desinformação, que 
parlamentares votam projetos de lei 
com dezenas de páginas distribuídos 
poucos minutos antes da decisão, en-
tre outros fatos bisonhos. Mas, com 
o pouco que se pôde citar no espaço 
curto deste artigo, existem condições 
e sobretudo técnicos, cientistas, que 
longe dos holofotes e com muito 
esforço, resistem e promovem a ci-
ência (que passa também por admi-
nistração, economia, contabilidade, 
direito). Eles vêm se preparando e 
preparando as bases para que o uso 
de dados possa cada vez mais pautar 

a formulação, a execução, a avalia-
ção e a consolidação das políticas 
públicas no Brasil. Vamos mudar a 
chave de sem para com evidências na 
gestão pública. 

1Entre outros, ver levantamento do Centro Sou 
Ciência, em 1/9/2021, em: https://medicinasa.
com.br/apoio-vacinacao-ciencia/ 

2Ver: http://www.receita.fazenda.gov.br/10anos/
premios/default.htm

3Ver: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/
acesso-a-informacao/dados-abertos 

4Entre outros, ver artigo em que Vasconcelos, 
Matthiese e Malpighi alertaram: “Imposto de 
Renda: um PL com dados desatualizados”, em 
30/8/2021 – em: https://tinyurl.com/yfa39lbd 

5Noticiado pela Folha de S.Paulo, em: https://
tinyurl.com/yjo96f9w, a íntegra da resposta da 
RFB consta no Parecer 82/2021, disponível em: 
https://tinyurl.com/ygt8y8rp 

6Ver divulgações oficiais em: https://tinyurl.
com/ye3eyrx7 

7A Nota Técnica no 49 da IFI consta em: https://
tinyurl.com/yhh2hpx4. A proxy a partir da RAIS 
não compreende aposentados, autônomos e 
aluguéis recebidos. 

8Para evitar que o benefício dependesse de res-
tituição do imposto de renda, poderia até ser 
autorizado que o mesmo desconto já fosse con-
siderado para cálculo da retenção na fonte. 

9Vide as conclusões críticas de Bottega et al, “A 
proposta de reforma tributária para o impos-
to de renda de pessoa física e seus efeitos na 
desigualdade”, 16/8/21, disponível em: https://
tinyurl.com/yjzaam2y 

10Um bom exemplo é o texto para discussão de 
Maurício Pinheiro, publicado no Ipea, “Políticas 
públicas baseadas em evidências (PPBes): deli-
mitando o problema conceitual”, em 2020 – ver 
https://tinyurl.com/yjr5evzx . Há uma vasta bi-
bliografia ao final. 

11É o caso do caderno da Enap no 75, Boeira et 
al., “Mapa de evidências em políticas públicas: 
desafios e reflexões sobre a metodologia”, de 
2021 – ver: https://tinyurl.com/ydprg3q4. Tam-
bém se pode citar o documento da Rede A Pon-
te, “Políticas públicas baseadas em evidências” 
– em: https://tinyurl.com/yforvya6 

12Ver ciclo de palestras da Enap, sob o título de 
“Políticas públicas com base em evidências. O 
que é? Por que importa? Como fazer?”, sendo a 
voltada para avaliação disponível em: https://
tinyurl.com/yfuo56s6. Também é o caso de de-
bate de Bruno Carazza e Leonardo Monasterio, 
em 21/9/2021, disponível em: https://tinyurl.
com/yerdfgbz 

13Um exemplo é o trabalho de Sandio dos San-
tos, “Data science aplicado a dados abertos do 
governo federal: estudos de caso sobre a eco-
nomia dos municípios brasileiros” – ver em: ht-
tps://tinyurl.com/yjqdvs9k 

14Ver Prêmio Evidência, da EESP FGV, disponível 
em: https://tinyurl.com/ygg6j8mr 

15Disponível em: https://tinyurl.com/yge9vs88 

16Conceito diferente e muito mais amplo que 
mera gestão governamental – como bem ex-
plicita este debate com Paulo Grazziotin na 
ENP – em: https://tinyurl.com/ygn6nkfb. Ou 
ainda, uma boa síntese da conceituação da 
governança pública, ver Brainard Peteres em 
revista do TCU: https://tinyurl.com/yhyjfg3b 

17Ver “TCU referencial básico de governan-
ça organizacional – 2020”, em https://bityli.
com/GWIA5  

18Decreto no 9.203, de 22/11/2017, fixou a Polí-
tica de Governança da Administração Pública 
Federal – ver https://tinyurl.com/yf4hz63j

19Para uma revisão bibliográfica brasileira re-
cente, ver: Guedes e Silva, 2021, em: https://
tinyurl.com/yeyqt633 

20Para o debate sobre conceitos do universo 
digital, ver Gartner (https://gtnr.it/3rlthFZ) 
e Gong & Ribiere (https://tinyurl.com/yzxn-
zudc). 

21Ver “Going digital toolkit”, OECD, em: https://
goingdigital.oecd.org/en 

22Ver 2020 UN, E-government survey: https://
tinyurl.com/y6hh9u6r

É natural o desalento, ou 

mesmo o desespero, ao 

propor transformação 

digital quando o maior 

mandatário do país faz 

questão de anunciar ao 

mundo que ignora a ciência



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


MACROECONOMIA

2 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2021

A indústria continua apresentando 

um desempenho pífio este ano, en-

quanto o comércio se recupera, bem 

como os serviços, estes em menor 

intensidade, com o arrefecimento da 

pandemia. O descolamento entre o 

desempenho dos dois primeiros vem 

se acentuando, atingindo a maior 

distância desde 2003. Utilizando a 

média daquele ano como base de 

comparação, o índice de volume de 

vendas do comércio era, em julho 

deste ano, 109 pontos percentuais 

superior ao da produção física da 

indústria de transformação. Não 

é possível explicar essa diferença, 

constante e progressiva, por um pro-

cesso de ajuste de estoques. A expli-

cação mais plausível reside no com-

portamento do comércio exterior.

Desde 2006, o volume de impor-

tações da indústria de transforma-

ção supera o das exportações. No 

auge da apreciação cambial, no pe-

ríodo 2010-12, as importações de 

bens de consumo eram cinco vezes 

superiores às de 2003 (em quantida-

de, isso é, sem considerar as varia-

ções de preços). Hoje são 3,7 vezes 

maiores. O volume de exportações 

da indústria de transformação, por 

seu turno, encontra-se em patamar 

semelhante ao observado em 2006. 

Houve uma pequena melhora após a 

recente desvalorização da moeda: em 

agosto deste ano, o patamar era 6% 

superior ao observado em fevereiro 

de 2020, já descontados os efeitos 

sazonais. Mas ainda é muito pouco 

para compensar essa prolongada 

debilidade das vendas externas e da 

produção industrial, que se encontra 

atualmente no nível de 2004. 

 Não é possível a indústria se re-

cuperar com tamanho descompasso 

entre as exportações e as importações 

de seus produtos. Aumentos da ren-

da, mesmo que sejam temporários, 

melhoram as vendas do comércio e 

podem estimular a produção indus-

trial, mas nas oportunidades em que 

a renda se elevou no Brasil, como 

na segunda metade dos anos 2000 e 

início dos anos 2010, os principais 

beneficiários foram os importadores 

e produtores em outros países. 

Um vazamento da demanda in-

terrompe um possível ciclo de cres-

A reversão da política de  
comércio exterior é essencial  

para salvar a indústria

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



CONJUNTURA MACROECONOMIA

O u t u b r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 7 

Indicadores dessazonalizados da produção, 
comércio interno e comércio exterior (2003 = 100)

Fonte: IBGE e ComexStat.

cimento que pode resultar de fato-

res exógenos como, por exemplo, o 

crescimento da economia mundial. 

A busca de mercados externos po-

deria compensar, para o produtor, 

a perda de mercados internos; po-

rém, o mesmo fator que estimulou 

o vazamento da demanda no caso 

brasileiro – a valorização da moe-

da – desencorajou as exportações, 

sem considerar todas as demais 

restrições que os produtores locais 

encontram para atuar no mercado 

externo: custo do dinheiro, estru-

tura tributária, logística arruinada, 

falta de suporte ao exportador no 

exterior, descontinuidade das polí-

ticas, burocracia, ausência de estí-

mulos à pesquisa e inovação. 

Durante esses quase 15 anos de 

apreciação cambial (2006-2020), os 

(ex) produtores se adaptaram à situ-

ação e as importações de insumos e 

bens de capital observaram tendência 

semelhante à descrita para os bens du-

ráveis – as primeiras são, atualmente, 

4,8 vezes maiores que em 2003 e as 

segundas, três vezes. Isso significa 

que as importações predominaram 

em todas as etapas do processo pro-

dutivo – máquinas, insumos, bens fi-

nais. Por consequência, demanda por 

trabalhadores na indústria também 

se reduziu fortemente.

Costuma-se contrapor, em re-

lação a todos os argumentos apre-

sentados anteriormente, que a 

economia brasileira é fechada e a 

abertura comercial é essencial para 

o aumento da produtividade. De 

fato, levar o país a participar mais 

do comércio internacional, fato que 

requer maior eficiência e compe-

titividade por parte das empresas, 

além de possibilitar o acesso a no-

vas tecnologias (quando disponi-

bilizadas), contribui para o cresci-

mento do país. O problema é que 

a nossa abertura comercial sempre 

privilegiou as importações e pouco 

fez, efetivamente, para estimular as 

exportações. O gráfico abaixo ilus-

tra esta situação pela estimativa de 

dois indicadores importantes: o co-

eficiente de exportações (índice do 

volume de exportações da indústria 

de transformação dividido pelo ín-
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dice de produção física no mesmo 

setor) e o coeficiente de penetração 

de importações (volume de importa-

ções da indústria de transformação 

dividido pelo consumo aparente de 

bens industriais, sendo este último 

estimado pelo Ipea). A CNI cal-

cula esses indicadores a partir dos 

valores de produção, importação e 

exportação; eu estou fazendo uma 

adaptação e estimando-os a partir 

da evolução dos índices de volume 

de cada variável; é, portanto, um 

resultado bastante diverso do ori-

ginal, mas nos permite observar a 

evolução até o presente (a série da 

CNI chega a 2018). A diferença na 

evolução de ambos é bastante sig-

nificativa: o coeficiente de exporta-

ções, segundo esse critério de cálcu-

lo, atualmente é, após uma recente 

melhora, 40% superior ao observa-

do em 2003; e o de penetração de 

importações é 2,9 vezes superior na 

mesma base de comparação. 

Não há indústria que sobreviva nes-

se cenário. Urge que a política econô-

mica priorize o apoio às exportações 

cujo valor adicionado seja superior 

ao correspondente às importações. A 

prolongada apreciação torna esse es-

forço ainda mais necessário; possivel-

mente também será necessário acertar 

a estrutura tarifária para reequilibrar 

os preços relativos, dado que os pro-

dutores nacionais se adaptaram ao 

valor da moeda que predominou nas 

últimas décadas, mas tal acerto só po-

derá ser adotado no conjunto de uma 

ampla gama de medidas e condiciona-

do à ampliação das vendas externas. 

De outra forma, nossa indústria per-

manecerá definhando e nos tornare-

mos um pequeno entreposto que, gra-

ças às suas vantagens comparativas, 

também produz commodities. 

Coeficientes de comércio exterior (2003 = 100)

Fonte: Estimativas próprias a partir de dados do IBGE, Ipea e ComexStat.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Propostas de arranjo 
orçamentário para 2022 
ameaçam quadro fiscal no 
longo prazo

Estratégia 
de risco

Debate orçamentário em países que, em condições normais de operação da economia, 

são deficitários, nunca é são tarefa simples. É preciso administrar o conflito distributivo, 

buscando gerar um espaço extra para estabilizar a dívida e não suscitar desconfiança 

entre os credores. No caso do Brasil, essa fotografia já conhecida ganhou contornos 

mais complexos este ano. Frente a um cenário inflacionário que atravessa a fronteira 

para 2022, preconizando redução de crescimento e maior dificuldade especialmente 

para a camada da população na faixa da pobreza, que se ampliou depois da pandemia, 

Executivo e Congresso se debatem entre escolhas que respondam às restrições fiscais 

impostas pelo teto de gastos, às que atendam ao aumento da demanda por proteção 

social, além das referentes às suas aspirações individuais em ano de eleição.
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de Renda –, esse arranjo poderá 
não apenas fragilizar a regra fiscal 
como, para solucionar o Orçamen-
to de 2022, gerar outros impactos 
de longo prazo. Marcos Mendes, 
pesquisador do Insper, afirma que 
há risco elevado de flexibilização 
descontrolada do teto, e das con-
sequências de uma desancoragem 
fiscal. “Isso vai nos fazer andar 
para trás, recuando muitas casas 
no tabuleiro, ficando mais longe de 
termos previsibilidade, equilíbrio 
fiscal intertemporal e gasto públi-
co de mais qualidade”, avalia. 

Apesar de ter incluído os preca-
tórios em sua totalidade na LDO 
entregue ao Congresso, logo em 
agosto o Executivo também en-
tregou no Legislativo uma PEC 
propondo o parcelamento de pre-
catórios a partir de determinados 
valores em dez anos, gerando um 
espaço fiscal de R$ 33 bilhões, o 
que de cara foi interpretado como 
contabilidade criativa. A última 
proposta negociada até o fecha-
mento desta edição envolvia a li-
mitação do pagamento a R$ 39 
bilhões em 2022, com opções de 
negociação dos demais R$ 50 bi-
lhões que envolvem não só parce-
lamento como deságio de até 40% 
e liquidação de débitos desses cre-
dores com a União. “Qualquer 
medida que tenta alterar a legisla-
ção para fazer cumprir a regra fis-
cal acaba fragilizando essa regra”, 
diz Vilma Pinto, diretora da IFI. 
Entre alternativas levantadas pela 
IFI para a negociação dos precató-
rios, Vilma indica que a que menos 
alimentaria a percepção de des-

cumprimento é a que exclui 

Cálculo realizado pela Institui-
ção Fiscal Independente do Sena-
do Federal em setembro, levando 
em conta o pagamento integral 
da conta de precatórios do ano 
que vem – o “meteoro”, nas pala-
vras do ministro Paulo Guedes, de  
R$ 89,1 bilhões –, e um nível mí-
nimo de despesas discricionárias 
que mantenha o funcionamento 
da máquina pública, na casa de 
R$ 104 bilhões, sobrará muito 
pouco para o governo bancar uma 
ampliação do Bolsa Família, re-
batizado de Auxílio Brasil. Para 
aumentar a abrangência do pro-
grama para 17 milhões de pessoas 
e reajustar o benefício médio para 
R$ 300, o governo precisaria de 
um orçamento adicional em torno 
de R$ 27 bilhões. Caso o IPCA e 
o INPC fechem o ano em respecti-
vamente 9% e 9,3%, a IFI calcula 
que a folga no teto de gastos seria 
de R$ 4,9 bilhões, dos quais pouco 
menos de R$ 2 bilhões poderiam 
ser destinados ao programa. 

As propostas lançadas pelo go-
verno para atender ao aumento 
da demanda por proteção social 
com o fim do auxílio emergencial 
em novembro, bem como ao apelo 
eleitoral de um presidente que bus-
ca reeleger-se, acenderam o alar-
me entre analistas e mercado. Eles 
alertam que, dependendo do resul-
tado – especialmente da proposta 

de empurrar o pagamento de 
precatórios e da refor-

ma do Imposto 
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da conta de 2022 somente o paga-
mento de precatórios relacionados 
ao Fundef. “Como as despesas do 
próprio Fundef estão fora do teto 
de gastos, em tese não se trataria de 
uma mudança nas regras do jogo, 
mas a interpretação de uma regra 
vigente”, diz. “A questão é que 
essa alternativa pouparia R$ 16,2 
bilhões, aquém do que o governo 
deseja arrecadar para concretizar 
seus projetos”, aponta Vilma.  

Outra proposta do governo que 
tem recebido duras críticas é a de 
indicar o aumento da tributação so-
bre lucros e dividendos previsto no 
projeto de reforma do Imposto de 
Renda como fonte de receita para 
a ampliação do Bolsa Família. Pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

criação de uma despesa obrigató-
ria de caráter continuado só pode 
acontecer com aumento de receita 
ou redução de despesa que compen-
se o novo gasto. Para concretizar 
esse plano, o governo conseguiu al-
terar a LDO, com a aprovação do 
PLN 12/2021, autorizando o uso 
de projetos de lei ainda não aprova-
dos para custear o programa social. 
Afora os questionamentos quanto a 
essa manobra, Mendes lembra que 
a proposta de aumento de tributa-
ção sobre lucros e dividendos está 
sendo feita no âmbito de uma refor-
ma que, quando considerada no seu 
todo, leva a uma redução da receita. 
“Logo, não há, de fato, um aumen-
to de arrecadação que compensará 
o aumento da despesa”, diz. 

Levantamento elaborado em se-
tembro por Manoel Pires, coordena-
dor do Observatório de Política Fiscal 
do FGV IBRE, mostra que os gastos 
potenciais que o governo terá de ab-
sorver em 2022 e que estão fora do 
PLOA somam em torno de R$ 66 
bilhões. Além da ampliação do Bolsa 
Família/Auxílio Brasil e da queda de 
arrecadação caso a reforma do IR seja 
aprovada – que Pires estima em R$ 
21,8 bilhões –, esse cálculo ainda leva 
em conta a subestimação do INPC do 
ano, que no PLOA foi projetado em 
6,2%, a prorrogação da desoneração 
da folha e o fundo eleitoral. “É um 
montante alto que amplia a percepção 
de risco fiscal, mesmo com alguns re-
sultados melhores como o estimado, 
como o da dívida pública”, afirma. 

R$ Bilhões % do PIB R$ Bilhões % do PIB

I. Receita total 1.816 21 1.959 20,8

II. Transferências por repartição de receitas 340 3,9 362 3,9

III. Receita líquida 1.476 17,1 1.597 17

IV. Despesas 1.632 18,9 1.647 17,5

IV.1. Benefícios previdenciários 706 8,2 766 8,1

IV.2. Pessoal e encargos sociais 332 3,8 343 3,6

IV.3. Outras despesas obrigatórias 329 3,8 275 2,9

IV.4. Despesas do executivo sujeitas à prog. financeira 265 3,1 263 2,8

IV.4.1 Obrig. com controle de fluxo 146 1,7 165 1,8

IV.4.2 Discricionárias 119 1,4 99 1

V. Primário governo central -155 -1,8 -50 -0,5

VI. Riscos 66,53

VI.1. Atualização INPC 18,03

VI.2. Ampliação do Bolsa Família 18,7

VI.3. Desoneração da folha 6

VI.4. Emendas do relator ?

VI.5. Fundo eleitoral 2

VI.6. Imposto de Renda 21,8

Riscos fiscais para o Orçamento 2022

Fonte: Elaboração Manoel Pires, FGV IBRE. 
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Além dessa margem não despre-
zível de risco – com a qual o gover-
no trabalha e terá de equacionar, 
preferencialmente, até o fim do ano 
–, e a permanência de alguns des-
ses gastos para além de 2022, os 
pesquisadores também ressaltam o 
impacto da qualidade das políticas 
decididas de afogadilho. “No caso 
do projeto do Imposto de Renda, a 
análise que fizemos até agora foi do 
ponto de vista fiscal, mas uma mu-
dança na tributação da renda gera 
outros impactos econômicos que é 
preciso mensurar e colocar na dis-
cussão”, cita Vilma. “Em termos de 
justiça social e eficiência econômica 
é ruim”, diz Mendes. “O texto atual 
os ganhos dos profissionais liberais 
de alta renda pejotizados, ao passo 
que pessoas de menor renda que es-
ses profissionais passam a ser mais 
tributadas, caso tenham ações de 
empresas ou sejam filiadas a fundos 
de pensão”, exemplifica, indicando 
que a busca por aumento de pro-

gressividade, que deveria justificar 
uma reforma da tributação da ren-
da, não faz parte do projeto. 

Fabio Giambiagi, pesquisador 
associado do FGV IBRE, lembra 
que essa proposta foi sensivelmen-
te desvirtuada no Congresso, resul-
tado da falta de apoio político do 
Executivo – que é uma das variáveis 
mais preocupantes para o cenário 
de tomada de decisão deste último 
trimestre. E que está refletida em 
uma série de outras votações, como 
aponta Paulo Hartung, ex-gover-
nador do Espírito Santo (ver box), 
bem como da ampliação das emen-
das parlamentares. Em artigo publi-
cado na Conjuntura Econômica de 
setembro (https://bit.ly/3tZG2Ja), 
Hartung, Mendes e Giambiagi mos-
traram que o ambiente de instabili-
dade política foi terreno fértil para 
o aumento dessas emendas dentro 
do Orçamento, outra frente poten-
cialmente daninha para a qualidade 
do gasto público. 

Questão de liderança
Samuel Pessôa, pesquisador asso-
ciado do FGV IBRE, analisa essa 
conjuntura com base nas caracte-
rísticas do presidencialismo de co-
alizão brasileiro, em que identifica 
duas cadeias de incentivos. A do 
Executivo, relacionada a temas de 
interesse difuso, atrelando a percep-
ção popular sobre seu desempenho 
a assuntos como crescimento, infla-
ção e emprego. E os incentivos do 
Legislativo, que se referem a temas 
paroquiais, de uma região geográ-
fica, categoria específica ou mesmo 
identitários. Na busca por satisfa-
zer as expectativas dos eleitores, os 
interesses de ambos podem colidir. 
“Para evitar esse choque, nosso 
presidencialismo requer que o pre-
sidente seja muito habilidoso na 
construção e gerência da coalizão”, 
diz, referindo-se a estudos do cien-
tista político Carlos Pereira (FGV 
Ebape), indicando que quanto mais 
homogênea a coalizão for, quanto 

Fonte: IFI, 2021 e 2022, projeções de setembro/21.
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mais proporcional em relação ao 
peso dos partidos, mais próxima 
da ideologia média do Congresso, e 
quanto mais essa coalizão tiver sido 
montada em cima de conversas pré-
vias sobre um projeto de país, mais 
barata será a negociação posterior. 
Para ser bem-sucedido, aponta Pes-
sôa, esse sistema demanda uma li-
derança que goste do exercício da 
política, o que exige alta capacida-
de de interagir e de ouvir. “Se a li-
derança é despreparada, não gosta 
disso, ou é apenas um tecnocrata de 
má qualidade, a resposta do sistema 
é natural: tira poder do presidente e 
o transfere ao Congresso. E é assim 
que chegamos ao orçamento impo-

sitivo”, diz, defendendo que essa é 
uma instituição do presidencialismo 
norte-americano que pouco tem a 
ver com o Brasil.

No artigo da Conjuntura, Har-
tung, Mendes e Giambiagi mos-
tram como a perda de capacidade 
em operar essa máquina política, 
observada a partir do governo de 
Dilma Rousseff, coincide com a 
criação de canais para a amplia-
ção das emendas parlamentares, 
refletindo um cenário disfuncional, 
segundo Giambiagi. “A primeira 
anomalia que vemos hoje é quan-
titativa. Todo governo democráti-
co tem uma certa cota do que nos 
Estados Unidos é conhecido como 

pork barrel”, diz, em referência a 
uma prática comum dos políticos 
norte-americanos no século 19, 
de distribuir carne de porco a sua 
base eleitoral. “Mas nos últimos 
anos esses recursos para pequenos 
agrados às bases eleitorais assumiu 
uma proporção que é uma aber-
ração”, diz. No artigo, os autores 
ressaltam, por exemplo, que a pre-
visão de emendas parlamentares 
este ano chegou a R$ 34 bilhões, 
que representa 51% das despesas 
primárias alocadas para investi-
mento federal. A segunda anomalia 
descrita por Giambiagi é a de a cú-
pula parlamentar passar a liderar o 
processo decisório. “Esse conjunto 

Norma vigente 2022

Teto de gastos 1.610,0

Gasto previsto com sentenças judiciais e precatórios (PLOA 2022) 89,1

Proposta 1: Parcelar parte dos precatórios e excluí-la do teto de gastos

Receita Corrente Líquida prevista (PLOA 2022) 1.062,6

2,6% da RCL (A) 27,6

Gasto previsto com precatórios* (PLOA 2022) (B) 66,8

Espaço fiscal aberto no teto (montante parcelado) (B-A) 39,2

Proposta 2: Excluir sentenças judiciais e precatórios do teto de gastos

Teto de gastos recalculado 1.569,5

Redução no teto de gastos (C) 40,5

Redução no gasto sujeito ao teto (D) 89,1

Espaço fiscal aberto no teto (D-C) 48,6

Proposta 3: Limitar gasto com sentenças e precatórios e postergar excesso para 2023

Limite de gasto com sentenças e precatórios (E) 40,5

Gasto previsto (F) 89,1

Espaço fiscal aberto no teto (montante postergado para 2023) (F-E) 48,6

Proposta 4: Considerar os precatórios do Fundef, exceção ao teto de gastos

Gasto previsto atualmente (G) 89,1

Gasto previsto, sem precatórios do Fundef (H) 72,9

Espaço fiscal aberto no teto (G-H) 16,2

*Exclui as requisições de pequeno valor (RPVs) e outras despesas derivadas de sentenças judiciais. Fontes: Tesouro Nacional e PLOA 2022. Elaboração: IFI.

Alternativas 
para o gasto 

com sentenças 
judiciais e 

precatórios de 
2022

(R$ bilhões)
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de forças políticas é peça essencial 
de qualquer arranjo de governabi-
lidade do país, mas não pode dar 
as diretrizes, porque simplesmente 
não tem projeto. Acreditar que o 
baixo clero sabe para onde levar 
o país é o mesmo que supor que o 
time do Madureira saberia o que 
fazer se um dia acordasse no San-
tiago Bernabéu (estádio) vestindo 
a camisa do Real Madri”, ilustra. 
“Pergunte a um membro da cúpu-
la dessa sopa de letras de nossos 
partidos aglutinados no chamado 
‘Centrão’ o que ele propõe sobre 
abertura comercial, privatização 
da Petrobras, legislação trabalhis-
ta, políticas de desenvolvimento, e 
ouvirá apenas um silêncio ensurde-
cedor como resposta. O resultado 
disso é um país sem rumo.”

O cientista político Fernando 
Limongi, da FGV EESP, também 
critica a volta de emendas do rela-
tor e a formação do chamado orça-
mento secreto, mas defende outra 
calibragem para esse diagnóstico. 
“Não se pode imputar a culpa da 
questão fiscal brasileira no Con-
gresso, como sendo simplesmente 
um problema de clientelismo. A 
alocação feita pelo Legislativo não 
é necessariamente ilegítima”, diz. 
“Ao pensar assim, se está esquecen-
do que esses deputados e senadores 
foram eleitos, têm mandato popu-
lar, enquanto um burocrata que 
toma decisões não tem. Além disso, 
não se pode partir do princípio de 
que todas as decisões de burocratas 
sejam sempre melhores que as dos 
legisladores”, afirma. Para Limon-
gi, coautor do livro Política orça-
mentária no presidencialismo de 
coalizão (FGV Editora, 2005), as 
regras estabelecidas depois da CPI 

dos Anões do Orçamento, de 1993, 
já havia equilibrado a dinâmica da 
alocação feita pelos parlamentares. 
“Há uma série de restrições à ação 
individual dos deputados. Eles não 
podem abrir programas, janelas 
orçamentárias. Quem decide isso 
com antecedência é o Executivo, 
na hora de propor o Orçamento. 
Praticamente, o que os parlamenta-
res têm de pleitear é onde o recur-
so de determinada rubrica vai: se 
para Curitiba ou Campo Grande, 
Jaú ou Pederneiras”, descreve. “O 
problema que temos hoje não está 
no Congresso, mas no Executivo, 
que abriu mão de fazer essa aloca-

ção porque não é sua prioridade 
política”, afirma. Para Limongi, a 
proposta do Pacto Federativo feita 
pelo governo no fim de 2019 refor-
ça essa característica. “Ao querer 
devolver aos governos estaduais e 
municipais as atribuições de polí-
ticas sociais, ele demonstrou não 
apenas a crença de que o Estado 
não tem qualquer papel positivo a 
desempenhar na definição de polí-
ticas sociais, como a falta de inte-
resse em fazê-lo”, diz. “Mas como 
a proposta não veio com a sinaliza-
ção adequada de recursos, ninguém 
quis pegá-la.” O resultado de todo 
esse processo, defende Limongi, 

2022 2023 2024

Impacto total -34,1 -15,4 -16,1

Medidas estimadas pela IFI -51,9 -21,2 -22,8

IRJP -49,9 -53,1 -56,5

CSLL -10,6 -11,3 -12

Fim da dedutibilidade do JCP 6 13,6 14,5

Dividendos e JCP 8,9 30 31,9

Reversão - gastos tributários 15,3 16,3 17,3

Alíquota adicional CFEM 5,5 5,8 6,2

Subtotal pessoa jurídica -24,9 1,3 1,4

Correção da tbela do IRPF -25,3 -26,9 -28,7

Subnacionais (IRRF servidores) -8,7 -9,3 -9,9

Correção tabela aposentados -1,7 -1,8 -1,9

Limitação desconto simplificado 0 6,2 6,4

Subtotal pessoa física -27 -22,5 -24,2

Medidas não estimadas (dados 
ajustados RFB)

17,8 5,8 6,7

Bens imóveis 0,9 -2,5 -2

Aplicações financeiras 14,2 0,1 0,1

Remessas ao exterior 2,7 8,2 8,7

Fontes: RFB, IFI. Elaboração: IFI. 

Impacto das medidas estimadas na  
reforma do Imposto de Renda
(com base no texto substitutivo aprovado  

dia 2 de setembro na Câmara – em R$ bilhões)
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foi o esvaziamento da capacidade 
do Executivo em gerir o Orçamen-
to. “Quando o governo fecha com 
o Centrão, a partir da eleição da 
nova mesa da Câmara e do Senado, 
ele definitivamente abre mão de or-
questrar prioridades.”

Âncora fiscal
Para Manoel Pires, o risco de captu-
ra orçamentária promovido pelo au-
mento das emendas parlamentares, 
ainda que grave, pode ser soluciona-
do com uma adequada reorganização 
da base política. No caso da emenda 
de relator, também se soma a possi-
bilidade de sua suspensão, em análi-
se no Supremo Tribunal Federal. “Já 
a condução do tema dos precatórios, 
a desoneração do Imposto de Renda 
e o desenho do Bolsa Família, que 
têm de ser decididos, podem resultar 
em uma deterioração permanente 
das contas públicas”, reforça. 

O coordenador do Observató-
rio de Política Fiscal do FGV IBRE 
lembra que esse panorama de mais 
longo prazo também dependerá do 

futuro do teto de gastos que, para 
ele, já se tornou tão restritivo que 
passa a ser parte do problema, e 
não da solução. “A impressão que 
tenho é de que não é mais possível 
reproduzir o perfil de cortes que 
vemos hoje, com despesas como 
de ciência e tecnologia reduzidas 
em quase 30%, servidores públi-
cos há 3 anos sem reajuste, com 
uma perda salarial de 20%”, cita, 

defendendo que a Emenda Consti-
tucional 95 prometeu uma redução 
de despesa que até agora os go-
vernos não conseguiram entregar. 
“Não vejo o teto de gastos geran-
do equilíbrio político em prol do 
ajuste fiscal como se comenta, ou 
em prol de uma prioridade aloca-
tiva. A qualidade da despesa caiu, 
porque o governo corta o que pode 
para cumprir o teto – o que não é 
suficiente, tampouco adequado em 
muitos casos”, afirma, citando a 
queda observada nos investimentos 
públicos, que hoje se encontram em 
um nível que sequer cobre a depre-
ciação do estoque.

“Estamos cortando muito inves-
timento, isso é ruim para o cres-
cimento futuro. Mas a questão é: 
qual a alternativa?”, questiona Pes-
sôa, contrapondo à defesa de Pires 
avanços registrados nesse período 
de vigência do teto, como a Refor-
ma da Previdência em 2019 e o rea-
juste do salário mínimo sem ganho 
real, com o fim da regra INPC do 
ano anterior mais PIB de dois anos 
antes, que valeu até 2018. “O teto 

Coalizão ao longo dos mandatos
Número de cadeiras no Congresso no início da gestão do presidente

Fonte: Nipe Cebrap (2021). Banco de Dados Legislativos do Cebrap. Visitado em 05/10/2021. Disponível em: https://bancodedadoslegislativos.com.br 

“O teto organizou 

a economia política 

brasileira. Se ele  

não existisse, estaríamos 

indo para uma  

inflação aberta” 

Samuel Pessôa (IBRE)
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organizou a economia política bra-
sileira. Se ele não existisse, já estarí-
amos indo para a inflação aberta”, 
afirma. Para o ano que vem, entre-
tanto, Pessôa considera inevitável 
voltar a contar com gastos extrate-
to. “Se o Congresso achar uma for-
ma de fazer com que essa despesa 
fique restrita a 2022, e deixaremos 
para discutir o teto com o presi-
dente que tomar posse em 2023, 
acho que será uma solução aceitá-
vel”, diz. Pessôa considera que, no 
momento, mais do que analisar os 
itens do gasto, o mercado está pre-
ocupado com a presença de uma 
restrição orçamentária ao longo do 
tempo, que é o papel da regra de 
gastos. Ele ainda ressalta que uma 
solução que não venda a imagem 
de desorganização fiscal também 
será importante como apoio para 
conter a inflação. “O impacto da 
política fiscal na inflação se dá 
por dois canais. O primeiro é pela 

presença de um impulso fiscal em 
uma economia próxima do pleno 
emprego. Como em 2021 tivemos 
um gasto extrateto em torno de R$ 
120 bilhões, se tivermos um gasto 
fora do teto significativamente me-
nor, do ponto de vista do impacto 

direto da política fiscal sobre ofer-
ta e demanda, não vai contribuir 
para gerar inflação”, afirma. O se-
gundo canal é o das expectativas, 
o grau de confiança que as pessoas 
têm de que a dívida pública vai ser 
amortizada e rolada sem a necessi-
dade de recorrer à inflação. “Se há 
incerteza quanto a isso, o câmbio é 
pressionado, o Banco Central tem 
que subir juros, o que piora a situ-
ação fiscal porque é preciso gastar 
mais dinheiro para rolar a dívida, e 
aí temos uma bola de neve.”

Para Marcos Mendes, a melhor 
política, de 2023 em diante, seria 
mudar o teto o mínimo possível. 
“O teto pode ser mantido, desde 
que se façam reformas que redu-
zam gastos de baixa eficácia”, diz, 
apontando várias iniciativas que 
poderiam colaborar para o con-
trole e a melhoria do gasto. A lista 
feita por Mendes contém a refor-
ma de programas sociais de baixo 

Fonte: Siga Brasil/Senado Federal. Elaboração: Carlos Pereira.

“O teto pode ser 

mantido, desde  

que se  façam  

reformas que  

reduzam gastos  

de baixa eficácia”  

Marcos Mendes (Insper)

Evolução da emendas parlamentares
(R$ bilhões)
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impacto sobre a pobreza (como o 
abono salarial e o seguro-defeso); 
o fechamento de brechas que le-
vam à judicialização para acesso 
ao Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC); controlar fraudes e 
reformar os parâmetros de acesso 
à aposentadoria rural; e focalizar o 
MEI na população de baixa renda, 
para reduzir o seu imenso déficit 
atuarial. “Também é preciso infor-
matizar os serviços públicos para 
reduzir o tamanho da folha de pa-
gamento, racionalizar a política de 
RH do Estado, melhorar a defesa 
judicial da União para prevenir o 
crescimento dos precatórios e pri-
vatizar ou extinguir empresas esta-
tais dependentes”, cita. Mendes re-
conhece que é uma agenda difícil, 
sujeita à grande resistência corpo-
rativa, requerendo tempo significa-
tivo para se concretizar. 

Mendes destaca que o gover-
no Temer, para o qual colaborou 
como assessor especial do Ministé-
rio da Fazenda, deixou pronto um 
projeto de Emenda Constitucional, 
elaborado junto a técnicos do Con-
gresso, a PEC 438/2018, que pode-
ria ter colaborado para o controle 
das despesas obrigatórias, comple-
mentando a regra do teto com me-
didas prudenciais e corretivas des-
sas despesas. “O texto reduzia o 
abono salarial, limitava fortemente 
os ganhos extras e as possibilidades 
de reajustes de remunerações e be-
nefícios em todos os poderes, reti-
rava privilégios orçamentários dos 
legislativos e judiciários estaduais 
e implementava a flexibilidade de 
jornada com redução de remunera-
ção”, descreve. O governo optou, 
entretanto, por lançar, no fim de 
2019, as três PECs do Plano Mais 

Paulo Hartung 
Ex-governador do Espírito Santo

A conjuntura nacional está convulsionada por uma anteci-

pação equivocada da agenda eleitoral de 2022. Esse movi-

mento, não usual, vindo de ocupantes do poder, configura 

um desserviço ao Brasil. É ruim para quem tem a missão 

de governar, e pior ainda para o conjunto da população. 

Ainda mais na travessia de uma dolorosa pandemia.

As prioridades do hoje têm a ver com os cuidados sanitários, o combate 

à carestia, o enfrentamento efetivo do desemprego, a contenção da desvalo-

rização da nossa moeda. Além disso, é importante ter em mente que cuidar 

daquilo que importa demanda a evolução do processo de modernização do 

país, por meio das urgentes reformas estruturantes.

É visível que esse debate precipitado tem contaminado o dia a dia do Exe-

cutivo e do Legislativo. O que só aprofunda os problemas atuais e contrata 

ainda mais dificuldades para o futuro.

Por exemplo, nesse ambiente, pelo que temos visto, uma proposta de refor-

ma pode acabar se transformando numa contrarreforma. Esse “avesso do aves-

so do avesso” faz com que, na emergência das ações reformistas, tenhamos de 

ir em outro ritmo, quando não suspender determinadas discussões.

São fartos os exemplos de descaminhos efetivados onde se tem uma linha 

reta e evidente para seguir. A PEC Emergencial foi desidratada. A privatização 

da Eletrobras foi enxertada de inúmeros “jabutis”. O que restava de espaço para 

decisões discricionárias do Orçamento foi quase totalmente capturado pelas 

emendas impositivas e pelo retorno das emendas de relator. 

O país está num impasse quanto ao pagamento de precatórios. A discussão 

do Imposto de Renda está muitíssimo distante do que nós precisamos, que 

é uma reforma do sistema tributário nacional. A urgente reestruturação dos 

programas de transferência de renda segue o caminho equivocado, em vez de 

se fundar na reorganização das políticas públicas já existentes.

Para sair desse atoleiro eleitoreiro que só faz a nação afundar cada vez mais 

em seus problemas, sufocando especialmente os mais empobrecidos, mas não 

só, o país precisa, prioritariamente, respeitar as leis e os parâmetros da respon-

sabilidade fiscal e abandonar essa precipitação do debate eleitoral, criando um 

ambiente favorável à efetivação das reformas estruturantes e dando total aten-

ção aos problemas reais da população.

Ou seja, em vez da agenda dos políticos, o Brasil precisa cuidar da agenda 

do seu povo, seja a do presente imediato, seja a do futuro.

Precipitação 
daninha
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Brasil, “cheias de propostas irreais, 
como a extinção de municípios e o 
fim de todos os fundos públicos, e 
mal desenhadas, como o aumento 
da descentralização de recursos 
federais em uma Federação já ex-
cessivamente descentralizada”. E 
que, no fim, resultaram na PEC 
Emergencial aprovada este ano. 
“Mesmo que a PEC 438 não tives-
se todos os pontos aprovados, seria 
mais forte que a PEC Emergencial, 
e não teria custado mais de R$ 16 
bilhões em emendas parlamenta-
res de relator”, diz Mendes. Pires 
lembra que, além de não garantir 
os gatilhos adequados para con-
ter a trajetória do gasto federal, a 
PEC Emergencial trouxe um proje-
to de redução das renúncias fiscais 
– para que estas caíssem à metade 
do atual, para até 2% do PIB, no 
prazo de 8 anos – criado e frustra-
do pelo próprio governo. Boa parte 
do projeto de cortes entregue pelo 
Ministério da Economia se referiu 
à revogação de benefícios contida 
no projeto de reforma do Imposto 
de Renda, numa dupla contagem. 

Tal como Mendes, Pires tam-
bém defende reformas que gerem 
resultado primário, para tornar a 
despesa mais produtiva, mas junto 
a uma reforma do teto. Ele consi-
dera que o debate sobre um novo 
teto de gastos deveria incluir uma 
regra específica para despesas com 
pessoal, que cresça com a inflação, 
e um horizonte mais longevo de 
ajuste. “No caso do investimento, 
no curto prazo considero melhor 
pensar em uma flexibilização e na 
governança do processo decisório 
do que abrir muito espaço para 
essa despesa, levando em conta o 
patamar baixo do qual sairemos. 

Caso contrário, corre-se o risco de 
gastar mal”, diz. 

Pessôa, por sua vez, considera 
que o princípio da discussão sobre 
a regra de gastos é saber os limites 
do lado da arrecadação. “Primeiro 
precisamos saber quanto a sociedade 
está disposta a dar de receita tribu-
tária ao setor público brasileiro. Aí, 
podemos olhar o lado do gasto”, diz. 
Com essa variável esclarecida, Pessôa 
sugere substituir a atual meta por 
uma que, além da inflação, levasse 
em conta alguma medida de PIB po-
tencial. A vantagem do PIB potencial 
para esse cálculo, diz, é contar com 
uma componente contracíclica, que 
impeça que as despesas subam de-
mais em períodos de alto crescimen-
to, ou se retraiam demais com o PIB 
em queda. “Também seria ideal que 
uma instituição independente fosse a 
responsável por calcular parâmetros 
como crescimento do PIB, PIB po-
tencial, crescimento real da receita, 
inflação, deflator do PIB, que seriam 
usados pelo Executivo para a cons-
trução do Orçamento.”

As propostas em torno do teto 
são várias, e também começam a 
surgir entre os pré-candidatos à 
Presidência. Algo positivo, avalia 
Pessôa, por expor à sociedade a 
necessidade de solvência do setor 
público que, no caso brasileiro, é 
estruturalmente deficitário. E que, 
de certa forma, ressalta a impor-
tância da valorização do debate so-
bre as escolhas colocadas no Orça-
mento, tema várias vezes defendido 
por especialistas como o professor 
Fernando Rezende, da Ebape/FGV, 
nas páginas da Conjuntura (https://
bit.ly/3FrJQZ9). Como o próprio 
Rezende ressalta, limitar-se ao 
cumprimento de metas pode levar 
a soluções improvisadas: é preciso 
discutir não só a economia fiscal, 
mas a política da despesa pública, 
que revela as escolhas que foram se 
acumulando dentro do orçamento 
público. “O debate sobre uma re-
forma do Orçamento sempre está 
entre os temas importantes, mas 
nunca entre os urgentes, pois de 
alguma forma sempre conseguimos 
arranjá-lo de alguma forma”, des-
creve Pires. “Mas incluí-la em uma 
agenda futura seria muito produ-
tivo, pois temos muitos conceitos 
antigos que geram insegurança 
jurídica”, diz. Pires cita o exem-
plo da solução para a extensão do 
auxílio emergencial este ano, que 
acabou sendo colocada dentro da 
Constituição por receio da inse-
gurança jurídica que poderia ser 
gerada caso se optasse pelo crédi-
to extraordinário. “Toda vez que 
se reformula uma lei, os conceitos 
ficam mais frescos, gera-se debate 
público e vamos ganhando mais 
consciência sobre as escolhas que 
fazemos”, conclui.   

“No curto prazo, considero 

melhor pensar em 

flexibilizar o investimento 

em infraestrutura do que 

abrir muito espaço para 

essa despesa” 

Manoel Pires (IBRE)
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Mais uma vez, uma crise hídrica traz 
a ameaça de racionamento e provo-
ca o encarecimento da energia elétri-
ca, levantando o debate na mídia e 
opinião pública quanto ao preço que 
a sociedade brasileira estaria pagan-
do por ter abdicado da construção 
de usinas hidrelétricas com reserva-
tórios nos últimos anos. Este não 
é somente um tema de polêmicas e 
discussões acaloradas, em verdade, 
se trata de uma constatação. O enca-
recimento da energia elétrica já ha-
via sido averiguado pela Consultoria 
Legislativa do Senado Federal num 
trabalho publicado em 2013, cujo 
título dispensa explicações – Por que 
o Brasil está trocando as hidrelétri-
cas e seus reservatórios por energia 
mais cara e poluente?1

Sistematicamente, por diversas 
razões, a sociedade brasileira tem 
expressado aversão à ampliação do 
uso do potencial de geração hidre-
létrica do país. Estudo de apoio à 
elaboração do Plano Nacional de 
Energia 2050 (PNE 2050) da EPE 
de título Considerações sobre a ex-
pansão hidrelétrica nos estudos de 
planejamento energético de longo 
prazo,2 relata que, após 2001, em 
função do racionamento de energia 

grandes usinas hidráulicas. O to-
tal de capacidade nova em outras 
fontes que não hidráulica nos últi-
mos 22 anos chega a 90% de toda 
a potência hidrelétrica construída 
no século XX. Apesar dessa mu-
dança de perfil de investimentos, o 
parque de geração elétrica nacional 
continua a depender basicamente 
da energia das águas, porém com 
uma oferta mais diversificada de 
fontes. Mas além da diversificação 
há outras mudanças. 

As novas fontes como a eólica 
e solar não são despacháveis, isto 
é, sua geração depende de fatores 
sazonais e momentâneos, não po-
dendo ter sua capacidade utilizada 
conforme a demanda, mas sim pela 
oportunidade. E visando reduzir 
o impacto local da inundação de 
grandes áreas, muitas das novas hi-
drelétricas são a fio d’água, ou seja, 
não possuem reservatórios de acu-
mulação, que permitiriam guardar 
energia sob a forma de água entre 
os períodos mais chuvosos e menos 
ao longo do tempo. Reduziram-
se as possibilidades de controle da 
oferta ao gestor do suprimento de 
energia, restando somente duas op-
ções para operar o atendimento da 

O custo real da 
energia elétrica

Carlos Augusto Arentz Pereira

Professor de Planejamento Energético e Recursos Renováveis da Faculdade de Engenharia da Uerj

elétrica ocorrido naquele período, 
foram retomados os estudos de in-
ventários hidrelétricos e viabilidade 
de novas usinas, em especial nas 
bacias hidrográficas Amazônica e 
Tocantins-Araguaia. Essas inicia-
tivas propiciaram a construção de 
diversas novas usinas como Belo 
Monte, Santo Antônio, Jirau, Teles 
Pires, São Manoel, Colíder e Sinop 
em locais distantes dos grandes cen-
tros de consumo e com potencial 
de significativos impactos socioam-
bientais no seu derredor. A perspec-
tiva dos efeitos desses projetos so-
bre biodiversidade, áreas indígenas 
e a estrutura social dos municípios 
dessas regiões, teriam colaborado 
para acirrar a oposição a novos em-
preendimentos de geração elétrica 
da fonte hidráulica. 

Essa rejeição à hidreletricidade 
se evidencia nos números da expan-
são da capacidade de geração. De 
acordo com dados do Sistema de 
Informações de Geração da Aneel 
(Siga),3 ao longo do século XX até 
o ano 2000, 89% da capacidade de 
geração de eletricidade instalada no 
país foi em hidrelétricas de grande 
porte. De 2001 até os dias atuais 
somente 36% das adições são de 
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demanda. Geração a partir do uso 
da água acumulada nas usinas com 
reservatório e queima de combustí-
vel nas termelétricas. Em verdade, a 
opção termelétrica tem sido a pre-
ferida nos projetos de novas usinas 
desde 2000. O acréscimo de gera-
ção termelétrica rivaliza com as no-
vas hidrelétricas no período, que em 
verdade somente superam a potên-
cia adicionada em projetos térmicos 
por causa do início de operação de 
Belo Monte. Sem ser contada essa 
geradora, as adições em termelétri-
cas representam 30% a mais que as 
de energia hidráulica.

Essa opção pela termeletricida-
de tem consequências esperadas de 
redução dos impactos imediatos à 
biodiversidade e ao uso do solo, por 
evitar a inundação necessária ao es-
tabelecimento da represa, parte in-
tegrante e fundamental do processo 
de produção de energia elétrica. Ex-
pectativa similar se verifica no caso 
das eólicas e solares fotovoltaicas. 
Porém quaisquer dessas alternati-
vas não são isentas de potenciais 
repercussões negativas sobre a so-
ciedade e o meio ambiente. No caso 
específico brasileiro, a preferência 
termelétrica principalmente a par-
tir de combustíveis fósseis (61%), 
destacando-se o uso do gás natural 
como combustível de maior consu-
mo (34,5%), provoca imediatos au-
mentos de custo. E por mais que o 
gás natural seja o energético de me-
nor emissão de carbono por energia 
liberada, a intensificação da geração 
termelétrica no suprimento de ele-
tricidade do Brasil já vem apresen-
tando efeitos ambientais relevantes. 
O fator de emissão de dióxido de 
carbono por energia gerada do SIN 
mudou de patamar nos últimos 20 

anos, saindo de médias de 0,15 para 
0,4 com máximos acima de 0,5 t 
CO2/MWh.4 Ou seja, nossa eletrici-
dade passou a contribuir mais para 
o efeito estufa. Claro, ainda se situa 
num nível insignificante em relação 
à maior parte da geração elétrica 
em nível mundial, onde as fontes 
fósseis representam 63% e o carvão 
mineral predomina com 37%. Mas 
é inegável que nossa energia elétrica 
está ficando “menos” limpa.

Mas essas usinas alternativas à 
hidreletricidade têm reduzido as 
sequelas do alagamento de super-
fícies de reservatórios de água, mi-
tigando ou evitando efeitos sobre 
biodiversidade, populações, uso 
da terra etc. Esses ganhos podem 
ser incluídos na lista dos benefí-
cios que estariam sendo obtidos 
e pagos pelo preço mais caro da 
energia, pela rejeição da expansão 
de geração hidrelétrica. O plano 
nacional de energia elétrica 1987-
2010, chamado Plano 2010, pla-
nejamento original da expansão de 
capacidade de geração era focado 

em três fontes primárias de energia 
– hidráulica, considerada a prin-
cipal supridora, carvão mineral e 
nuclear. Assumido que as adições 
de termelétricas a gás substituíram 
empreendimentos hidrelétricos, 
podemos estimar os benefícios por 
um cálculo extremamente simplista 
da área que teria sido preservada 
e não alagada pela construção de 
represas de hidrelétricas equivalen-
tes à energia suprida pelas usinas 
termelétricas que as substituíram. 
Novamente lançando mão de da-
dos da Aneel, existem atualmente 
cerca de 102 GW de capacidade em 
hidrelétricas com aproximadamen-
te 49 mil km2 de área em reserva-
tórios.5 Os acréscimos em geração 
termelétrica a gás no período pós 
2000, somam cerca de 14 GW. Uti-
lizando a proporção de área/potên-
cia instalada (49 mil km2/102 GW), 
chegamos a um valor médio de 474 
km2 de área alagada por GW dis-
ponível em hidrelétricas. Calcu-
lando pelos 14 GW, se pode inferir 
que o uso de energia de combus-
tão do gás em vez de hidráulica na 
geração de eletricidade propiciou 
a preservação de cerca de 7.000 
km2 de área. Alertamos que essa 
estimativa é potencialmente muito 
imprecisa e talvez superestimada. 
Caso utilizemos os fatores de uma 
única hidrelétrica de porte similar 
à essa potência como Itaipu, Belo 
Monte ou o conjunto de empre-
endimentos erigidos nos últimos 
anos na Bacia Amazônica, chega-se 
a áreas bem menores da ordem de 
1.500 a 2.000 km2. Podemos dizer 
que a preservação dessa área está, 
portanto, sendo paga pelo consu-
mo de gás natural que, a partir de 
14 GW, pode ser estimado em cerca 

O parque de geração 

elétrica nacional continua 

a depender basicamente  

da energia das águas, 

porém com uma oferta 

mais diversificada  

de fontes
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de 74 milhões de m3 de gás natural 
por dia e somados ainda ao cus-
to da compensação das emissões 
equivalentes de carbono. Ao assu-
mir esses custos, a sociedade bra-
sileira estaria mitigando todos os 
impactos ambientais e sociais que 
afetariam aqueles 7.000 km2 caso 
tivessem sido construídas hidrelé-
tricas com reservatórios. Mas qual 
seriam esses impactos e o custo de 
sua mitigação? 

Diversos estudos abordam essa 
questão, propõem metodologias 
e calculam os valores de compen-
sação desses impactos, chegando 
a conclusões diversas quanto aos 
custos, calculando compensações 
por energia gerada de menor valor 
para as hidrelétricas comparadas às 
termelétricas6 e até questionando a 
significância efetiva desses impactos 
e sua correlação com a construção 
das represas.8 Neste ponto mais uma 
comparação parece inevitável. Se na 
opção de fonte de energia a socie-
dade brasileira quis preservar áreas 
nativas, como esse esforço se com-
para ao desmatamento da Floresta 
Amazônica? De acordo com dados 
do projeto Prodes – Monitoramen-
to do Desmatamento da Floresta 
Amazônica Brasileira por Satélite,8 
desde 2000 o desmatamento somou 
cerca de 243 mil km2 e os 7 mil km2 
preservados pela não instalação de 
hidrelétricas correspondem a 2,8% 
do total desmatado, que equivale a 
35 vezes a área não inundada. Uma 
comparação a mais indica que toda 
a área de reservatórios de todas as 
hidrelétricas instaladas no país (49 
mil km2) corresponde a 11% de toda 
a área desmatada da Amazônia des-
de 1970. A partir dessas percepções, 
podemos talvez nos questionar se os 

efeitos mais relevantes sobre biodi-
versidade, populações, uso da terra 
etc. no país seriam oriundos da ins-
talação das hidrelétricas.

O recém-lançado PNE 2050 cita 
que o país viverá nos próximos 30 
anos a “administração da abundân-
cia” porque a disponibilidade total 
de recursos supera largamente a de-
manda de energia total projetada 
para o período. Destaca as fontes 
de acesso mais fácil como petróleo, 
carvão e recursos renováveis de ex-
ploração mais desafiadora, como 
eólica e solar fotovoltaica offshore. 
O aproveitamento dessa abundân-
cia depende da viabilidade técnica e 
econômica e envolve muitas variá-
veis e restrições, incluindo explora-
ção mineral, aspectos tecnológicos, 
legais, regulatórios, ambientais, so-
ciais e governamentais. 

Retornamos ao ponto de partida 
desta reflexão. O documento Con-
siderações sobre a expansão hidre-
létrica nos estudos de planejamento 
energético de longo prazo, mencio-
nado anteriormente, destaca que a 

falta ou deficiência de uma comuni-
cação mais transparente e eficiente 
do setor com os diversos segmentos 
da sociedade pode ter favorecido 
a criação de discursos contrários 
à expansão da fonte hidrelétrica. 
À luz dos argumentos levantados, 
configura-se essencial que seja pro-
movida a dita comunicação trans-
parente e eficiente à sociedade so-
bre as implicações socioeconômicas 
e ambientais das futuras opções de 
fontes de energia. Sem esse esclare-
cimento, mais uma vez a sociedade 
brasileira poderá fazer uma opção 
sem pesar as consequências ou com-
preender as razões que formarão os 
custos reais da energia. 

1ABBUD, O. A.; TANCREDI, M. Por que o Brasil está 
trocando as hidrelétricas e seus reservatórios por 
energia mais cara e poluente? Brasília: Núcleo 
de Estudos e Pesquisa da Consultoria Legisla-
tiva do Senado Federal, 2013 (Texto para Dis-
cussão 128).

2 h t t p s : / / w w w . e p e . g o v . b r / s i t e s - p t /
publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-
457/ Co nsi d e r a % C 3 % A7 % C 3 % B5e s % 20
s o b r e % 2 0 a % 2 0 E x p a n s % C 3 % A 3 o % 2 0
Hidrel%C3%A9trica%20nos%20Estudos%20
de%20Planejamento%20Energ%C3%A9tico%20
de%20Longo%20Prazo.pdf

3https://www.aneel.gov.br/siga

4https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-
o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-
de-emissao

5Estimativas a partir de dados do Siga (Aneel), 
Sintegre (ONS) e SNIRH (ANA).

6REIS, M. M. Custos ambientais associados à 
geração elétrica: hidrelétricas X termelétricas 
a gás natural. Tese (Mestrado) – Programa 
de Planejamento Energético, Coppe, Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2001.

7https://www.inputbrasil.org/wp-content/
uploads/2017/01/CPI__Estudo_Efeitos-Locais-
de-hidreletricas_no_Brasil.pdf

8ht tp : //w w w.obt. inpe.br/ OBT/assuntos /
programas/amazonia/prodes

E por mais que o gás 

natural seja o energético de 

menor emissão de carbono 

por energia liberada, o 

maior uso de termelétricas 

já vem apresentando efeitos 

ambientais relevantes
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A Rodada Doha lançada, em 2001, 
como sendo sobre “Comércio e De-
senvolvimento” tinha uma agenda 
ambiciosa. O objetivo era incorporar 
novos temas como meio ambiente e 
assegurar regras que garantam um 
cenário favorável para os países em 
desenvolvimento. O lançamento da 
Rodada coincidiu com a entrada da 
China na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e, na perspectiva 
dos Estados Unidos, em especial, foi 
entendido como a adesão da China 
aos princípios e valores das demo-
cracias ocidentais, em termos políti-
cos e econômicos. 

Diversos motivos contribuem para 
o fracasso da Rodada. Alguns de cará-
ter processual. A dificuldade de fechar 
uma negociação numa organização 
com 164 membros, onde as decisões 
são resolvidas por consenso. Uma 
questão que ganhou cada vez mais re-
levância quando se ampliou o escopo 
de temas a serem tratados pela Roda-
da. A obrigação de seguir o princípio 
do single undertaking, onde o acordo 
só é fechado quando todos os itens 
propostos para a negociação tenham 
sido acordados. As discordâncias ca-
pitaneadas pelos Estados Unidos em 
relação ao funcionamento do meca-

nismo e Solução de Controvérsias, que 
acabaram levando a sua paralisação. 

Outras remetem ao contexto das 
transformações geopolíticas, do co-
mércio mundial e das configurações 
nos modos de produção. A ascensão 
da China, a expansão das cadeias 
globais de valor e os efeitos diferen-
ciados da globalização sobre os paí-
ses, o que levou a dúvidas sobre os 
benefícios de pautas de liberalização 
comercial e harmonização de regras. 

Entre os dias 30 de novembro e 3 
de dezembro de 2021 será realizada a 
12a Conferência Ministerial da OMC, 
em Genebra. Os princípios do sistema 
multilateral que guiavam a Rodada 
Doha, como o single undertaking, por 
exemplo, já foram rompidos em 2013, 
quando foi assinado um Acordo sobre 
Facilitação de Comércio. As negocia-
ções em curso sobre comércio digital 
e investimentos em fóruns plurilaterais 
no âmbito da OMC sinalizam que é 
possível avançar negociações sem par-
tir da obrigatoriedade de todos parti-
ciparem. Se os acordos serão discrimi-
natórios ou não depende se acatam ou 
não outros participantes. 

A questão não é o fracasso da 
Rodada Doha, mas qual é o papel 
da OMC? 

O fracasso da Rodada Doha não é o 
fim da OMC, mas há desafios

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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O tema central para a criação de 
uma instância de negociação sobre 
comércio parte da concepção de que 
o comércio tem um papel central para 
o crescimento e melhora do bem-estar 
das populações. Não se trata de igno-
rar os possíveis impactos negativos so-
bre a distribuição de renda doméstica 
e entre países. No entanto, a missão 
do fórum negociador é assegurar me-
canismos que facilitem o comércio. 

Na leitura econômica, grande 
parte das externalidades negativas 
associadas ao comércio são fruto de 
problemas domésticos nos países, 
supondo um cenário de práticas não 
predatórias de concorrência. O de-
semprego na indústria têxtil no Bra-
sil no início dos anos 1990, perda de 
cerca de 250.000 postos de trabalho 
não pode ser atribuído somente ao 
processo de liberalização comercial 
iniciado em 1990. O atraso na mo-
dernização do setor com a Lei de Re-
serva de Mercado de Informática de 
1980 contribuiu para esse resultado.

O tema central não é o de procla-
mar os benefícios da liberalização de 
forma genérica, mas ressaltar como 
acordos que facilitam o comércio 
podem contribuir para o crescimen-
to do país. A facilitação engloba di-
versas dimensões que não se resume 
a uma proposta de queda de tarifas.

Um teste-chave na Conferência 
em Genebra será a questão dos sub-
sídios à pesca, que começou a ser 
negociada em 2001. O tema pode 
parecer pouco relevante, mas a im-
portância de um fórum de negocia-
ções, como a OMC, é o seu sucesso 
ou não de resolver impasses que in-
fluenciam comércio internacional. 

Observa-se que se o texto proposto 
não for aprovado na Conferência irá 
se consolidar a interpretação da quase 

“impossibilidade” de se concluir nego-
ciações multilaterais. Em adição, a Chi-
na é a principal ofertante de subsídios 
à pesca e no acordo há propostas de a 
China não ser incluída na categoria de 
países em desenvolvimento. Reduzir 
os subsídios agora é garantia para que 
se mantenha a pesca como fonte de 
renda para aqueles que dela dependem 
e como fonte de alimentação. 

No programa dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas 
para 2030, consta o de proibir sub-
sídios que levem ao uso predatório 
dos oceanos e mares. As normati-
vas para o acordo na OMC foram 
estruturadas pela Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura. O atrativo de inserir o 
tema na OMC vem do fato de ser 
a única instituição multilateral com 
poder de sanção comercial. 

A OMC, no entanto, não é o úni-
co fórum de negociações. Um exem-
plo foi a decisão acordada por 130 
países e proposta pela Organização 
Econômica de Cooperação e Desen-

volvimento (OECD) e endossada 
pelo G-20 de criar um imposto mí-
nimo global de 15% incidente sobre 
as empresas multinacionais em lo-
cais que operam e obtenham lucros. 
Esse tema não estava em debate na 
OMC, mas tem relação com a loca-
lidade onde as multinacionais deci-
diam investir e, logo, o comércio.

Raras instituições morrem, mas 
podem se tornar irrelevantes. Um ca-
minho para a OMC é se tornar um 
guarda-chuva institucional para acor-
dos de geometria variáveis em termos 
de temas e países, a aceitação dos 
acordos plurilaterais o que já ocorre. 

É preciso observar, entretanto, se 
os plurilaterais serão guiados pela 
massa crítica de países que influen-
ciam o comércio da questão propos-
ta ou apenas por like minded groups 
(países que pensam de forma similar). 
Nesse último caso, há o risco de se 
criar cisões entre o modo de pensar 
China e alguns países asiáticos e em 
desenvolvimento e os aliados dos Es-
tados Unidos, na questão comercial.

Nos temas globais, a OMC de-
verá continuar trabalhando com as 
instituições que têm o conhecimento 
sobre essas questões e avaliar a sua 
relação com o comércio.

No final do dia, porém, a relevân-
cia ou não da OMC está pendente da 
efetiva demonstração dos principais 
atores no comércio mundial, Estados 
Unidos e China, em especial, e mais 
a União Europeia de mostrarem que 
a organização importa para a expan-
são do comércio, do ponto de vista 
dos seus interesses. No momento atu-
al, há um discurso de compromisso 
com a OMC por todos os principais 
atores, mas nada mudou em relação 
a 2020 e o teste pode ser a 12a Confe-
rência Ministerial da OMC. 

No programa dos “Objetivos 

de Desenvolvimento 

Sustentável” da ONU para 

2030, consta o de proibir 

subsídios que levem ao 

 uso predatório dos  

oceanos e mares



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Notas
As séries da FGV tem como fonte o banco de dados FGVDADOS, exclusivo para assinantes. Mas 
as séries podem ser consultadas também no Portalibre.fgv.br/índices institucionais.

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/09/2021

Conjuntura Estatística
2 Índices de Preços

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

4 Indicadores Industriais – Produção Física

7 Setor Externo

8 Emprego e Renda
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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

Ago.                  1.070,147  -0,14 15,75 28,21 1.091,290 0,66 16,75 31,12 1.300,062 -0,42 19,35 35,86 939,699 0,46 11,17 16,68
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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

Ago. 653,798 0,71 5,22 8,95 469,248 898,917 1231,607 6.087,84 0,88 5,94 10,42 5.876,05 0,87 5,67 9,68
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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

 109,4 107,0 108,8 109,4 79,9

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

Ago. 589,620 1,44 6,06 10,51 - 634,18 650,50
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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 86,90 1,67 0,16 103,40 103,50

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,40 -3,43 -0,08 79,80 89,00

Mar. -2,03 -0,12 81,00 87,10 -6,78 -0,93 83,60 87,90

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,50 -10,77 -2,63 73,60 79,30

Mai. -0,38 0,06 91,00 87,50 -12,05 -4,12 86,70 86,50

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,80 -12,50 -5,37 87,50 88,20

Jul. -1,54 -1,27 93,40 86,40 -11,92 -6,22 96,30 91,90

Ago. -1,61 -1,60 96,20 87,00 -10,60 -6,37 102,30 96,90

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,90 -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 86,60 -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 86,50 -15,09 -11,10 87,80 88,10

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

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,60 -5,88 -9,54 83,20 87,90

Abr. -8,36 -2,91 60,20 64,90 -2,50 -7,25 80,80 87,30

Mai. -11,32 -5,41 71,10 70,10 -3,16 -6,29 81,70 81,90

Jun. -10,88 -5,64 78,30 76,90 -2,82 -5,15 86,50 87,50

Jul. -9,57 -5,66 91,00 84,50 -2,16 -4,26 97,60 92,80

Ago. -8,57 -5,70 93,90 86,30 -2,12 -4,27 100,40 94,50

Set. -7,12 -5,46 95,30 88,50 -2,35 -4,38 94,10 89,90

Out. -6,30 -5,54 97,30 89,10 -2,77 -4,26 92,80 87,50

Nov. -5,50 -5,19 90,20 89,80 -3,34 -4,18 84,10 83,80

Dez. -4,48 -4,48 83,30 90,40 -3,39 -3,39 90,20 87,40

2021        

Jan. 2,38 -4,24 81,90 90,60 0,23 -1,98 88,00 88,60

Fev. 1,32 -4,20 79,10 89,70 -3,04 -2,50 74,80 83,80

Mar. 4,35 -3,12 86,10 87,40 -1,99 -2,45 83,30 88,80

Abr. 10,54 1,14 81,20 86,00 -0,60 -2,82 83,80 90,20

Mai. 13,15 4,87 88,20 87,00 1,81 -1,50 91,20 91,70

Jun. 12,95 6,62 87,70 86,80 2,22 -1,07 90,10 91,20

Jul. 10,94 6,98 92,00 85,70 1,42 -1,43 95,00 90,10
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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 98,66 92,74 98,17 93,58 108,97 99,43 98,39 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,98 84,88 83,88 79,47 102,51 94,48 97,80 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,58 74,10 75,62 94,18 91,51 100,11 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,76 76,13 80,25 90,03 92,36 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018 1,10 – 86,32 86,35 87,01 78,75 78,25 90,43 93,27 108,59 77,58 88,38 80,90 92,62

2019              

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

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

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

Abr. -1,23 -0,89 84,60 88,80 87,60 85,20 81,20 89,50 103,60 106,50 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,40 86,90 87,10 79,40 93,20 96,90 106,20 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,30 85,70 78,30 77,20 92,40 97,80 101,00 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,70 84,70 81,80 77,10 92,30 93,80 103,30 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 85,90 84,50 80,20 77,10 94,30 92,80 105,00 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,20 83,70 78,10 78,10 93,30 93,90 103,30 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 87,80 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 86,00 80,70 77,70 77,90 93,60 96,60 104,50 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,80 80,50 69,30 78,70 97,60 99,40 105,10 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 86,70 83,00 79,00 79,10 100,00 98,30 106,00 66,00 81,50 71,80 84,10

Fev. 0,57 0,17 78,70 86,60 83,40 79,80 80,80 98,50 98,90 108,10 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 79,20 82,20 73,50 64,50 98,20 81,60 108,00 69,50 79,70 68,90 79,40

Abr. -9,19 -2,29 57,60 60,90 58,20 49,60 38,80 81,70 50,50 107,40 37,40 66,70 13,10 66,30

Mai. -12,40 -5,27 69,80 68,70 63,00 57,30 42,90 95,00 82,00 98,30 52,30 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,94 -5,71 77,30 75,70 63,30 63,60 57,40 91,90 104,20 101,30 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,57 -5,86 90,10 83,20 75,60 74,20 72,50 96,00 109,30 104,70 70,80 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,45 -5,91 93,10 85,50 78,40 74,80 79,30 99,40 106,30 105,30 72,90 98,20 82,10 95,90

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

Out. -6,78 -5,72 97,90 89,40 84,20 86,20 85,40 99,00 104,50 108,20 87,90 97,40 90,10 104,70

Nov. -5,79 -5,33 91,00 90,40 85,60 89,40 86,90 98,10 107,70 108,40 87,00 88,70 86,60 97,60

Dez. -4,63 -4,63 82,50 91,50 103,50 94,90 100,00 96,80 99,80 105,70 80,40 84,00 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,66 3,06 81,10 91,00 89,50 92,80 97,40 95,50 99,10 111,10 77,30 83,90 69,10 83,40

Fev. 1,97 3,16 79,70 90,40 91,00 95,30 88,10 94,90 97,80 111,80 82,70 79,40 70,50 80,60

Mar. 5,28 4,26 86,50 87,60 90,60 94,50 82,50 97,30 92,30 112,10 90,70 87,70 77,30 84,10

Abr. 12,21 7,42 80,90 85,70 90,90 96,60 77,70 87,90 96,70 108,80 84,20 83,70 69,50 78,50

Mai. 14,85 12,85 87,90 86,70 93,20 94,80 75,90 90,40 101,20 108,50 90,70 90,90 69,00 88,00

Jun. 14,54 15,61 87,40 86,10 94,00 97,40 76,30 94,30 103,10 104,70 91,20 91,30 62,90 87,00

Jul 12,37 17,44 91,70 85,10 93,70 93,50 75,60 96,90 92,60 105,00 94,20 95,30 64,40 93,20
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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 57,60 14.962 15.167 -205 -8.381 -3.594 -990 -5.071 284 23 -8.530 -172

Fev. 67,08 56,29 16.373 14.539 1.835 -4.034 -1.774 -1.416 -2.548 289 21 -4.297 -284

Mar. 68,38 56,36 24.287 17.863 6.423 -5.317 -1.620 -1.059 -4.215 518 23 -6.120 -826

Abr. 66,33 54,66 25.979 16.097 9.882 4.844 7.486 -1.192 -2.844 201 9 4.423 -431

Mai. 60,61 49,94 26.243 17.648 8.595 3.152 5.804 -1.631 -2.900 248 -13 3.264 125

Jun. 58,06 47,39 28.307 17.841 10.466 3.007 5.892 -1.612 -3.120 235 20 1.148 -1.879

Jul. 59,43 48,44 25.604 18.126 7.478 -1.494 5.024 -1.337 -6.769 252 30 -1.666 -202

Ago. 60,26 49,37 27.184 19.547 7.638 1.684 4.072 -1.577 -2.601 213 36 1.724 4
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Período

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

Massa de Rendimento 

Médio Real Habitual  

de Pessoas Ocupadas 

(todos os trabalhos) em  

milhões de Reais

Taxa de  

Desocupação

Nível da 

Ocupação

Taxa de 

Participação na 

Força de Trabalho

Pessoas 

Ocupadas (todos 

os trabalhos)

Posição na Ocupação (trabalho principal)

Empregado no 

Setor Privado 

com Carteira

Empregado no 

Setor Privado 

sem Carteira Trabalhador 

Doméstico

Empregado no 

Setor Público 

(inclusive servi-

dor estatutário 

e militar)

Empregador
Conta 

Própria
(exclusive trabalhadores 

domésticos)

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

Jul. 13,7 50,2 58,2 2.508 2.366 1.621 925 4.025 6.117 1.870 218.000
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