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Carta do IBRE
6 PEC dos Precatórios: o problema, novamente, é mais
micro do que macro
As mudanças nas regras do teto
de gastos na última versão da PEC
dos Precatórios, já aprovada na
comissão especial da Câmara, foram
recebidas pelo mercado financeiro
como uma fratura definitiva no
dispositivo constitucional criado em 2016 para ancorar
as expectativas fiscais. A reação negativa dos ativos
brasileiros foi intensa, com queda da bolsa e alta do
câmbio e dos juros de mercado. Uma forma de arrumar
recursos para custear o novo programa, o Auxílio Brasil,
que substitui o Bolsa Família com perda de várias de
suas qualidades.

Entrevista
12 “O maior desafio da energia eólica é o PIB”
Os dez anos que a economista Elbia Gannoum completa à
frente da Abeeólica também marcam a forte expansão da
geração eólica no Brasil, colocando-se como a segunda
maior dentro da matriz elétrica brasileira, com custos
competitivos. No entanto, a situação econômica, com
inflação em alta, dólar disparando, piora da situação fiscal
com medidas para furar o teto de gastos, desemprego,
tem tirado horas de sono de Elbia. “Hoje, me traz muita
preocupação o descontrole macroeconômico. Na
medida em que se perde esse controle macro, terei que
aprender a lidar com uma situação razoavelmente nova,
com a qual nesses 20 anos de carreira, e dez no setor de
energia eólica, eu não lidei ainda. Somos dependentes do
investimento externo, então nos preocupa o impacto que
isso pode trazer na disponibilidade de crédito, no apetite
dos investidores internacionais.”

Macroeconomia
18 Novas regras fiscais (e nova cultura)
A onda de mudanças estruturais e quebra de paradigmas
que varre as economias e sociedades pelo mundo

chegou também à política fiscal. Só para citar um caso, a
Comissão Europeia (CE) retomou o processo político de
revisão das regras fiscais da União Europeia, que foram
suspensas até 2023 com o objetivo de acomodar maiores
gastos governamentais para amortecer o impacto da
crise causada pela pandemia do coronavírus. O Brasil,
mais uma vez, não participa desse debate – talvez até
ignore que esteja ocorrendo. Será inevitável a discussão e
provavelmente será premente a necessidade de adoção de
novas regras fiscais no país.

Capa | Emprego
24 Futuro do trabalho
Em linhas gerais, os dados mais
recentes do mercado de trabalho
reafirmam que a reação do emprego
continua em curso. Estimativas
do Ipea a partir de metodologia
própria de mensalização dos dados
trimestrais da Pnad Contínua mostra que a população
ocupada em agosto chegou a 91,6 milhões de pessoas,
o maior número desde fevereiro de 2020. “É possível
que até o final do ano, ou começo de 2022, voltemos
ao nível de desocupação do pré-pandemia. Mas isso
deverá acontecer com uma taxa de participação menor”,
estima Daniel Duque, pesquisador do FGV IBRE. “O que
vemos é que o grande impacto causado pela pandemia
do mercado de trabalho não parece estar se refletindo
majoritariamente na taxa de desemprego, mas sim na
qualidade do emprego”, afirma Bruno Ottoni, também
do FGV IBRE. No resultado do trimestre encerrado em
agosto da Pnad Contínua, das 3,48 milhões a mais de
pessoas ocupadas em relação ao trimestre anterior,
2,38 milhões eram informais. “Tudo hoje aponta que
a melhora na taxa de desemprego que tenderemos a
observar este ano não acontecerá por motivos nobres,
mas porque há muitas pessoas paradas há muito tempo,
que precisarão buscar uma fonte de renda e aceitarão
reingressar no mercado com vínculos de pior qualidade”,
diz Ottoni.
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Nota do Editor
A contaminação política
A discussão aberta com a manobra do governo para ampliar
gastos no ano eleitoral – a PEC
dos Precatórios foi aprovada em
dois turnos na Câmara dos Deputados – levou a uma
ruptura da âncora fiscal, estabelecida no governo Temer,
ferramenta que trazia certa segurança aos investidores.
Embora esteja clara a intenção de furar o teto de gastos,
inclusive anunciada pelo ministro Paulo Guedes ao pedir
“licença para gastar mais”, uma análise mais detalhada
dos reflexos disso sobre as contas públicas mostra que
pode estar havendo um pouco de exagero.
Como menciona a Carta do IBRE desta edição, “entre
2019, ano anterior à pandemia, e 2022, o resultado primário projetado do Brasil, segundo o Monitor Fiscal do
FMI, deve melhorar em 0,2 ponto percentual (p.p.). Esse
é um resultado melhor do que a média da maioria dos
países emergentes. Usar 2019 como ano inicial da comparação prejudica em particular o Brasil, porque o primário nesse ano foi mais elevado e piora fortuitamente
em função da arrecadação extraordinária que o governo
obteve com o leilão de petróleo da cessão onerosa. Se a
comparação for entre 2018 e o projetado para 2022, o
Brasil, com 0,9 p.p. de melhora no resultado primário,
fica acima de todos os países emergentes destacados pelo
Monitor Fiscal”.

A busca de recursos para custear programas sociais,
potente instrumento para alavancar Bolsonaro nas próximas eleições, se não piora os indicadores das contas
públicas, do ponto de vista microeconômico a contaminação política prejudica a qualidade do ajuste fiscal.
“Quando o governo não investe, os parlamentares
ocupam de forma crescente o orçamento com emendas,
que no fundo são investimentos descoordenados, de motivação paroquial, e que contribuem muito menos para
acelerar o crescimento de forma sustentável na comparação com um programa federal bem planejado e implementado (ver https://bit.ly/3zVTyPw).
Agora, um processo similar parece estar atingindo o
Bolsa Família, o melhor programa de transferência de renda brasileiro. Jogado no ringue das disputas eleitorais e entre Executivo e Legislativo, o Bolsa Família caminha para
ser transformado no Auxílio Brasil, perdendo no processo
as qualidades de transferência bem focada nos mais pobres
com condicionalidades bem pensadas para impulsionar
crianças e jovens das famílias beneficiadas para fora da armadilha intergeracional da pobreza, relata a Carta.
Reveja o webinar As emendas parlamentares e a captura do Orçamento https://bit.ly/3D3kD5C.
Claudio Conceição
claudio.conceicao@fgv.br
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PEC dos Precatórios: o
problema, novamente, é
mais micro do que macro
Luiz Guilherme Schymura
Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE

As mudanças nas regras do teto de
gastos na última versão da PEC dos
Precatórios, já aprovada na comissão
especial da Câmara, foram recebidas
pelo mercado financeiro como uma
fratura definitiva no dispositivo constitucional criado em 2016 para ancorar as expectativas fiscais. A reação
negativa dos ativos brasileiros foi intensa, com queda da bolsa e alta do
câmbio e dos juros de mercado.
A PEC muda o cálculo do indexador do teto de forma retroativa.
Mantém-se a correção apenas pela
inflação medida pelo IPCA, mas
agora na janela de janeiro a dezembro do ano precedente, e não mais
de julho de 2 anos antes a junho do
ano precedente, como está determinado na emenda constitucional que
vigorou até o momento. Como é
preciso saber qual o valor do teto
de gastos a vigorar no ano subsequente com antecedência, por causa
do processo orçamentário, será utilizado daqui para a frente a inflação
dos primeiros 6 meses do ano corrente mais a projeção dos 6 meses
6 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 021

subsequentes. Quando os números
definitivos saírem, ajusta-se a correção do teto.
Em 2022, provavelmente se utilizará a inflação já conhecida até o
momento da prevista aprovação da
PEC dos Precatórios e a projeção
para o que faltar do ano. Na prática, entretanto, em relação ao reajuste do teto para o próximo ano,
a mudança troca os seis últimos
meses de 2020 pelos seis últimos de
2021. Como a inflação no segundo
semestre deste ano será bem maior
do que a do mesmo período do ano
passado, o indexador sobe, elevando o teto e abrindo espaço para
mais gastos.
Manoel Pires, pesquisador associado do FGV IBRE e coordenador
do Observatório de Política Fiscal
do FGV IBRE, em artigo no Blog do
IBRE, observa que a mudança no
período de cálculo do indexador do
teto representa um aumento do limite de R$ 47 bilhões para 2022.
A segunda medida de grande
impacto da PEC dos Precatórios é

estabelecer um limite ao pagamento de precatórios a serem quitados
anualmente, tomando-se o valor do
que foi dispendido em 2016 atualizado ano a ano pela inflação. Na
prática, a regra limita o pagamento
de precatórios em 2022 a R$ 44,5
bilhões, frente aos cerca de R$ 89,1
bilhões que estavam orçados. Pires
nota que essa mudança não aumenta o gasto federal orçado para
2022, mas libera R$ 44,6 bilhões,
que iriam para o pagamento de precatórios, para outros gastos.
Assim, a PEC dos Precatórios
aumenta o gasto federal orçado em
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2022 em R$ 47 bilhões (pela mudança do período de cálculo do indexador do teto), mas amplia o espaço fiscal do governo em R$ 91,6
bilhões – a soma dos R$ 47 bilhões
aos R$ 44,6 bilhões de precatórios
que deixarão de ser pagos.
A mudança do método de correção eleva algumas despesas indexadas ao teto como saúde, educação
e emendas individuais e de bancada
em R$ 6 bilhões, restando R$ 85,6
bilhões para alocação dos quais
R$ 2 bilhões estarão disponíveis a
outros poderes e o restante para o
Poder Executivo.
E o que se pretende fazer com
esse espaço fiscal adicional? Pelo
que deu a entender até agora, acrescentar R$ 19 bilhões de emendas do
relator ao Orçamento; criar o Auxílio Brasil para substituir o Bolsa
Família, o que custará um adicional de R$ 51,1 bilhões em 2022;
criar um auxílio caminhoneiro de
R$ 4 bilhões; acomodar o aumento
de R$ 24 bilhões nas despesas obrigatórias vinculadas ao INPC, porque o índice de inflação será maior
do que o projetado no orçamento
aprovado; e gastar mais R$ 3 bilhões em compra de vacinas.
O valor total desses aumentos de
despesas para 2022 é de R$ 101,1
bilhões, e eles não incluem a prorrogação da desoneração da folha nem
o aumento do fundo eleitoral, medidas que estão cogitadas. Como se vê,
apesar do tamanho do remendo, o
cobertor continua curto, e Legislativo e Executivo ainda vão ter que discutir o que vai caber ou não no gasto
de 2022. Mas se a PEC dos Precatórios for aprovada, a maior parte do
caminho para essa acomodação terá
sido percorrida.

Como essas mudanças serão
operacionalizadas pela primeira
vez, há dúvida sobre o espaço fiscal total caso o IPCA nos próximos
meses surpreenda para cima. Se
este for o caso, como muitos analistas preveem, o espaço fiscal projetado pode dilatar-se ainda mais
um pouco.
Foi a evidente manobra do governo para ampliar o gasto no ano eleitoral bem acima do que se poderia
fazer com o teto com suas atuais regras que levou o mercado financeiro

PEC amplia espaço fiscal
de 2022 em R$ 91,6
bilhões: R$ 47 bilhões da
mudança de cálculo do
indexador mais R$ 44,6
bilhões de precatórios que
deixarão de ser pagos

a ver uma ruptura da âncora fiscal,
que acalma os investidores desde
2016. Mas será que o estrago fiscal
foi de fato tão grande?
Uma análise ponderada das contas públicas brasileiras desde a pandemia e das perspectivas à frente,
levada a cabo por Pires, sugere que a
reação negativa foi exagerada.
Entre 2019, ano anterior à pandemia, e 2022, o resultado primário
projetado do Brasil, segundo o Monitor Fiscal do FMI, deve melhorar

em 0,2 ponto percentual (p.p.). Esse
é um resultado melhor do que a média da maioria dos países emergentes. Usar 2019 como ano inicial da
comparação prejudica em particular
o Brasil, porque o primário nesse
ano foi mais elevado fortuitamente
em função da arrecadação extraordinária que o governo obteve com o
leilão de petróleo da cessão onerosa. Se a comparação for entre 2018
e o projetado para 2022, o Brasil,
com 0,9 p.p. de melhora no resultado primário, fica acima de todos os
países emergentes destacados pelo
Monitor Fiscal.
Como notou Sergi Lanau, economista do Institute of International
Finance (IIF), em recente comentário no Twitter, “muito poucos mercados emergentes vão voltar para o
nível de gastos de 2019 em 2022.
A maioria está longe da normalização. Se o Brasil estourar o teto de
gastos em 0,4 p.p. a 0,8 p.p. do PIB
(referência à PEC dos Precatórios),
ainda vai ficar longe dos maiores
gastadores. Afrouxar as regras não
é bom, mas numa perspectiva de vários países, as coisas (no Brasil) não
estão terríveis”.
Com as mudanças da PEC dos
Precatórios, as despesas primárias do
governo federal orçadas para 2022
saltam de 17,5% do PIB (R$ 1,647
trilhão), que constavam do Projeto
de Lei Orçamentária Anual (PLOA),
para 18,1% do PIB (R$ 1,693 trilhão). Ainda assim, o novo valor é
um recuo em relação ao gasto federal
de 18,9% do PIB de 2021. Em 2016,
ano em que o teto foi aprovado, o
gasto federal foi de 19,9% do PIB.
Como se vê, mesmo se aprovada a
PEC dos Precatórios, a trajetória é
de inequívoca melhora.
N o v e m b r o 2 021 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 7
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As despesas de pessoal (incluindo inativos) em 2022 devem cair
para 3,7% do PIB, menor nível desde pelo menos 2010, e bem abaixo
do patamar em torno de 4,3% que
prevaleceu de 2017 a 2020. Como
o salário mínimo real praticamente
não cresce desde 2014, as despesas
previdenciárias e de outros benefícios atrelados ao mínimo também
estão contidas. Já o gasto discricionário, que em 2010 atingiu 3,3%
do PIB, cairia para a baixa recorde
de 1,05% em 2022, pelo PLOA, e
com a PEC dos Precatórios pode ficar ligeiramente acima disso – mas
certamente abaixo do 1,4% do PIB
de 2021.
Assim, se é verdade que a alteração do teto desgasta a âncora fiscal
e cria incertezas, por outro lado os
números acima, numa perspectiva
macroeconômica, apontam que os
indicadores das contas públicas seguem melhorando.
Do ponto de vista microeconômico, entretanto, a contaminação
política prejudica a qualidade do
ajuste fiscal. Quando o governo não
investe, os parlamentares ocupam de
forma crescente o orçamento com
emendas, que no fundo são investimentos descoordenados, de motivação paroquial, e que contribuem
muito menos para acelerar o crescimento de forma sustentável na comparação com um programa federal
bem planejado e implementado.
Agora, um processo similar parece estar atingindo o Bolsa Família,
o melhor programa de transferência
de renda brasileiro. Jogado no ringue das disputas eleitorais e entre
Executivo e Legislativo, o Bolsa Família caminha para ser transformado no Auxílio Brasil, perdendo no
8 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 021

processo as qualidades de transferência bem focada nos mais pobres
com condicionalidades bem pensadas para impulsionar crianças e jovens das famílias beneficiadas para
fora da armadilha intergeracional
da pobreza.
Críticas bem fundamentadas ao
que se deu a conhecer do Auxílio
Brasil apontam a multiplicação fragmentária de subprogramas, com novas modalidades levando à concorrência orçamentária entre diferentes
partes do governo. Adicionalmente,

Com a mudança, despesas
primárias do governo
federal orçadas para 2022
saltam de 17,5% para
18,1% do PIB, ante 18,9%
em 2021 e 19,9% em 2016,
ano de aprovação do teto

o novo programa aumenta a insegurança social porque a parte maior
da ampliação em relação ao Bolsa
Família só é válida até dezembro de
2022. Como exemplo emblemático de perda de foco do programa,
está a possibilidade de inclusão de
categorias profissionais, como a dos
caminhoneiros, bem acima dos níveis de pobreza característicos dos
recipientes do Bolsa Família.
A introdução de um bônus para
beneficiários do Auxílio Brasil que

conseguirem emprego reforça a retórica retrógrada de que o desemprego
e a pobreza dele decorrente são de
certa forma de responsabilidade dos
que não conseguem se colocar no
mercado de trabalho.
Adicionalmente, o controle social vem sofrendo limitações. Já
não é possível saber o tamanho
da fila do Bolsa Família, e o movimento de centralização impede
maior integração entre o auxílio
financeiro e demais ações socioassistenciais. Enfim, há menor disponibilidade e transparência dos dados. Finalmente, a oferta de crédito
consignado para os beneficiários
do programa é uma inovação duvidosa, já que pessoas sem educação financeira – como tipicamente
serão os recipientes do benefício –
tendem a apresentar maior volatilidade de renda.
Como fica claro, a sucessão de
imbróglios relativos ao teto de
gastos, desde as agruras para se
aprovar o orçamento de 2021 até
o problema dos precatórios e do
novo programa social, mais do que
comprometerem o equilíbrio fiscal
estrutural, contribuem para aprofundar a desorganização do funcionamento do Estado brasileiro.
Com isso, corrói-se um dos pilares
fundamentais para uma economia
que pretende crescer de forma sustentável e distribuir mais justamente os frutos do progresso.

O texto é resultado de reflexões apresentadas
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a
pluralidade de visões expostas, o documento
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa
feita, pode não representar a opinião de parte,
ou da maioria, dos que contribuíram para a confecção deste artigo.
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Reversão dos choques
e normalização parcial
em 2022
Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE

Como temos tratado neste espaço, o
processo inflacionário de 2021, em
meio a uma economia com claro sinal
de ociosidade no mercado de trabalho,
resulta de uma combinação espetacular de choques. Em dezembro de 2020
acreditávamos que a inflação fecharia
2021 em 3,5%. Hoje sabemos que
será um número ao redor de 10%.
Nesta coluna repassamos os choques e, baseando-nos em dois relatórios recentes produzidos pelo grupo
de pesquisadores da Goldman Sachs,
atualizamos a dinâmica de reversão
dos choques. A economia brasileira
foi atingida em 2021 por cinco choques: dois foram globais; um foi interno a cada país, mas ligado à dinâmica da epidemia; e outros dois são
específicos ao Brasil.
O primeiro choque global foi o dos
alimentos. Ele teve duas partes. A primeira ocorreu entre o quarto trimestre
de 2019 e ao longo de 2020. Tratouse da epidemia que se abateu sobre o
rebanho suíno na China. A gripe suína
africana dizimou, em 2019, 40% do
rebanho suíno chinês. Esse rebanho
foi reconstituído ao longo de 2020. A
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carne suína na China, base da alimentação do chinês, chegou a encarecer
140% no final de 2019. A reconstrução do rebanho em 2020 e 2021 tem
produzido queda no preço da carne suína na China, que já acumula deflação
em 12 meses de 40%. A reversão completa do choque demandaria deflação
acumulada no período de 58%.
Quando o rebanho foi reconstruído, houve troca de tecnologia. As novas granjas suínas chinesas são muito
mais modernas do que as antigas, que
foram as mais duramente atingidas
pela epidemia. Nas antigas, os animais
eram alimentados por restos de alimentos. Nas modernas usa-se ração. A
parcela de 40% da produção de carne
suína da China representa 8% aproximadamente da produção de proteína animal. Houve brutal elevação da
demanda por ração e, portanto, por
soja e milho. A alta do preço da ração
significa encarecer toda a cadeia de
carnes, laticínios e ovos. O pior desse
choque já passou. Em 2021, a inflação
brasileira de janeiro até setembro de
alimentos semielaborados – categoria
que abarca os grãos e as carnes resfria-

das –, medida pela prévia do índice ao
consumidor amplo, também conhecido por IPCA-15, subiu 9%, comparado a 18% para alta no mesmo período
de 2020. Para todo o grupo de alimentação domiciliar, os números são 8%
em 2021 e 13% em 2020.
Não é certo ainda quais serão as
condições climáticas em 2022, mas o
início da safra no Brasil foi promissor, com aumento da área plantada
em 4%. O plantio começou com 10
dias de antecedência em relação à safra 2020/2021.
O segundo choque global é diretamente ligado à epidemia. Em seguida
à parada brusca da economia mun-
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dial no segundo trimestre de 2020,
houve forte retomada. Desenhou-se
clara recuperação em V das economias. Esse fato é global. Mas a recuperação em V foi desequilibrada
setorialmente. As longas quarentenas geraram fortíssima demanda por
bens, principalmente bens de consumos duráveis associados à adequação
do espaço doméstico aos novos usos
que passaram a se fazer dele, e muito
menos demanda por serviços.1
A produção de bens é intensiva
em matérias-primas metálicas, energia, chips e comércio internacional.
Todos esses itens têm registrado estrangulamento. O importante a reter
aqui é que o choque inicial foi de
aumento da demanda e não de redução da oferta. A desorganização das
cadeias produtivas tem sido causada
por elevação da demanda. Relatório recente da equipe de pesquisa da
Goldman Sachs aponta que a utilização dos principais portos americanos se encontra 20% acima dos
níveis anteriores à crise.2 Há hoje
quase 80 navios à espera para descarga nos principais portos da costa
oeste e o tempo médio de operação
de um navio carregado que chega
em um porto nos EUA é de 70 dias,
quando o normal seriam 2 dias.
Segundo outro relatório da Goldman Sachs, a normalização dos serviços portuários nos EUA ocorrerá no
primeiro semestre de 2022 em função
da redução da demanda por bens e da
elevação da demanda por serviços.3
De fato, o incêndio em março da
planta de produção de chips automotivos da Renesas na cidade de Naka,
no Japão, representou claro choque
de oferta. No entanto, a produção já
foi normalizada. Deve haver, portanto, normalização na oferta de chips

ao longo de 2022. Nova capacidade
de produção será efetivada somente
em 2023.
A normalização do perfil de demanda em 2022 deve não somente
normalizar os serviços portuários e
o mercado de chips, mas também o
de energia e das demais matériasprimas metálicas.
Esse choque ainda não atingiu seu
pico. O IPCA-15 de setembro mostra
que a inflação acumulada em 2021
de bens industriais foi de 9%, contra 1,2% para o mesmo período em
2020. Para alimentos processados, o
número foi de 9,2% em 2021, ante
8,7% em 2020. O pico desse choque
deve acontecer na virada do ano ou
no primeiro trimestre de 2022.
O terceiro choque deve-se à desorganização da oferta de serviços
pelas longas quarentenas. A oferta de toda a cadeia do turismo, da
alimentação fora do domicílio e do
entretenimento foi desorganizada.
A reabertura das economias e, portanto, a normalização do perfil de
demanda gerará elevação dos preços
desses serviços. Por aqui, a prévia da
inflação de setembro indica aumento
de 13% nas passagens aéreas no ano
ante deflação de 37% em 2020. Para
alimentação fora do domicílio, o número é de 7% em 2021, ante 3,4%
para a inflação acumulada em 2020.
Os dois choques especificamente
nossos foram a estiagem em 2021, que
elevou muito o custo da energia, e a
alteração do padrão de comportamento do câmbio em relação ao preço das
commodities. São choques de oferta.
Normalmente, como somos grande
exportador de matérias-primas, existe
um mecanismo de equilíbrio entre a
força da moeda brasileira e a cotação
das commodities no mercado interna-

cional. Se estas sobem de preço, ficamos mais ricos e nossa moeda se fortalece, e vice-versa. Assim, esse balanço
insula a economia nacional dos efeitos
inflacionários de uma elevação dos
preços das matérias-primas. Esse fenômeno não tem ocorrido desde maio
de 2020. Com a forte recuperação em
V da China no segundo trimestre de
2020, as commodities subiram quase
130%. Dada a relação histórica entre
os preços das matérias-primas e o real,
a moeda brasileira deveria estar cotada abaixo de R$ 4,5.
Com relação à estiagem, estamos
nas mãos de São Pedro. Oxalá 2022
seja melhor do que 2021, o pior ano
em 91 para os quais há dados. Até
agora em 2021 a inflação de energia
residencial foi acima de 25% ante a
deflação de 2% para o mesmo período de 2020. As chuvas de outubro
foram boas e, se a estação úmida que
se inicia agora for próxima da média
histórica, estaremos melhor em 2022
do que em 2021. No câmbio, finalmente, parece que uma normalização
definitiva ocorrerá somente após a solução do processo eleitoral de 2022.
Alguma descompressão deve ocorrer
em novembro ou dezembro do ano
corrente, em função da solução da lei
orçamentária para 2022. Mas uma solução mais definitiva deverá aguardar
o que podemos esperar, na seara fiscal,
do próximo presidente.

O consumo de bens nos EUA em abril de 2021
foi 20% acima do nível de fevereiro de 2020 e
atualmente encontra-se 15% acima.

1

“US Daily: US Port Backlogs: A Story of High
Demand and Stretched Supply” da equipe de
pesquisa da GS liderada por Jan Hatzius de 25
de outubro último.

2

3
“Track my package: a road map for supply
chain normalization” de 26 de outubro último.
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“O maior desafio
da energia eólica
é o PIB”

Elbia Gannoum
Presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica)

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Os 10 anos que a economista Elbia Gannoum completa à frente da Abeeólica também
marcam a forte expansão da geração eólica no Brasil, colocando-se como a segunda
maior dentro da matriz elétrica brasileira, com custos competitivos. Pelo lado da oferta, a
executiva diz que a capacidade de expansão do setor continua praticamente ilimitada,
podendo acontecer à medida que o país cresça e a estrutura de transmissão permita
levar a energia gerada aos centros de consumo. Em entrevista à Conjuntura Econômica,
Elbia destacou o potencial da exploração offshore no Brasil, afirmando que sua complementaridade com a atual geração onshore eliminaria a necessidade do uso de termelétricas.“Tecnologia e fontes de financiamento não faltam”, afirma, ressaltando que a
energia eólica também já mostrou colaborar para o crescimento socioeconômico das
regiões em que os parques têm sido instalados, especialmente no Nordeste. “Além de
ser uma matriz renovável, usando recursos competitivos, é uma ferramenta de desenvolvimento, que é algo tão desafiador para o país”, afirma.
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Conjuntura Econômica — A geração eólica registrou forte expansão
na última década no Brasil. Como o
atual cenário de inflação e juros altos, desvalorização da moeda, tensão sobre a gestão fiscal e estimativa de baixo crescimento afetam as
perspectivas do setor?
A energia eólica participou do primeiro leilão em 2009, quando foram
contratados em torno de 2GW. Em
2011, entrou em operação o primeiro parque resultante desse leilão.
Nesse ano, quando cheguei na Abeeólica, tínhamos 1GW de capacidade
instalada. A partir daí, até 2017, foram contratados em média 1,8GW a
2GW por ano. Em 2017 tivemos um
momento muito importante, pois foi
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quando a eólica se tornou a fonte

Esse Brasil mais pessimista me en-

a lidar com uma situação razoavel-

de energia mais barata do país – em

sinou muito, principalmente entre

mente nova, com a qual nesses 20

2009, ela custava duas vezes mais

2014-16, quando vivi uma ago-

anos de carreira, e 10 no setor de

que a geração hidrelétrica. Diante

nia grande porque tivemos leilões

energia eólica, eu não lidei ainda.

disso, começou a surgir para nós

cancelados, devido à retração da

Somos dependentes do investimento

um novo nicho, pois o mercado livre

atividade. Hoje, me traz muita pre-

externo, então nos preocupa o im-

também passou a se interessar pela

ocupação o descontrole macroeco-

pacto que isso pode trazer na dispo-

eólica, fazendo a demanda crescer

nômico. Quando começamos a ver

nibilidade de crédito, no apetite dos

ainda mais. Em 2018/19, contrata-

a alta da Selic nesse nível, anúncio

investidores internacionais.

mos 1,5GW nos leilões e de 2,5GW

de que a inflação em um mês (se-

a 3GW no mercado livre. E o mon-

tembro) é a maior em 27 anos, isso

tante contratado era o que a própria

tudo traz muita incerteza. Estou

Dadas suas características, qual o

cadeia podia produzir, porque 80%

acostumada, quando visto meu cha-

limite possível da participação da

da cadeia eólica é nacionalizada. Em

geração eólica na matriz elétrica

2020, por causa da pandemia, os

brasileira?

leilões regulados foram cancelados,

Vamos fazer análise do lado da

mas mantivemos uma contratação
em torno de 3GW no mercado livre.
Em 2021 os leilões voltaram, tivemos 500MW contratados, e vamos
ter um pouco mais de leilões. E o
mercado livre continua muito dinâmico. Devemos repetir 3GW novamente este ano, e a tendência é de
que esse nível de contratação ainda
continue por mais dois ou três anos.
Assim, no curto prazo, não estamos revisando nossas projeções, pois
com esses resultados temos constru-

Somos dependentes do

oferta e da demanda. Do lado da

investimento externo,

tencial eólico onshore e cerca de

então nos preocupa o

do lado do recurso eólico, o poten-

impacto que (um descontrole

comparado à capacidade instalada

macroeconômico) pode

Brasil não vai chegar nisso nunca,

trazer no apetite dos

sificada por definição. Já tivemos

investidores internacionais

oferta, o Brasil tem 800GW de po1TW offshore. Então, quando olho
cial de expansão é infinito quando
do Brasil hoje, de 170GW. Mas o
porque a matriz precisa ser diver90% de geração hidrelétrica; hoje,
frente à crise hídrica, ter 60% da

ções contratadas até 2025, quando

geração hidrelétrica já nos deixa

incluiremos ao menos mais 10GW

numa posição difícil.

de geração, totalizando 31GW. Isso

Os limites, portanto, estão do

mostra que a velocidade do cresci-

lado da demanda. Primeiramen-

mento dos próximos 10 anos tende a

péu de investidora, a lidar com ins-

te, como disse, pelo fato de que o

ser maior do que a dos 10 anos pas-

tabilidades políticas – pelas experi-

planejador não expandirá a eólica

sados, dada essa inserção forte da

ências que passamos, como a Lava

infinitamente, pois precisa alocar

eólica no nicho do mercado livre.

Jato, aprendemos a precificar isso e

outros recursos de produção, como

já seguimos para a segunda deriva-

solar, termelétrica. Esse é um lado,

da. Só que os fundamentos macro-

e é uma constante. O único lado

Essa perspectiva parece destoar do

econômicos de certa forma estavam

da demanda em que há algum grau

pessimismo com o qual olhamos as

mantidos, o descontrole foi geren-

de manobra para ampliação seria

estimativas para a economia brasi-

ciado. Na medida em que se perde o

o PIB. Até aqui a geração eólica

leira até 2022...

controle macro, terei que aprender

tem registrado uma expansão naN o v e m b r o 2 021 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 13
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tural, com uma trajetória virtuosa

diferentemente do resto do mundo,

mar próximo do nível do de uma

que a levou a ser a segunda fonte

o problema a se resolver no Brasil

termelétrica competitiva, em torno

da matriz – respondemos por 11%

não está na escassez do recurso, e

de R$ 350 por unidade de energia.

de participação na capacidade ins-

sim na abundância do recurso re-

Então, a partir do momento em que

talada, e em termos de geração re-

novável. O Brasil tem eólica, solar,

o offshore se aproxima do preço da

presentamos no segundo semestre

hidrelétrica, PH, biomassa, e essas

termelétrica, ele já é razoável para

deste ano cerca de 17% em média

fontes se tornaram muito competi-

o Brasil. Vale ressaltar que, embora

do sistema elétrico nacional, com

tivas nos últimos 10 anos. Então,

o offshore utilize turbinas pareci-

picos de 20%. Mas se a gente tives-

ao fazer a gestão da abundância, o

das com as da geração onshore, es-

se um PIB maior, esse crescimento

planejador vai tomar a decisão ló-

tamos falando de recursos distintos

também seria maior. Então, nosso

gica do preço, postergando a esco-

do ponto de vista elétrico, regimes

maior desafio está relacionado ao

lha das fontes menos competitivas.

de produção diferentes. Isso, in-

PIB, à economia, que tem apresen-

E por que o offshore é o tema do

clusive, o torna fonte complemen-

tado resultados pífios. Agora já

tar para diversificar a matriz com

se fala de uma recessão em 2022,

mais renováveis. Com qual fonte

e isso é ruim. Na hipótese – Deus

a offshore concorre efetivamente?

me livre – de o Brasil ter mais uma
década de estagnação, o que acontecerá com a eólica? É possível que
daqui a cinco ou seis anos esse impacto da crise econômica chegue
no setor. Mas ainda não chegou,
pois ele tem uma dinâmica própria
de atender ao mercado livre. Por
outro lado, quando a economia
passa um tempo estagnada e volta
a crescer, a demanda por energia é
maior do que aquela elasticidade
média que conhecemos, de 1,5. Em
retomadas rápidas, essa elasticida-

Para o offshore, o

Com a termelétrica. Os defensores

que precisamos é de

garante uma geração flat que traz

regulamentação, cujo

co offshore combinada com várias

projeto o ministro Bento

ões distintas, no Nordeste e no Sul,

Albuquerque sinalizou

a necessidade do uso da termelétri-

que lançaria ainda em

termelétrica é poluente, e preciso de

novembro

de termelétrica ressaltam que esta
segurança. Porém, quando eu coloeólicas onshore, que estão em regielas se complementam, eliminando
ca. E aí eu resolvo duas questões: a
uma matriz cada vez mais limpa. E
ela é caríssima. Nesse momento em
que estamos vendo uma crise ener-

de pode chegar a 2%, 2,5%. O li-

gética global, e o Brasil precisando

mite estaria aí.

de térmicas porque no passado não
se fez um planejamento adequado –
momento? Porque vários países,

considerando que era difícil prever

Atualmente, há grande interesse na

especialmente os europeus – Ingla-

que sofreríamos todos esses efeitos

expansão das fronteiras da geração

terra, Dinamarca, Holanda – in-

das mudanças climáticas –, estamos

eólica para o offshore. Há limita-

vestiram fortemente na tecnologia

tendo que pagar muito caro pelo

ções para esse tipo de exploração

offshore, e com isso o custo dessa

combustível. Para o offshore no

no Brasil?

tecnologia tem caído drasticamen-

Brasil, o que precisamos é de regu-

Não temos limites tecnológicos,

te. Como também tem ocorrido

lamentação, cujo projeto o ministro

nem de financiamento para fazer

com a geração solar. Nessa curva

Bento de Albuquerque, de Minas e

offshore. Só não o fizemos ainda por

de decréscimo de custo, a eólica

Energia, sinalizou que lançaria ain-

questão de competitividade. Veja,

offshore está chegando num pata-

da em novembro.
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Um dos gargalos conhecidos para

samos do leilão de transmissão dois,

Sudeste, entre Sul e Sudeste. Esse é o

a expansão da geração eólica é a

três anos antes do leilão da eólica. E

problema hoje. No fim de outubro

transmissão. Como equacionar esse

assim o planejamento tem sido feito.

houve um leilão emergencial do Mi-

tema, especialmente se o plano é le-

O que está acontecendo agora é que

nistério de Minas e Energia em que a

var essa geração para o alto-mar?

o aprofundamento da crise hídrica,

eólica não foi contratada, apesar de

A questão da transmissão não chega

associado às mudanças climáticas,

entrar em funcionamento em 1 ano e

a ser um gargalo, mas sem dúvida é

nos mostrou que não podemos mais

meio, porque não adianta gerar eóli-

um desafio sempre presente. Das três

contar com as hidrelétricas como no

ca lá no Nordeste se não há linha de

variáveis que tenho de monitorar o

passado, que elas nos darão traba-

transmissão para trazer para o Su-

tempo todo – demanda, financia-

lho mais frequentemente. Então, é

deste. Do ano passado para cá essa

mento e transmissão –, ela é a que

preciso trazer outros recursos ener-

necessidade de aumento da transfe-

está no topo das minhas atenções.

géticos. A térmica, como disse, es-

rência ficou muito clara para o pla-

pecialmente a térmica emergencial,

nejador, que está preparando uma

Com relação à demanda, mencionei a preocupação com o PIB. Fontes

série de leilões de transmissão.

de financiamento não faltam. Temos
uma quantidade enorme de investidores chegando no Brasil, de fundos,
e temos recursos do BNDES, que financiam 90% dos nossos projetos.
Por que usamos tanto o BNDES?
Porque ele me dá salvaguarda da
variação cambial. Muitos interessados em nosso mercado têm dinheiro,
mas por conta do câmbio acabam
usando o BNDES. E não faltam recursos. O banco tem R$ 130 bilhões
para financiar energia; a eólica usa
no máximo R$ 8 bilhões por ano.
No caso da transmissão, quando
começamos lá em 2009 com a eólica

O aprofundamento da

Estudo da Consultoria GO Associa-

crise hídrica, associado

municípios que receberam investi-

às mudanças climáticas,

ram aumento real do PIB de 21,15%

nos mostrou que não

com os que não receberam, e que o

podemos mais contar

no nesses lugares aumentou 20%

com as hidrelétricas
como no passado

dos para a Abeeólica indica que
mentos em geração eólica registraentre 1999-2017 na comparação
Índice de Desenvolvimento Humaentre 2000 e 2010. De que forma
esses ganhos acontecem, e como
potencializar essa capacidade?
Esse é um dos temas que mais gosto
de tratar. Estive pela primeira vez em

nos leilões, acreditávamos que uma

um parque eólico, no Nordeste, em

linha de transmissão poderia entrar

2012. Eu era uma economista muito

em funcionamento em dois, três anos.

acostumada a lidar com elétrons, e o

Então fazíamos um leilão de eólica,

é dramaticamente cara. Então, qual

debate sobre sustentabilidade no se-

outro de transmissão, e esperávamos

a forma de eu ajustar essa perda de

tor não estava tão aflorado, especial-

o casamento de ambas acontecer.

geração hidrelétrica que não vou

mente no Brasil. Quando cheguei lá,

Mas a eólica terminava e a transmis-

recuperar mais? Preciso aumentar

falei com prefeitos, com a vizinhança

são não chegava, por questões am-

a quantidade de energia renovável,

dos parques, e percebi esse impacto

bientais, entre uma série de comple-

tanto eólica quanto solar. Só que os

positivo, mas ainda não tinha como

xidades da transmissão. Tivemos que

recursos eólicos melhores estão con-

mensurá-lo. Somente passei a incenti-

mudar o planejamento, ampliando o

centrados no Nordeste e no Sul do

var a realização de matérias a respei-

prazo. Então, para fazer um parque

país, então preciso aumentar a trans-

to. Só chegamos a uma medição desse

eólico funcionar daqui 5 anos, preci-

ferência de energia entre Nordeste e

efeito multiplicador no ano passado.
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Veja, o relacionamento de um

colas, com projetos de educação, de

Em vários países desenvolvidos,

parque eólico com uma região dura

agricultura. No Rio Grande do Nor-

a pandemia suscitou o desenvol-

pelo menos 25 anos. Começa com a

te, que citei como exemplo, há mui-

vimento de políticas de retoma-

identificação de áreas que contam

to problema com água salubre, e se

da que fossem verdes, ou seja, de

com bom vento. Então, o potencial

investiu em projetos para levar água

promoção de crescimento ambien-

empreendedor chega ao proprietá-

potável a famílias e escolas. Então, o

talmente responsável. No caso do

rio de um terreno, em geral são pe-

fator multiplicador forte aqui é o do

Brasil, quais estruturas de incentivo

quenas propriedades, afirmando seu

investimento e do arrendamento.

considera que devem ser criadas,

interesse em arrendar a terra para

Como podemos melhorar isso?

colocar uma torre de medição. Essa

Tenho estudado bastante o assunto,

energético nessa tendência?

torre fica ali por cerca de 3 anos, pe-

até por essa questão de trazer a trans-

O pacote de retomada verde que os

ríodo no qual o dono da terra recebe

formação energética para o conceito

países desenvolvidos estão liderando

um valor fixo. Quando o projeto é

ESG (sigla em inglês para ambiental,

tem uma lógica interessante, voltada

ou reformadas, para incluir o setor

aprovado e se instala o parque, faz-

a esse efeito de renda que mencionei.

se um contrato de 25 anos e o paga-

Eles têm recursos estatais para isso, e

mento passa a ser um valor relativo

pensam: já que tenho que impulsio-

à geração. A partir daí, esse proprietário – que vive no interior da
Bahia, do Piauí, do Rio Grande do
Norte, muitas vezes beneficiário do
Bolsa Família – tem em média dois
ou três aerogeradores instalados em
suas terras, e passa a receber cerca
de R$ 2 mil mensais por aerogerador. Imagine para uma família de
cinco filhos, dependente de transferência do governo, o salto na renda
que é. Com esse dinheiro ele compra
uma moto, um carro, faz reformas
na casa, e isso dinamiza a economia.

A forma de potencializar

nar a economia, que seja pelo lado

o efeito multiplicador do

tura se chama energia, vou produzir

investimento é pensar que

dedicar à transição ao baixo carbo-

a eólica é uma ferramenta

incentivo com mil mecanismos. Por

de desenvolvimento, que

lá fora eles não têm abundância de

é algo tão desafiador

renováveis tendem a custar mais

para o país

da infraestrutura. E se a infraestruenergia verde, porque preciso me
no. Então cria-se uma estrutura de
que esses países fazem isso? Porque
recursos renováveis, e as energias
caro que a fóssil. Então, boa parte
do mundo precisa realmente desse
esforço para inserir fontes renová-

Por outro lado, esse investimento

veis, e os países desenvolvidos têm

também se reflete na arrecadação

dinheiro para essa retomada econô-

municipal. Um parque eólico de

mica verde.

30MW, por exemplo, demanda um

social e governança). Considero que

O Brasil tem uma lógica diferen-

investimento em torno de R$ 400

a forma de fazê-lo é pensar mais nos

te, até escrevi um paper sobre isso.

milhões e vai recolher ISS. Em regi-

investimentos em energia renovável

Primeiramente, porque o Estado não

ões com muitos parques, como em

como a eólica, a solar, sob essa ló-

tem dinheiro para investir, nem ca-

Parazinho, São Miguel do Gostoso,

gica de desenvolvimento econômico.

pacidade de fazer incentivo fiscal.

no Rio Grande do Norte, é percep-

Ou seja, de que a eólica, além de ser

Mas isso tampouco é tão necessário,

tível a mudança econômica. Além

uma matriz renovável, usando recur-

porque aqui a tecnologia renovável

disso, os parques eólicos, quando

sos competitivos, é uma ferramenta

é muito mais barata que a fóssil.

chegam na região, costumam fazer

de desenvolvimento, que é algo tão

Então, a tarefa do Estado brasilei-

melhorias em postos de saúde, es-

desafiador para o país.

ro é outra, e mais simples de fazer.
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Para obter o mesmo benefício que o

o Brasil errar no futuro energético,

Como mencionei, os investimentos

mundo está se esforçando para con-

tem que fazer um esforço enorme.

em energia eólica são ESG por defi-

quistar, é preciso criar um ambien-

nição. E temos potencial para liderar

te amigável e atrair investimento. E

a corrida global na transição energé-

isso não é tão desafiador porque di-

Hoje você embarca a Glasgow parti-

tica quando falamos de energias re-

nheiro tem, e muito, lá fora. Então,

cipar da COP26 (a entrevista acon-

nováveis. O Gwec está promovendo

o necessário é sinalizar que vai seguir

teceu dia 27/10). Qual mensagem

uma coalizão global de investimen-

os investimentos nessa trajetória: um

pretende passar na Conferência do

tos em energia eólica, naturalmente

programa de hidrogênio verde, regu-

Clima, e o que espera dela?

com destaque para offshore, porque

lar a eólica offshore, fazer transmis-

Estou indo pelo Gwec (Global Wind

é este que está precisando de mais

são adequadamente, no prazo certo.

Energy Council, do qual é vice-presi-

cuidado. Lá fora, buscam-se muitos

Mas não são necessários subsídios,

dente). A mensagem que quero dei-

incentivos, políticas fiscais; no Bra-

pois essas energias já são extrema-

xar é a de que o Brasil é um país rico

sil, precisamos do arranjo regulató-

mente competitivas, e o fator central

rio, que está próximo de acontecer.

é que o leilão regulado é feito por

O que eu espero da COP é de que

fonte de energia, onde cada fonte

saiamos de lá com uma diretriz cla-

tem um preço de acordo à sua característica técnica e econômica. Por
exemplo, no leilão que tivemos em
setembro, o preço inicial da eólica
e da solar era de R$ 191/MWh; da
hidrelétrica, R$ 249/MWh (no caso
de pequenas centrais e centrais geradoras com outorga e contratos regulados celebrados anteriormente) e,
para termelétricas, R$ 365/MWh. O
que isso significa? Que estou pagando o preço associado à característica
técnica e econômica. Não tem necessidade de subsídio direto. O papel do

O Estado tem todas as

ra para a precificação do carbono.

variáveis na mão para fazer

economias a alcançar os objetivos

uma expansão da matriz

tras em carbono. Para o Brasil, do

altamente renovável. Para

errando a gente acerta. Mas no res-

o Brasil errar no futuro

preocupação não é energia especifi-

energético, tem que fazer

26% das emissões globais, e temos

um esforço enorme

É ela quem realmente pode levar as
estabelecidos, de chegar a 2050 neuponto de vista da energia, mesmo
to do mundo não é assim. E minha
camente, porque esta responde por
outros 74% para resolver.

Estado, nesse aspecto, é ter inteligên-

Mas essa precificação colaboraria

cia de planejamento. Porque ele tem

para o desenvolvimento da certifica-

todas as variáveis na mão para fazer

ção de energias renováveis, certo?

uma expansão da matriz altamen-

em recursos renováveis altamente

Sim, mas minha leitura é mais macro,

te renovável, com uma quantidade

competitivos. E que, a despeito de

no sentido dos mecanismos de incen-

de recursos mais baratos entrando,

tudo, conta com uma regulação está-

tivo para que o agente econômico

e grande interesse dos investidores.

vel para o setor de energia. Sob essa

tome a decisão acertada também in-

Esse leilão contratou 800MW. Sabe

perspectiva, o Brasil é amigável ao

dividualmente. Ou seja, se vou com-

qual foi a oferta inscrita na Empresa

investimento em infraestrutura, é um

prar um aparelho celular e tenho que

de Pesquisa Energética (EPE)? Tota-

país de longo prazo. Especialmente

pagar pelo carbono, tomarei decisões

lizou 94 mil MW de potência insta-

em momentos de agonia como os

mais racionais. Considero que a pre-

lada (sendo 690 projetos eólicos, so-

que vivemos, pode-se pensar menos

cificação de carbono é quem vai pos-

mando 22,8 mil MW). Então, para

em Brasília e mais em infraestrutura.

sibilitar essa mudança.
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Novas regras fiscais
(e nova cultura)
José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e pesquisador do CAPP/
Universidade de Lisboa e GV Europa

A onda de mudanças estruturais e
quebra de paradigmas que varre as
economias e sociedades pelo mundo chegou também à política fiscal.
Só para citar um caso, a Comissão
Europeia (CE) retomou o processo
político de revisão das regras fiscais da União Europeia, que foram
suspensas até 2023 com o objetivo
de acomodar maiores gastos governamentais para amortecer o impacto da crise causada pela pandemia
do coronavírus.1
O Brasil, mais uma vez, não participa desse debate – talvez até ignore
que esteja ocorrendo. Será inevitável
a discussão e provavelmente será
premente a necessidade de adoção
de novas regras fiscais no país, diante da armadilha das expectativas em
que se meteu ao reduzir esse complexo regulamento2 a apenas uma
norma (em princípio matemática,
só promove ajuste fiscal se houver
crescimento desenfreado da receita)
e, sobretudo, diante da deterioração
crescente dos sistemas orçamentário
e de planejamento público.3
A história brasileira é rica em inovações nessa área e poderia animar a
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se investir de novo em mudanças de
maior vulto. Na década de 1960, foi
adotada uma revolucionária lei (no
4.320 de 1964), que, entre outros
instrumentos, integrava as peças orçamentárias, financeira e patrimonial, adotando o regime de competência na despesa pública – algo que
até hoje algumas economias avançadas ainda não usam. Na virada do
século, foi dos primeiros emergentes
a adotar e construir uma peculiar e
ampla Lei de Responsabilidade Fiscal (no 101 de 2000), que se inspirou
em normas então vigentes em países com governança avançada, mas
construiu um marco legal próprio
e peculiar, mesclando princípios e
normas, código de conduta e regulamento específico.
Se for repetir a história e tirar
lições das experiências internacionais, ainda vale retornar a quem
inspirou a lógica maior da LRF. Na
gestão fiscal neozelandesa, e também australiana,4 não prevalecem
regras fiscais baseadas em limites
numéricos (ao contrário do caso europeu), tendo como referência variáveis fiscais como dívida pública

ou resultado entre receitas e despesas.5 Lá prevalecem procedimentos
e padrões de gestão fiscal (transparência do impacto fiscal de propostas, análise de sustentabilidade das
contas públicas intergeracional, por
exemplo). Outro era o caminho notório traçado pelo Tratado de Maastricht, que, em 1992, fixou um
limite de 60% e 3% do PIB para a
dívida pública e o déficit orçamentário nominal, respectivamente. Em
seguida, o Pacto de Estabilidade e
Crescimento acrescentou procedimentos de prevenção e correção de
déficits orçamentários considerados
excessivos.6 Assim, as regras fiscais
assumiam papel-chave no modelo
de governança fiscal europeu. O
mesmo caminho, muito embrionário, tentava ser seguido pelos Estados Unidos, que adotava uma regra
que exigia compensação financeira
para a criação ou a expansão de
despesas – aliás, adaptada da LRF
brasileira, que até hoje gera dúvidas
conceituais e dificuldades práticas,
algo além do caso norte-americano
que nunca praticou, mesmo restrita
ao nível central de governo.7
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Voltando ao caso europeu, muito antes da pandemia, muitos países
extrapolaram os limites de déficits
orçamentários durante a recessão
de 2001 a 2005, mas ajustes foram
necessários para evitar um colapso na gestão dos mais atingidos. A
crise financeira de 2008 provocou
uma nova onda de descumprimento
das regras fiscais, comprometendo
ainda mais sua credibilidade.8 Vale
citar o caso do Reino Unido, país
de boa referência em governança
orçamentária, que suspendeu os limites de gastos e dívida pública na
crise de 2008 e que passou a adotar
regras temporárias para ajustar a
política fiscal durante a recuperação da economia. Diante dessa desordem institucional, o parlamento
europeu aprovou em 2013 um novo
regulamento,9 em que se destacou
a segunda geração de instituições
fiscais independentes (IFIs), órgãos
apartidários com a missão de fortalecer a fiscalização do cumprimento
das regras fiscais e a consistência
das previsões macroeconômicas e
orçamentárias oficialmente anunciadas pelos governos.10
A crise provocada pela pandemia
do coronavírus forçou uma nova
rodada de flexibilizações das regras
fiscais na Europa, mas dessa vez a
Comissão Europeia ativou ineditamente uma cláusula conhecida como
“escape geral”, suspendendo todos
os limites e as regras a partir de março de 2020. Independente da duração da pandemia, até (sic) 2023, os
países membros poderão injetar em
suas economias recursos públicos
necessários para lidar com os efeitos socioeconômicos do vírus sem a
necessidade de obedecer aos limites
de gastos e de endividamento. Nesse

A crise financeira
de 2008 provocou
uma nova onda de
descumprimento
das regras fiscais,
comprometendo ainda
mais sua credibilidade

contexto, recentemente foi inaugurada uma plataforma em que cidadãos,
organizações e autoridades públicas
podem apresentar opinião sobre novas regras fiscais que deverão vigorar
na Europa a partir de 2023.11
É natural que não seja fácil formar um novo consenso do arcabouço ideal de regras fiscais na Europa. Por um lado, as novas regras
influenciarão a forma como os governos vão lidar com o aumento dos
custos da habitação, desigualdade
social, envelhecimento da população, produtividade fraca e desemprego. Por outro lado, as regras atuais que foram estabelecidas no final
da década de 90 são frequentemente
criticadas não somente pela rigidez,
mas também por seu cumprimento
enviesado: países do sul da Europa
reclamam de injustiças ocorridas no
processo já que as economias maiores, como França e Alemanha, não
sofreram punições pelos excessos de
gastos no passado.12
Interessante notar que os orçamentos nos países da Europa apre-

sentam forte viés deficitário, exceto
as desenvolvidas nações do norte
(Finlândia, Dinamarca e Noruega).
De fato, as regras fiscais introduzidas no modelo de gestão europeu
não foram suficientes para reverter
a tendência deficitária dos orçamentos. Charles Wyplosz evidenciou
claramente o viés deficitário dos orçamentos ao analisar o resultado fiscal de vários países no período entre
1960 e 2011 – vide tabela. A performance de diversas nações durante 50
anos revela que os orçamentos costumam ser desequilibrados na maior
parte do tempo.13
A discussão sobre novas regras
fiscais na Europa deve ganhar corpo a partir da iniciativa da Comissão Europeia de promover oficialmente o debate. Especialistas
renomados vêm se manifestando
sobre o tema. Olivier Blanchard
lidera14 a defesa de um modelo de
gestão mais baseado em padrões
de governança do que nas regras
fiscais numéricas, tendo como referência o sistema neozelandês, que
não aposta nas regras fiscais como
peças-chave da governança. Prevalece na Nova Zelândia a ideia de
que um modelo fortemente baseado em transparência é mais flexível
e efetivo.15 De outra forma, Vitor
Gaspar defende a importância das
regras fiscais, dando destaque para
uma regra fiscal voltada para metas de endividamento como âncora
do regime fiscal – posição FMI.16
Essa discussão sobre novas regras fiscais na Europa pode promover agenda de reformas em países
da América Latina. No Chile, por
exemplo, o regime fiscal vem apresentando problemas, conforme estudo realizado pelo Banco InterameriN o v e m b r o 2 021 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 19
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Tabela 1 Percentual de anos de déficits no período entre 1960 e 2011
Austrália

Áustria

Bélgica

Canadá

Alemanha

Percentual

80%

82%

96%

76%

78%

Último superávit

2008

1974

2006

2007

2008

Dinamarca

Espanha

Finlândia

França

Reino Unido

Percentual

48%

78%

20%

90%

84%

Último superávit

2008

2007

2008

1974

2001

Grécia

Irlanda

Itália

Japão

Holanda

Percentual

80%

80%

100%

68%

88%

Último superávit

1972

2007

1992

2008

Noruega

Nova Zelândia

Portugal

Suécia

Estados Unidos

4%

46%

100%

42%

92%

2011

2008

2008

2000

Percentual
Último superávit
Fonte: Wyplosz, 2012.

cano de Desenvolvimento (BID), na
medida em que os resultados fiscais
estruturantes que vigoram no Chile
há anos “lacks an escape clause, and
it needs to supplement the budget
balance rule with a debt rule”.17 O
quadro a seguir resume diagnóstico
e recomendações de estudos do BID
sobre as regras fiscais adotadas na
Argentina, Colômbia e Peru.18
Ainda que ausente do cenário internacional, é inevitável que debate
e mudanças institucionais também
alcancem o Brasil. A pandemia impactou profundamente a sociedade
e a economia brasileiras. Com taxas
mais elevadas de desemprego, aumento da desigualdade social, risco
de novas variantes do coronavírus
e alunos de escolas públicas prejudicados pelo fechamento dos estabelecimentos de ensino, há forte
pressão para aumento de gastos em
saúde, educação e assistência social. Se forma um consenso de que
o processo orçamentário entrou em
2 0 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 021

colapso – prazos são perdidos, truques são empregados, controles fiscais são contornados e o longo prazo é completamente ignorado nas
decisões de alocação de recursos. As
autoridades econômicas defendem o
desrespeito à emenda constitucional
provisória que limita o crescimento
dos seus gastos.
Aproveitando lições da história
e das experiências internacionais, é
premente iniciar um debate técnico para o redesenho de uma nova
governança fiscal. Essa agenda poderia ter como referência inicial a
efetivação de dispositivos da LRF
que aguardam regulamentação juntamente com a modernização dos
dispositivos que exigem compensação fiscal de despesas e renúncias
de receitas. Essa agenda tem como
base três avanços institucionais no
país: regra fiscal para monitoramento do endividamento público federal
(como norte da política fiscal), revisão periódica do gasto público (para

promover transparência e planejamento dos ajustes fiscais) e Conselho
de Gestão Fiscal (para coordenar e
harmonizar a política fiscal no âmbito da Federação).
A LRF prevê em seu artigo 30
uma regra para instituir no país
metas para a dívida pública federal,
tendo como base legal o artigo 52
da Constituição Federal. De acordo
com esse dispositivo, o presidente da República deve submeter ao
Senado uma proposta com limites
globais para o montante da dívida
consolidada da União. Nos termos
da lei, esses limites devem guardar
coerência com todos os demais dispositivos da LRF e também com os
objetivos da política fiscal. Seria
uma regra diretamente ligada ao
conceito de sustentabilidade da dívida, bastante simples e transparente, o que facilitaria a comunicação
e o monitoramento. Funcionando
como âncora da política fiscal, as
metas para o endividamento públi-
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Quadro 1 Diagnósticos e recomendações sobre regras fiscais na
América Latina segundo estudos do BID
País

Regra fiscal vigente

Diagnósticos

Recomendações

Chile

• Resultado fiscal estruturante ajusta- • Dívida pública aumentou ao lon- • Aperfeiçoar mecanismos de transdo pelo ciclo econômico
go dos anos apesar da regra fiscal parência e accountability
de resultado
• Criar uma regra de controle para
• A regra não faz diferença entre gas- o estoque (dívida pública)
tos de consumo e investimentos
• Estabelecer cláusulas de escape
• Foco no gasto agregado, com- no caso de não cumprimento da
prometendo a gestão ótima dos regra
investimentos públicos

Colômbia

• Em 2010, foi estabelecida uma re- • A regra de resultado estrutural • Redesenhar a regra fiscal em vigor
gra de resultado estrutural visan- não foi suficiente para conter para ser ancorada por um limite
do i) recuperar a classificação de a elevação contínua da dívida de dívida pública
crédito do grau de investimento, pública, que deve ultrapassar
ii) atingir um nível sustentável de 60% do PIB, em grande parte imdívida pública, e iii) permitir uma pulsionada pela pandemia
política fiscal anticíclica

Argentina

• Muitas tentativas para consolidar • As regras mais efetivas foram cria- • Integrar governos subnacionais
uma regra fiscal no país
das em 2004 (meta para resultado na lei de responsabilidade fiscal
fiscal e teto para o crescimento por meio de fundo de investidas despesas correntes com base mento financiado pelo governo
no crescimento do PIB nomi- federal e organismos internacionnal) durante o boom econômico, ais.. Os recursos do fundo podem
quando o país firmou programa ser usados desde que observadas
com o FMI e contou com forte contrapartidas
apoio político

Peru

• Nos últimos anos foram adotadas • Regra de controle da despesa cor- • Manter a regra de limite de dédiferentes regras fiscais
rente gerou espaço fiscal para in- ficit fiscal
• Vigoram três tipos de regras: de vestimentos, mas a regra de resul- • Aumentar impostos para financiar
resultado fiscal (similar à regra de tado fiscal (limite para déficit fiscal) investimentos públicos
ouro), de despesa pública (controle comprometeu esse espaço fiscal
do gasto corrente) e de dívida
• No curto prazo, as regras prejudicaram os investimentos, mas no
longo prazo atenderam aos objetivos e tiveram resultados positivos

co só podem ser alteradas por proposta exclusiva do presidente após
deliberação do Senado nos termos
da Constituição.
Em seu artigo 67, a LRF prevê a
criação de um Conselho de Gestão
Fiscal (CGF) para realizar a articulação federativa da gestão fiscal no
âmbito das três esferas de governo
– União, estados e municípios. Esse
conselho pode assumir competên-

cias relevantes para a política fiscal
na perspectiva federativa: deliberar
sobre questões problemáticas na
Federação; servir como fórum de
debates sobre as transferências financeiras do governo federal; prover assistência técnica aos poderes
Legislativo e Executivo do governo
federal na revisão de propostas de
lei que impactassem o sistema federalista; recomendar funções, respon-

sabilidades e receitas entre os níveis
de governo e promover métodos de
coordenação e simplificação de leis
e práticas administrativas para ordenar a competitividade fiscal nos três
níveis de governo. Já existem diversos projetos de lei para regulamentar o CGF tramitando no Congresso
Nacional, bastando ação do governo
federal no sentido de tirar o conselho do papel.19
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Por último, a instituição de um
sistema de revisão periódica do gasto público, conhecido internacionalmente como spending review, é fundamental para fortalecer o regime
de compensação fiscal de despesas
obrigatórias e renúncia de receitas previsto nos artigos 14 e 17 da
LRF. Nessa perspectiva, qualquer
aumento de gasto ou concessão de
renúncia de receita que impactar as
contas públicas no médio prazo deve
ser compensado com mudanças em
demais gastos obrigatórios ou receitas recorrentes. Com um sistema de
revisão periódica do gasto público, a
administração pública tem condições
de criar um sistema de margem para
expansão de gastos obrigatórios ou
renúncia de receitas considerados
prioritários pelo governo.20
Outro caminho mais ousado de
mudanças institucionais poderia ser
a adoção de um inovador Código
Fiscal – como era a intenção originária na Assembleia Constituinte de
1987. Ele reuniria toda norma fiscal
de natureza constitucional (permitindo enxugar o seu texto) e que tenha caráter nacional (válido para as
três esferas de governo), de modo a
cobrir a lacuna pela não revisão da
Lei no 4.320 e modernizar a LRF.
Muitas outras normas que constam
em resoluções do Senado e mesmo
provisoriamente repetidas nas LDOs
da União também poderiam ser consolidadas nesse novo código.21
Enfim, uma nova agenda institucional terá que ser implementada no
país com vistas a restaurar a credibilidade do arranjo orçamentário
brasileiro, porque não parece haver
outro caminho para assegurar a sustentabilidade fiscal. Como ensina
Charles Wyplosz: “Disciplina fiscal
2 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 021

Já existem diversos projetos
de lei para regulamentar
o CGF tramitando no
Congresso Nacional,
bastando ação do governo
federal no sentido de tirar o
conselho do papel

controle externo; conselho fiscal; e, por último,
mas não menos importante, regras fiscais.
Sobre a história da LRF, entre outros, ver tese
de Alexandre Cialdini, de 2019 no ISCSP, em:
https://tinyurl.com/ygty7j8q.

3

Sobre a lei de responsabilidade da Nova Zelândia, ver mais em https://bit.ly/3GfmypM.

4

5

Disponível em https://bit.ly/3pCz9xn.

6
Os tratados e pactos da União Europeia podem ser encontrados no site do parlamento
europeu: https://bit.ly/3vMyKK4.
7
Ver sobre o processo de “reconciliation” em
torno do pacote Biden discutido no Congresso
americano em https://bit.ly/2ZCS5S1.
8
Kopits (2008). How could the stability and growth Pact be simplified?
9

Regulamento no 473 de 2013.

10
Ribeiro (2020). As instituições fiscais independentes da era da austeridade, capítulo 13 do
livro Contas Públicas no Brasil, organizado por
Felipe Salto e Josué Pellegrini.

não se trata de resultados fiscais ano
a ano, nem de metas numéricas que
não tenham bases sólidas. Sugerese que se adote a evolução de longo prazo da razão dívida/PIB como
meta e os resultados fiscais anuais
como instrumento”.22
Mais do que mudar leis e regras,
será preciso mudar a cultura e a postura, dos governantes e dos próprios
brasileiros. É importante atentar que,
no futuro cada vez mais próximo,
conciliar a responsabilidade fiscal com
a social e ambiental será uma exigência que o resto do mundo imporá ao
Brasil, inclusive para acesso a recursos
financeiros internacionais, pelo setor
público e até pelo privado.

Plataforma para coletar sugestões sobre novas regras fiscais da Comunidade Europeia está
disponível em https://bit.ly/3Efe93V.
11

12

https://bit.ly/3pFRuK2.

Wyplosz, Charles (2012). Fiscal rules: Theorical
issues and historical experiences.
13

Blanchard et al. (2021). Redesigning EU fiscal
rules: From rules to standards.
14

Ver mais sobre o modelo de governança da
Nova Zelândia em https://bit.ly/30WysEN.

15

Gaspar (2020), disponível em https://bit.
ly/2ZxLWqn.

16

Fuentes, Schmidt-Hebbel e Soto (2021) analisam a regra fiscal em vigor no Chile e constatam que a dívida pública vem aumentando
apesar da regra de resultado fiscal ajustada
pelo ciclo, cabendo então se criar uma regra
para controle do endividamento. Disponível
em https://bit.ly/3pQnGdJ.

17

Estudos recentes do BID sobre as regras
fiscais em vigor na Argentina, na Colômbia,
no Peru, estão disponíveis em https://bit.
ly/3jNJAKZ, https://bit.ly/31b62qV e https://
bit.ly/3jKWARE.

18

Afonso, Ribeiro e Porto (2021), disponível em
https://bit.ly/3CjlnTM.

19

https://bloom.bg/3jEvQSu.

1

2
Um arranjo institucional adequado envolve
diversos outros temas. Segundo Ter-Minassian
(2011) e Debrun et al. (2009), deve ser baseado
em nove pilares: lei de responsabilidade fiscal;
planejamento de longo prazo; gestão de ativos
e passivos; fundos soberanos; accountability e
transparência da gestão fiscal; planejamento
e execução orçamentária efetiva; auditoria e

Afonso e Ribeiro (2020), disponível em https://bit.ly/3pDRZo3.

20

21
Proposta do Código Fiscal foi apresentada em
seminário do Tribunal de Contas da União disponível em https://bit.ly/3jJAhvp.
22
Reflexão extraída do documento disponível
em https://bit.ly/3BgYfnF.

EMPREGO

Futuro do
trabalho

Recuperação recente do
emprego é puxada pela
informalidade, e mudanças na
estrutura do mercado podem
levar ao aumento persistente
da desigualdade

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
No início de novembro, uma revisão dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
do Ministério da Economia, cortando pela metade a
geração de vagas formais em 2020, gerou um ruído
incômodo em parte do mercado. Para bons entendedores, a variação desse saldo, que passou de 142,69
mil postos de trabalho para 75,88 mil no ano passado,
nada mais foi do que resultado de um esperado atraso
na atualização de informações por parte das empresas. Em outubro do ano passado, Daniel Duque, pesquisador do FGV IBRE, já alertava em artigo para a
possibilidade desse aumento de subnotificações, dada
a desaceleração atípica das demissões observada, so-
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mada a um possível efeito do Pro-

as, o maior número desde feverei-

ficar permanentemente 1 ponto per-

grama de Manutenção do Emprego

ro de 2020. A redução da taxa de

centual abaixo do observado antes

e Renda (BEm). “O próprio gover-

desocupação, de 14,7% em agosto

da pandemia”, ressalta, indicando a

no, quando lançou o Novo Caged,

de 2020 para 12,8% em agosto de

tendência de que parte das pessoas

previa que durante alguns meses os

2021, segundo o Ipea, se deu mesmo

que desistiram de buscar emprego

ajustes fora do prazo poderiam ser

com a volta de muitas pessoas que

durante a crise sanitária não retome

maiores do que o normal devido à

haviam saído da força de trabalho.

a procura por uma fonte de renda.

troca de sistema. O fato é que uma

Em agosto deste ano, a taxa de par-

No trimestre encerrado em agosto,

revisão de março já tinha reduzido

ticipação subiu para 59,3%, contra

de acordo ao IBGE, o grupo fora da

esse saldo para a casa dos 90 mil,

55,2% no mesmo mês do ano passa-

força de trabalho havia encolhido

restando ainda um resíduo que le-

do. Isso devido ao aumento de 8,6%

7,3% em relação ao pico registrado

vou ao total divulgado”, completa

da força de trabalho na comparação

no mesmo período de 2020, quan-

Bruno Ottoni, pesquisador do FGV

interanual, totalizando 105 milhões

do chegou a 79,14 milhões. Mas

IBRE e do IDados.

de pessoas. “É possível que até o

ainda estava 10,2% acima do nível

Para Ottoni e Duque, o susto

final do ano, ou começo de 2022,

do trimestre encerrado em fevereiro

provocado pela dimensão do dado

voltemos ao nível de desocupação

de 2020, quando o contingente de

relativo não altera o cenário de re-

do pré-pandemia”, estima Duque.

trabalhadores fora da força era de

cuperação do mercado de trabalho

No fim de 2019, o desemprego ob-

65,9 milhões.

– que segue evoluindo, ainda que

servado era de 11,9% no país, de

A análise de Ottoni segue na

em ritmo mais lento que o da ativi-

acordo ao IBGE. “Mas isso deverá

mesma linha. “O que vemos é que o

dade econômica. A prudência dos

acontecer com uma taxa de partici-

grande impacto causado pela pan-

analistas na leitura dos dados não

pação ainda menor, com chances de

demia do mercado de trabalho não

evita, entretanto, que essa revisão
do passado traga um quinhão adicional de desânimo para o futuro,
com as projeções macroeconômicas

Pessoas de 14 anos ou mais de idade fora da força de
trabalho, na semana de referência

jogando o PIB cada vez mais para
baixo e inflação e juros, para cima.

79,14 milhões

80.000

“Ainda passaremos por um período de boas notícias sobre a taxa
de desemprego. Mas que não vai

73,37 milhões

70.000

durar muito, a partir do momento que voltarmos a crescer pouco”,

65,9 milhões
60.000

diz Duque.
Em linhas gerais, os dados mais
recentes do mercado de trabalho re-

50.000

afirmam que a reação do emprego
continua em curso. Estimativas do
Ipea a partir de metodologia pró-

40.000

pria de mensalização dos dados trimestrais da Pnad Contínua mostra
2018

que a população ocupada em agosto chegou a 91,6 milhões de pesso-

2019

2020

2021

Fonte: IBGE.
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parece estar se refletindo majorita-

porém, que já no trimestre de abril

que a melhora na taxa de desem-

riamente na taxa de desemprego,

a junho a fatia de brasileiros que

prego que tenderemos a observar

mas sim na qualidade do empre-

trabalha sem carteira assinada ou

este ano não acontecerá por moti-

go”, afirma, apontando à tendên-

qualquer vínculo formal, com re-

vos nobres, mas porque há muitas

cia do aumento da informalidade e

muneração máxima de R$ 1,1 mil

pessoas paradas há muito tempo,

de níveis de rendimento mais bai-

ao mês, era 7,4 pontos percentu-

que precisarão buscar uma fonte

xos. Por forçar um isolamento que

ais maior do que a verificada no

de renda e aceitarão reingressar no

penalizou especialmente atividades

segundo trimestre de 2019, antes

mercado com vínculos de pior qua-

que envolvem maior interação so-

da chegada do novo coronavírus,

lidade”, diz Ottoni.

cial, entre as quais se encaixam par-

somando 55,6% dos trabalhadores

Um quadro que tende a pres-

te significativa do setor de serviços

classificados como conta própria.

sionar ainda mais a situação dos

e da atividade informal, esse gru-

Outro dado levantado pela IDa-

menos escolarizados, grupo onde

po havia sido o mais penalizado, e

dos que merece atenção é o do au-

a taxa de desemprego já era maior

em certa medida a recuperação do

mento do número de trabalhado-

antes da pandemia, e cuja situação

emprego informal de mais baixa

res por conta própria com ensino

foi acentuada com a crise sanitária.

remuneração era esperada. No re-

superior completo ou incompleto,

No segundo trimestre deste ano,

sultado do trimestre encerrado em

que no segundo trimestre deste ano

por exemplo, o desemprego entre

agosto da Pnad Contínua, das 3,48

representava 20,9% do total, con-

trabalhadores com ensino médio

milhões a mais de pessoas ocupa-

tra 18,8% no primeiro trimestre

incompleto chegou a 22,6%, mais

das em relação ao trimestre ante-

de 2020, indicando dificuldade de

de três vezes superior ao de pesso-

rior, 2,38 milhões eram informais.

se encontrar vaga compatível com

as com ensino superior completo.

Levantamento do IDados mostra,

a formação. “Tudo hoje aponta a

Assumindo que pessoas menos es-

População ocupada informal no setor privado, população ocupada
formal e população ocupada total:
variação percentual em relação ao trimestre anterior (%) - Brasil

Informal
Fonte: IBGE, Pnad Contínua.
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Formal

População ocupada total

jun-jul-ago/2021

mar-abr-mai/2021

dez-jan-fev/2021

set-out-nov/2020

jun-jul-ago/2020

mar-abr-mai/2020

dez-jan-fev/2020

set-out-nov/2019

jun-jul-ago/2019

mar-abr-mai/2019

dez-jan-fev/2019

set-out-nov/2018

jun-jul-ago/2018

mar-abr-mai/2018

dez-jan-fev/2018

set-out-nov/2017

jun-jul-ago/2017

mar-abr-mai/2017

dez-jan-fev/2017

set-out-nov/2016

jun-jul-ago/2016

mar-abr-mai/2016

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
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colarizadas ainda estejam entre as

Perfil dos por conta própria por grau de instrução

de mais baixa renda, trata-se de um

em % do total

grupo que também é mais castiga-

10,6

10,3

do pelo poder corrosivo da inflação

9

na renda. Levantamento do Ipea

9,4 9,5

9 8,7

7,9

aponta que, no acumulado de 12
meses até setembro, a inflação da
cesta de consumo das famílias com
renda domiciliar mensal menor que
R$ 1,8 mil chegou a 10,98%, praticamente 2 pontos percentuais acima da observada pelas famílias com
renda acima de R$ 17,7 mil.
Do lado do governo, não há bala
na agulha para atacar o problema.
O prazo para a negociação de contratos de redução ou interrupção
de jornada do programa BEm –
que somente em 2020 colaborou

3,5
1

0,8
4° tri/17

0,8

0,7
4° tri/19

4° tri/20

2° tri/21

Analfabeto

Ensino fundamental (incompleto e completo)

Ensino médio (incompleto e completo)

Ensino superior (incompleto e completo)

Fonte: Elaboração IDados a partir de dados do IBGE.

Menos escolarizados são mais atingidos pelo desemprego
Taxa de desocupação média, em %, por nível de escolaridade selecionado
22,66

para preservar cerca de 10 milhões
de empregos formais – se encerrou

5,2

4,8

4,4

19,07

em agosto. A Medida Provisória

16,1

15,85

1.045/21 que renovaria o programa

12,56

12,52

foi derrotada no Senado, devido a
discordâncias sobre o pacote de reformas trabalhistas de que tratava

5,75

6,97

a MP, e o BEm não foi retomado
em qualquer outra iniciativa. “Há
pouco espaço orçamentário para
se fazer qualquer coisa. Em se tratando de recuperação do emprego,
hoje o foco está totalmente voltado
para o encaminhamento da agen-

Ensino médio
incompleto

Ensino médio
completo

Ensino superior
incompleto

4o tri 2019

Ensino superior
completo

2o tri 2021

Fonte: Pnadc.

da macroeconômica”, diz Ottoni,
lembrando que o princípio básico
para a geração de bons empregos é
uma economia dinâmica.

Conjuntural x estrutural
Nessa tarefa, entretanto, o Brasil
segue atrás de muitos países em
desenvolvimento, dado o desequiN o v e m b r o 2 021 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 2 7
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líbrio fiscal e inflacionário que tem

isolamento, os economistas busca-

cuo no total de pessoas foi o maior

para domar. “Também temos que

ram alertar para o impacto da pan-

entre as regiões, de 14,5% no se-

levar em conta que o mercado de

demia na capacidade preditiva de

gundo trimestre de 2020, o mais

trabalho brasileiro ainda não ha-

vários indicadores, como mostrou

restritivo durante a crise sanitária,

via se recuperado completamente

a Conjuntura Econômica de julho

em relação ao mesmo período de

da recessão anterior (2014-16) no

de 2020 (https://bit.ly/30Ka6vq),

2019. Apesar de também ter regis-

momento da pandemia”, lembra

com seus efeitos atípicos – como

trado a maior velocidade de reação

Duque. Tal como destacado pelo

aumento do rendimento médio e

entre as regiões do país, com um

pesquisador do FGV IBRE Fernan-

da produtividade em meio à pan-

aumento de 8% na ocupação no

do de Holanda Barbosa Filho na

demia, fruto do efeito composição

segundo tri de 2021 em relação ao

Conjuntura Econômica de setem-

no mercado de trabalho – que em-

mesmo período de 2020, ainda é a

bro (https://bit.ly/3wuoW7C), aos

baralharam o cenário e encurtaram

que mais tem a recuperar em rela-

desafios domésticos também é pre-

o alcance das projeções.

ção ao segundo tri de 2019, com

ciso somar novas variáveis trazidas

Mais recentemente, Janaína Fei-

uma diferença ainda de 7,6%, e a

pela crise sanitária e que ainda es-

jó e Paulo Peruchetti apontaram,

que registra a maior taxa de de-

tão sendo dissecadas por pesquisa-

por exemplo, como o perfil econô-

semprego, de 18,2%. Já a Região

dores em nível global, para melhor

mico de cada região brasileira in-

Sul, que entre as regiões registrou

identificar seus efeitos conjunturais

fluenciou na evolução do mercado

a menor reação do emprego no

e prever os estruturais. No FGV

de trabalho durante a pandemia.

segundo tri de 2021 com relação

IBRE, desde os primeiros meses de

No Nordeste, por exemplo, o re-

ao segundo tri de 2020 – muito

Evolução da taxa de desocupação, por regiões (%)
Impacto da pandemia

Reação

Distância

Taxa de desemprego

2o tri/20 x 2o tri/19

2o tri/21 x 2o tri/20

2o tri/21 x 2o tri/19

2o tri 2021

Norte

-6,8

6,1

-1,1

14

Nordeste

-14,5

8

-7,6

18,2

Sudeste

-11,5

5,4

-6,7

14,5

Sul

-5,7

1,3

-4,4

8,2

Centro-Oeste

-9,5

5,3

-4,7

11,6

Fonte: FGV IBRE.
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em função do baixo nível de in-

as perdas educacionais observadas

economia, Janaína destaca que esse

formalidade presente na economia

especialmente na rede pública de

movimento de ganho de participa-

local, dizem os pesquisadores –, é

ensino no período de isolamento.

ção da população mais escolariza-

a segunda que apresenta a menor

A pesquisadora indica que, no se-

da no mercado de trabalho é um

distância em relação ao nível de

gundo trimestre de 2019, a popu-

fenômeno que acontece de forma

desemprego registrado no segundo

lação brasileira com grau superior

mais estrutural pelo menos desde

trimestre de 2019, com -4,4%, e a

completo representava 20,6% do

2012. Nesse ano, levando em con-

com a menor taxa de desemprego

total dos ocupados, subindo para

ta o mesmo trimestre, a população

entre as regiões, de 8,2%.

23,9% no segundo tri de 2021. Já a

que não contava com ensino médio

Janaína também tem se dedica-

população com ensino médio com-

representava 50,8% da população

do a analisar como a resiliência dos

pleto caiu de 39,8% para 35,8%

ocupada, enquanto os trabalha-

trabalhadores no emprego está es-

na mesma comparação. “Dos 10

dores com ensino superior eram

treitamente relacionada à escolari-

milhões de pessoas que saíram da

14,3%. Em 2021, esses percentuais

dade – tema duplamente ligado aos

população ocupada no auge da

mudaram para, respectivamente,

impactos da pandemia, seja pelo

pandemia, 7 milhões não tinham

39,8% e 20,6%.

efeito composição que poupou o

ensino médio completo”, ilustra.

Janaína aponta que, mesmo que

emprego dos mais escolarizados

Ainda que o efeito composição

em um cenário de baixo crescimen-

que puderam adaptar sua ativida-

ditado pelas atividades que pude-

to as dificuldades em encontrar boas

de ao teletrabalho, por exemplo,

ram funcionar na pandemia tenda

oportunidades de trabalho em geral

seja pelo desafio de se compensar

a se diluir com a normalização da

não poupem ninguém, o nível edu-

Perfil do emprego no Brasil
(maiores participações em grandes grupos ocupacionais por tipo de vínculo e nível educacional)
Total de
empregados
(em mil)

Perfil
predominante

Redimento médio
habitual (R$) do
perfil predominante

800

53,5%

4.125

Diretores e gerentes

3.359

49%

8.326

Prof. de ciências e intelectuais

11.493

69%

6.199

Técnicos e prof. de nível médio

7.368

44,5%

2.734

Apoio administrativo

7.347

50%

1.749

Serviços, vendedores dos comércios

18.278

31,9%

1.972

Agro, florestais, de caça e pesca

6.156

65%

1.177

Operários da construção, artes mecânicas e afins

11.627

34,4%

1.294

Operadores de instalações e máquinas e montadores

7.158

29,7%

2.051

Ocupações elementares

14.200

41,9%

807

Grupo ocupacional
Forças Armadas, policiais e bombeiros

Inferior a ensino médio completo, informal

Médio completo ou superior incompleto, formal

Superior completo, formal
Fonte: FGV IBRE.
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cacional dos indivíduos predeter-

dos grupos que tendem a ganhar es-

mina suas chances de mobilidade
socioeconômica. “E mesmo os informais que possuem níveis educacionais mais altos conseguem acessar
melhores ocupações, com melhor
remuneração, ainda que em níveis
salariais inferiores aos seus pares do
setor formal”, ressalta.

A permanência do

paço com um maior desenvolvimento

home office em

a proporcionar melhores salários. “A

atividades que

gere que as mudanças na força de tra-

adotaram esse modelo

ção tecnológica tendem a acontecer

na pandemia ainda é

não se deva deixar de persegui-la”,

uma tendência a

Educação e digitalização
A pesquisadora do IBRE lembra que

se comprovar

o Brasil é caracterizado por uma força de trabalho com baixa qualifica-

de tecnologias digitais, e que tendem
estrutura da economia brasileira subalho e nas ocupações graças à adomais lentamente no Brasil, ainda que
afirma, lembrando a importância da
educação e do treinamento profissional para mitigar um aumento da desigualdade conforme essa digitalização
econômica avançar no país.

ção, e que várias ocupações no setor

Outra característica com poder de

de serviços – como vendedores, co-

acentuar a desigualdade dentro do

merciantes, cabeleireiros e cozinhei-

milhões de informais no Brasil estão

mercado de trabalho é a adoção do

ros – concentram grande quantidade

alocados principalmente em ocupa-

home office, ao criar um divisor im-

de trabalhadores, com crescimento

ções elementares (22%), serviços e

portante entre trabalhadores que pu-

ao longo dos anos. E, também, mui-

comércio (21,7%) e como operários e

deram trabalhar de suas casas duran-

to da informalidade registrada no

artesãos (17,5%)”, diz. Padrões ocu-

te os períodos de restrição e os que

país. “Atualmente, os cerca de 37,7

pacionais que, por sua vez, estão fora

não puderam fazê-lo. Com a tendên-

Informais sempre ganham menos, mas educação faz diferença
(rendimento habitual de todos os trabalhos, em R$, grupos ocupacionais selecionados)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ciências e
intelectuais

Técnicos e prof. de
nível médio

Serviços,
vendedores dos
comércios

Agros, florestas, caça
e pesca

Instalações
máquinas e
montadores

Ocupações
elementares

Menos que ensino médio completo - formal

Menos que ensino médio completo - informal

Ensino médio completo ou superior incompleto - formal

Ensino médio completo ou superior incompleto - informal

Superior completo - formal

Superior completo - informal

Fonte: FGV IBRE.
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cia apontada por empresas de manter

Potencial de home office no Brasil

o trabalho remoto após a pandemia,

com e sem ajuste de infraestrutura

seja de forma pura ou híbrida, os pesquisadores do FGV IBRE Fernando

28%

de Holanda Barbosa Filho, Fernando
Veloso e Paulo Henrique Peruchetti também buscaram estudar qual o

21,20%

21,90%

10,90%

sil, dadas as características do mer-

pelos

17,80%

pesquisadores

10,30%

Brent Neiman e Jonathan Dingel, da

25%

6,50%

7,60%

8,90%

cado de trabalho do país. Iniciaram
desenvolvida

7,10%

7,80%

potencial de trabalho remoto no Bra-

adaptando a metodologia pioneira

26,20%

25,50%

20,80%

19,80%

Sudeste

Sul

17,40%

13%

University of Chicago Booth School
of Business. A partir desse exercício,
identificaram que o potencial de trabalho remoto no Brasil é de 25,5%
– contra 37% nos Estados Unidos,

Brasil

Tem infraestrutura

Não tem infraestrutura

Centro-Oeste

Potencial de home office

Ter superior completo eleva em 40% a
probabilidade de home office

Neiman. Uma diferença justificada
pela estrutura produtiva brasileira,

Características selecionadas que impactam o potencial
de trabalho remoto no Brasil (%)

com uma concentração do emprego
em atividades de baixa complexidade
Mas os pesquisadores do FGV

Nordeste

Fonte: Elaboração própria com base na Pnad Contínua.

conforme calculado por Dingel e

dentro do setor de serviços.

Norte

Médio completo e superior completo

26,2

Superior completo

40

Mulher

5,4

Pretos e pardos

-5,7

restrições que a falta de uma infraes-

Formal

6,2

trutura doméstica básica impunha à

Profissionais das ciências e intelectuais

11,4

realização do teletrabalho. “Não le-

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios

-10,9

vamos em conta o que seria um espa-

Trabalhadores qualificados da agricultura, florestais, da caça e
da pesca

IBRE não se limitaram a em identificar as limitações impostas pelo lado
da demanda, avaliando também as

ço adequado: apenas consideramos
uma estrutura mínima composta por
acesso contínuo a energia elétrica, a
internet e a um computador”, descre-

Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das
artes mecânicas e outros ofícios

-46
-33,4

Fonte: FGV IBRE com dados Pnad Contínua.

ve Veloso. Com isso, identificaram
que 7,8% das pessoas que inicialmente estariam dentro do perfil de home
office ficaram excluídas, reduzindo a
17,8% o grupo que efetivamente poderia realizar suas atividades remuneradas de suas casas.
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O estudo dos pesquisadores do

cantes de acordo às regiões do país,

atividades em que o home office é

IBRE também apontou outras varia-

sendo Norte e Nordeste as que mais

possível ainda é uma tendência a se

ções. Indica, por exemplo, que esse

perdem em relação à média nacio-

comprovar. No Chile, levantamen-

potencial é mais de dez vezes maior

nal. E também variações conforme

to realizado pelo Observatório do

entre pessoas com ensino superior

raça e gênero, sendo menor para

Contexto Econômico da Universi-

completo – de 52,9% considerada

pretos e pardos (-5,7%) e maior en-

dade Diego Portales indica que no

a disponibilidade de infraestrutura

tre mulheres comparativamente aos

trimestre de junho a agosto deste

– em relação às com fundamental

homens, com probabilidade 5,4%

ano o percentual de trabalhado-

completo e ensino médio incomple-

maior entre elas.

res assalariados que realizavam

to, com 4,5% na mesma compara-

A permanência dessa transfor-

suas atividades principalmente de

ção. Também há diferenças mar-

mação do modo de trabalhar nas

suas casas já havia caído a menos
da metade do pico registrado no
país, de 20,2% no mesmo período

Proporção de gênero em empregos STEM e
não STEM no Brasil

de 2020, para 9,6%.“O discur-

(2019, em %)

permanece vivo nos comerciais de

74

so de uma mudança radical ainda
tevê, em declarações das autoridades, mas os números não têm respaldado essa tendência. Da forma

55
45

como está evoluindo, muito provavelmente o home office continuará
para menos de 5% dos trabalha-

26

dores assalariados – sem dúvida
uma mudança em relação ao prépandemia, quando esse modelo de
trabalho praticamente não existia,

STEM

Não STEM
Homens

Mulheres

mas aquém da transformação que
se imaginou”, afirma Juan Bravo,
diretor do Observatório, coautor
do estudo. Aplicando a mesma
metodologia de Dingel e Neiman,

Em 2019, os trabalhadores

o potencial de home office identifi-

em ciência, tecnologia,

cado no Chile é de 26%, próximo

engenharia e matemática (STEM)

do brasileiro, ainda que sua ado-

representavam 2,8% do total no

ção durante a pandemia tenha se

Brasil, metade do verificado nos

aproximado muito mais do potencial do que no Brasil, onde o pico

Estados Unidos, com 5,7%.

registrado foi de 10,4%, em junho
de 2020.
O pesquisador aponta que a
maior adoção do teletrabalho se
deu entre trabalhadores com ensino
Fonte: FGV IBRE com dados da Rais.
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de junho a agosto deste ano repre-

Produtividade indica retorno ao padrão pré-pandemia

sentaram 80,1% do total. Antigui-

Indicadores de produtividade (em R$ de 2018) – com ajuste sazonal

dade na empresa em que trabalha,
ter contrato de jornada completa e
estar empregado na capital também
foram características que agiram positivamente. O fator gênero também
exerceu forte influência para essa
adoção, apontam. Durante todo
o período de pandemia até agosto
deste ano, a adesão de mulheres

12
10
8
6
4

ao teletrabalho foi o dobro da observada entre homens, chegando a

2

13 pontos percentuais no trimestre
móvel de julho a setembro de 2020
– de 27,5% do total das mulheres

0

2019q1 2019q2 2019q3 2019q4 2020q1 2020q2 2020q3 2020q4 2021q1 2021q2

assalariadas contra 14,1% dos ho-

Produtividade por hora habitualmente trabalhada

mens assalariados.

Produtividade por hora efetivamente trabalhada

Laísa Rachter, pesquisadora as-

Fonte: Observatório da Produtividade Regis Bonelli.

sociada do FGV IBRE, lembra que o
maior potencial de adoção do home
office para as mulheres, infelizmen-

das a ciências, tecnologia, engenha-

ramento em temas relacionados

te, não se refletiu em uma retenção

ria e matemática (Stem, como é co-

à digitalização não terão impacto

dessas profissionais em escala sufi-

nhecida na sigla em inglês). Hoje, as

significativo no curto prazo – mas,

ciente para evitar que a pandemia

mulheres representam apenas 26%

para que façam diferença adiante,

provocasse um retrocesso históri-

do total dos trabalhadores em Stem

é preciso pensá-los desde agora.

co na participação das mulheres

no Brasil, contra 45% nas ocupações

Barbosa, por exemplo, considera

no mercado de trabalho em vários

não Stem, conforme levantamento

que hoje no Brasil a tendência não

países, a ponto de ficar conhecida

financiado pelo International Deve-

será de uma grande adesão ao home

como “she-cession”. Levantamento

lopment Research Centre (IDRC),

office, ou a modelos híbridos de tra-

do Ipea mostra que no terceiro tri-

cocoordenado por Laísa. “Essa bai-

balho. Ele ressalta, entretanto, que

mestre de 2020, a participação das

xa participação não é exclusividade

o inevitável aumento da digitaliza-

mulheres no mercado de trabalho

nossa. Nos Estados Unidos, apenas

ção da economia provocará uma

brasileiro foi 7,5 pontos percentuais

24% dos trabalhadores dessas áre-

mudança gradual e irreversível no

menor do que no mesmo período de

as são mulheres”, compara. “No

perfil das atividades, que demanda-

2019, chegando a 45,8%, a menor

Brasil, entretanto, o percentual de

rá maior acesso e conhecimento de

taxa em 30 anos. E ao desafio de

trabalhadores em Stem já é muito

tecnologias da informação. Fatores

recomposição de participação das

baixo, 2,8%, metade do observado

que, por sua vez, convergem para a

mulheres e de redução da histórica

nos Estados Unidos”, o que acentua

busca de aumento da produtividade

diferença salarial determinada por

essa sub-representação, diz.

da economia, criando o círculo vir-

raça e gênero, também se apresenta

Os pesquisadores apontam que,

tuoso que alimenta o crescimento

o imperativo de mitigar as barreiras

devido à estrutura da economia

da atividade e, por sua vez, mais e

de entrada nas ocupações relaciona-

brasileira, os esforços de aprimo-

melhores empregos.
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Lições aprendidas
Experiência em contratos de concessão aponta que
flexibilidade e rapidez na resposta a reequilíbrios ajudam a
pavimentar o caminho para novos investimentos
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
Desde meados de 1990, quando o fim da hiperinflação permitiu pensar projetos mais a longo prazo no Brasil, e a distância do período
de ouro do investimento já se refletia na demanda não atendida por
expansão da estrutura de transporte, energia, telecomunicações, o país
decidiu sobrelevar as restrições fiscais que limitavam sua capacidade de
ampliar esses serviços públicos aderindo às concessões. O pontapé foi
dado em 1995 quando se editou a Lei das Concessões, regulamentando
esse arranjo, já previsto na Constituição de 1988. Hoje, passados mais
de 25 anos, o governo dobra a aposta na estratégia de ampliar o nível
de investimento e estimular a atividade econômica combalida pela pandemia atraindo a iniciativa privada para ampliar uma infraestrutura
ainda deficitária.
As condições macroeconômicas e a instabilidade política não são bons
cartões de visita, mas o resultado de diversos leilões, do saneamento a
aeroportos – passando pelo mais recente e cobiçado 5G, que arrecadou
R$ 7 bilhões –, tem dado instrumentos para se afirmar que a atratividade do país em muitos casos fala alto. Não é apenas essa variável,
porém, que chama a atenção dos especialistas quando se trata de
avaliar o sucesso de uma concessão.. A prosperidade
de um contrato, lembram, também depende
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da forma como está estruturado, bem
como da flexibilidade e rapidez para
se dirimir conflitos relativos a reequilíbrios econômico-financeiros ao longo do período da concessão.
Thiago Caldeira, assessor parlamentar que já foi coordenador-geral
de políticas regulatórias do Ministério dos Transportes e secretário de
Parcerias em Transportes do Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI), lembra que para um investidor
a avaliação de um projeto de concessão sempre passa pela relação risco/
retorno. “Quanto maior o risco,
maior retorno esse investidor exigirá
para entrar. O que é ruim para a gente, pois isso acaba virando tarifa, pedágio”, diz. “Quando iniciei minha

Aeroporto do Galeão (RJ): AAgência Nacional de Aviação Civil
(Anac) foi tempestiva em negociar reequilíbrio econômico-financeiro
em 2020 devido ao choque de demanda provocado pela pandemia

carreira em 2007, na área de regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), lembro-me que

Jaime Lerner, focados em garantir

demora na recomposição de equilí-

nosso desafio era alcançar a taxa de

uma maior oferta de obras do que

brios econômico-financeiros. Nesse

retorno do Chile em concessões de

na menor tarifa, e em uma taxa de

grupo de concessões estava o aero-

energia, de 7,5%, enquanto a nossa

retorno alta, de 20%, sobre a qual

porto de Viracopos (Campinas-SP),

superava os 10%. Em linhas gerais,

houve resistência em se renegociar.

que foi devolvido e agora passa por

estamos construindo essa reputação

Erros na estrutura de incentivos tam-

processo de relicitação. “O balanço

de respeito aos contratos, ainda que

bém marcaram concessões federais

da experiência de Viracopos não é

não sem percalços”, diz.

rodoviárias e aeroportuárias entre

exatamente ruim para a sociedade, já

Desse caminho fazem parte his-

2011-2014, no governo Dilma Rous-

que o investimento foi realizado, e o

tórias como a do “fator Requião”,

seff, para cujo desequilíbrio também

aeroporto presta um serviço avalia-

referente ao governador do Para-

colaborou a recessão econômica de

do como de qualidade. Mas foi um

ná, Roberto Requião que, durante

2014-2016. Entre os elementos nega-

mau sinal para os investidores, já que

seus 8 anos de gestão (2002-2010),

tivos apontados pelo advogado Mau-

os prejudicados foram os acionistas,

guerreou contra as concessionárias

ricio Portugal Ribeiro na publicação

que não vão tirar nenhum real de lá.

de rodovias e o valor dos pedágios

20 anos de concessões de infraestru-

E os bancos financiadores – sendo o

cobrados, anunciando encampações,

tura no Brasil, do FGV CERI, estão

principal o BNDES – que vão recu-

negando reajustes previstos em con-

a participação de estatais no capital

perar apenas parte do valor finan-

trato, o que resultou em mais de 140

das concessionárias, estimulando o

ciado, angariada na indenização que

contenciosos judiciais contra sua ges-

acionista privado a elevar o valor das

o novo concessionário irá pagar”,

tão. Uma briga cuja origem reside em

obras; definição contratual de prazos

descreve Caldeira.

desequilíbrio nos contratos fechados

para expansões sem levar em conta

“Os contratos de concessão são,

em 1997, pelo então governador

a evolução de fato da demanda; e

por sua própria natureza, comN o v e m b r o 2 021 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 3 5
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dos projetos”, cita. “São contratos
com racionalidade econômica muito mais forte, mitigação de riscos e
definições mais claras, permitindo
caminhar numa linha mais objetiva para o reequilíbrio econômicofinanceiro.” Pela análise dos especialistas, fica claro, entretanto, que
além de um bom contrato também
é importante uma institucionalidade forte para responder às situações
excepcionais, como eventos de força maior ou caso fortuito, em que a
responsabilidade deve ser assumida
pelo poder concedente. Nesse caso,
Tadini ressalta a importância do pa-

Hidrelétrica no rio Tietê: crise hídrica é novo desafio para o
setor elétrico, que contou com a Conta Covid para compensar
perdas em 2020

pel dos atores que orquestram a solução das excepcionalidades. “Para
isso, tem sido importante a maior
articulação, em nível federal, entre
agências reguladoras, Executivo e

plexos e envolvem diversos riscos

ção da transferência de riscos para

órgãos de fiscalização e controle,

significativos – político, ambiental,

o setor privado.”

como o TCU.”

regulatório, contratual, baixa qua-

Os exemplos nesse campo são far-

lidade de projetos, entre outros.

tos, como problemas ambientais que

Afinal, possuem longos prazos de

Mais musculatura

impedem a instalação de uma praça

vigência e envolvem quantias sem-

Venilton Tadini, presidente da As-

de pedágio a mudanças em proce-

pre muito vultosas”, diz o ministro

sociação Brasileira da Infraestrutura

dimentos alfandegários que exigem

do Tribunal de Contas da União

e Indústrias de Base (Abdib), avalia

reformas em instalações aeroportuá-

(TCU) Benjamin Zymler. Por isso,

que nos últimos 4 anos houve uma

rias. “Por exemplo, uma alteração no

destaca o ministro, a importância

evolução grande na estrutura de go-

entendimento do STF, de 2015, fez

da evolução do desenvolvimento

vernança dos projetos de concessões.

com que se passasse a cobrar IPTU

de matriz de risco nos contratos,

“Por exemplo, quando se fazia lici-

sobre bens públicos que estejam sen-

tornando clara a responsabilidade

tação de rodovias apenas pela me-

do explorados em regime de ativida-

de cada parte. Esse princípio, diz,

nor tarifa, possibilitava-se entrada

de econômica por pessoa de direito

hoje está entendido e relacionado

de ofertantes não tão robustos para

privado – seja uma estatal federal,

com a necessidade de redução de

desenvolver o investimento, e aca-

seja um concessionário, como sítio

custos e de aumento do valor agre-

bava sendo inviável a execução do

aeroportuário e suas áreas contíguas,

gado pela concessão, normalmente

concessionário. Hoje isso já evoluiu

ou postos de gasolina dentro de um

denominado value for money. “As-

para um modelo híbrido entre um

porto público”, cita Caldeira. “De-

sim sendo, o objetivo buscado deve

piso da redução de tarifa vis-à-vis o

pois dessa decisão, alguns municípios

ser a alocação de riscos mais efi-

direito de outorga, o que possibili-

correram a emitir faturas de milhões

ciente, e não a simples maximiza-

tou uma melhora na estruturação

de reais, de forma retroativa, geran-
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do muita discussão.” A fonte mais
comum de divergências, entretanto,
está relacionada com frustração de
demanda. “Antes mesmo da pandemia, por exemplo, na recessão de
2014-2016, o setor rodoviário chegou a pedir reequilíbrio por perda
de tráfego, que ao final foi entendida
como parte da matriz de risco da concessionária”, descreve Caldeira.
Para o especialista, a maturidade
na relação dos atores para dirimir
questões nesse campo é chave quando
se tem à frente a licitação de projetos
sem demanda comprovada. “Quanto
tratamos da Via Dutra, do Aeroporto
de Congonhas, Porto de Santos, falamos de casos em que a demanda potencial é muito maior do que a infra-

Anhanguera (SP): Grupo CCR, que opera concessão da rodovia,
encerrou este ano uma década de judicializações com o governo do
estado por divergências em reequilíbrios de contrato

estrutura que hoje se entrega. Outra
discussão, entretanto, é avançar em
projetos greenfield, que geram mais

pedido do presidente, foi incluída no

tor aeroportuário, um dos mais afe-

incerteza, sobre os quais muitos in-

leilão da Via Dutra, ganho pela CCR,

tados pelas medidas de isolamento,

vestidores internacionais alegam que

que já operava a concessão e levou,

registrando em abril e maio de 2020

não é razoável passar todo o risco de

no fim de outubro, mais 30 anos de

uma queda superior a 90% no nú-

demanda para o concessionário, como

contrato, por uma outorga de R$

mero de passageiros na variação em

é praxe nas matrizes de risco”, apon-

1,77 bilhão e desconto máximo na

12 meses no Brasil, tanto para voos

ta Caldeira. O especialista cita que,

tarifa, de 15,31%. “Do ponto de vis-

domésticos quanto internacionais.

em países europeus e asiáticos, essa

ta de custo de gestão da rodovia, é o

“Ao longo dos anos, poucos pleitos

questão é contornada pelo modelo

meio que promove o maior impacto,

de reequilíbrio têm sido atendidos

de concessão adotado, de pagamento

com maior nível de acidentes. Ao ser

pela agência reguladora (Agência

pela disponibilidade da via. Tadini,

incentivado via preço, também está se

Nacional de Aviação Civil, Anac).

por sua vez, ressalta que a busca por

incentivando o transporte individual

Desde a pandemia, entretanto, a

decisões equilibradas entre as partes,

em detrimento do coletivo.”

Anac rapidamente editou medidas

e especialmente pelos órgãos de na-

Outro teste ímpar de resistência

para preservar o caixa de operadores

tureza jurídica, colabora para evitar

para muitos contratos veio com a

aeroportuários e empresas aéreas,

arroubos populistas – “sempre peri-

pandemia, cujo impacto negativo

sendo que em novembro e dezem-

gosos em ano eleitoral”, diz –, que

na demanda foi mais forte em de-

bro já havia aprovado reequilíbrios

firam o equilíbrio de uma concessão.

terminadas atividades, e cujas ne-

referentes a 2020”, descreve Tadini.

Exemplo recente citado por Tadini é

gociações de reequilíbrio econômi-

Os primeiros foram dos aeropor-

o da proposta de isenção de pedágio

co-financeiro estão em diferentes

tos de Florianópolis (SC), Fortaleza

para determinados tipos de trans-

estágios de evolução. Um dos desta-

(CE), Galeão (RJ) e Porto Alegre

porte, como as motocicletas – que, a

ques apontados por Tadini é o do se-
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tal nos valores de outorga devidos,

o cálculo ainda está em aberto”,

pestividade do processo de decisão

e um caso de incremento residual

completa Caldeira, elogiando a

é algo a ser deixado de lição para

na tarifa de embarque. Logo veio a

transparência do processo referente

as concessões. “É importante obser-

recomposição nos contratos de con-

a 2020. “As concessionárias estão

var que é possível aceitar possíveis

cessão dos aeroportos de Guarulhos

satisfeitas porque já puderam regis-

erros de cálculo, desde que em um

(SP), Brasília (DF), Confins (MG) e

trar essa compensação em seus ba-

processo transparente, com a celeri-

Salvador (BA) – sobre os quais a

lanços, demonstrando ao acionista

dade necessária. Quando poder pú-

Anac reconheceu um impacto total

o ativo financeiro a ser recuperado

blico e órgãos de controle discutem

de R$ 1,2 bilhão. “Quanto a 2021,

futuramente”, diz. Para ele, a tem-

um reequilíbrio, muitas vezes não

no âmbito do Ministério da Infraes-

vação da vantagem dessa solução em

trutura, principalmente. A cada nova

detrimento de outras; e v) instituição

rodada ou novo leilão, alguns aprimo-

de estoque de obras, sendo vedada a

ramentos estão sendo introduzidos no

inclusão de obras de melhorias antes

sentido de incentivar a execução dos

de seu término.

Foto: Valter Campanato Agência Brasil

contratos e repartir melhor os riscos,

Posteriormente, esse modelo foi

principalmente nos setores rodoviário,

aperfeiçoado. Nas recentes mo-

ferroviário e aeroportuário.

delagens

(Belém-Brasília,

Dutra,

Nas rodovias, para impedir os pro-

Rio-Santos e BR-381/262/MG/ES),

blemas identificados no terceiro lote

observaram-se algumas novidades

de concessões, entre os quais a nefasta

interessantes, como a adoção de

combinação entre a exclusão de inves-

degraus tarifários, com tarifas para

timentos e a inclusão de obras substi-

trechos de pistas simples, incremen-

tutivas, o poder concedente passou a

tadas após a duplicação, e a criação

prever, a partir do leilão da Rodovia

de um colchão de liquidez para fazer

Benjamin Zymler

de Integração do Sul e estimulado pela

frente a variações cambiais.

Ministro do Tribunal de Contas da
União (TCU)

Corte de Contas, mecanismos para

Nas ferrovias, a melhoria do mo-

impedir os abusos que estavam sen-

delo regulatório também foi observa-

do cometidos. Assim, foram previstos

da. Cito, por exemplo, que, a partir

Como avalia a evolução dos contra-

mecanismos interessantes, como: i) ve-

do leilão do Tramo Central da Ferro-

tos de concessão de infraestrutura

dação à inclusão de investimentos em

via Norte-Sul, passou-se a prever um

no país? Em quais atividades avalia

ampliação de capacidade e melhorias

preço teto para o compartilhamento

que estamos ganhando mais mus-

nos primeiros e nos últimos 5 anos de

da malha ferroviária, por meio dos

culatura para nos proteger da má

concessão; ii) restrição à inclusão de

institutos do direito de passagem e do

impressão de “privatizar lucros e

investimentos fora das revisões quin-

tráfego mútuo, essenciais para per-

estatizar prejuízos”?

quenais; iii) hipóteses limitadas para a

mitir o livre tráfego nesse importante

Os contratos de concessão de serviço

prorrogação contratual, que não po-

modal. O interessante mecanismo do

público têm passado por uma evolução

dem ser satisfeitas nos últimos 5 anos

investimento cruzado, previsto na Lei

interessante, fruto de uma melhoria do

da concessão; iv) inclusão de contor-

no 13.448/2017, foi outra novidade

processo de estruturação de projetos

nos urbanos condicionada à compro-

chancelada pelo tribunal quando do

Evolução do
modelo
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se tem como esperar um consenso

população. De acordo ao Serasa, o

o reequilíbrio econômico-financeiro

cravado na segunda casa decimal. É

percentual de inadimplentes em 2020

dos contratos”, diz Daniela Sandoval,

positivo ter uma simplificação des-

chegou ao pico de 23,6% em dezem-

vice-presidente de Assuntos Corpora-

sas contas”, diz.

bro. “Ainda que o negócio tenha se

tivos e Regulação da BRK Ambiental,

No caso do setor de saneamento,

mostrado bastante resiliente na pan-

que opera em 13 estados brasileiros.

em 2020 as concessionárias tiveram

demia, os índices de inadimplência

“Apesar de desafiador, esse ambiente

de lidar com decisões como a suspen-

foram superiores aos historicamente

imprevisível propiciou diálogo para

são de corte por falta de pagamento,

observados em parte das concessões,

desenvolvimento de soluções conjun-

em prol da segurança sanitária da

e o setor buscará, junto às agências,

tas junto a agências, poderes conce-

exame da prorrogação antecipada da

Nesse sentido, cabe à Agência Na-

a contemplar especificidades de cada

Estrada de Ferro Vitória-Minas. Por

cional de Águas e Saneamento (ANA)

meio dele, o poder concedente permi-

o desafio de editar normas de referên-

Também devo destacar o perma-

tiu que a mineradora Vale destinas-

cia para a regulação, que poderão ser

nente apoio do governo federal às

se parte do valor da outorga para a

replicadas pelos demais entes federa-

ações de saneamento básico (abaste-

construção de outro ativo: a Ferrovia

dos, e aos estados, municípios e União

cimento de água, esgotamento sani-

de Integração Centro-Oeste (Fico).

(esta, de modo subsidiário) a tarefa de

tário, drenagem pluvial urbana e co-

estruturar a prestação dos serviços de

leta e disposição de resíduos sólidos

forma regionalizada. Apesar de os entes

urbanos), seja via execução direta,

Com um novo marco, que completou

subnacionais não terem a obrigação de

seja via a celebração de instrumentos

1 ano em junho, também o setor de

seguir as normas de referência editadas

de transferência voluntária de recur-

saneamento está se reestruturan-

pelo governo federal, existem mecanis-

sos. Em ambos os casos, a jurisdição

do rumo à universalização. Quais

mos para fomentar sua observância.

da Corte de Contas é inequívoca,

os principais pontos de atenção do

Se quiserem obter financiamentos com

pois envolve a aplicação de recursos

TCU nesse campo de concessões?

recursos do FGTS ou do BNDES, por

federais. Apesar de a capacidade de

O Novo Marco do Saneamento tem

exemplo, um dos requisitos é o respei-

investimento da União ter sofrido sig-

como meta levar, até 2033, água po-

to ao normativo da União.

nificativa redução nos últimos anos,

região, estado ou município.

tável a 99% da população e realizar

Exatamente por isso, está em

ainda existe um considerável passivo

a coleta e o tratamento de esgoto de

curso uma fiscalização do TCU que

de obras já compromissadas a serem

90% da população. Segundo infor-

busca avaliar a capacidade institu-

concluídas. Segundo dados fornecidos

mações do Ministério do Desenvolvi-

cional da ANA em editar normas de

pela unidade técnica deste tribunal,

mento Regional, são estimados inves-

referência que visam, ao mesmo tem-

considerando apenas os instrumentos

timentos da ordem de R$ 800 bilhões

po, induzir os estados e municípios a

sob gestão da Secretaria Nacional de

para se chegar a essa meta. Contudo,

cumprirem requisitos técnicos e eco-

Saneamento do Ministério do Desen-

para que haja o interesse do particu-

nômicos importantes para o atingi-

volvimento Regional (SNS/MDR),

lar, o Poder Legislativo buscou indu-

mento das metas de universalização

restam aproximadamente R$ 9,5 bi-

zir a uniformização nas regras regu-

e deixar espaço para a regulamenta-

lhões em obras já compromissadas a

latórias, incentivar a ampliação da

ção pelas agências estaduais de sorte

serem executadas. (S.M.)

concorrência e fomentar a prestação
regionalizada dos serviços.

Leia a íntegra desta entrevista no Blog da Conjuntura Econômica:
https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica
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do de R$ 10 bilhões. “São problemas
em cima de problemas, cuja solução
é uma questão de economia política,
pois envolve a questão social, a estrutura de contratação... Vai se jogar
a conta novamente para o consumidor? Essa decisão não é trivial”, diz –
reforçando a necessidade, para todos
os setores, “de uma boa coordenação
entre os entes públicos na busca de
soluções ágeis, evitando um acúmulo
de distorções”.

Sem bola de neve
Esse também é o mote defendido por

Saneamento e pandemia: suspensão de corte por falta de
pagamento, em prol da segurança sanitária da população, é um dos
fatores de compensação negociados pelas concessionárias

Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura de Minas Gerais, que
atualmente lidera uma comissão de
regulação que será o embrião para a
agência reguladora de transporte do

dentes e outras autoridades, o que se

e maturidade, o setor rapidamente

estado. “Esperamos levar a versão

tornou um grande aprendizado para

se moveu na pandemia e conseguiu

final de proposta para a assembleia

o futuro”, avalia. Daniela lembra que

garantir receita, enquanto a ativida-

legislativa até final do ano. O fortale-

alguns custos operacionais tiveram

de estava em suspenso”, diz Roma-

cimento das instituições de regulação

aumentos extraordinários quando

rio Batista ex-secretário de Parcerias

está estreitamente relacionado com o

comparados aos índices de inflação

em Energia, Petróleo, Gás e Mine-

processo necessário de reequilíbrio de

do período da pandemia, como é o

ração da Secretaria Especial do Pro-

contratos de concessão”, diz. Marca-

caso de químicos, tubulações e ener-

grama de Parcerias de Investimento

to tem à frente um ambicioso projeto

gia, e que também deverão ser objeto

(PPI) do Ministério da Economia,

para conceder 3,2 mil quilômetros de

de discussão em pleitos de reequilíbrio

que hoje atua como pesquisador do

rodovias estaduais, que envolvem in-

do setor com as diversas agências de

Centro de Estudos em Regulação e

vestimentos estimados em R$ 11 bi-

saneamento. “Seria oportuno se hou-

Infraestrutura da FGV (FGV CERI).

lhões. E, com o valor das outorgas,

vesse uniformidade no reconhecimen-

A solução foi dada com a criação da

investir nas demais rodovias mineiras

to desses eventos extraordinários pela

Conta Covid, pela MP 950, de abril

– são 26 mil quilômetros no total,

Agência Nacional de Águas (ANA),

de 2020, que garantiu uma operação

mais da metade em situação ruim ou

de forma a contribuir para o endere-

financeira de R$ 15,3 bilhões para

regular de acordo a levantamento da

çamento mais eficiente do tema junto

que as distribuidoras pudessem hon-

Confederação Nacional de Transpor-

às agências”, afirma.

rar seus contratos de energia junto

tes (CNT). Para resolver o futuro, o

Já no setor elétrico, a sobreposi-

às geradoras. Tadini lembra, porém,

governo também atua no acerto de

ção de impactos foi incrementada

que a necessidade de acionamento de

contas com o passado, de concessões

pela crise hídrica. “Hoje é possível

termelétricas trouxe uma nova conta

– duas rodoviárias, entre outras que

reconhecer que, por sua estrutura

extra para o setor, que já está passan-

vão do transporte público urbano a
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estádios e a primeira concessão de
um sistema prisional do país – que
tinha obras paradas por falta de pagamento das obrigações do governo.
“A parte da falta ou atraso de pagamento resolvemos; em contrapartida, as concessionárias abriram mão
de alguns pleitos. Isso nos ajudará a
mostrar para o investidor que Minas
respeita o contrato, e que se pode investir aqui”, diz.
Marcato conta que também busca
fortalecer a fiscalização das concessões, com verificadores independen-

das nos anos seguintes, entre as quais

Aditivos fazem parte da

reajustes de tarifa não concedidos,

dinâmica das concessões,

de índice de reajuste (IGP-M pelo

e é fundamental que

ainda de 2006. “Os passivos foram

poder concedente e

se reduzindo”, descreve. O atual go-

agência reguladora estejam

de interlocução, e depois de 2 anos

empenhados em negociar
esses acordos

falta de reequilíbrio na substituição
IPCA), e outros temas pendentes
crescendo, e a capacidade de diálogo
verno, entretanto, abriu uma janela
foi fechado um acordo, cuja primeira parte foi concluída em junho, em
que o Grupo CCR comprometeu-se
com o pagamento de uma indeniza-

tes que servem como mediadores

ção de R$ 1,2 bilhão para os cofres

para reequilíbrios contratuais. E tam-

estaduais mais R$ 2,3 bilhões de in-

bém incentiva o uso da mediação e

vestimentos nas rodovias concessio-

arbitragem. “Sempre que necessário,

doviárias do grupo no estado de São

nadas. A CCR encerrou a discussão

queremos colocar painéis em caso de

Paulo: AutoBAn, ViaOeste e SPVias,

sobre as ações judiciais contra o es-

conflito para resolver sem ter de judi-

responsáveis por rodovias como

tado, que tramitavam em diferentes

cializar. Isso dá segurança em nego-

Anhanguera, Bandeirantes e Rapo-

estágios, em troca da definição dos

ciações de reequilíbrio econômico-fi-

so Tavares, depois de 10 anos de

prazos de suas concessões – Auto-

nanceiro, que em geral são processos

judicialização. Fabio Russo Correa,

BAn até janeiro de 2037, ViaOeste,

muito técnicos.” Para Marcato, mais

CEO da CCR Infra SP, conta que

dezembro de 2022 e SPVias, outubro

do que evitar as divergências, é pre-

o início das divergências se deu em

de 2027 – e uma compensação cuja

ciso garantir uma relação saudável

2010 com a contestação, pelo go-

metodologia de cálculo já foi confir-

para saná-las. “Um contrato de 30

verno do estado, de um reequilíbrio

mada pela agência reguladora e cuja

anos sempre terá desequilíbrio. É ine-

econômico-financeiro realizado em

definição de valor deve acontecer até

vitável. Mas isso é uma questão cul-

2006 que somava diversos temas,

março de 2022. “Estamos confiantes

tural própria desses instrumentos, à

como investimentos atrasados por

de que a resolução chegará até an-

qual o Brasil aos poucos está se adap-

força de licenciamento ambiental e

tes”, diz Russo.

tando. Antes, havia medo de aditivos

mudança na alíquota de tributos, e

Para o executivo da CCR, a experi-

contratuais e de obras, como se fos-

que foi resolvido com uma extensão

ência da companhia mostra que regu-

sem um gargalo de corrupção – que

de prazo dos contratos de concessão.

lações claras e flexíveis são importan-

de fato já foram e, em certos casos,

“Em 2010, o governo decidiu ques-

tes, para que os temas de reequilíbrio

ainda trazem esse risco. Entretanto,

tionar a forma como os reequilíbrios

sejam tratados na velocidade que a

aditivos são quase parte integrante de

haviam sido calculados. Usou-se o

lei permitir. “Mas é fundamental que

uma concessão.”

tráfego de referência, e ele defendia

poder concedente e agência regulado-

Um exemplo notório de “bo-

que se reequilibrasse por menos”,

ra estejam empenhados em garantir o

las de neve” indesejadas na relação

descreve Russo. Essa judicialização

sucesso de uma concessão. Caso con-

concessionária-poder concedente foi

inicial, feita pelo poder concedente,

trário, dificilmente uma estruturação

o solucionado este ano pelo Grupo

passou a ser engordada pela conces-

cuidadosa de contrato evitará uma

CCR em relação às concessões ro-

sionária, por divergências acumula-

judicialização”, afirma.
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“Buscamos arranjos flexíveis
para atrair a iniciativa
privada e mudar a matriz de
financiamento da ciência,
tecnologia e inovação”
Marcelo Meirelles
Secretário de Estruturas Financeiras e Projetos do MCTI
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Conjuntura Econômica — Como o
modelo de concessões se insere no
projeto de mudança da matriz de
financiamento de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) liderado por
sua secretaria?
Para a área de CT&I, trouxemos
um conceito que o BID utiliza, de
aliança público-privada. Por que a
mudança de nome? Para buscar arranjos mais flexíveis, que não estejam diretamente relacionados com a
base legal das parcerias público-privadas (PPPs) no Brasil, que é a Lei no
11.079/04. Essa lei classifica as PPPs
como subgrupo das concessões, podendo ser uma concessão administrativa ou patrocinada, mas com
ritos muito específicos. Um modelo
bem diferente da visão de PPP que
prevalece na Inglaterra, por exemplo, que engloba tudo aquilo que
não é de execução total pelo Estado.
Esse conceito mais amplo permite
vários arranjos, como PPPs que cuidam apenas de operação e manutenção; outras de projeto, construção,
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financiamento e operação; e também
as que incluem propriedade. Veja o
exemplo do metrô de Londres, em
que o governo britânico vendeu toda
a estrutura para a iniciativa privada
e depois contratou a prestação do
serviço pura e simples.
Aqui no Brasil, muitas vezes os
processos de PPP são considerados
pela esfera jurídica, e muitas vezes
pelas esferas de controle, como um
contrato de contratação de obra seguido de uma prestação de serviço,
o que fere o espírito da PPP, além de
esbarrar em outras questões. Existe grande insegurança jurídica, por
exemplo, com o processo orçamentário brasileiro, demandando a criação de um modelo de garantia pública para o privado, porque numa
PPP em geral o concessionário vai
investir na infraestrutura e precisa
amortizar esse investimento ao longo dos anos. Assim, além do risco
político – por exemplo, de determinado governo desistir de um contrato –, existe o risco que chamo nos

meus estudos de risco orçamental, de
falta de orçamento para se realizar
o pagamento devido. Nos estados
esse modelo tem funcionado bem.
Em São Paulo, por exemplo, desde
2004 existe a Companhia Paulista
de Parcerias que oferece essas garantias. No nível federal, há iniciativas
como a do fundo garantidor, mas
isso ainda não foi bem equacionado.
Na administração direta, não há na
esfera federal uma PPP stricto sensu, conforme a lei. E, no nosso caso,
buscamos esse conceito das alianças
público-privadas em busca de arranjos mais diversificados.

E como tem se dado essas alianças?
Antes de detalhar nossa linha de
ação, gostaria de destacar que, no
que diz respeito à CT&I no Brasil,
sempre houve um entendimento,
uma cultura de que os investimentos
nessa área precisam vir de recursos
públicos. Basicamente, então, esse
investimento fica na dependência

CONJUNTURA INOVAÇÃO

do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT). Este ano, esse fundo público vai arrecadar perto de R$ 10
bilhões; descontada a DRU, o valor
cai para R$ 8 bilhões. Mas esses valores ainda estão longe da realidade
do que é aplicado, por conta dos tetos orçamentários. Na prática, este
ano temos R$ 800 milhões, e estamos brigando para conseguir mais
R$ 600 milhões.
Se quisermos colocar o Brasil no
grupo de países líderes em inovação
– hoje somos o 12o país no mundo
em produção de conhecimento científico, mas o 57o em inovação de
acordo ao Global Innovation Index
(https://bit.ly/3GTYWHx) – não será
com recurso público. Como não é o
que acontece com a Coreia do Sul,
por exemplo, onde o investimento
em inovação representa 5% do PIB,
dos quais 78% vêm da iniciativa privada. Aqui, essa relação é inversa:
do 1,3% investido do PIB em CT&I,
70% são públicos.
Por isso estamos trabalhando
fortemente para mudar a matriz de
financiamento. Temos, por exemplo, o Marco Legal da Inovação,
que busca estimular a participação
da iniciativa privada em inovação.
Essa lei é de 2016, mas prevê alguns instrumentos de fomento que
ainda precisavam ser regulamentados, e começamos a fazê-lo. Hoje,
por exemplo, entre os instrumentos
financeiros com os quais podemos
trabalhar estão fundos patrimoniais
(endowments) de finalidade específica, fundos de investimento em participações, e também as debêntures
incentivadas, que é uma modalidade
já muito usada na área de infraestrutura. Tudo isso visando criar uma

segurança jurídica que permita que
o privado participe junto ao público,
e já tem dado algum resultado.

Como esse trabalho é coordenado
com as organizações sociais vinculadas ao ministério?
É um trabalho complementar. As organizações sociais são qualificações
que conseguem capturar algumas
vantagens na relação com a iniciativa privada. Foram criadas nos anos
1990 em decorrência do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, com o objetivo de permitir que
políticas públicas não exclusivas do
Estado pudessem ser desenvolvidas
por meio de uma instituição da sociedade civil com competência para
realizar esse trabalho, e que então é
qualificada para isso. Há pelo menos dois vetores vantajosos nesse
processo. O primeiro é o de facilitar a gestão de recursos humanos,
a contratação de profissionais qualificados para determinada atividade, pelo tempo que esta durar. Ao
mesmo tempo, recursos captados da
iniciativa privada pelas organizações
sociais não passam pela Conta Única
da União, não impactam o primário,
portanto não dependem de aprovação orçamentária, dando a certeza
de que o recurso chegará na ponta,
no uso para o qual foi destinado.
O termo OS ficou meio maldito
há algum tempo, devido ao uso dessa
qualificação por alguns estados para
burlar licitações. No nível federal,
entretanto, a regulação para OS é
bem rígida, e posso dizer que as vinculadas ao MCTI, que são seis, estão
entre as mais bem estruturadas, pois
contamos com comissão de acompanhamento, indicadores, métricas de

resultado. Veja o caso de uma delas,
o Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM). O
fato de ser uma OS colaborou muito para se atrair investimento privado e concretizar o projeto do Sirius
(https://bit.ly/3CQkbrp), fonte de
luz síncroton de quarta geração, popularmente conhecido como acelerador de partículas.
Há também o caso da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial
(Embrapii), que qualifica instituições
de pesquisa científica e tecnológica e
faz o meio de campo com indústrias
interessadas em realizar pesquisas em
parceria com essas unidades, aproveitando a infraestrutura e o capital humano qualificados. O instituto coloca
seu pessoal, a Embrapii entra com recurso financeiro que veio do contrato
de gestão, e a indústria coloca o mesmo valor, ou mais, financiando aquela
pesquisa. O modelo da Embrapii é o
embrião de um grande projeto que temos, configurado numa grande plataforma de internet que é a InvestMCTI
(https://invest.mcti.gov.br/), onde reunimos 274 projetos de pesquisa de cerca de 20 unidades do MCTI (somando
autarquias, fundações), bem como as
soluções de financiamento disponíveis
para viabilizar a participação privada
nesses projetos.
Para chegar a essa plataforma,
fizemos um trabalho para mudar a
cultura das unidades, para que elas
pensem a pesquisa já dimensionando
sua aplicação. Cada uma ganhou um
escritório de projetos, formando uma
rede de escritórios que, por sua vez, é
responsável por alimentar o portfólio
do InvestMCTI. Dentro do ministério temos uma equipe de apoio dedicada a modelagem e estruturação,
e outro departamento responsável
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pelas estruturas financeiras para viabilizar a participação privada nesses
projetos. Com isso, estamos juntando tudo numa mesma plataforma:
projetos de pesquisa, de tecnologia,
startups, instrumentos de financiamento, em busca dessas alianças
público-privadas. Países como Suécia
e Israel contam com estruturas semelhantes. Em Israel, por exemplo,
existe a Israel Innovation Authority
(https://innovationisrael.org.il/en/),
que congrega projetos de pesquisa, os
apresenta à iniciativa privada, desenha o cofinanciamento, cria um modelo de negócio e, quando o projeto
avança, o resultado é dividido.

de R$ 2 milhões), começamos a implementação da primeira etapa ainda
no final deste ano. A estimativa inicial
era começar em agosto. Para o laboratório, desenvolvemos um modelo de
sustentabilidade financeira que contempla alianças com a iniciativa privada, pois isso pode trazer ganho para
muitas empresas e para a economia
como um todo. Temos ainda o projeto
do Centro Nacional de Vacinas, que
será criado em Belo Horizonte (MG),
e também prevê a participação da iniciativa privada na construção, com

O historiador Yuval
Prevê o uso desse modelo de aliança pública-privada também no projeto do laboratório de nível máximo
de biossegurança (NB4)?
Sim. O projeto está pronto, e será
instalado em Campinas (SP). Será
o primeiro laboratório de nível de
biossegurança 4 abaixo da linha do
Equador. Além disso, sua proximidade com o Sirius – que permite a análise de materiais em escala de átomos e
moléculas – o torna único no mundo.
É um projeto importante. Durante a
pandemia só foi possível trabalhar
com laboratórios de nível de biossegurança 3 para cima. Então, tivemos
que fazer um trabalho enorme aqui
no ministério para qualificar laboratórios. Fizemos um upgrade em 18
deles, que tinham nível de segurança
2, para 3. Agora, com esse projeto,
o Brasil estará apto a contribuir para
o enfrentamento de emergências em
saúde pública globais.
Caso os recursos do FNDCT sejam
liberados (o PLN 18/21, em tramitação no Congresso, prevê a destinação
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posterior participação na governança
e partilha dos resultados.
O historiador Yuval Harari diz
em seus livros que daqui a algumas
décadas teremos duas sociedades no
mundo: a que faz inovação e a que
vive à margem desta, consumindo
inovação dos outros. Seguimos a
lógica de que, se quisermos colocar
o Brasil dentro do primeiro grupo,
precisamos incentivar essas alianças.

E o programa espacial? Quais as
perspectivas de avanço?
O Brasil ficou 30 anos com o programa espacial parado. Temos a
base de lançamento em Alcântara
(MA), que é a menina dos olhos do
mundo. Por sua posição em relação
ao Equador e em relação ao oceano,
ela permite que lançamentos sejam
feitos tanto verticais quanto com
determinados ângulos, tanto no
sentido prógrado quanto retrógrado. Além de dar mais flexibilidade
para o lançamento de foguetes, isso
pode gerar uma economia de até
32% no consumo de combustível.
Mas há um acordo de salvaguardas
tecnológicas para se permitir o lançamento pelos países, e conseguimos sua aprovação tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Temos
chamado para empresas internacionais que queiram lançar veículos de
Alcântara. Até agora, nove empresas se interessaram e quatro foram
selecionadas, três americanas e uma
canadense. Também há um processo de construção de lançadores de
foguetes desenvolvido pelo MCTI
em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a
Agência Espacial Brasileira e o Comando da Aeronáutica. Novamente: os projetos só fazem sentido com
aliança entre público e privado. E
não pensamos em apenas alugar espaço para lançar foguete, mas criar
a estrutura de um parque tecnológico voltado para a área espacial,
que é o que está sendo construído
em Alcântara, em parceria com São
José dos Campos, de onde vem a tecnologia. Imaginamos que no início
de 2022 – a depender da questão do
orçamento – devemos ter o próximo
lançamento nessa base brasileira.

ENERGIA

O sobe e desce dos jabutis na
desestatização da Eletrobras
Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e
doutora em economia pela FGV EPGE
Aproxima-se o último ano desse
mandato presidencial e é hora de
correr para deixar legados. No setor
elétrico, apesar de ainda não ter sido
aprovada a chamada Modernização
do Marco Legal, a capitalização da
Eletrobras é um acontecimento muito relevante. A operação tem a capacidade de melhorar a governança da
maior empresa de energia da América Latina e de potencializar a geração de valor na transição para uma
economia de baixo carbono.
Em sua reunião de 19/10/21, o
Conselho de Ministros do Programa
de Parcerias de Investimentos deu
mais um importante passo para a desestatização da Eletrobras, ao aprovar modalidade operacional, ajustes
e condições adicionais, nos termos
das Leis 14.182/21 e 9.491/97. A
Resolução CPPI 203/21 define procedimentos para aumento de capital
da companhia. A proposta é de uma
Oferta Pública Global, que compreenderá a distribuição primária de
ações ordinárias, em volume equivalente a R$ 23,2 bi, seguida, se necessário, de oferta (secundária) de ações
da União, caso a primeira não seja
suficiente para diluir a participação
estatal a 45% do capital votante.
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Entre outras disposições, detalha
exigências prévias (1) de alterações
no estatuto da holding, visando incentivar a pulverização acionária e
impedir o exercício de poder de controle por um ou mais acionistas, bem
como (2) de atos de reestruturação
societária para segregar Itaipu Binacional e Eletronuclear, de modo a que
permaneçam sob controle da União.
Por sua vez, o Conselho de Ministros encarregado da traçar os rumos da política energética (CNPE),
já havia estabelecido em R$ 62,5
bilhões o valor adicionado pelos
novos contratos de geração atingidos pela Lei no 14.182/21. Desse
montante, R$ 29,8 bilhões serão
revertidos à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE); R$ 23,2
bilhões deverão ser pagos à União,
a título de bonificação pelas novas
outorgas; e R$ 6,6 bilhões cobrirão
investimentos em programas de desenvolvimento regional.1 A CDE
– espécie de conta movimento – é
o principal fundo do setor elétrico para cobertura de encargos. O
aporte nessa conta de parte da receita arrecadada com a capitalização na prática amortece aumentos
de tarifas para os consumidores.
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O processo de desestatização segue agora para análise do TCU, com
vistas à aprovação de sua modelagem e do valor adicionado às concessões. A expectativa do governo é
de realizar a operação no primeiro
trimestre de 2022.
Desenhada na década de 1990,
seguindo os contornos das reformas
liberalizantes que se espalharam pelo
mundo, a reestruturação do setor
elétrico no Brasil previa ampla privatização. Decorridos mais de duas
décadas da autorização originária
para a desestatização do Grupo Eletrobras, apenas uma de suas subsidiárias (a antiga Gerasul) foi vendida
à Tractebel (atual Engie) em leilão
realizado em setembro de 1998.
De lá para cá, foram necessárias,
além de medidas de saneamento financeiro para conclusão da alienação de sete distribuidoras controladas pela holding (entre 2016 e 2018),
nada menos que quatro iniciativas
entre medidas provisórias e propostas legislativas. Apenas com a aprovação da recente Lei no 14.182/2021
foi possível avançar.
O momento presente é de grande
significado, pois se trata da maior e
mais complexa operação de desestatização no setor elétrico, que pode
superar os resultados da privatização
de todo o sistema de telecomunicações, até então considerada a maior
ocorrida no Brasil (total de R$ 22
bilhões, a valores de 1998).
Além dos aspectos fiscais e da
retomada da capacidade de investimentos na expansão do setor, a nova
Eletrobras – liberta de amarras e
disfunções do modelo estatal, com
maior flexibilidade, produtividade e
eficiência na sua gestão – estará apta
a enfrentar a transição energética e
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a revolução tecnológica em curso, e
em condições de alavancar o valor
de seus ativos e os resultados de suas
operações, com ganhos de escala
para a sociedade, na qualidade de
acionistas. Basta comparar a abissal
diferença dos indicadores econômico-financeiros da companhia com os
da Engie (antiga subsidiária Gerasul)
ou de outras empresas privadas do
setor com ações negociadas em bolsa
(por exemplo, CPFL e Enel).
Ademais, com a desestatização da
Eletrobras, passam para a gestão privada, nacional e estrangeira, grande
parte da capacidade total de geração, do sistema de transmissão e do
mercado nacional de distribuição.
Essencialmente, essa é a dimensão
e magnitude da Lei no 14.182/21, a
qual, coroando longo e intenso período de resistências e confrontações,
autorizou, enfim, o Executivo a promover a desestatização da Eletrobras, no reconhecimento de que “a
sociedade prefere destacar recursos
para as áreas de saúde, educação e
segurança em lugar de alocá-los na

capitalização de uma empresa estatal” (EMI 03/21-MME/ME).

O sobe e desce dos jabutis
Apesar dos méritos, a autorização
legal para a desestatização da Eletrobras foi objeto de acalorados debates
no Congresso e fora dele. A disputa
ficou conhecida pela metáfora dos
jabutis. Réptil de habitat terrestre,
dócil e inofensivo, a referência ao
animal se deve ao dito popular “jabuti não sobe em árvore; se lá está
ou foi enchente ou mão de gente”.
O embate político subjacente à
aprovação da Lei no 14.182/21, em
termos concretos, culminou no direcionamento ou desvio de recursos da
capitalização para alguns usos e lobbies anacrônicos. Um exemplo claro é
a previsão de contratar geração proveniente de termelétricas inflexíveis.
Somam-se a isso compromissos como:
extensão de benefícios para usinas
contempladas no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas (Proinfa),
criado em 2002, onerando o consumidor regulado, mediante a prorrogação
de contratos com geradoras que poderiam negociar no mercado a produção
dos anos subsequentes; e reserva de
participação de hidrelétricas com potência instalada não superior a 50MW.
Os jabutis sobem na árvore.
Ainda que, no mérito, nas condições ali definidas, essas contratações
privilegiadas sejam permeadas por
ineficiências, uma visão otimista pode
revelar que os favorecimentos estabelecidos na lei podem ter poucos efeitos
práticos. A título ilustrativo, a aquisição de disponibilidade de potência de
8.000MW de termelétricas inflexíveis,
um dos pontos que enfrentou maior
oposição interna e externa ao parlaN o v e m b r o 2 021 | C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a 4 7
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mento, está sujeita a um conjunto de
critérios ou requisitos tão rigorosos
que, na prática, podem comprometer
a própria contratação, como se verá a
seguir.2 Desce da árvore o jabuti.
Não se menospreza aqui a força do
lobby que insiste em criar obrigação
de expandir redes de gasodutos de distribuição de gás natural para regiões
nas quais sua implantação não encontra viabilidade econômica. Na contramão da transição energética para uma
economia de baixo carbono, com base
na Lei de Say – de que toda oferta gera
sua própria demanda – reiteradas vezes esse pleito aparece na apreciação da
ordem do dia nas casas do Congresso
Nacional. Transmuta-se em Brasduto
ou Dutobras e busca guarida em cada
nova medida provisória do Poder Executivo. A mais recente investida resta
evidenciada no Relatório da MPV
1.055/21 (Crise Hídrica) de autoria do
deputado Adolfo Viana, o qual propõe um mecanismo para viabilizar a
implantação de gasodutos associados
à contratação de reserva de capacidade, mediante a sua inclusão nas tarifas
de transmissão. Desse modo, estaria
sendo repassado aos consumidores o
custo dessa infraestrutura, que se somaria ao preço obtido na contratação
via leilão do setor elétrico.
Todavia, declarações do secretário especial Diogo Mac Cord, do Ministério da Economia, dão conta de
que o governo parece estar disposto
a evitar que prospere essa emenda
do Brasduto e seus impactos sobre
o consumidor de eletricidade. Desce
da árvore mais um jabuti. Ufa!
Por fim, a contratação mandatória
de hidrelétricas nos leilões A-5 e A-6
até 2026 pode não estar tão desalinhada do presente e do futuro. De fato,
a realidade observada nos leilões sob
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implantação não encontra
viabilidade econômica

essas modalidades dos últimos 5 anos
pode ajudar a entender os reais impactos. Nesses certames, foram comercializados montantes médios de energia
oriunda de gás natural (54,3%), eólica
(29,9%), PCHs (8,5%), solar (3,8%)
e biomassa (3,4%), como resultado
de um conjunto de parâmetros de
alocação de demanda determinados
pelo governo e que impactam a competitividade efetiva entre as diferentes
tecnologias. Ademais, os leilões de
reserva de capacidade na modalidade de potência (que também poderão
contratar energia associada) tendem a
privilegiar termelétricas a gás, retirando assim boa parte da demanda atualmente alocada a essa tecnologia nos
leilões A-5 e A-6, a qual poderá ser
redistribuída entre as demais fontes.
Ainda bem que as renováveis encontraram o caminho da comercialização
também no ambiente livre para garantir espaço na expansão do setor.
Mesmo reconhecendo a necessidade de estudos para alocação da
demanda nos leilões de energia nova,
parece-nos que, diante da falta de

perspectiva de concessões de hidrelétricas nos futuros leilões A-5 e A-6,
por carência de licenciamento ambiental, caberia relativizar o impacto
dessa previsão legal. A contratação
de PCHs nesses leilões deve ainda esbarrar em requisitos como: (1) preço
teto de R$ 285/MWh; (2) fim dos
benefícios de descontos dos custos
de uso das redes de transmissão e
distribuição; e (3) redução do prazo
de suprimento para 20 anos. Há que
atentar, porém, para contra-ataques
como o constante do Relatório da
MPV 1.055/21, que propõe fazer retornar esse prazo para 25 anos.
Nesses tempos de radicalização
do debate e de certezas dos diferentes
stakeholders, especialmente em torno
de matérias de interesse dos setores de
gás e eletricidade – em que sobram referências desairosas ao pacato réptil da
família dos testudinídeos (jabutis) –, é
fundamental continuarmos com determinação na rota do desenvolvimento
sustentável dessas infraestruturas.

1
O recolhimento à CDE será escalonado em
25 anos, com uma antecipação de R$ 5 bi em
2022 (para mitigar os impactos tarifários da
crise hidroenergética) e o pagamento dos seguintes montantes subsequentes: R$ 526 mi
em 2023; R$ 1.052 mi em 2024; R$ 1.578 mi
em 2025; R$ 2.104 mi em 2026 e R$ 2.630 de
2027 a 2047.

Nota do MME, divulgada à época da tramitação da lei, esclarecia que a contratação de
térmicas a gás natural inflexíveis, mediante leilões regionais, deveria observar o preço teto de
R$ 368/MWh, incluindo todos os custos fixos de
implantação e operação dessas usinas. O custo
para os consumidores estaria na faixa de R$ 30 a
50 bi, que envolveria investimentos em construção de gasodutos e instalações de transmissão,
com impacto significativo para o mercado cativo; entretanto, avalia-se como baixa a probabilidade do cadastramento (se houver) e a habilitação das usinas térmicas em tela, devido à falta
de viabilidade técnica-econômica-ambiental
dos empreendimentos, com consequente frustração dessas contratações.
2
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A extensa fronteira de influência
russa: questões energéticas
Fernanda Delgado
Professora de Geopolítica da Energia e
pesquisadora da FGV Energia
O descompasso entre a oferta e a demanda no mercado global de energia,
verificado na trajetória dos preços
dos combustíveis fósseis nos últimos
meses, reacendeu o debate sobre a
segurança energética. Segundo o relatório Net-Zero by 2050 da Agência
Internacional de Energia, “garantir a
ininterrupta e confiável oferta de energia e commodities energéticas a preços
acessíveis vai somente crescer em importância no caminho para a neutralidade das emissões [de gases de efeito
estufa]”, embora o foco, nessa avaliação, seja o deslocamento do óleo e
gás para a eletrificação e as energias
renováveis. A questão é que os combustíveis fósseis ainda possuem papel
preponderante no sistema energético
e, em momentos críticos, os mercados
se voltam para eles, incluindo as corporações e os Estados que garantem o
suprimento. Entre eles, a Rússia.
As reservas provadas de petróleo
russo somam 80 bilhões de barris e
a produção, 10,5 milhões de barris
por dia (MMbbl/d) em 2020, um milhão a menos do que em 2019. Há a
perspectiva de que a produção, embora concentrada no oeste da Sibéria
e no Urais-Volga, cresça nos campos
do leste e do Ártico, potencializando
as exportações de petróleo bruto, que
cresceram de 4,5 MMbbl/d para 5,2
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MMbbl/d entre 2014 e 2019.1 Em
2020, essas exportações caíram para
4,6 MMbbl/d devido ao represamento da oferta, mas com a média de produção prevista de 10,78 MMbbl/d e
11,78 MMbbl/d para 2021 e 2022,
respectivamente, a Rússia pode adquirir maior market share nos próximos anos.2 Já as reservas de gás natural somam 37,4 trilhões de metros
cúbicos ou 20% das reservas provadas do planeta. A produção de gás
cresceu, entre 2015 e 2019, de 584,4
bilhões de metros cúbicos (bcm) para
679 bcm e, no mesmo período, as
exportações cresceram de 208,8 bcm
para 260,1 bcm.3
Com a desintegração da União Soviética, a indústria de óleo e gás, então estruturada sob um planejamento
central e uma gestão horizontal para
cada segmento, foi parcialmente privatizada e reorganizada verticalmente – exploração & produção, refino e
comercialização em uma só estrutura
–, a exemplo da Lukoil, Surgutneftegas, Yukos e TNK.4 As mudanças,
entretanto, não significaram abdicar
o controle dos recursos, pois a visão
política que se consolidaria com a
ascensão ao poder de Vladimir Putin, em 2000, foi o controle do Estado sobre os recursos estratégicos e o
predomínio de companhias russas na

produção nacional. Logo, as reservas
de óleo e gás alçariam a Rússia ao
mercado internacional mediante as
estatais Rosneft e Gazprom.5
Atualmente, apenas cinco companhias são responsáveis por 80% da
produção nacional de petróleo, enquanto o setor de gás natural é dominado pela Gazprom, responsável por
71% das reservas, por 2/3 da produção nacional e pela totalidade dos gasodutos, destacando-se o sistema Unified Gas Supply na porção ocidental
do país. O tamanho da dependência
do Estado dos recursos naturais é de
60% do PIB e 66% das exportações
totais, sendo que as atividades de petróleo e gás atingiram 36% da receita
do orçamento federal em 2016. Somente a Rosneft e a Gazprom geraram conjuntamente US$ 200 bilhões
em receitas em 2019. Ademais, a dimensão dessa indústria coloca o país
na quarta colocação entre os maiores
emissores de gases de efeito estufa
(GEE) do mundo, enquanto a Gazprom foi a terceira maior emissora de
GEE industrial entre 1985 e 2015.6 As
implicações disso geram um debate sobre a diversificação e o distanciamento dos hidrocarbonetos, embora esses
recursos tenham criado um “colchão
de riqueza” e um trunfo geopolítico,
adiando reformas estruturantes.
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No mercado internacional de energia, destaca-se a interdependência entre Rússia e Europa. Em 2016, quase
60% das exportações de petróleo bruto da Rússia destinaram-se somente à
OCDE Europa, alcançando 70% à
totalidade dos países europeus, particularmente Holanda, Alemanha,
Polônia e Bielorrússia. Pelo lado da
OCDE Europa, mais de um terço das
importações de petróleo bruto, em
2016, veio da Rússia. No mesmo ano,
mais de 75% das exportações de gás
natural russo foram para a OCDE
Europa por meio de alguns gasodutos, como o Yamal-Europe (via Bielorrússia e Polônia), Nord Stream (via
Báltico), Soyuz e Brotherhood (via
Ucrânia), Turkstream (via Mar Negro
e Turquia) e, futuramente, pelo recémconstruído Nord Stream 2.7
A relação Rússia-Europa não se
restringe ao aspecto liberal da interdependência econômica, mas alcança
sentido geopolítico quando considerados o poder e a geografia na garantia da segurança energética. O espaço
mais tenso dessa relação é a Ucrânia,
que, desde a incorporação da Crimeia
em 2014 e o conflito no leste ucraniano, reverberou em sanções econômicas
à Rússia, decorrente do dissenso entre
a “autodeterminação dos povos” e a
preservação das fronteiras do Leste
Europeu. Nesse sentido, predominam
duas unidades tentando preservar seus
interesses político-econômicos: a União
Europeia (UE), de um lado, em defesa
da soberania ucraniana e dos acordos
favoráveis à projeção econômica da
Europa Ocidental; e, do outro, a Rússia tentando manter sua tradicional
zona de influência desde o tempo do
Império e da União Soviética.
As sanções ocidentais priorizam
fatores políticos, conforme a ideia de

Apenas cinco companhias
são responsáveis por 80%
da produção nacional de
petróleo, enquanto o setor
de gás natural é dominado
pela Gazprom, responsável
por 71% das reservas

que a medida travaria o relacionamento de Moscou com os separatistas
pró-russos do leste da Ucrânia. Entretanto, a integração de mercados e a
internacionalização de empresas são
afetadas pela remoção de investimentos privados externos na Rússia e o
limitado acesso das empresas russas,
sobretudo as quatro principais companhias de energia, aos mercados de
capitais dos Estados Unidos (EUA),
indicando que a restrição de investimentos afeta não somente a Rússia,
mas a oferta global de energia. Logo,
as incertezas geopolíticas sobre o futuro da Ucrânia e a continuidade das
sanções8 levam, de um lado, o mercado europeu a buscar alternativas
marginais como o gás natural liquefeito (GNL) do Qatar e dos EUA,
e, por outro, a Rússia a diversificar
parceiros econômicos e plataformas
de cooperação.
Diante disso, a Rússia busca contrabalançar a hegemonia do Ocidente e contornar as sanções econômicas
com uma política externa que valoriza
o Oriente e os mecanismos de coopera-

ção alternativos, como a Organização
para a Cooperação de Xangai (OCX)9
e a OPEP+, que reúne a Organização
dos Países Exportadores de Petróleo
mais um grupo liderado pela Rússia.10
Desde 2016, a Rússia integra a
OPEP+ com o intuito de fixar metas
de produção e influenciar os preços
no mercado internacional, tornandose uma plataforma crucial para a
coordenação da oferta de petróleo,
especialmente após a pandemia da
Covid-19 levar os preços do barril a
menos de US$ 30 no início de 2020.
No entanto, divergências entre a Arábia Saudita e a Rússia já paralisaram
as negociações internas, porque os
russos, muitas vezes, tendem a pressionar os produtores de petróleo não
convencional dos EUA com preços
mais baixos, aproveitando-se de seu
breakeven de US$ 57. Por outro lado,
os sauditas, historicamente aliados
dos EUA, buscam a contínua e controlada recuperação dos preços.
No seio da OCX, destaca-se a cooperação com a Índia e a China. Disso, resulta um triângulo estratégico
mediante o qual, desde a década de
1990, a política externa russa busca
afirmar a multipolaridade em oposição à hegemonia dos EUA e, recentemente, evadir às sanções com a política de “virada para o Oriente”.11
De um lado, a Índia tornou-se um
parceiro importante na indústria de
defesa e na cooperação científica e
militar. Por outro, a China é o principal parceiro econômico e, desde o
“Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável”, um relevante
parceiro estratégico.
Em 2020, a balança comercial
entre Pequim e Moscou superou
US$ 100 bilhões. Em 2016, 26% das
exportações de petróleo russo foram
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para a Ásia e a Oceania, principalmente a China (953 mil barris por
dia), que tem a Rússia como principal
fornecedor de óleo e gás. A China se
tornou o segundo maior importador
de gás no mundo, superando o Japão,
o que coloca o país na mira da expansão de gasodutos russos para a porção
oriental, como os projetos de expansão do Power of Siberia 1 e a construção do Power of Siberia 2,12 que
deverá bombear 50 bcm por ano para
a China.13 Para a Rússia, isso significa
criar alternativas ao mercado europeu
e garantias à segurança da demanda.
Segundo a Estratégia Energética da
Rússia, estima-se que as exportações
de gás atinjam 300 bcm por ano até
2035, dos quais 80 bcm somente para
a China.14 Para a China, isso significa
o alinhamento a compromissos energéticos e ambientais, como a redução
da dependência do carvão.15
Geopoliticamente, as relações sinorussas significam um alinhamento
para desarmar a geoestratégia de contenção dupla dos EUA, sendo comum
a defesa da multipolaridade e da centralidade da ONU para a resolução de
conflitos, a aproximação no âmbito
do Conselho de Segurança, a cooperação em defesa e exercícios militares
em conjunto.16 Apesar disso, ambos
travaram disputas históricas como a
definição de fronteiras no Tratado de
Pequim (1860), modelo de comunismo a ser adotado e, especialmente, a
influência sobre a Ásia Central.17 Esta
região é rica em recursos naturais e
hidrocarbonetos, e está inserida no
entorno estratégico da Rússia, com
laços culturais, políticos, econômicos
(União Econômica Eurasiática, exceto Turcomenistão e Uzbequistão) e
militares (Organização do Tratado de
Segurança Coletiva) bem desenvol5 2 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 021

vidos.18 Com a China, a região é um
importante destino de investimentos
e parceria econômica, sobretudo no
setor petrolífero, bem como passagem
fundamental da Iniciativa Cinturão e
Rota (Belt & Road Initiative).19
As atuais circunstâncias energéticas trazem à tona o tradicional
debate sobre o perfil da Rússia,
uma potência europeia ou asiática,
evidenciando cada vez mais a sua
particularidade política de Estado
fortemente centralizado; característica preservada ao longo da história, ainda que, atualmente, seja
parcialmente democrático. Por conta disso, não descarta sua posição
geopolítica europeia em direção ao
Leste Europeu, tampouco sua posição asiática em constante cooperação com a China. Assim, a Rússia
não deve ser negligenciada tanto
pelos laços econômicos e energéticos existentes quanto no que tange
à sua extensa fronteira de influência em ambos os continentes.

Vide <https://www.eia.gov/international/data/
country/RUS>.

1

2
Vide OPEC. Monthly Oil Market Report – October, 2021. Disponível em: <https://momr.opec.
org/pdf-download/res/pdf_delivery_momr.p
hp?secToken2=a7f1765287cd52c57ae18fcf40e
0feed0e2300d8>.
3
Vide <https://www.bp.com/content/dam/
bp /business-sites /en /global /corporate /
pdfs/energy-economics/statistical-review/
bp-stats-review-2021-full-report.pdf>.
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Comércio, investimento e a
Covid-19: uma questão para a OMC
Lia Baker Valls Pereira
Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

O ano de 2020 foi o de corrida
para a produção das vacinas para a
Covid-19. A resposta foi considerada excelente dado o tempo entre o
início das pesquisas e os resultados
que surgiram já no segundo semestre
de 2020. Em 2021, o tema da desigualdade de distribuição nas vacinas
ganhou lugar de destaque no debate
sobre a pandemia.
Em junho de 2021, foi criada uma
força-tarefa dos líderes multilaterais
para a Covid-19 com a participação
do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde (OMS) e a
Organização Mundial do Comércio
(OMC). O objetivo era assegurar
que pelo menos 40% da população
de todos os países tivesse sido vacinada até final de 2021. Até setembro, países de renda alta haviam
vacinado 54,8% da sua população,
países de renda média alta, 49,5%,
países de renda média baixa, 10,3%
e países de baixa renda, 0,6%.
A desigualdade da vacinação
ocorre por renda e por distribuição
geográfica. Até setembro de 2021, o
continente africano havia imunizado
totalmente 3% da sua população,

enquanto na Europa o percentual
era ao redor de 50%, América do
Norte, 44%, Ásia, 32% e América
do Sul, 33%.1
Não faltaram iniciativas desde
o início da pandemia. Em abril de
2020 foi lançado o programa de
Acelerador de Acesso aos Instrumentos da Covid-19 (ACT-Accelerator),
uma iniciativa da União Europeia e
da Fundação Bill e Melinda Gates
com o objetivo de remover barreiras
em relação às exportações de insumos e vacinas, assim como testes.
Nesse mesmo mês, uma aliança entre a OMS, Aliança de Vacinas Gavi
e a Cepi (Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations, lançada
em 2017, que pretende desenvolver
vacinas para futuras epidemias), foi
criada a Covax, com o objetivo de
acelerar o desenvolvimento de vacinas e sua distribuição.
Bown e Bollyky2 argumentam que
as iniciativas são importantes, mas é
necessário propor um Acordo sobre
Comércio e Investimento na 12a Conferência Ministerial da OMC a ser
realizada entre 30 de novembro e 3
de dezembro de 2021. Esse é o ponto
que queremos chamar a atenção.

Os países membros da OMC
apresentaram várias propostas em
relação à questão da pandemia. Ressalta-se a Iniciativa de Comércio e
Saúde (Trade and Health Initiative)
proposta pelo Grupo de Ottawa, do
qual o Brasil faz parte (ver box). O
foco é assegurar medidas que facilitem o comércio dos insumos e das
vacinas, assim como de material relacionado com a pandemia.
Em julho de 2021, a OMC identificou 384 medidas de comércio associadas ao tema da Covid-19, sendo
65% relacionadas à facilitação de
comércio e 35% de medidas de caráter restritivo. Entre as facilitadoras, 60% se referiam à redução ou
eliminação de tarifas de importações
e entre as restritivas, 84% eram de
restrições às exportações. No entanto, para assegurar a rapidez na produção e distribuição das vacinas, não
é suficiente analisar os instrumentos
tradicionais de comércio.
Exceto na China, a produção das
vacinas envolve uma cadeia de etapas localizadas em diferentes países.
No caso da Pfizer/BioNTech plantas
nos Estados Unidos, Reino Unido,
Áustria, Alemanha, Bélgica, Irlanda,
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França, Suíça e Itália fazem parte da
cadeia de valor da vacina, conforme
mostram Bown e Bollyky. É preciso
garantir que os trâmites regulatórios
facilitem essas transações.
Facilitar o fluxo do comércio e
impedir atitudes de “nacionalismo
de vacinas” são condições necessárias para garantir uma melhor distribuição das vacinas. É “compreensível” que os países priorizem a
vacinação de suas populações. No
entanto, o combate à pandemia é
uma questão de saúde pública global. Nessa perspectiva, é preciso assegurar o aumento da produção em
escala global e transferir tecnologia e
o know-how de como produzir para
um número maior de países. É preciso desconcentrar a produção.
Cresce o consenso de que a baixa taxa de vacinação na África
deve-se à oferta limitada de vacinas. A Covax tem dificuldades de
financiamento, enfrenta restrições
para acesso às vacinas, entre outros
problemas. Há sinais de melhoras
com a instalação de pelo menos 12
fábricas em seis países africanos
(África do Sul, Nigéria, Senegal,
Marrocos, Argélia e Egito), a partir
de acordos com os principais fabricantes de vacinas.
A proposta de um Acordo de
Comércio e Investimento para a
Covid-19 (Acicovid) visa cobrir
as questões acima assinaladas tanto em termos de comércio, como
de investimentos. A proposta é de
um acordo plurilateral no âmbito da OMC aberto aos países que
queiram participar. Bown e Bollyky
consideram pouco provável a participação da China que trabalha com
uma cadeia de produção doméstica.
Não considero incompatível.
5 4 C o n j u n t u r a E c o n ô m i c a | N o v e m b r o 2 021

O acordo teria quatro componentes:
i) A Covax continua como o guarda-chuva institucional para a
adesão das entidades privadas e
públicas e os membros do Acicovid devem contribuir para os
desembolsos para a produção da
vacina, sendo que países de baixa renda podem subscrever para
receber a vacina com custo zero.
ii) A cadeia inteira de produção
da vacina deve ser subsidiada
com contratos que coordenem
a expansão dos insumos e a capacidade de produção das vacinas. Os subsídios devem ser
acordados no guarda-chuva da
Covax, pois os países de alta
renda não teriam incentivos
para subsidiar suas fábricas domésticas de insumos que serão
utilizados fora do país.
iii) Proibição de restrição às exportações e caso ocorram serão
sujeitas a retaliações.
iv) É preciso garantir transparência
dos estoques, níveis de produção,
ritmo de vacinação para impedir
“entesouramento de vacinas”.
A proposta é de um acordo que
parte da premissa de que as cadeias
de produção das vacinas são de natureza global, pois a pandemia é
um assunto de política pública de
saúde global. É preciso reconhecer
que países de renda baixa não têm
condições de fabricar e comprar as
vacinas. É preciso, portanto, que se
criem mecanismos de financiamento
que assegure uma melhor distribuição na produção das vacinas.
Não é uma proposta “inovadora”, pois a questão já estava colocada na agenda internacional. O
que a proposta pressupõe é que ao

se firmar esse acordo no âmbito da
OMC, onde sanções comerciais são
permitidas, se assegure o melhor
trânsito nas cadeias de produção.
No caso do investimento, o objetivo
pode ser entendido como a formulação de um instrumento que discipline os subsídios e favoreça os países
de menor renda.

Grupo Ottawa
Foi criado em 2018, e reúne “likeminded members countries proactive in WTO reform”. Fazem parte: Austrália, Brasil, Canadá, Chile,
União Europeia, Japão, Quênia,
Coreia do Sul, México, Nova Zelândia, Noruega, Cingapura e Reino Unido. Lançaram, em 2020, o
documento Trade and health initiative, que contempla temas como as
cadeias produtivas de suprimentos
médicos e garantias de não imposição de restrições às exportações.
Observa-se que foram apresentadas 84 propostas sobre a
Covid-19 na OMC para facilitar
a produção e distribuição das vacinas e o Brasil participou de 27,
igual número da União Europeia.
No âmbito da OMC, o país
procurou reforçar a importância
da vacinação.

Is there any COVID-19 vaccine production
in Africa? Zainab Usman, Juliette Ovadia.
September 13, 2021. Disponível em: https://
carnegieendowment.org/2021/09/13/is-thereany-covid-19-vaccine-production-in-africapub-85320.

1

The world needs a COVID-19 vaccine investment
and trade agreement. Chad P. Bown and
Thomas J. Bollyky, 2021. Disponível em: https://
www.piie.com/blogs/trade-and-investmentpolicy-watch/world-needs-covid-19-vaccineinvestment-and-trade-agreement.
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Índices de Preços
Preços ao Consumidor – Indicadores Industriais – Sondagem Industrial (FGV/IBRE)
Indicadores Industriais – Produção Física
Setor Externo
Emprego e Renda

Notas
As séries da FGV tem como fonte o banco de dados FGVDADOS, exclusivo para assinantes. Mas
as séries podem ser consultadas também no Portalibre.fgv.br/índices institucionais.
Além dos índices gerais de preços produzidos pelo IBRE,esta seção reúnde um conjunto de indicadores
sobre a economia brasileira que são coletados nos sites oficiais.
Fontes: IBGE: ibge.gov.br, FIPE: fipe.org.br, DIEESE: dieese.org.br, BACEN: bcb.gov.br.
Nessa seção,os dados são publicados conforme divulgados mensalmente pelas fontes oficiais,estando
sujeitos à alterações, de acordo com a política de revisão de cada fonte. Os índices da FGV não são
revisados. Os índices divulgados em cada mês são definitivos.
O uso de quaisquer informações através deste serviço é de exclusiva respondabilidade do usuário.
Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo dessa seção, escreva para ibre@fgv.br.
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Índices Gerais de Preços – base: ago. 94 = 100
Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna (IGP-DI)
Código FGV
Dados

161384

Período

Índices1

Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M)

Variação (%)
no
Mês

no
Ano2

200045
em 12
Meses3

Índices1

Índice de Preços ao Produtor Amplo
Estágios de Processamento (IPA-EP-DI)

Variação (%)
no
Mês

no
Ano2

1416651
em 12
Meses3

Índices1

Variação (%)
no
Mês

no
Ano2

Índice Nacional do Custo da
Construção (INCC-DI)
160868

Variação (%)

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

Set.

1.064,310		

-0,55

15,12

23,43

1.084,312

-0,64

16,00

24,86

1.284,846

-1,17

17,95

28,64

944,520

0,51

11,74

15,9

Notas: De 1995 a 2016, média do ano. De 1995 a 2016, média sobre média. De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Fonte: FGV IBRE.
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Índices de Preços ao Consumidor
IPC-BR -DI (FGV)

Período

Código FGV
Dados

Índice1
(Base: Ago.
94 = 100)

Bens
Comercializáveis

Variação (%)

no
Mês

no
Ano2

em 12
Meses3

1390594

IPCA (IBGE) 4

INPC (IBGE) 4
Bens Não
Comercializáveis
Total

Tarifas
Públicas

Índice1
(Base: Dez.
93 = 100)

Índices (Base: Ago. 94 = 100)1
1001440

1001441

1001442

1004964

Variação (%)

no
Mês

no
Ano2

em 12
Meses3

2421

Índice1
(Base: Dez.
93 = 100)

1004963

Variação (%)

no
Mês

no
Ano2

em 12
Meses3

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
4,58

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

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
1,88

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

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
2,44

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

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
8,06

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

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

Set.

663,168

1,43

6,73

9,60

473,637

913,584

1271,859

6.160,89

1,20

7,21

10,78

5.944,21

1,16

6,90

10,25

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.
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Índices de Preços ao Consumidor
IPC (FIPE)

Período

Código
FGV Dados

Índice1
(Base: Jun.
94 = 100)

1006777

Valor da Cesta
Básica (DIEESE)

Variação
(%)

Valor
Nominal1

Variação (%)
no
Mês

no
Ano2

Indicadores Industriais

Custo de Vida
(DIEESE)

em 12
Meses3

no
Mês

100199

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

1416212

1416210

1416211

1412616

RJ

SP

100563

1001836

1416209

2014

396,680

–

5,05

5,20

–

332,72

344,90

91,3

91,2

91,2

92,1

81,2

2015

430,162

–

8,44

11,07

–

370,42

389,15

77,8

77,6

77,9

79,4

76,4

2016

469,422

–

9,13

6,54

–

444,41

456,48

82,2

82,2

82,1

83,6

73,9

2017

483,489

–

3,00

2,27

–

425,07

434,88

92,5

92,6

90,7

95,0

74,4

2018

496,066

–

2,60

3,02

–

440,26

444,49

98,7

98,6

97,8

99,7

75,9

2019							

				

Jan.

507,094

0,58

0,58

3,14

0,43

460,46

467,65

94,6

97,7

96,4

93,3

72,7

Fev.

509,850

0,54

1,13

4,13

0,35

464,47

482,40

97,6

98,2

99,3

96,0

74,1

Mar.

512,454

0,51

1,64

4,66

0,54

496,33

509,11

98,0

97,1

98,0

98,2

73,6

Abr.

513,925

0,29

1,93

4,99

0,32

515,58

522,05

99,8

97,7

99,0

100,7

73,5

Mai.

513,836

-0,02

1,92

4,77

0,20

492,93

507,70

97,7

96,6

97,7

97,7

74,8

Jun.

514,631

0,15

2,07

3,88

-0,21

498,67

501,68

96,0

95,5

95,9

96,5

74,5

Jul.

515,371

0,14

2,22

3,79

0,17

479,28

493,16

96,2

95,1

92,9

99,9

74,9

Ago.

517,073

0,33

2,56

3,71

0,13

462,24

481,44

97,7

95,9

94,8

100,8

75,9

Set.

517,081

0,00

2,56

3,31

-0,11

458,21

473,85

97,9

95,9

96,3

99,9

76,5

Out.

517,931

0,16

2,73

2,98

-0,04

462,57

473,59

95,6

95,4

95,7

95,9

77,5

Nov.

521,464

0,68

3,43

3,53

0,46

455,37

465,81

95,1

96,9

97,1

93,3

77,3

Dez.

526,364

0,94

4,40

4,40

1,09

516,91

506,50

95,3

99,4

100,3

90,2

76,0
74,0

2020							

				

Jan.

527,874

0,29

0,29

4,10

0,64

507,13

517,51

97,5

100,9

99,8

95,2

Fev.

528,434

0,11

0,39

3,64

0,12

505,55

519,76

99,7

101,4

100,6

98,7

75,6

Mar.

528,970

0,10

0,50

3,22

-

533,65

518,50

99,0

97,5

100,4

97,5

74,2

Abr.

527,362

-0,30

0,19

2,61

-

544,34

556,25

62,4

58,2

68,6

58,6

56,5

Mai.

526,085

-0,24

-0,05

2,38

-

558,81

556,36

64,1

61,4

69,5

61,2

59,9

Jun.

528,134

0,39

0,34

2,62

-

512,84

547,03

77,9

77,6

78,4

79,1

66,1

Jul.

529,429

0,25

0,58

2,73

-

505,72

524,74

90,5

89,8

87,4

94,5

71,8

Ago.

533,554

0,78

1,37

3,19

-

529,76

539,95

100,5

98,7

97,6

103,6

75,5

Set.

539,531

1,12

2,50

4,34

-

563,75

563,35

108,6

106,7

107,3

109,1

79,3

Out.

545,957

1,19

3,72

5,41

-

592,25

595,87

112,0

111,2

114,0

108,8

81,7

Nov.

551,590

1,03

4,79

5,78

-

629,63

629,18

112,0

113,1

119,1

103,6

81,8

Dez.

555,921

0,79

5,62

5,62

-

621,09

631,46

110,6

114,9

120,1

99,9

80,2

2021							

				

Jan.

560,717

0,86

0,86

6,22

-

644,00

654,15

108,4

111,3

116,2

99,6

78,1

Fev.

561,979

0,23

1,09

6,35

-

629,82

639,47

107,6

107,9

115,6

98,6

78,5

Mar.

565,962

0,71

1,81

6,99

-

612,56

626,00

106,4

104,2

112,5

99,4

77,2

Abr.

568,444

0,44

2,25

7,79

-

622,04

632,61

106,2

103,5

110,7

101,0

75,6

Mai.

570,780

0,41

2,67

8,50

-

622,76

636,40

105,7

104,2

109,4

101,4

77,3

Jun.

575,378

0,81

3,50

8,95

-

619,24

626,76

108,2

107,6

110,1

105,7

78,8

Jul.

581,272

1,02

4,56

9,79

-

621,34

640,51

110,0

108,4

110,1

109,0

79,5

Ago.

589,620

1,44

6,06

10,51

-

634,18

650,50

109,4

107,0

108,8

109,4

79,9

Set.

596,263

1,13

7,26

10,52

-

643,06

673,45

108,9

106,4

109,1

108,0

81,3

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).
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Indicadores Industriais – Produção Física1
Indústria Geral
Variação (%)

Período
Acumulado
no Ano1

Indústria Extrativa Mineral2
(Base: Média 2012 = 100)

Acumulado
em 12 Meses

Código
FGV Dados

Base
Fixa2

Base Fixa
Dessazonalizada

1416147

1416146

Variação (%)
Acumulado
no Ano1

(Base: Média 2012 = 100)

Acumulado
em 12 Meses1

Base
Fixa2

Base Fixa
Dessazonalizada

1416149

1416150

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

Fev.

0,13

0,45

79,10

87,40

-3,43

-0,08

79,80

103,50
89,00

Mar.

-2,03

-0,12

81,00

87,00

-6,78

-0,93

83,60

88,00

Abr.

-2,47

-1,10

83,30

87,50

-10,77

-2,63

73,60

79,40

Mai.

-0,38

0,06

91,00

87,50

-12,05

-4,12

86,70

86,50

Jun.

-1,36

-0,70

85,80

86,70

-12,50

-5,37

87,50

88,30

Jul.

-1,54

-1,27

93,40

86,30

-11,92

-6,22

96,30

92,00

Ago.

-1,61

-1,60

96,20

87,00

-10,60

-6,37

102,30

96,20

Set.

-1,29

-1,28

91,80

86,90

-9,73

-6,50

98,10

94,30

Out.

-1,01

-1,24

97,00

88,30

-9,47

-7,34

98,90

93,60

Nov.

-1,07

-1,28

88,00

86,60

-9,46

-8,25

92,40

92,10

Dez.

-1,10

-1,10

76,90

85,90

-9,69

-9,69

93,90

90,90

2020								
Jan.

-0,87

-1,01

80,00

86,60

-15,09

-11,10

87,80

88,10

Fev.

-0,56

-1,20

78,90

87,50

-8,35

-10,47

80,10

89,60
88,00

Mar.

-1,66

-1,01

77,90

80,50

-5,88

-9,54

83,20

Abr.

-8,36

-2,91

60,20

64,90

-2,50

-7,25

80,80

87,50

Mai.

-11,32

-5,41

71,10

70,00

-3,16

-6,29

81,70

82,00

Jun.

-10,88

-5,64

78,30

76,80

-2,82

-5,15

86,50

87,60

Jul.

-9,57

-5,66

91,00

84,30

-2,16

-4,26

97,60

93,00

Ago.

-8,57

-5,70

93,90

86,40

-2,12

-4,27

100,40

93,50

Set.

-7,12

-5,46

95,30

88,50

-2,35

-4,38

94,10

90,00

Out.

-6,30

-5,54

97,30

89,20

-2,77

-4,26

92,80

87,50

Nov.

-5,50

-5,19

90,20

89,80

-3,34

-4,18

84,10

83,90

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

Fev.

1,32

-4,20

79,10

89,70

-3,04

-2,50

74,80

88,60
83,90

Mar.

4,35

-3,12

86,10

87,30

-1,99

-2,45

83,30

89,00

Abr.

10,54

1,14

81,20

86,00

-0,60

-2,82

83,80

90,40

Mai.

13,18

4,88

88,30

87,00

1,81

-1,50

91,20

91,80

Jun.

12,97

6,63

87,70

86,60

2,22

-1,07

90,10

91,40

Jul.

10,98

7,00

92,10

85,60

1,42

-1,43

95,00

90,30

Ago.

9,25

7,19

93,30

85,00

0,99

-1,41

98,80

91,50

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).
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Indicadores Industriais – Produção Física1
Indústria de Transformação

Base
Fixa²

Variação (%)

Período

Acumulado
no Ano1

Acumulado
em 12 Meses

Código FGV
Dados

Por Gêneros Industriais2
Base
Fixa com
Ajustamento
Sazonal

Metalurgia

Por Categoria de Uso2

Fabricação de
Fabricação de
Fabricação de Fabricação Coque, de Produtos
Bens de
Fabricação Celulose, Papel Bens de Bens InterMáquinas e de Produtos
Derivados do
Consumo
de Bebidas e Produtos de Capital mediários
Equipamentos
Têxteis
Petróleo e de
Duráveis
Papel
Biocombustíveis

(Base: Média
2012 = 100)

Índices de Base Fixa com Ajustamento Sazonal
(Base: Média 2012=100)

1416148

1416151

1416156

1416157

1416153

1416155

1416152

Bens de
Consumo
semi e Não
Duráveis

Índices de Base Fixa sem Ajustamento
(Sazonal Base: Média 2012=100)
1416154

1416158

1416159

1416161

1416162

2014

-4,17

–

98,52

98,67

92,74

98,17

93,57

108,97

99,44

98,39

101,73

97,97

94,93

101,93

2015

-9,84

–

88,83

88,98

84,89

83,88

79,47

102,50

94,48

97,80

75,97

92,86

77,38

95,09

2016

-5,99

–

83,50

83,37

79,59

74,09

75,61

94,17

91,51

100,12

68,21

86,84

66,24

92,09

2017

2,25

–

85,38

85,49

83,77

76,10

80,23

90,04

92,35

103,39

72,45

88,33

75,02

92,89

2018

1,10

–

86,32

86,35

87,02

78,76

78,24

90,42

93,26

108,58

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

97,30

104,20

63,40

82,70

70,20

84,70

Fev.

0,71

0,51

79,00

86,30

85,60

77,20

77,00

90,70

99,00

104,10

75,30

76,90

85,80

83,40

Mar.

-1,33

-0,03

80,70

86,80

86,30

78,60

76,40

89,30

100,70

104,90

73,30

80,90

76,50

85,60

Abr.

-1,23

-0,89

84,60

88,80

87,50

85,20

81,40

89,50

103,40

106,50

79,30

81,10

86,90

89,50

Mai.

1,37

0,66

91,50

87,40

86,80

87,10

79,50

93,20

96,90

106,20

86,10

90,20

90,80

95,50

Jun.

0,32

-0,01

85,60

86,30

85,60

78,10

77,50

92,30

98,10

100,80

76,50

87,30

73,40

89,60

Jul.

0,02

-0,54

93,10

85,60

84,90

81,50

77,40

92,20

93,60

103,20

84,00

93,40

86,00

99,80

Ago.

-0,28

-0,90

95,50

86,00

84,40

80,40

76,90

94,40

92,20

105,30

85,20

96,20

91,20

102,40

Set.

-0,05

-0,54

91,00

86,30

83,70

78,20

77,90

93,30

93,90

103,40

79,50

91,50

84,90

99,40

Out.

0,23

-0,35

96,80

87,80

81,10

79,20

77,20

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

77,80

77,80

93,60

96,60

104,50

77,20

85,70

84,40

99,20

Dez.

0,19

0,19

74,80

84,90

80,50

69,30

78,50

97,60

99,40

105,10

59,30

77,60

63,30

85,30

2020														
Jan.

1,54

0,50

79,00

86,70

82,90

79,00

79,10

100,00

98,50

106,00

66,00

81,50

71,80

84,10

Fev.

0,57

0,17

78,70

86,60

83,40

79,90

80,80

98,60

99,30

108,10

71,60

79,10

76,70

82,00

Mar.

-1,09

0,25

77,20

79,20

82,20

73,40

64,50

98,20

81,80

107,70

69,50

79,70

68,90

79,40

Abr.

-9,19

-2,29

57,60

60,90

58,20

49,60

39,00

81,70

50,40

107,30

37,40

66,70

13,10

66,30

Mai.

-12,40

-5,27

69,80

68,70

63,00

57,30

43,00

95,10

81,90

98,20

52,30

77,00

27,50

77,10

Jun.

-11,94

-5,71

77,30

75,70

63,30

63,40

57,70

91,70

104,40

101,20

59,10

82,40

47,90

85,20

Jul.

-10,57

-5,86

90,10

83,10

75,90

73,80

72,90

95,80

109,20

104,50

70,80

95,10

71,80

95,10

Ago.

-9,45

-5,91

93,10

85,50

78,30

75,20

79,00

99,60

105,40

105,90

72,90

98,20

82,10

95,90

Set.

-7,77

-5,61

95,50

88,50

81,80

84,40

83,10

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

86,30

85,20

99,00

104,60

108,20

87,90

97,40

90,10

104,70

Nov.

-5,79

-5,33

91,00

90,50

85,60

89,50

86,70

98,10

107,70

108,50

87,00

88,70

86,60

97,60

Dez.

-4,63

-4,63

82,50

91,60

103,50

95,00

99,80

96,80

99,90

105,70

80,40

84,00

72,20

87,00

2021														
Jan.

2,66

3,06

81,10

91,00

89,50

92,80

97,30

95,50

99,30

111,10

77,30

83,90

69,10

83,40

Fev.

1,97

3,16

79,70

90,40

91,00

95,50

88,10

95,00

97,80

111,80

82,70

79,40

70,50

80,60

Mar.

5,28

4,26

86,50

87,70

90,50

94,40

82,60

97,30

92,60

111,70

90,70

87,70

77,30

84,10

Abr.

12,21

7,42

80,90

85,60

90,90

96,50

78,00

87,90

96,80

108,80

84,10

83,70

69,50

78,50

Mai.

14,85

12,85

87,90

86,60

93,10

94,60

76,10

90,50

100,70

108,40

90,60

91,00

69,00

88,00

Jun.

14,54

15,61

87,40

86,00

94,00

97,10

76,40

94,00

102,60

104,50

90,90

91,30

63,00

86,90

Jul.

12,37

17,44

91,70

84,90

93,10

93,30

76,00

96,50

92,70

104,80

94,70

95,20

64,90

93,20

Ago.

10,44

17,99

92,60

84,30

94,10

93,40

77,60

94,00

99,70

104,00

94,70

96,10

67,80

95,10

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).
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Setor Externo (US$ milhões)
Taxa de Câmbio Real1
(Índice-Base: Jan. 99 = 100)

Dados mensais e anuais (US$ milhões)
Balança Comercial

Balanço de Pagamentos (BPM6)*

Período
R$/US$2

Código
FGV Dados

Efetiva2

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

98577

1428412

1428438

1428415

1428439

1428440

1428427

1428430

1428441

1003592

1003597

98585

98593

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

Fev.

67,33

56,16

15.737

12.622

3.116

-2.714

-717

-2.421

-1.807

-191

15

-3.685

1.768
-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
355

Ago.

80,16

63,11

17.404

11.585

5.819

950

3.494

-1.452

-2.833

289

26

1.330

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
1.410

Nov.

69,89

55,18

17.345

14.857

2.488

-2.617

-88

-1.773

-2.640

111

36

-1.171

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

14.961

15.167

-206

-8.381

-3.595

-990

-5.071

284

23

-8.530

-172

Fev.

67,08

56,29

16.373

14.539

1.834

-4.034

-1.775

-1.416

-2.548

289

21

-4.297

-284

Mar.

68,38

56,37

24.325

17.864

6.461

-5.278

-1.582

-1.058

-4.215

518

23

-6.082

-826

Abr.

66,33

54,66

25.987

16.096

9.890

4.852

7.494

-1.192

-2.844

201

9

4.431

-431

Mai.

60,61

49,94

26.234

17.648

8.586

3.143

5.795

-1.631

-2.900

248

-13

3.255

125

Jun.

58,06

47,40

28.316

17.834

10.482

3.023

5.909

-1.611

-3.120

235

20

1.165

-1.879
1.606

Jul.

59,43

48,47

25.587

18.121

7.467

-1.505

5.012

-1.336

-6.769

252

30

131

Ago.

60,72

49,18

27.294

19.545

7.750

1.797

4.185

-1.576

-2.601

213

36

1.837

4

Set.

62,03

50,58

24.272

19.962

4.310

-1.699

1.104

-1.357

-3.073

270

21

-1.751

-73

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.
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

*Emprego e Renda - PNADc
Taxas (em Pontos Percentuais)

Rendimento Médio Real Habitual (em reais)
Posição na Ocupação (trabalho principal)

Período

Taxa de
Desocupação

Nível da
Ocupação

Taxa de
Participação na
Força de Trabalho

Pessoas
Ocupadas (todos
os trabalhos)

Empregado no
Setor Privado
com Carteira

Empregado no
Setor Privado
sem Carteira

(exclusive trabalhadores
domésticos)
Código FGV
Dados

1416236

1428442

1428443

1428444

1428445

1428446

Trabalhador
Doméstico

Empregado no
Setor Público
(inclusive servidor estatutário
e militar)

Empregador

Conta
Própria

Massa de Rendimento
Médio Real Habitual
de Pessoas Ocupadas
(todos os trabalhos) em
milhões de Reais

1428447

1428448

1428449

1428450

1428451

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

Ago.

13,2

50,9

58,6

2.489

2.365

1.584

929

3.979

6.111

1.878

219.164

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.
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