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Carta do IBRE
6 A armadilha da criação de empregos de baixa 
qualidade e alta vulnerabilidade

Entre o terceiro trimestre de 2012 

e de 2019, um conjunto de apenas 

seis ocupações no setor de serviços, 

correspondentes hoje a 18,1% da 

população ocupada (PO) do Brasil, 

foi responsável pela criação de 5,25 

milhões de postos de trabalho. O crescimento da PO 

total entre 2012 e 2019 foi de 4,4 milhões, o que significa 

que todas as outras ocupações, que hoje representam 

81,9% da população ocupada, tiveram perda de vagas 

no período. Fica claro, portanto, que o dinamismo do 

mercado de trabalho brasileiro no período anterior à 

pandemia derivou desse conjunto limitado de atividades 

de serviços.

Essas ocupações, entretanto, têm como característica a 

vulnerabilidade. São postos de trabalho que, comparados 

à média brasileira, pagam menos, têm trabalhadores 

menos instruídos, operam mais na informalidade.

Ponto de Vista
10 Por que o Congresso deve dar prosseguimento à 

política de cotas raciais

A experiência para os EUA indica 

que as cotas foram eficientes em 

aumentar a participação das minorias, 

principalmente nas escolas de 

maior prestígio. Para o Brasil há forte 

evidência de que as cotas aumentaram 

a participação dos negros e pardos nas universidades 

federais. E há evidências de que outras medidas de ação 

afirmativa que sejam racialmente neutras não terão a 

mesma eficiência.

Entrevista 
12 2023 está totalmente em aberto

Armando Castelar, pesquisador associado do FGV IBRE, 

prevê dois anos difíceis pela frente. Para ele, a polarização 

das intenções de voto a presidente entre dois candidatos 

que não sinalizam cuidado com a política fiscal pode 

ampliar a incerteza econômica e minar a expectativa 

positiva que em geral acompanha cada mudança de 

governo. “Além disso, uma eleição polarizada complica 

a governabilidade do país, pois há chances de o conflito 

não acabar nas eleições”, afirma. 

Macroeconomia
26 Três acelerações inflacionárias brasileiras: 

semelhanças e diferenças

Desde o lançamento do Plano Real, a economia 

brasileira sofreu três surtos, ou processos de aceleração 

inflacionária, em que a inflação acumulada em 12 meses 

ultrapassou os 10% em algum momento: entre meados 

de 2002 e o final de 2003, entre 2015 e 2016 e a partir de 

meados de 2020 até o presente. Analisar as características 

desses processos, suas semelhanças e diferenças, pode 

nos ajudar a entender a atual aceleração da inflação e 

discutir possíveis saídas.

Capa | Estados 
30 Prova final

Na montanha-russa econômica em 

que o mundo embarcou desde o 

espalhamento da Covid-19, levando 

países a altos e baixos extraordinários, 

a maior parte dos estados brasileiros 

fechou estes dois anos de pandemia 

por cima. Em 2020, as transferências da União para 

mitigar o efeito do choque sanitário transbordaram em 

um superávit de R$ 53 bilhões no agregado dos estados e 

Distrito Federal. Este ano, além dos efeitos da recuperação 

econômica para a arrecadação, a alta inflacionária tem 

colaborado para novos resultados além da expectativa. 

Preservando tal ganho, esses entes poderão garantir 

melhores condições de aterrissagem em 2022, quando 

essa bonança deve terminar. Mas com a ressalva de que 

os governadores resistam à tentação de ampliar gastos 

desenfreadamente em  ano eleitoral, especialmente 

despesas de cunho permanente.
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Com mais gente na rua, com a 
mobilidade voltando a níveis 
pré-pandemia, o setor de servi-

ços, que tem um peso da ordem de 70% no PIB, cresceu 
1,1% no terceiro trimestre do ano, mas foi praticamente 
anulado pelo tombo de 8% na agropecuária e recuo de 
9,8% nas exportações de bens e serviços, levando a uma 
retração de 0,1% do PIB. Foi um resultado ruim, que 
quase todo mundo esperava – a média do mercado apos-
tava que o PIB ficaria estagnado na casa do 0%. Que 
fica pior se levarmos em conta que o IBGE revisou para 
baixo os seus dados do segundo trimestre: a atividade 
econômica teve um tombo bem maior do que previsto 
anteriormente: de -0,1% para -0,4%. Mas esse pálido 
desempenho não chega a configurar uma recessão. Mais 
correto dizer que estamos numa estagnação.

Com inflação em alta, juros subindo, cenário externo 
menos favorável e fortes fragilidades no mercado de traba-
lho, além das incertezas com as próximas eleições presiden-
ciais, e com os sinais de que este último trimestre do ano 
não deve ser uma grande maravilha, o quadro pode mudar 
para pior. Os analistas já dão como certo uma estagnação 
em 2022. E muitos sinalizam para uma recessão.

Mas há alguns fatos que podem minimizar esse qua-
dro. É possível que haja um arrefecimento inflacioná-
rio, com um recuo nos preços dos alimentos por safras 

Nota do Editor

melhores, o fim da crise hídrica com o fim da estiagem, 
com redução nos preços da energia – a nova bandeira 
tarifária vigora até maio do ano que vem –, a aprovação 
da PEC dos Precatórios que, bem ou mal, tranquiliza o 
mercado. Mas tudo muito incerto.

Os dados deste último trimestre do ano serão funda-
mentais para uma análise mais segura do que vem pela 
frente. A ver.

Mas a fragilidade do mercado de trabalho é um obs-
táculo a ser transposto, como forma de aumentar a pro-
dutividade da economia. A Carta do IBRE desta edição 
mostra que, entre o terceiro trimestre de 2012 e de 2019, 
um conjunto de apenas seis ocupações no setor de servi-
ços, correspondentes hoje a 18,1% da população ocupa-
da (PO) do Brasil, foi responsável pela criação de 5,25 
milhões de postos de trabalho. Como a PO nesse período 
foi de 4,4 milhões, isso quer dizer que todas as outras 
ocupações tiveram perda de vagas no período. O ruim é 
que essas ocupações que cresceram são bastante vulne-
ráveis, já que são postos de trabalho que, comparados à 
média brasileira, pagam menos, têm trabalhadores me-
nos instruídos e operam mais na informalidade.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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Entre o terceiro trimestre de 2012 

e de 2019, um conjunto de apenas 

seis ocupações no setor de serviços, 

correspondentes hoje a 18,1% da 

população ocupada (PO) do Brasil, 

foi responsável pela criação de 5,25 

milhões de postos de trabalho. Essas 

atividades profissionais são “comer-

ciantes e vendedores de lojas” (6,5 

milhões de ocupados no terceiro 

semestre de 2021), “outros vende-

dores” (3,01 milhões, na mesma 

data), “condutores de automóveis, 

caminhonetes e motocicletas” (2,8 

milhões), “cabeleireiros, especialis-

tas em tratamento de beleza e afins” 

(2,1 milhões), “cozinheiros” (1,3 mi-

lhão) e “vendedores de rua e postos 

de mercado” (915 mil).

O crescimento da PO total entre 

2012 e 2019 foi de 4,4 milhões, o 

que significa que todas as outras 

ocupações, que hoje representam 

81,9% da população ocupada, tive-

ram perda de vagas no período. Em 

suma, o grupo de seis ocupações de 

serviços foi responsável por mais do 

que todo o crescimento da PO no 

período que vai de 2012 até pouco 

antes da pandemia.

Esse grupo de atividades profissio-

nais expandiu-se em 42,6%, de 2012 

a 2019, comparado a 4,9% para a PO 

como um todo. Todos os componen-

tes daquele conjunto de ocupações 

de serviços cresceram nesse período 

acima da PO, com alguns deles dispa-

radamente acima: outros vendedores 

(196,2% de aumento), vendedores de 

rua e postos de mercado (119,5%), 

cabeleireiros, especialistas em trata-

mento de beleza e afins (42%), cozi-

nheiros (36,4%), condutores de auto-

móveis, caminhonetes e motocicletas 

(36,3%) e comerciantes e vendedores 

de lojas (12,7%).

Fica claro, portanto, que o dina-

mismo do mercado de trabalho bra-

sileiro no período anterior à pande-

mia derivou desse conjunto limitado 

de atividades de serviços.

Essas ocupações, entretanto, têm 

como característica a vulnerabili-

dade, como indicam pesquisadores 

do FGV IBRE (Janaína Feijó, Laí-

sa Rachter, Fernando de Holanda 

Barbosa Filho e Fernando Veloso) 

A armadilha da criação 
de empregos de baixa 
qualidade e alta 
vulnerabilidade

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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pações, de 4,2%, era muito supe-

rior ao recuo do conjunto total de 

ocupados, de 1,9%.

Mirando-se a renda, na janela 

pandêmica entre o terceiro trimes-

tre de 2019 e de 2020, nota-se que 

os rendimentos profissionais da 

PO total subiram na média 7,7%, 

ante apenas 2,1% para o grupo de 

seis ocupações de serviços. É preci-

so lembrar que, no ano passado, a 

renda do trabalho aumentou pelo 

efeito composição, isto é, pela saída 

da PO preferencialmente dos menos 

qualificados e remunerados.  

Já quando se compara o terceiro 

trimestre de 2019 e o de 2021, in-

cluindo a reversão do efeito compo-

sicional já descrito, o recuo na ren-

da do trabalho no conjunto de seis 

empregos em serviços foi de 2,3% 

– menor, é verdade, que a queda de 

4,3% da PO como um todo. 

Contudo, é preciso levar em con-

ta outro fator que comprova a bai-

que, em trabalho recente, mapea-

ram as ocupações em ascensão e 

declínio no mercado de trabalho 

nacional. São postos de trabalho 

que, comparados à média brasilei-

ra, pagam menos, têm trabalhado-

res menos instruídos, operam mais 

na informalidade – e, na crise da 

pandemia, tiveram evolução de 

rendimentos pior e foram perdidos 

em proporção maior do que o res-

tante das ocupações.

No terceiro trimestre de 2021, a 

média do rendimento habitual men-

sal daquelas seis ocupações era de 

R$ 1.803, comparada à média de  

R$ 2.459 para todos os postos de 

trabalho. Em termos de escolarida-

de, a proporção de trabalhadores 

com ensino superior completo da PO 

total, de 22,2%, é mais que o dobro 

da mesma fatia de escolaridade na-

quele conjunto de seis ocupações de 

serviços (10,9%). E a informalidade 

abrangia 51,8% dos postos de tra-

balho daqueles seis serviços, compa-

rada a 43% na PO total, no terceiro 

trimestre deste ano.

Relacionando-se o terceiro tri-

mestre de 2019 com o mesmo perí-

odo de 2020, o que dá uma noção 

do ocorrido no momento de maior 

impacto da pandemia, a população 

ocupada nos seis tipos de servi-

ços recuou 17,9%, relativo a uma 

queda de 11,9% na PO como um 

todo. A economia recuperou-se a 

partir do segundo semestre do ano 

passado, reduzindo essas contra-

ções. Ainda assim, comparando-se 

o terceiro trimestre de 2019 com o 

mesmo período de 2021, a queda 

de postos de trabalho das seis ocu-

Dinamismo do mercado 

de trabalho nacional no 

período pré-pandemia 

derivou de seis atividades, 

que criaram 5,25 milhões 

de empregos de  

2012 a 2019

xa qualidade dos empregos naquele 

grupo de seis ocupações de serviços. 

Apesar de ter sido – como se mos-

trou – responsável por mais do que 

toda a criação de postos de trabalho 

no Brasil entre 2012 e 2019, o gru-

po teve queda do rendimento real 

médio de 5,6% no período, compa-

rado a aumento de 4,4% para a PO 

como um todo.

E isso ocorreu mesmo diante do 

fato de que, em termos proporcio-

nais, a parcela com ensino superior 

completo no grupo de seis ocu-

pações de serviços tenha crescido 

mais do que na PO total de 2012 

a 2019 (sempre se tomando o ter-

ceiro trimestre). No primeiro caso, 

quase dobrou, de 4,9% para 9,4%. 

Na PO, a alta foi de 42%, de uma 

fatia de 14,3% para 20,3%. Hou-

ve, portanto, um relativo salto 

educacional nas seis ocupações de 

serviços, mas que não se traduziu, 

comparativamente, em maior ren-

da. Em termos reais, a distância en-

tre o salário médio daquele grupo 

de atividades e o da PO total se ele-

vou de R$ 507 no terceiro trimes-

tre de 2012 para R$ 724 no mesmo 

período de 2019.

Todos esses dados mostram que 

as seis ocupações de serviços que 

foram o dínamo da criação de em-

pregos no Brasil nos últimos anos 

pré-pandemia se caracterizam, na 

comparação com a média dos pos-

tos de trabalho no país, por menos 

renda, menos instrução, mais infor-

malidade e, na crise econômica tra-

zida pela Covid-19, maior queda de 

rendimentos e mais probabilidade 

de desemprego.
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em função do isolamento social e do 

medo de contágio, expurgou prefe-

rencialmente os menos produtivos, 

instruídos, formalizados e remunera-

dos. Dessa forma, as médias melho-

raram, mas apenas pelo afastamento 

temporário dos mais vulneráveis en-

tre os vulneráveis.

Como se viu acima, especialmen-

te na primeira fase da pandemia em 

2020, o rendimento do trabalho su-

biu. A escolaridade também avan-

çou, com a proporção de pessoas 

com ensino superior completo na 

PO subindo de 20,3% no terceiro 

semestre de 2019 para 23,8% no 

mesmo período do ano passado. A 

proporção de trabalhadores formais 

na PO total, nessa mesma compara-

ção temporal, elevou-se de 56,3% 

para 59,3%. 

Mesmo no grupo de seis ocu-

pações de serviços tratados nesta 

Carta, esses indicadores evoluíram. 

Não só a renda, já mencionada 

(+2,1%), mas também a proporção 

de ocupados com ensino superior 

completo – de 9,4% para 11,4% 

entre 2019 e 2020 – e os formais, 

de 46,1% para 49,5%.

Em 2021, entretanto, o velho 

padrão pré-pandemia de expansão 

do trabalho mais vulnerável pare-

ce estar se reafirmando, quando se 

compara o terceiro trimestre com 

o mesmo período de 2019. Na PO 

como um todo, além da renda que 

recuou (-4,3%), a fatia formal vol-

tou a cair, para 57%, assim como a 

proporção dos ocupados com ensi-

no superior completo, para 22,2%. 

No caso do grupo de seis ocupações 

de serviços, houve recuo da renda 

(-2,3%), a proporção de pessoas 

com superior completo se reduziu 

para 10,9% e a formalização cedeu 

para 48,2%.

Fernando de Holanda Barbosa 

Filho aponta que a taxa de cres-

cimento do produto potencial 

 brasileiro tem declinado ao lon-

go do tempo, situando-se hoje em 

nível bastante baixo, em torno de 

2% ao ano. Não se enxerga no ho-

rizonte, infelizmente, um cenário 

em que a dinâmica do mercado de 

trabalho nacional passe a criar em-

pregos de qualidade, bem pagos e 

seguros. Infelizmente, a vulnerabi-

lidade deve perdurar. 

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 con-
fecção deste artigo.

A Pandemia trouxe 

aparente melhora no 

mercado de trabalho, mas 

devida a fatores singulares 

que não estão ligados ao 

progresso sustentado de 

médio e longo prazo

Como nota Fernando Veloso, 

o fato de que esse tipo de posto de 

trabalho – tipicamente no setor de 

serviços, e de baixa produtividade, 

pequeno salário e pouca segurança 

para o trabalhador – seja o que mais 

tenha aumentado de 2012 até 2019 

caracteriza a baixa qualidade do 

crescimento brasileiro nesse período. 

O problema não é, dessa forma, ape-

nas o de que se cresceu pouco, por 

causa dos anos muito ruins iniciados 

em 2015. Mesmo quando houve ex-

pansão no período pré-pandemia, 

esta não gerou empregos formais 

de qualidade, como se espera de 

um processo saudável de desenvol-

vimento econômico. Aquele padrão 

de crescimento com vulnerabilidade, 

para Veloso, é um forte indicativo de 

que o Brasil está fracassando em ter-

mos de buscar uma economia prós-

pera e inclusiva.

Janaína Feijó observa: “Enquan-

to nos países desenvolvidos têm 

ocorrido uma revolução nos tipos 

de emprego demandados, com 

destaque para os da área de TI, a 

geração de emprego no Brasil tem 

sido pautada pelo crescimento de 

postos de trabalhos de baixo valor 

agregado, o que, por sua vez, com-

promete o potencial de crescimento 

da economia”. 

A pandemia, curiosamente, em-

baralhou as cartas, levando a uma 

aparente melhora, inclusive da pro-

dutividade, mas que se deveu a fato-

res singulares que não estão ligados 

ao progresso sustentado de médio 

e longo prazo. Como já notado, a 

forte contração da PO – e da popu-

lação economicamente ativa, PEA –, 



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Em 19 de agosto de 2012 foi pro-

mulgada a Lei no 12.711, que oficia-

lizou a política de cotas nas universi-

dades públicas federais e instituições 

federais de ensino médio vinculadas 

ao MEC. Segundo o primeiro artigo, 

50% das vagas foram reservadas aos 

alunos que cursaram o ensino mé-

dio integralmente em escola públi-

ca. E 50% destas foram reservadas 

para estudantes com renda familiar 

de 1,5 salário mínimo per capita. O 

artigo terceiro da mesma lei estabe-

lece que os 50% das vagas reserva-

das aos egressos das escolas públicas 

terão representação racial – pretos, 

pardos, indígenas e pessoas com de-

ficiência – na proporção destes na 

população do estado em que está 

instalada a instituição de ensino.

O sétimo artigo da mesma lei es-

tabelece que “no prazo de dez anos 

a contar da data de publicação des-

ta Lei, será promovida a revisão do 

programa especial para o acesso às 

instituições de educação superior 

de estudantes pretos, pardos e indí-

genas e de pessoas com deficiência, 

bem como daqueles que tenham cur-

sado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas”.

Há três sortes de argumentos que 

justificam as políticas de ação afir-

mativa. O primeiro de que a diver-

sidade no ambiente universitário é 

um valor em si. A diversidade uni-

versitária forma bons cidadãos, aju-

da na construção de um sentido de 

pertencimento de todos à sociedade, 

colabora para desenvolver a empatia 

entre os diferentes, entre inúmeros 

outros efeitos possíveis.

O segundo é que há fortíssimos 

mecanismos que concorrem para 

manter a desigualdade entre grupos. 

Em geral há estereótipos que foram 

construídos ao longo de séculos e 

são necessárias políticas públicas 

que ajudem a sociedade a encon-

trar um outro equilíbrio. Para essa 

interpretação, o racismo estrutural 

também pode ser pensado como um 

equilíbrio de expectativas autorreali-

záveis muito persistente.

O que isso significa? Suponha que 

a sociedade seja constituída por dois 

tipos de indivíduos, os verdes e os 

azuis. Se todos acharem que os ver-

des são piores sob algum critério, por 

exemplo, que sejam menos produti-

vos no trabalho, o comportamento 

de todos, os azuis e verdes, será tal 

que validará a hipótese inicial. To-

dos se comportarão como se de fato 

os verdes fossem piores e, portanto, 

os verdes serão piores.

É possível que políticas de ação 

afirmativa ajudem na criação de 

exemplos positivos, isto é, que con-

tribuam na construção de profissio-

Por que o Congresso deve 
dar prosseguimento à 
política de cotas raciais1

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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nais que sirvam de modelo e ajudem 

a quebrar o equilíbrio de expectati-

vas autorrealizáveis.

Há, no entanto, motivos de na-

tureza de eficiência econômica. A 

disputa como ocorria antes da lei 

de cotas por vagas nas universida-

des não garantia a seleção do me-

lhor candidato. A vaga era definida 

exclusivamente em função da nota. 

A nota não é um bom critério para 

prever o desempenho acadêmico e 

profissional do aluno se as condi-

ções de preparação para o vestibu-

lar entre as pessoas tenham sido 

muito diferentes.

Um aluno mediano que teve inú-

meras oportunidades de se prepa-

rar pode ficar à frente na lista de 

classificação de um aluno melhor, 

mas que estudou em escolas piores, 

enfrentando inúmeras dificuldades. 

Neste caso a cota racial e social 

funciona da mesma forma que o 

sistema de rating para regatas de 

veleiros oceânicos de diferentes de-

senhos no momento de estabelecer 

a ordem de chegada: em geral, o 

fita azul, isto é, o primeiro veleiro 

a cruzar a linha de chegada não é 

necessariamente o vencedor.

Há um segundo possível motivo, 

derivado do anterior, de melhoria 

da eficiência em função das cotas: 

a disputa mais igualitária pode es-

timular o esforço de todos, os fa-

vorecidos e os desfavorecidos pelas 

cotas. Em uma sociedade muito 

estratificada não há estímulos, nem 

entre os de cima e nem entre os de 

baixo, para brigar pela vaga. A 

vaga está quase dada pelas condi-

ções de vida. Notamos esse fato ao 

comparar a competição por vagas 

na universidade na Coreia com a 

que ocorre no Brasil.

A experiência para os EUA indi-

ca que as cotas foram eficientes em 

aumentar a participação das mino-

rias, principalmente nas escolas de 

maior prestígio.

Para o Brasil há forte evidência 

de que as cotas aumentaram a par-

ticipação dos negros e pardos nas 

universidades federais. E há evidên-

cias de que outras medidas de ação 

afirmativa que sejam racialmente 

neutras não terão a mesma eficiên-

cia. Segundo um recente estudo:

Esses resultados sugerem que 

as políticas neutras de raça não 

são tão eficazes quanto políticas 

focadas na raça para aumentar o 

ingresso de minorias raciais. Em-

bora renda, tipo de escola e raça 

sejam no Brasil atributos forte-

mente correlacionados, políticas 

de ação afirmativa que empre-

gam a natureza do ensino médio 

como o único critério de elegibi-

lidade não tiveram efeitos signi-

ficativos no aumento da porcen-

tagem de negros matriculados, 

pelo menos nos programas e no 

período avaliado em nossa análi-

se. Por outro lado, as universida-

des que adotaram políticas com 

critérios explícitos voltados para 

a raça aumentaram significativa-

mente a participação de alunos 

negros. Além disso, com base 

nas estimativas pontuais sobre a 

matrícula de alunos com pais de 

baixa escolaridade, os resultados 

sugerem que políticas direciona-

das à raça podem ser mais efica-

zes na melhoria da matrícula de 

alunos de camadas socioeconô-

micas mais baixas do que políti-

cas racialmente neutras.2

A escravidão durou muitos séculos. 

Após muito tempo a sociedade acor-

dou para o problema. O período ini-

cial de teste de 10 anos é muito curto 

para uma avaliação mais rigorosa da 

política. O Congresso Nacional deve 

renovar a política das cotas nas uni-

versidades federais em 2022. 

1Agradeço à Michael França pelos comentários 
e pela sugestão de que o texto seja lido acom-
panhada pela bela canção “Meninos de pé no 
chão” de Neguinho da Beija-Flor (https://www.
youtube.com/watch?v=U6EDI3rFCpc).

2“Affirmative action in Brazilian universities: 
Effects on the enrollment of targeted groups, 
Renato Schwambach Vieira e Mary Arends-
Kuenning, Economics of Education Review, n. 73, 
p. 1-11, 2019.

A experiência para os 

EUA indica que as 

cotas foram eficientes 

em aumentar a 

participação das minorias, 

principalmente nas 

escolas de maior prestígio
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Conjuntura Econômica — Como 

avalia a piora das expectativas ma-

croeconômicas para o Brasil?

É uma combinação de fatores. Hou-

ve surpresa com a inflação mais alta 

– não só no Brasil, mas no Brasil in-

clusive. Olhando retrospectivamen-

te, no mundo, houve muito estímulo 

fiscal e monetário. Por exemplo, nos 

Estados Unidos, se considerar que a 

inflação ficou em 6,2% nos 12 meses 

até outubro e a taxa de juros está em 

0,2%, eles estão com uma taxa de 

juros negativa de 6%. Além de com-

pra de títulos, a curva de demanda 

sobe, e os preços a acompanham. 

Houve ainda o efeito do transpor-

te portuário, entre outras questões 

específicas de determinados países 

Armando Castelar prevê 2 anos difíceis pela frente. Para ele, a polarização 

das intenções de voto a presidente entre dois candidatos que não sinali-

zam cuidado com a política fiscal pode ampliar a incerteza econômica e 

minar a expectativa positiva que em geral acompanha cada mudança de 

governo. “Além disso, uma eleição polarizada complica a governabilidade 

do país, pois há chances de o conflito não acabar nas eleições”, afirma. 

Nesta conversa, Castelar defende a necessidade de um candidato forte de 

terceira via que insira no debate eleitoral a preocupação com um projeto 

país e valorize os avanços que o país registrou nas últimas décadas. “É pre-

ciso fortalecer as coisas que estão funcionando”, afirma.

Armando Castelar
Pesquisador associado do FGV IBRE

Foto: Bianca Gens

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

2023 está totalmente 
em aberto
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e do Bolsonaro, perdeu um pouco o 

controle da agenda da política econô-

mica. Então tem a questão fiscal, do 

teto, mas também do controle dessa 

agenda da política. Tem a questão fis-

cal, do teto, mas também do controle 

dessa agenda da política. Da mesma 

forma que se fez agora, por que daqui 

a 3 meses não haverá outras coisas, 

como criação de outros gastos, con-

trole do preço da gasolina na Petro-

bras, pressão no BC para vender dó-

lar e baixar o câmbio? Com a falta 

de confiança de que outras mudanças 

sejam possíveis, perde-se a âncora. 

Um terceiro elemento é o fato 

de que 2023 está totalmente em 

aberto. Ninguém tem a mais páli-

da ideia do que virá. Normalmen-

te, anos eleitorais são difíceis, com 

aumento de gastos. Mas vislum-

bra-se que um novo governo virá, 

fará reformas e segurará as pontas. 

como falta de gente para fazer obras 

em Lisboa, para dirigir caminhões 

na Inglaterra. E essa alta inflacioná-

ria teve duas consequências impor-

tantes. Corroeu a renda de forma 

bastante significativa, o que explica 

um pouco a surpresa com a desacele-

ração do crescimento, o enfraqueci-

mento das vendas no varejo. E jogou 

a expectativa da taxa de juros muito 

mais para cima que antes. No Brasil, 

espera-se nova alta da Selic, algo me-

nor que 2 pontos percentuais na pró-

xima reunião do Copom. E há maior 

convergência no diagnóstico de que 

o Banco Central perdeu o controle 

das expectativas. 

Então, há esse lado da surpresa 

inflacionária, explicada por estímu-

los muito fortes e obviamente alguns 

desarranjos da oferta que estão jo-

gando a renda para baixo e levando 

a alguma desaceleração. Um segundo 

fator é a questão da política fiscal, da 

intenção de se mudar a regra do teto, 

dar um calote parcial dos precatórios 

para se fazer mais gastos. Isso, obvia-

mente, enfraqueceu o poder do teto 

como âncora fiscal, que passou a ser 

passível de mudança. Isso vai gerar 

inflação, menos crescimento, o que 

beneficia o centrão, os políticos do 

Congresso. Primeiramente, porque 

eles são menos responsabilizados por 

inflação alta, juros altos, desemprego. 

Essa responsabilidade é mais direcio-

nada para o ministro Paulo Guedes e 

para o presidente. Além disso, haverá 

emendas, Auxílio Brasil, que benefi-

ciarão especialmente a população no 

Nordeste, indo contra o PT onde ele 

tem força. E existe a visão de que o 

Executivo, na figura do Paulo Guedes 

Dessa vez, entretanto, se Bolsonaro 

ganhar parece não haver controle; 

Lula já avisou que não quer teto, 

e a visão predominante até agora 

é de que, se vencer, não será um 

Lula pragmático como em 2003. 

Será mais de esquerda, com agenda 

mais difícil. E ainda existe a visão – 

da qual compartilho – de que, Lula 

ganhando e Bolsonaro perdendo, 

a disputa não acabará aí, com a 

continuação do conflito político. 

Uma manutenção da disputa po-

larizada que as pesquisas indicam 

hoje só reforça essa perspectiva de 

continuidade dos conflitos. É um 

quadro de muita incerteza, seja 

sobre que irá acontecer em 2022, 

seja sobre o que vai acontecer de-

pois. E isso está batendo no câm-

bio, que pressiona inflação, juros, 

corrói renda. E daí vem esse cená-

rio de uma desaceleração. Agora, 

tem espaço para otimismo? Tem. A 

vacinação está funcionando. Hoje, 

no Brasil, o número de mortes por 

milhão de pessoas é 40% do obser-

vado no Reino Unido, um sexto do 

registrado nos Estados Unidos, está 

melhor que na Alemanha. Isso deve 

trazer maior demanda por serviços, 

com muita gente viajando. Serviços 

representam 62% do PIB, então 

não é pouca coisa. Por isso, ainda 

acho que as previsões de um PIB 

negativo para 2022 são pessimistas 

demais. Mas com a ressalva de que 

o horizonte para 2022 ainda está 

muito incerto. Ao que se soma a 

perspectiva de um cenário inter-

nacional menos favorável, com o 

movimento de inflação nos Esta-

dos Unidos antecipando a expecta-

É um quadro de muita 

incerteza, seja sobre o que 

irá acontecer em 2022, ou 

o que vai acontecer depois. 

E isso bate no câmbio, que 

pressiona inflação, juros, 

corrói renda
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tiva de aumento de juros, o dólar 

subindo muito. Isso normalmente 

complica para os emergentes, pois 

puxa o preço de commodities para 

baixo, reduz fluxo de capitais. 

Ainda não é nada desesperador, 

mas talvez em 2022 e 2023 não 

haja mais um quadro tão favorável 

como tínhamos até recentemente.

O desrespeito ao teto de gastos 

já não foi absorvido pelo merca-

do – desde a turbulência de outu-

bro, com o pedido de demissão de 

quatro secretários do Ministério 

da Economia? 

Vamos contextualizar o cenário. As 

contas públicas este ano estão tendo 

um desempenho muito melhor do 

que qualquer um, incluindo o go-

verno, previa. Em grande medida, 

resultado da inflação. O juro sobre 

a dívida pública também está muito 

negativo, se olhar retroativamente. 

Mesmo os juros de 7,75% que te-

mos agora ainda são estimulantes. 

Então houve uma enorme redução 

da despesa com juros não só em 

termos nominais como reais. A in-

flação ajudou muito as contas pú-

blicas e não apenas no nível federal. 

O que mais subiu? Combustíveis e 

energia elétrica, e isso é receita de 

ICMS na veia, beneficiando os esta-

dos. Houve congelamento de salário 

do funcionalismo por 2 anos, o que 

gerou brutal redução do salário real 

do funcionalismo, em nível federal, 

com uma economia em torno de R$ 

10 bilhões no acumulado de 12 me-

ses. A inflação alta ajudou muito a 

reduzir o déficit primário, que vai 

caminhar para a faixa de 1% do 

PIB. A dívida vai cair para menos de 

82% do PIB. Há quem diga inclusi-

ve que essa surpresa motivou o Con-

gresso a pleitear mais gastos, pois a 

repercussão imediata seria menor, já 

que não se estaria tão perto do abis-

mo ao longo de 2022. Ao contrário, 

nos afastamos do abismo, porque a 

dívida caiu, de forma significativa, 

o resultado fiscal melhorou, e assim 

por diante. Não acho que o tama-

nho da flexibilização que está sendo 

feita no teto muda drasticamente 

isso. Estamos falando algo em tor-

no de R$ 100 bilhões, uma parte 

não propriamente primária, porque 

se trata do adiamento do pagamen-

to de precatórios. 

Quando a emenda constitucional 

foi aprovada na Câmara, os preços 

de ativos melhoraram, o dólar caiu, 

a bolsa subiu, o que em certo sentido 

significou “opa, agora sabemos qual 

o tamanho do problema”. Então, 

concordo que quando a aprovação 

da PEC for concluída, e se confirma-

do um valor que não seja gigantesco, 

as coisas tendem a se acalmar. O pro-

blema, entretanto, é que ter relaxado 

o teto aumenta a incerteza de médio 

prazo, porque abre precedente para 

outros relaxamentos. Tem gente 

querendo tirar a Previdência do teto, 

tem gente querendo tirar um monte 

de coisa do teto. Então a incerteza 

aumentou, e isso pesa. 

Considera que o governo tem con-

trole da agenda? Esse fator também 

não pesa negativamente?

Sim e não. Houve a reforma da Pre-

vidência, que nem foi tanto como o 

ministro Paulo Guedes queria – sua 

intenção era incluir a capitalização 

–, e acabou prevalecendo o modelo 

do Temer. Agora, o governo aprovou 

algumas coisas, como o congelamen-

to de salário do funcionalismo, a Lei 

de Liberdade Econômica. O mais 

importante, entretanto, é que havia 

um certo equilíbrio: o governo não 

conseguia aprovar a reforma tribu-

tária, e o Congresso não conseguia 

mexer no teto. E isso agora mudou. 

Tanto que se viu quatro secretários 

da equipe econômica pedirem demis-

são, pois a capacidade de bloquear 

as demais agendas se reduziu.

Corremos o risco de que o próximo go-

verno receba um país ingovernável?

Quando olhamos para trás, desde me-

ados dos anos 1980, vemos mais ou 

Ainda não é nada 

desesperador, mas talvez 

em 2022 e 2023 não 

haja mais um quadro 

(externo) tão favorável 

como tínhamos até 

recentemente
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coisa. Você pode fazer uma parte disso 

num primeiro ano de governo, segu-

rando mais investimento, não dando 

aumento ao funcionalismo, aumen-

tando impostos. Mas provavelmente 

vamos continuar com a dinâmica de 

segurar mais o gasto, com uma polí-

tica fiscal menos expansionista. Será 

preciso um primário maior para con-

ter o aumento da dívida. Mas eu não 

acho que sairemos desse padrão de 

estar sempre falando do fiscal, sem-

pre precisando fazer mais. 

Em sua opinião, qual o limite ade-

quado para o aumento da taxa bá-

sica de juros em 2022? 

Acho que a expectativa é uma taxa 

na faixa de 12%. Faz diferença ser 

uma alta mais rápida, pois a política 

monetária leva tempo para funcio-

nar. O que temos visto, entretanto, 

é que o que a gente acha que precisa 

ser feito está mudando conforme a 

menos a mesma história: aumento de 

gastos, inflação, consegue-se controlá-

la, mas se aumenta a dívida, aí vem 

crise de financiamento, sobe a carga 

tributária… Não acho que isso vá 

mudar. Tampouco vejo razão para se 

acreditar na possibilidade da gente en-

trar num cenário róseo onde a socie-

dade diz: temos que acertar as contas 

públicas antes de qualquer outra coi-

sa. Acho que vamos continuar nesse 

ramerrame: piora macro, os preços de 

ativos sofrem muito, aí se começa um 

novo governo, que usa sua credibilida-

de inicial para segurar alguns gastos, 

talvez aumente alguns impostos, e se-

guimos nosso rumo. A vantagem do 

teto é que é uma âncora muito suave, 

uma promessa de se fazer ajuste ao 

longo de 10, 20 anos. Não exigiu que 

se fizesse algo forte, como se fez em 

1998/99, quando se saiu de um déficit 

de 1% para um superávit de 3%. 

Mas que ainda se mostrou imper-

feito, especialmente pela falta de 

regulamentação de gatilhos, não?

Era questão de regulamentar os ga-

tilhos. Este ano até houve uma PEC 

nesse sentido (PEC Emergencial), que 

parece ter ficado aquém no nível fe-

deral. Mas o teto veio num momento 

em que não se tinha cacife para fazer 

um grande ajuste. Porque o governo 

poderia dizer: vou sair deste déficit 

aqui e passar a superávit. A expectati-

va hoje em dia é que, para estabilizar 

a dívida, é preciso um superávit na 

faixa de 1,5%. Com um déficit pri-

mário de pouco mais de 1%, é pre-

ciso um ajuste na faixa de 3 pontos 

percentuais do PIB. É um bocado de 

inflação surpreende. Pode ser mais? 

Pode. Mas não acho que chegue a 

15%, por exemplo. Tem dois fato-

res importantes a considerar no ano 

que vem. O primeiro é que cerca de 

45% da inflação nos últimos 12 me-

ses estiveram concentrados na gaso-

lina, energia elétrica e alimentos. No 

ano que vem, a energia elétrica pode 

cair em vez de subir. Já a gasolina 

não teria razão para subir na mesma 

escala que tivemos este ano, até por-

que a princípio o câmbio não vai an-

dar tanto, como o petróleo não vai 

subir tanto. E os alimentos já estão 

registrando inflação muito alta há 2 

anos. Então, esses três componentes 

da inflação não devem ter o mes-

mo efeito. Vai ter mais inflação de 

serviços, isso parece inquestionável. 

Mas, se segurar a atividade bastante, 

pode-se conter também um pouco 

dessa inflação. Veja, o Banco Cen-

tral parece tão atrasado na curva, 

tão reticente em combater um pouco 

mais essa escalada, que está perden-

do o controle das expectativas. Aí 

todo mundo começa a dar reajustes, 

às vezes mais altos, por isso que ele 

precisa recuperar esse controle. Não 

é para necessariamente afetar a ati-

vidade diretamente, e o preço, mas 

para conter o descontrole. 

Mas, inevitavelmente, uma taxa de 

juros alta afeta a atividade…

Sem dúvida. Mas já tivemos ta-

xas muito mais altas em 2016, por 

exemplo. A 14,25%, com uma infla-

ção que não terminou 2016 tão lon-

ge do que vai terminar em 2022, na 

faixa de 6%. 

O fato de Lula e Bolsonaro 

liderarem as pesquisas e 

nenhum dos dois sinalizar 

uma política econômica um 

pouco mais conservadora 

vai atrapalhar a economia 

no ano que vem
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No começo desta conversa, mencio-

nou que 2023 ainda é um grande 

ponto de interrogação. Mas como 

avalia, até agora, o posicionamento 

dos pré-candidatos sobre a condu-

ção da política fiscal, especialmente 

o movimento por um candidato for-

te da terceira via? 

Como disse, acho que o fato de se 

estar com Lula e Bolsonaro lideran-

do as pesquisas e nenhum dos dois 

sinalizar uma política econômica 

um pouco mais conservadora, ata-

cando a questão fiscal, vai atrapa-

lhar bastante a economia no ano 

que vem, porque deixa completa-

mente em aberto o que virá depois 

da eleição. Acho que já sabemos 

qual será o discurso do Bolsonaro 

e do ministro da Economia, mas a 

credibilidade desse discurso ficou 

comprometida, porque eles não fi-

zeram o que prometeram, então 

sua capacidade de controlar o fiscal 

será questionada. E Lula não pare-

ce, pelo menos a curto prazo, que 

irá sinalizar algo. Então, é muita in-

certeza, e a economia deverá sofrer 

com esse quadro. 

Acho que Sergio Moro começou 

bem, porque foi além de só falar 

mal de Bolsonaro e Lula. Defendeu 

a necessidade de um projeto de país, 

tentou apresentar algo propositivo, 

ainda que sem detalhes. E atrair o 

economista Afonso Celso Pasto-

re como conselheiro ajudou a dar 

essa credibilidade. Acho que uma 

terceira via que não repita o posi-

cionamento de Geraldo Alckmin 

quando candidato presidencial – e 

acho que o PSDB tem grande chan-

ce de ser um Alckmin renovado –, 

de apresentar-se como bom gestor, 

será positivo. Moro não fez isso, até 

por não ter essa experiência, e pode 

se tornar uma terceira via competi-

tiva. Para isso, entretanto, terá que 

garantir bom posicionamento nas 

pesquisas já no primeiro trimestre 

de 2022. Por exemplo, desbancan-

do a posição de Ciro Gomes. Ou 

seja, a onda é agora. 

Mas insisto: é importante que um 

candidato forte da terceira via acene 

uma proposta fiscalmente responsá-

vel, mas isso não significa que se con-

seguirá o milagre de acertar tudo no 

fiscal, e que iremos parar de discutir 

esse assunto. Isso, inclusive, poderá 

ser bom para o mercado mesmo em 

2022. Lembrem-se que em 2018 vi-

vemos um cenário complicado, com 

greve de caminhoneiros, o presiden-

te Temer enfraquecido depois da 

divulgação da gravação da JBS, um 

cenário externo com subida de juros 

e dólar apreciando, e fomos relativa-

mente bem por conta da ideia de que 

Bolsonaro teria Paulo Guedes a seu 

lado. Agora, se essa terceira via não 

despontar, teremos um 2022 muito 

complicado. Poderemos ver o dólar 

andando bem mais, a Selic pode supe-

rar 12%, não duvidaria. Porque será 

como o quadro de 2002 até a Carta 

ao Povo Brasileiro (em que o então 

candidato Lula se comprometia com a 

estabilidade macroeconômica). Acho 

que neste fim de ano poucos ainda 

estão calculando esse preço, porque 

ainda há certa distância das eleições. 

Mas, se tudo continuar como está, 

isso entrará no radar.

Além disso, uma eleição polari-

zada complica a governabilidade do 

país, pois há chances de o conflito 

não acabar nas eleições. Haverá 

uns meses de trégua, mas logo po-

deremos ver manifestações de rua, 

pedido de impeachment… não terá 

milagre que faça a economia bom-

bar em 2023.. A inflação continu-

ará desafiante, com juros altos, de-

semprego. Lá fora, teremos o Fed 

subindo juros, e a China com um 

crescimento mais lento. Em 2023 o 

governo terá que fazer ajuste fiscal, 

manter juros ainda elevados, e isso 

pode corroer rapidamente o cacife 

político do presidente. E a polari-

zação tende a não desaparecer tam-

bém porque não se trata de uma 

polarização simplesmente de ideias, 

mas de não se gostar do outro. 

Com uma conjuntura de mais po-

breza e inflação, e menos empre-

É importante que um 

candidato forte da terceira 

via acene uma proposta 

fiscalmente responsável, 

mas isso não significa que 

se conseguirá o milagre de 

acertar tudo no fiscal
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go, como mitigar uma polarização 

entre discursos populistas? Pare-

ce ser uma tendência observável 

em outros países latino-america-

nos também…

Acho que os resultados eleitorais 

mais recentes na região refletem 

uma realidade mais complexa do 

que isso. Veja, o Peru (que desti-

tuiu um presidente no ano passado 

e levou mais de 1 mês para o reco-

nhecimento da vitória do presidente 

eleito Pedro Castillo) vinha obser-

vando um desempenho econômico 

fantástico há 30 anos. O Chile (cujo 

primeiro turno das eleições presi-

denciais deu maioria ao candidato 

de ultradireita José Antonio Kast) 

também registrou um bom cresci-

mento por 40 anos, descolando-se 

da região em nível de renda, e na 

pandemia vacinando rapidamente a 

população. É verdade que esses pa-

íses registraram manifestações mas-

sivas em 2019. Mas esse fenômeno 

político – que também se viu, por 

exemplo nos Estados Unidos com 

Donald Trump – passa por uma sé-

rie de outras coisas, como as redes 

sociais e influência externa.

E também passa pelo que men-

cionei há pouco sobre Moro, de se 

descolar da imagem de Lula e Bol-

sonaro e construir uma narrativa. 

Veja, estou lendo o livro do Ruy 

Castro Metrópole à beira-mar, que 

retrata o Rio de Janeiro dos anos 

1920, com a diversidade de eventos 

em comemoração do centenário da 

Independência do Brasil, que en-

volveu muitas ideias de desenvol-

vimento, industrialização do país. 

No ano que vem teremos o bicen-

tenário, momento em que poderí-

amos resgatar essa capacidade de 

construção de uma narrativa para 

o Brasil, mas parece que passare-

mos em branco. Veja, se não tiver-

mos um candidato disposto a de-

fender uma proposta para acertar o 

país, corremos o risco de viver uma 

instabilidade política no grau que 

hoje se observa no Peru, na Argen-

tina. Pois o presidente que assumir 

em 2023 não conseguirá resolver 

a economia em 6 meses. Pelo con-

trário. Diferentemente de 2003, em 

que a conjuntura externa favoreceu 

que o dólar despencasse, jogando o 

preço das commodities para cima, 

com a China bombando, a expec-

tativa é de que quem assumir em 

2023 chegue em meio a um pro-

cesso de alta de juros nos Estados 

Unidos, e a China com crescimento 

mais lento.

Quanto ao exemplo do bicentená-

rio, ele não reflete a perda de auto-

estima da sociedade brasileira?

Acho que sim, e acho que é exage-

rada. Escrevi duas colunas no Valor 

Econômico em que destacava o que 

considerava boas notícias no país 

no campo da educação. Entre elas, 

a que uma matéria do jornal tra-

tava, da inauguração de escolas de 

Medicina no interior de estados do 

Norte e Nordeste do país. Recebi 

comentários de pessoas dizendo que 

queriam enxergar esse Brasil que eu 

descrevia. Veja, hoje praticamente 

erradicamos o analfabetismo. Entre 

pessoas menores de 55 anos, ele não 

chega a 1%. Avançamos em saúde, 

infraestrutura. Olhe a concessão da 

Via Dutra, recém-renovada. Em hora 

nenhuma ouviu-se que o governo de-

veria retomar a rodovia, devolvê-la 

ao DNIT. Hoje nos preocupamos 

com uma Selic a 12% ao ano, quan-

do já tivemos ela a 25%, 40%, e era 

parte do jogo. Olha como a cabeça 

da gente mudou. 

Mas, tomando um de seus exemplos, 

o aumento de anos de escolaridade 

no Brasil não significou necessaria-

mente uma melhora na qualidade 

do ensino público.

Sim, vocês estão apontando a me-

tade vazia do copo, e não discordo 

quanto a ela. Mas é preciso desta-

car que hoje, por exemplo, a diver-

sidade no ensino superior já não é 

mais caso isolado. Sou professor da 

UFRJ, e dar aula nessa universidade 

hoje é emocionante. Quando entrei, 

nos anos 1990, meus alunos eram 

Sem um candidato 

disposto a defender uma 

proposta para acertar o país, 

corremos o risco de viver 

uma instabilidade política 

no grau que hoje se observa 

no Peru, na Argentina
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todos brancos, egressos de escolas 

particulares, e chegavam à Praia 

Vermelha (campus onde está a fa-

culdade de Economia) em seu carro 

do ano. Hoje o perfil é totalmente 

diferente. Há diversidade de raça, 

de endereço, tenho que estar atento 

com o nome social de aluno trans-

gênero… para mim é fantástico. 

Agora, é preciso esperar que essa 

geração tenha filhos, valorize e in-

vista na educação deles – pois uma 

das coisas mais importantes para 

uma criança é a educação dos pais 

–, e isso não se muda da noite para 

o dia. Mas hoje já são 8 milhões 

as pessoas matriculadas no ensino 

superior no Brasil, que certamente 

vão querer que seus filhos estudem 

mais, e vão ajudá-los para isso.

Também é importante que te-

nhamos candidatos à Presidência 

que busquem melhoras na educação 

reconhecendo as experiências posi-

tivas que já temos, e questionando: 

gastamos 6,2% do PIB em educa-

ção, enquanto a média da OCDE é 

3,8%. Será que deveríamos gastar 

melhor? Conseguimos avançar mais 

na saúde? E valorizar os avanços 

fiscais. Veja como a taxa de juros 

caiu desde a adoção do teto de gas-

tos. Olha a quantidade de empresas 

lançando debêntures. O BNDES 

passou a operar com a TLP e nin-

guém se lembra de falar sobre isso. 

É preciso fortalecer as coisas que 

estão funcionando.

Como avalia o ambiente para atração 

de investimento, especialmente para 

as concessões de infraestrutura? 

Na infraestrutura andamos bem. 

O marco de saneamento foi impor-

tante. Também conseguimos atrair 

investimento privado para o setor 

aeroportuário, temos projetos fer-

roviários, estamos privatizando a 

Companhia Docas. Mas estamos 

atraindo menos investimento de fora 

do que se esperaria. Parte dessa cha-

rada, que surpreendeu, é que em um 

cenário de Selic baixa se viu que a 

entrada do dólar no movimento de 

câmbio de exportador era muito 

mais baixa do que a exportação fí-

sica, indicando que quem exporta-

va mantinha o dólar lá fora. Com a 

Selic subindo, isso deve mudar um 

pouco. Mas há outros fatores, como 

a questão ambiental e a diplomacia, 

que nos últimos tempos mancharam 

o Brasil como destino de investimen-

tos. Acho que no campo da políti-

ca externa, melhoramos um pouco, 

Não temos problema de 

financiamento de déficit 

em conta-corrente, mas 

poderíamos nos beneficiar 

mais do investimento 

estrangeiro com uma 

imagem melhor no exterior

mas não tudo. E melhorar a imagem 

do Brasil lá fora é algo que ajudaria 

a atrair mais investimento. Afinal, é 

muito complicado convidar o inves-

tidor para vir ao Brasil com a Ama-

zônia queimando, com brigas nas 

questões ambientais. Em resumo, 

não temos problema de financiamen-

to de déficit em conta-corrente, mas 

poderíamos estar nos beneficiando 

mais do investimento estrangeiro se 

tivéssemos uma imagem do país me-

lhor no exterior.

Algum projeto de reforma que tra-

mita no Congresso pode atrapalhar 

o caminho para uma política econô-

mica mais virtuosa para o país?

Sou reticente com o caminho da re-

forma tributária. Não que eu esteja 

preocupado com nenhuma propos-

ta em si, mas por se ter propostas 

picotadas que esvaziam a ideia de 

fazermos uma mudança mais am-

pla, coordenada. Acho que a manei-

ra como a reforma da Previdência 

andou foi importante, porque dis-

cutimos como sociedade por bas-

tante tempo. Viu-se em pesquisas 

a maioria do eleitorado apoiando 

a reforma antes da sua aprovação, 

porque entenderam sua necessidade, 

ela se explicou. Meu medo é que se 

aprovem reformas pontuais que es-

vaziem a discussão e não resolvam 

os problemas do sistema tributário, 

como do custo grande de se ter com-

pliance devido à enorme variedade 

de alíquotas de ICMS. Seria interes-

sante que ele fosse retomado como 

vinha sendo antes, sem aprovações 

a toque de caixa. 
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Um desafio tremendo para os for-
muladores de políticas públicas é 
conciliar a social com a econômica. 
O desafio fica ainda maior diante do 
agravamento das desigualdades de-
corrente das mudanças ditadas pela 
revolução digital e pela pandemia da 
Covid-19. A sociedade do novo nor-
mal parece que não mais tolerará tan-
ta discrepância – como rejeita a dete-
rioração ambiental. A inovação terá 
que ir além dos laboratórios e marcar 
as políticas, o que exigirá competên-
cia técnica com ousadia política.

O Brasil precisa romper com seu 
fechamento aos novos ventos e aos 
novos mundos. É muito fácil culpar 
autoridades despreparadas e inade-
quadas, mas é preciso, também, mais 
pesquisas e atualidade de pesquisado-
res e professores. Entendemos que a 
economia tem sido um campo fértil 
para uma certa pasmaceira intelectual 
– com mais das mesmas análises, sem 
levantar novos dados e sem mapear as 
mudanças. Um caso eloquente envol-
ve as críticas recorrentes ao regime tri-
butário do Simples Nacional, inclusive 
microempreendedor individual (MEI). 
Por vezes, detonam um pretenso gasto 
fiscal que estaria embutido no Sim-
ples, beneficiando as empresas meno-
res. Em outros casos, despejam críticas 
contra o MEI por ser uma política mal 

res e compliance perante acionistas, 
bancos e investidores.  

É evidente que os controles não 
precisam ser tão rigorosos na MPE. 
Muito mais inteligente para o país é 
que elas foquem no que importa: a 
eficiência em produzir bens e servi-
ços. Conceder às MPEs o pagamen-
to de tributos em bloco, fugindo das 
contabilidades para cada imposto é o 
mínimo que se exigiria de um sistema 
tributário moderno para qualquer con-
tribuinte. Para as MPEs é a diferença 
entre a vida e morte. Para as grandes 
empresas, basta adicionar aos preços, 
dado seu poder de mercado.

Os críticos de uma modalidade tri-
butária que deu certo, como poucas 
coisas no país, não cansam de atirar 
suas farpas. A tese é de que o limite 
para adesão ao Simples é muito ele-
vado (R$ 4,8 milhões de faturamento 
anual). Ele seria muito mais alto do 
que as MPEs pelo mundo. A leitura 
apressada dos críticos indica que a 
média do limite de isenção tributária 
em países da OCDE é US$ 49 mil. Ou 
seja, a benesse para as empresas bra-
sileiras seria quase 20 vezes maior.

A tese, no entanto, merece ser en-
quadrada como fake new. Este limite 
que equivale a cerca de R$ 270 mil é 
para empresas que ficam isentas de tri-
butos indiretos (IVA, no caso europeu). 

Microinovações:  MEI e Simples como 
políticas sociais para a produção
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focalizada, que causa grande ônus à 
Previdência. Mas o que causa espécie 
é que, num país com tantas mazelas, 
políticas que deram certo e têm condi-
ções de alavancar nosso tão frágil cres-
cimento sejam atingidas com ideias 
preconcebidas e falaciosas. 

Infelizmente, o país tem caído na 
dupla vinculação entre um orçamen-
to secreto de um lado, e as políticas 
de distribuição de dinheiro de outro. 
Não que estas últimas deixem de ser 
meritórias, mas o país não pode ficar 
prisioneiro delas. Temos que discutir 
as políticas da produção de riqueza. 
E uma parte delas está na mobiliza-
ção de milhões de pessoas que não 
estão em grandes unidades econômi-
cas, mas têm muito a contribuir com 
a eficiência sistêmica, se os formatos 
regulatórios colaborarem. 

Insistimos em citar o Simples Na-
cional como caso emblemático do 
preconceito que se sobrepõe à inves-
tigação científica. Este foi um regime 
tributário que nasceu para dar, às 
empresas de menor porte, a opção 
de fugir ao extenso rol de obriga-
ções tributárias acessórias que fazem 
parte de nosso sistema. Lógico que 
cumprir uma obrigação tem custos 
que não são tão pesados para uma 
empresa de grande porte, porque ela 
já está obrigada a gerar indicado-



CONJUNTURA MACROECONOMIA

D e z e m b r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 1 

Vale dizer, elas nem sequer pagam im-
postos sobre bens e serviços. A reali-
dade brasileira do Simples Nacional 
é bem distinta. Todas as empresas do 
Simples pagam impostos, sendo que a 
faixa inicial, até R$ 180 mil, paga uma 
alíquota de 4% sobre o faturamento 
(sendo 1,98% relativos à tributação 
do valor adicionado), em se tratando 
de empresa comercial, que aqui toma-
mos como exemplo. Ou seja, estivesse 
num hipotético país médio da OCDE, 
essa empresa estaria isenta. 

A próxima faixa de nosso Simples 
vai até R$ 360 mil, com alíquota de 
7,3% (sendo destes, 3,61% sobre va-
lor adicionado), o que nos diz que mui-
tas empresas pertencentes a esta faixa 
pagam 3,61% como IVA, enquanto 
muitas delas estariam isentas naquele 
hipotético país médio da OCDE.

Indo um pouco mais a fundo. Na 
realidade, há que se notar que as alí-
quotas do Simples Nacional vão a 
14,7%, para faturamento anual de até 
R$ 3,6 milhões, e 30%, para empre-
sas com faturamento de até R$ 4,8 mi-
lhões, enfocando empresas industriais. 
Em verdade, os níveis superiores nem 
são interessantes do ponto de vista da 
carga tributária, relativamente ao re-
gime tributário geral. Uma extração 
especial de dados da RFB mostra que 
as alíquotas devidas por faixa de ren-
da descrevem uma curva fortemente 
ascendente, sendo que a última faixa 
(de R$ 3,6 a 4,8 milhões) paga uma 
alíquota de 26,2%. Afora este caso, 
digno do Guinness, não há como dei-
xar de notar que todas as faixas de  
R$ 180 mil a R$ 3,6 milhões apresen-
tam cargas tributárias muito expressi-
vas, como mostra a figura 1.

A dificuldade em olhar números, 
sempre em benefício das meias ver-
dades, prossegue com a avaliação do 

gasto tributário. A RFB, em sua men-
suração dos gastos tributários para 
2018, aponta que o global seria de 
R$ 310,5 bilhões. O líder, com 23% 
do total, seria o Simples Nacional. 
Ou seja, as benesses do Tesouro para 
a MPE chegariam a R$ 71,8 bilhões.

Vale lembrar que, em que pesem 
todas as observações levianas sobre o 
gasto tributário com o Simples, a car-
ga tributária sobre o optante por esse 
sistema é maior que a carga para as 
empresas tributadas pelo lucro real e 
quase igual à carga que incide sobre 
o contribuinte pelo regime de lucro 
presumido. Segundo dados da RFB, 
extraídos da divulgação Pessoas Jurídi-
cas do Brasil (2016 a 2018), o volume 
arrecadado com todas as empresas op-
tantes do Simples chega a 8,0% do seu 
faturamento global (ver figura 2). Isso 
é mais do que o coeficiente entre arre-
cadação e receita bruta verificada para 
empresas tributadas pelo lucro real, 
que chega a 7%, e pouco menos do 
que os 8,8% das empresas tributadas 
no regime de lucro presumido. Mas, 
então, qual seria o gasto tributário?

O Simples adotou o faturamento 
como base de cálculo apenas porque 
manter a contabilidade obrigatória 
para as empresas tributadas sob o 
regime de lucro real é excessivamen-
te oneroso para uma empresa de me-
nor porte. Há décadas, nosso sistema 
do IRPJ já opera com o faturamento 
como base alternativa ao lucro real, 
na forma do regime de lucro presu-
mido. Isso não significa nenhuma 
benesse, apenas faculta à empresa 
colocar todo seu foco na produção 
de bens e serviços em vez de dedicar 
suas energias à esterilidade do cum-
primento de pilhas de obrigações 
acessórias e apurações contábeis, 
cujos valores nem justificam audito-
rias fiscais específicas.

Um outro ponto a destacar é uma 
fala estranha dos detratores do Sim-
ples. Eles asseguram que o investi-
mento é desestimulado pelo Simples 
porque as MPEs não recuperam os 
tributos embutidos nos bens de capi-
tal adquiridos. Eles até têm razão e 
isso deveria ser objeto de mudança, 
não álibi para desmontar o regime.

Figura 1 Alíquotas devidas estimadas por faixa  
de receita bruta da Lei no 123/2006-2019 (em R$ mil)

Fonte: RFB, extração especial de dados. Elaboração própria.
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Mas, infelizmente, os críticos nem 
se preocupam em ver o que é impor-
tante. Se fossem olhar os números 
do investimento, poderiam verificar 
que as empresas que mais se esfor-
çam para a aquisição de máquinas 
são justamente as MPEs. A Pesquisa 
de Inovação (Pintec do IBGE) mostra 
que as empresas de 10 a 99 empre-
gados gastam de 1,15 a 1,32% de 
suas receitas líquidas de vendas em 
máquinas e equipamentos. Já para as 
grandes (mais de 500 empregados), 
que deveriam comandar o investi-

mento, a mesma comparação aponta 
para apenas 0,45%. Já no conjunto 
dos dispêndios com atividades inova-
tivas há uma semelhança expressiva, 
comparando grande e pequenas em-
presas, no comprometimento das re-
ceitas com as inovações.

Vale dizer, as MPEs, em que pesem 
as adversidades do sistema tributário, 
não deixam o investimento de lado, 
mas o realizam com imenso esforço. 
Elas nem têm a expectativa de recupe-
rar os tributos embutidos nos bens de 
capital, enquanto as grandes empre-

sas enfrentam diversos percalços, mas 
muitas vezes obtêm o ressarcimento 
dos créditos acumulados derivados 
dos investimentos. Seria mais útil ao 
país que os detratores colocassem 
atenção na resolução desse problema.

Um tema recorrentemente colo-
cado por analistas econômicos é a 
crítica ao MEI. São diversos os argu-
mentos: contribuição previdenciária 
reduzida, incentivo à transformação 
de carteira assinada para autônomo, 
política mal focalizada que apenas 
beneficia os mais ricos, entre outros.

Infelizmente, os analistas pare-
cem olhar a economia digital com os 
termômetros do século passado. A 
economia brasileira já não dispunha 
de um mercado de trabalho que ab-
sorvesse os potenciais trabalhadores 
há tempos. O volume de trabalha-
dores por conta própria sempre foi 
muito elevado para padrões inter-
nacionais. A figura 4 mostra que o 
Brasil, com uma taxa de 32%, só é 
superado pela Colômbia em se tra-
tando de participação dos por conta 
própria na força de trabalho. Vale 

Figura 2 Arrecadação federal em % da receita bruta (2018)

Fonte: Elaborado a partir de dados básicos da divulgação: RFB, Pessoas Jurídicas do Brasil (2016 a 2018).

Empresas
Dispêndios realizados nas 

atividades inovativas
Aquisição de máquinas

e equipamentos

Faixas de 
pessoal 

ocupado
Total

Receita
líquida

de vendas

Número
de 

empresas
Valor

Dispêndio/ 
receita líq. 
de vendas

Número
de

empresas
Valor

Aquisição/ 
receita líq. 
de vendas

Total 116.962 3.449.165.740   33.380  67.334 625 1,95%   23.037  21.222.830 0,62%

De   10 a 29   78.659  162.052.239   19.728  3.687.069 2,28%   13.957  2.144.258 1,32%

De   30 a 49   16.611  97.743.098   4.573  1.890.308 1,93%   3.080  1.120.474 1,15%

De   50 a 99   11.447  171.845.669   4.196  3.929.875 2,29%   2.939  2.170.557 1,26%

De  100 a 249   6.243  332.994.662   2.548  5.058.204 1,52%   1.608  2.062.166 0,62%

De  250 a 499   2.023  296.409 832   1.064  6.354.306 2,14%    672  3.050.898 1,03%

Com 500 e mais   1.979 2.388.120.238   1.271  46.414.862 1,94%    781  10.674.476 0,45%

Figura 3 Avaliação de gastos com inovação por porte de empresa – 2017
Em R$ mil

Fonte: Dados primários da Pintec/IBGE.
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lembrar que a mesma comparação 
pela PnadC aponta para pouco mais 
que 25%. Ou seja, temos que ter 
políticas para os por conta própria, 
porque são uma realidade estrutural 
do mercado de trabalho brasileiro.

A criação do MEI foi uma forma de 
atender a vários tipos de trabalhado-
res. Aqueles que pretendem alçar voos 
como empresários começam como 
MEI, mas os trabalhadores com nível 
de especialização intermediário, que 
passam a ter mais que um cliente, uti-
lizam o MEI como forma permanen-
te de vínculo. Muitos trabalhadores, 
especialmente nos serviços, que não 
conseguem um vínculo com carteira 
assinada, têm no MEI sua forma de 
inserção no mercado de trabalho.

Os valores recebidos mensalmen-
te pelos MEIs possuem, segundo 
a Pnad do IBGE, quatro pontos de 
concentração, tomando em conta a 
renda do trabalho principal. Eles se 
encontram por volta de R$ 1.500; 
R$ 2.000 (o principal); R$ 3.000 e 
R$ 5.000. A tese disparada contra o 
MEI, de que é uma política mal foca-
lizada, porque atende aos mais ricos, 
realmente parece uma brincadeira de 
mau gosto, frente a este cenário.

É no mínimo pitoresco que servi-
dores públicos e/ou acadêmicos, que 
podem se aposentar sem ter contribu-
ído de forma atuarialmente suficiente 
para seus regimes próprios de previ-
dência, reclamem do MEI e defendam 
sua limitação ou extinção, alegando 
que sua contribuição não obedece a 
um cálculo atuarial, nem que seus 
contratantes não contribuem como 
seria devido em se tratando de um 
vínculo de carteira assinada. Muitas 
vezes, o mesmo servidor/acadêmico 
contrata uma empregada doméstica 
como MEI e reclama que ela prejudi-

ca o déficit público, mas em nenhum 
momento se oferece para a correta 
formalização do vínculo, o que já 
pode fazer hoje, bastando solicitar o 
desligamento do MEI.

Também é curioso que os mesmos 
críticos reclamem que o Simples in-
clui empresas com faturamento muito 
elevado – o que é inegável. Mas omi-
tem: quantos optantes do tal regime 
estão nessa situação (uma proporção 
irrisória), qual a razão entre impos-
tos e receita bruta que eles recolhem 
e comparativamente a empresas com 

mesmo faturamento no lucro real (a 
RFB nunca publicou o detalhamen-
to necessário para tal comparação). 
Pior que tudo, “esquecem” que as 
microempresas brasileiras pagam 
impostos a partir de qualquer valor 
faturado, enquanto congêneres no 
exterior estão isentas do IVA e, por 
vezes, também do Imposto de Renda. 
Note-se que a linha de corte é bem 
menor no exterior, mas porque visa 
dispensar o recolhimento de imposto 
e não o exigir de forma simplificada 
como se faz no Brasil.

Figura 4 Proporção dos por conta própria na  
força de trabalho, países selecionados (2019)

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da OCDE. 
Nota: A taxa apresentada pela OCDE difere da fornecida pela PnadC anual, 25,8% da força de trabalho.
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Paradoxalmente, a crítica de que 
o Simples beneficiaria grandes negó-
cios, intencionalmente ou não, serve 
para esconder a brutal injustiça de 
um sistema tributário que penaliza 
justamente os menores negócios, exi-
gindo que paguem impostos que são 
dispensados nos países mais ricos. 
Vale perguntar se não seria melhor 
focalizar nas grandes empresas e en-
tender as razões de termos um con-
tencioso judicial tão grande e tantos 
atalhos para reduzir impostos com o 
planejamento tributário e uso de ar-
ticulações entre empresas do mesmo 
grupo. O que realmente assombra, 
no entanto, é a falta de qualquer vin-
culação dos críticos com a realidade 
que a economia digital vem impon-
do ao mundo e ao Brasil. O trabalho 
flexível será a tônica do futuro, mui-

tas vezes exercido de locais distantes 
do contratante/cliente. O padrão de 
empresas gigantes e com multidões 
de funcionários contratados foi dei-
xado no século passado. As cadeias 
produtivas do futuro devem se or-
ganizar com base nas contratações 
temporárias e na organização de for-
necedores em rede. 

O Brasil tem o Simples e o MEI para 
pular no barco desta nova economia. 
Mas os luminares que olham o mundo 
pelo retrovisor julgam que seja melhor 
desmontar a política porque os MEIs 
contribuem para a Previdência com 
R$ 25 a menos que os assalariados. 
Ao mesmo tempo, desejam sepultar o 
Simples porque uma leitura errada do 
que seja gasto tributário é uma ótima 
maneira de emplacar matérias assina-
das em nossa imprensa.

Não há dúvida de que seria me-
lhor avaliar a política do Simples e 
do MEI e entregar a esses agentes 
as coisas que nunca lhes foram en-
tregues. Há muito a fazer para dar 
uma dinâmica mais forte às MPEs. 
Desde estabelecer um sistema infor-
matizado para que a sua contabili-
dade e cumprimento de obrigações 
tributárias seja transparente, mais 
automático e barato, passando pelo 
ressarcimento do tributo embutido 
no investimento e chegando ao es-
tabelecimento de condições compe-
titivas igualitárias com as empresas 
maiores. E, lógico, dar acesso efetivo 
ao crédito é essencial. 

Os autores agradecem a colaboração de Arthur 
Welle e Thiago Felipe Ramos de Abreu.

Figura 3 Posição dos por conta própria e MEI na distribuição  
de renda do trabalho principal (em centésimos de renda)

Fonte: PnadC Anual 2019. Elaboração: Finance.
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Desde o lançamento do Plano Real, 
a economia brasileira sofreu três 
surtos, ou processos de aceleração 
inflacionária, em que a inflação 
acumulada em 12 meses ultrapassou 
os 10% em algum momento: entre 
meados de 2002 e o final de 2003, 
entre 2015 e 2016 e a partir de me-
ados de 2020 até o presente (dora-
vante períodos 1, 2 e 3, respectiva-
mente). Analisar as características 
desses processos, suas semelhanças 
e diferenças, pode nos ajudar a en-
tender a atual aceleração da infla-
ção e discutir possíveis saídas.

A primeira característica, co-
mum aos três períodos, é a forte 
elevação dos preços monitorados, 
sempre em percentual maior que 
o observado para os preços livres 
(ver gráfico 1). Em 2002, a cor-
reção desses preços monitorados 
era fortemente indexada à inflação 
anterior, enquanto em 2015 houve 
um processo de recomposição de 
defasagens tarifárias. Já no perí-
odo atual, a política de preços do 
petróleo implica a incorporação, 
aos preços locais, de todas as va-

riações de preços externos e da 
taxa de câmbio; somado a esse fa-
tor há a previsível crise hídrica que 
o país atravessa. Nenhum desses 
eventos esteve, ou está, associado 
a pressões de demanda; são todos 
decorrentes de escolhas relativas às 
políticas de preços e de investimen-
tos públicos. 

Em relação aos preços livres, a 
aceleração foi acentuada tanto no 
período 1 como no atual. No perí-
odo 2, a inflação dos preços livres 
já estava em patamar elevado, mas 
a alta foi menor. Uma característi-
ca é comum aos três períodos: os 
preços dos bens comercializáveis 
subiram mais que os dos bens e 
serviços não comercializáveis em 
virtude da desvalorização cambial, 
que também foi maior nos períodos 
1 e 3 (a preços de outubro de 2021, 
corrigindo pelo diferencial entre a 
inflação brasileira e americana, a 
taxa de câmbio atingiu R$ 7,53 em 
outubro de 2002 e R$ 4,46 em de-
zembro de 2015). 

Sempre há uma pressão das 
desvalorizações cambiais sobre os 

Três acelerações  
inflacionárias brasileiras: 
semelhanças e diferenças

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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preços dos comercializáveis. A mu-
dança de preços relativos em fa-
vor destes últimos é saudável para 
a economia brasileira, mas traz 
como trade-off o aumento da infla-
ção que, para não onerar substan-
cialmente a atividade econômica e 
a renda, deve ser temporário.. Uma 
condição importante para que a in-
flação dos comercializáveis não se 
dissemine e caia em um momento 
seguinte é o comportamento dos 
preços dos bens e serviços não co-
mercializáveis. Esta também é uma 
variável relevante para entender-
mos se o atual processo inflacio-
nário, fruto de pressões de custos, 
perdurará por muito tempo.1

Nos períodos 1 e 2, os preços dos 
não comercializáveis encontravam-
se em um patamar bem superior ao 

atual, conforme se nota no gráfico 
2 – ainda que atualmente estejam se 
acelerando um pouco, mas não há 
risco de dispararem; à medida que 
o distanciamento social é relaxado 
– a ver se não haverá um retorno 
às restrições anteriores –, os preços 
dos serviços se recuperam um pou-
co, como está ocorrendo agora, mas 
não há fôlego suficiente na econo-
mia para possibilitar uma alta con-
sistente deles.

Os preços dos serviços são mui-
to dependentes do comportamento 
da renda e da demanda, e o desem-
prego é mais elevado hoje que nos 
períodos anteriores considerados 
nesta análise. Bacciotti e Marçal 
(2020)2 estimaram uma série retro-
polada de desemprego para a eco-
nomia brasileira, mostrando que 

em 2002/2003 a taxa de desempre-
go correspondente à atual Pnad te-
ria se situado em 9,9 e 10,1% res-
pectivamente, enquanto os dados 
efetivos da Pnad Contínua indicam 
uma taxa de desemprego de 8,9 e 
12% no último trimestre de 2015 e 
2016, respectivamente, e em agosto 
de 2021 igual a 13,2%, sendo bem 
mais elevada a de subutilização da 
força de trabalho – 27,4%. A mas-
sa real de rendimentos no último 
mês de agosto era 7,8% inferior 
ao patamar pré-pandemia, quando 
observamos os rendimentos habitu-
almente recebidos, e 18,4% menor 
se considerarmos os rendimentos 
efetivamente recebidos. 

Também é possível analisar a 
inflação dos preços livres por meio 
da decomposição em três grandes 

Gráfico 1 Variação dos preços livres e administrados

IPCA – var% em 12 meses
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grupos de preços que o Banco Cen-
tral divulga: industrializados, ali-
mentação no domicílio e serviços. 
Vamos nos ater, a seguir, à discus-
são sobre o comportamento dos 
preços dos bens industrializados e 
dos que se destinam à alimentação 
no domicílio, visto que a evolução 
dos preços dos serviços foi discuti-
da logo acima.

A evolução dos preços desses 
dois grupos de produtos (que se 
encontra no gráfico 3) está muito 
interligada ao comportamento da 
inflação mundial e, consequente-
mente, ao cenário global pós-pan-
demia. Adotando a inflação ameri-
cana como proxy para a inflação 
mundial, seu patamar atual (6,2% 
nos 12 meses até outubro de 2021) 
só encontra equivalente no final de 
1990 e, anteriormente, nos perío-
dos após as crises do petróleo dos 

anos 70; portanto, o peso da infla-
ção externa sobre a determinação 
da inflação interna é maior no pe-
ríodo atual que nos períodos 1 e 2 
inicialmente definidos. 

Desorganização das cadeias pro-
dutivas e de logística (transporte e 
armazenamento), aumento da de-
manda por insumos específicos e 
redução da oferta de outros e di-
recionamento da produção para 
atendimento aos mercados locais 
são fatores que contribuem para a 
atual elevação dos preços das com-
modities, insumos industrializados 
e da inflação mundial (a aceleração 
dos preços das commodities nos 
mercados internacionais também 
é, no período atual, maior que a 
observada nos períodos 1 e 2). São 
inevitáveis os reflexos aqui; será 
difícil diminuir de forma significa-
tiva a evolução interna desses pre-

ços enquanto a inflação mundial 
estiver elevada.

Além da pressão advinda da in-
flação mundial e da desvalorização 
cambial já citadas, os preços dos 
produtos industriais também estão 
se acelerando devido à desorgani-
zação pós-pandemia das próprias 
cadeias internas e ao nosso proces-
so de desindustrialização, enquan-
to a oferta de produtos alimentícios 
também sofre o efeito do desmonte 
dos estoques reguladores por par-
te do governo. Como resultado, a 
aceleração da inflação de ambos os 
grupos de produtos é elevada (so-
mente os alimentos apresentaram 
aceleração maior, em 2002/2003). 
No entanto, nota-se que a acele-
ração dos preços dos alimentos 
arrefeceu, e tanto mais se estabili-
zará quanto menos a taxa de câm-
bio subir, fato que depende menos 

Gráfico 2 Variação dos preços dos bens comercializáveis e não comercializáveis
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da taxa de juros neste momento e 
mais dos sobressaltos no discurso e 
ações governamentais. 

Portanto, o processo inflacioná-
rio guarda algumas características 
semelhantes nos três períodos – alta 
dos preços monitorados, desvalori-
zação da moeda e altas nos preços 
dos produtos comercializáveis. As 
diferenças dizem respeito ao com-
portamento da inflação mundial, à 
magnitude do choque de oferta so-
bre as cadeias produtivas, ao nível 
de renda e demanda e ao comporta-
mento dos preços dos serviços. 

Qual é o impacto que a política 
monetária pode exercer nesse ce-
nário? Muito reduzido. A maioria 
dos fatores que está pressionando 
a inflação está associada à oferta, e 
a demanda agregada não mostra si-
nais de reaquecimento consistente 
que gere pressões sobre os preços. 

Seria mais importante o governo 
se preocupar com a recomposição 
de seus estoques reguladores de 
alimentos, mudar a política de pre-
ços da Petrobras para amenizar os 
impactos das oscilações dos preços 
internacionais e da taxa de câmbio, 
continuar aprimorando as regras 
de correção de outros preços moni-
torados (que foram se alterando ao 
longo do tempo, e hoje os repasses 
da inflação passada para algumas 
tarifas, como energia e comuni-
cações, vêm sendo gradualmente 
substituídos por outras medidas de 
evolução de custos e produtivida-
de), evitar uma deterioração polí-
tica e fiscal que pressione mais a 
taxa de câmbio e planejar melhor a 
geração e oferta de energia no país, 
considerando o aproveitamento 
de diversas fontes alternativas e 
a realização de constantes leilões. 

E, também, é importante não pro-
meter o alcance tão rápido de uma 
meta de 3,75% dado que a infla-
ção americana está no patamar 
mais alto dos últimos 31 anos e o 
ritmo da economia mundial con-
tinua sendo ditado pela evolução 
da pandemia. Uma convergência à 
meta que não esteja ligada ao ano 
calendário seria importante para 
não prejudicar mais a já combalida 
economia brasileira. 

1É importante observar que a diferença funda-
mental entre não comercializáveis e serviços, 
segundo a classificação adotada pelo Banco 
Central, são os produtos in natura, mas a ten-
dência das duas séries evolui na mesma direção, 
com diferenças pontuais.

2BACCIOTTI, R. ; MARÇAL, E. F. Taxa de desem-
prego no Brasil em quatro décadas: retro-
polação da PNAD Contínua de 1976 a 2016. 
Estudos Econômicos (São Paulo), n. 50, p. 513-
534, 2020.

Gráfico 3 Variação dos preços de bens industrializados e para alimentação no domicílio

IPCA – var% em 12 meses
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Com folga em caixa no último ano 
de mandato, governadores deverão 
reafirmar compromisso com a boa 

gestão fiscal dos estados

Prova 
final

Na montanha-russa econômica em que o mundo embar-
cou desde o espalhamento da Covid-19, levando países a 
altos e baixos extraordinários, a maior parte dos estados 
brasileiros fechou estes 2 anos de pandemia por cima. Em 
2020, as transferências da União para mitigar o efeito do 
choque sanitário sobraram, frente a uma recuperação de 
receita tributária melhor que o esperado, somada à sus-
pensão temporária do pagamento de dívidas e ao conge-
lamento temporário de salários – contrapartida exigida 
na lei que autorizou o socorro aos entes subnacionais. No 
agregado, estados e Distrito Federal registraram um supe-
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rávit de R$ 53 bilhões em 2020, o maior da sé-
rie histórica da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN). Este ano, além dos efeitos da recupera-
ção econômica para a arrecadação, a alta infla-
cionária tem colaborado para novos resultados 
além da expectativa. Dados do Banco Central 
apontam que, de janeiro a outubro, o superávit 
dos estados chegou a R$ 80 bilhões, somando 
1,14% do PIB, contra 0,67% no mesmo perío-
do de 2020 e 0,28% do PIB em 2019. 

Josué Pellegrini, consultor legislativo do Se-
nado Federal, ex-diretor da Instituição Fiscal 
Independente (IFI), aponta que mesmo sendo 
um benefício que tende a não se repetir adian-
te, esses superávits trazem uma oportunidade 
ímpar aos estados que, antes da pandemia, 
vinham promovendo ajustes fiscais. “Aqueles 
que tinham problema de caixa têm a chance 
de regularizar sua situação e recuperar liqui-
dez”, cita. Não à toa, na última avaliação feita 
pela STN, 11 estados melhoraram sua nota de 
crédito (Capag) – entre os quais Piauí, Mara-
nhão, Bahia, Mato Grosso e Santa Catarina 
–, recuperando a elegibilidade para contratar 
crédito com aval da União. Na avaliação do 
risco de crédito, a STN leva em conta grau de 
endividamento, poupança corrente e liquidez. 
Já o número de estados com nota C e D, impe-
didos de fazê-lo, passou de 16 em 2019 para 
7 em 2021. 

Preservando tal ganho, esses entes poderão 
garantir melhores condições de aterrissagem 
em 2022, cujos sinais macroeconômicos que se 
avistam – como baixo crescimento com com-
posição menos favorável para a arrecadação e 
inflação cadente – apontam ao fim da bonan-

ça. No Rio Grande do Sul, estado candidato à 
entrada na segunda versão do Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) da União, os sinais de 
desaceleração já estão sendo observados, como 
ilustra o secretário de Fazenda, Marco Aurelio 
Cardoso (ver também pág. 41). “Até setembro, 
o crescimento de arrecadação do ICMS foi de 
25%; em novembro, entretanto, vemos um 
crescimento real de praticamente zero em rela-
ção a novembro do ano passado e idêntico à 
inflação, de 10%”, compara. Cardoso afirma 
que o único elemento de cunho estrutural pas-
sível de identificação nesse movimento é fruto 
do esforço de ajuste do próprio estado, ao re-
cuperar a arrecadação de ICMS da empresa de 
energia elétrica CEEE, cujo braço de distribui-
ção foi privatizado e seu controle transferido 
em julho para o Grupo Equatorial, que venceu 
o leilão com uma oferta de R$ 100 mil mais a 
absorção de um passivo que somente em ICMS 
superou R$ 4 bilhões. “É um ganho de mais 
de R$ 1 bilhão de ICMS ao ano que passamos 
a ter não por um movimento econômico, mas 
que de qualquer forma se incorporou à nossa 
base”, diz Cardoso, lembrando que a área de 
transmissão da estatal também já foi vendida, e 
o leilão da geradora está previsto para janeiro. 

A ressalva para essa reacomodação suave, 
entretanto, é que os governadores resistam à 
tentação de ampliar gastos desenfreadamente 
em 2022, ano eleitoral, especialmente despesas 
de cunho permanente, como aumento de salá-
rio para servidores. “Pela dinâmica do ciclo po-
lítico, a tendência é de uma reversão relevante 
de caixa em despesa. Se esses gastos forem in-
vestimentos, melhor, pois em geral têm caráter 
extraordinário. Mas se forem despesa perma-
nente, esses estados correm o risco de reverter 
ganhos estruturais conquistados nos últimos 
anos”, diz Gabriel Leal de Barros, sócio e eco-
nomista-chefe da RPS Capital. Ou seja: estarão 
com seu carrinho à beira de uma queda radical 
da montanha-russa, com direito a meia torção, 
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que os levaria indubitavelmente à 
próxima crise.  

Pellegrini ressalta que a memó-
ria da última incursão malsucedida 
nesse campo ainda é fresca para 
vários entes. “Depois do período 
2005-2010, em que a receita estava 
bombando e o espaço para gastos 
era amplo, vários estados conti-
nuaram a aumentar suas despesas, 
financiando-as via operação de cré-
dito”, lembra. Em webinar (https://
bit.ly/3nn9abX) promovido pelo 
FGV IBRE com O Estado de S. 
Paulo sobre gestão pública,Tomaz 
Leal, assessor econômico na Secre-
taria da Fazenda do Paraná, apon-
tou que esse quadro começou a se 
reverter a partir de 2008/2009, “de-
vido a uma série de políticas fiscais 
anticíclicas acionadas por parte do 
governo federal, gerando renúncias 
fiscais de impostos a ser repassados 
a estados”, o que se somou a um 
forte avanço do gasto com pesso-
al, que ainda se manteve por vários 

anos. Entre 2010 e 2016, enquan-
to as receitas se estabilizaram em 
relação ao PIB, as despesas com 
pessoal cresceram em 6,5 pontos 
percentuais, e as de custeio, em 3,4 
pontos da receita corrente líquida. 
“Isso aconteceu concomitante a 
uma perda do poder arrecadatório 
do ICMS, levando a que os estados, 
a partir da década de 2010, passas-
sem a ser pressionados tanto pelo 
âmbito da despesa quanto da recei-
ta.” Para completar, o solavanco 
provocado pela recessão econômi-
ca de 2014-2016 foi definitivo em 
levar vários desses entes a um forte 
desequilíbrio fiscal.  

Manoel Pires, coordenador do 
Observatório de Política Fiscal do 
FGV IBRE, lembra que, devido à 
alta rigidez orçamentária e restri-
ções para se endividar, hoje são 
poucas as ferramentas que os esta-
dos possuem para suavizar ciclos – 
o que torna ainda mais importante 
a qualidade da gestão fiscal. E re-

conhece avanços significativos na 
relação da União com esses entes 
desde o socorro após o advento do 
Plano Real nos anos 1990, quan-
do os estados perderam a muleta 
hiperinflacionária, que corroía o 
valor das despesas adiadas – con-
texto também apoiado pela com-
pra de dívida pública pelos bancos 
estaduais. Com a estabilização da 
moeda, eles tiveram que enfrentar 
o déficit que a dinâmica inflacio-
nária até então escondia. “Alguns 
marcos importantes desse avanço 
são o Programa de Reestruturação 
e Ajuste Fiscal de 1997, e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
em 2001”, cita Pires. Das políti-
cas de promoção de ajuste fiscal 
mais recentes, ele ressalta os efei-
tos positivos no controle de gasto 
com pessoal – calcanhar de aqui-
les de todos os entes. Levantamen-
to do Ipea indica que as despesas 
com vencimentos de pessoal civil 
(a preços de 2019), que alcançou 
o pico de R$ 203,7 bilhões em 
2015, contraiu para R$ 182,7 bi-
lhões em 2019. Esse resultado, en-
tretanto, se dá especialmente com 
a redução de servidores estatutá-
rios, enquanto o quantitativo de 
inativos e os gastos com pensões e 
aposentadorias se manteve na as-
cendente – este último saindo de 
R$ 111,3 bilhões em 2010 para  
R$ 177,2 bilhões em 2019. 

Fazer valer
Mas se avanços no controle de gas-
tos como os apontados por Pires 
são inquestionáveis, também é fato 
que aprimorar o enforcement das 
regras que visam à disciplina fiscal 
continua sendo um desafio. “Basta Fonte: STN. 

Resultado primário dos estados:  
melhora começa antes da pandemia

(em R$ bilhões)
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ver a sequência de leis complemen-
tares aprovadas nos últimos anos 
para solucionar situações em que 
os estados não cumprem a condi-
cionalidade imposta em progra-
mas como de refinanciamento de 
dívida”, cita Vilma Pinto, diretora 
da Instituição Fiscal Independente 
(IFI) do Senado. A Lei Complemen-
tar (LC) 178, de 2021, é um bom 
exemplo. Entre os vários temas que 
ela busca harmonizar está o da LC 
156, de 2016, que oferecia aos esta-
dos um desconto no pagamento da 
prestação da dívida contraída com 
a União dentro do programa de 
reestruturação de 1997, desde que 
cumprissem o teto de gastos. “Os 
descontos foram dados do segundo 
semestre de 2016 – nesse primeiro 
período, de 100% – até o primeiro 
semestre de 2018. Mas, dos 18 es-
tados que aderiram, 11 descumpri-
ram a contrapartida de respeito ao 
teto”, conta Pellegrini. A LC 178 
deu nova oportunidade de cumpri-
mento do teto em 2021-2023. “Na 
falta de cumprimento das regras, 
mudou-se a lei”, observa.  

Outro tema tratado na LC 178 
é o do Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF), ao qual o Rio de Janeiro 
aderiu em 2017, obtendo suspen-
são do pagamento da dívida com 
a União em troca de um ajuste de  
R$ 63 bilhões até 2022. Sem con-
seguir cumprir as metas intermediá-
rias, o Rio correu o risco de ser ex-
pulso do regime em 2019, quando 
se começou a discutir uma revisão 
do regime. A nova versão do RRF 
atende a um pedido do estado, de 
ter uma escada mais longa e suave 
para seu ajuste, que também poderá 
beneficiar os demais candidatos – 
entre os quais o já mencionado Rio 

Rio de Janeiro: não basta o fiscal
Participação no valor da transformação industrial (VTI) do Brasil

Estados selecionados, média 2007-2018

Fonte: PIA IBGE – elaboração Sefaz RJ. 
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Fonte: Pnad Contínua Trimestral IBGE – elaboração Sefaz RJ. 

Variação (%) real anual (RCL) e receita tributária
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Grande do Sul, Goiás e Minas Ge-
rais. Cristiane Schmidt, secretária 
de Economia de Goiás, considera a 
entrada no RRF fundamental (ver 
mais na pág. 40). “Vamos adequar 
a situação fiscal, pois não queremos 
um estado viciado em suspensão da 
dívida”, diz, lembrando que liminar 
do STF já garante a suspensão do 
pagamento da dívida pelo governo. 
Para Bruno Sobral, subsecretário de 
Política Fiscal do Rio de Janeiro, um 
problema contido nas duas versões 
do RRF, e que agora o Rio tenta mi-
tigar em seu plano de recuperação, é 
a falta de válvulas de escape para se 
fazer política anticíclica e combater 
os efeitos que acentuam a contração 
fiscal e prejudicam o próprio ajus-
te. “A estratégia que apresentamos 
chama a atenção para a importân-
cia de se recuperar a arrecadação 
e o investimento público, criando 
uma estrutura de planejamento es-
tratégico para impulsioná-lo”, diz 
(ver mais na pág. 42).

Pellegrini lembra que a adesão 
dos estados candidatos ao novo RRF 
se dará no último ano de mandato 
dos governos que negociam essas 
condições de entrada, fato que pode 
jogar contra o ajuste, frente a um ar-
cabouço de incentivos que até agora 
tem se mostrado frágil. “Se o gover-
no muda de direção, o sucessor pode 
raciocinar de forma diferente e ques-
tionar: para que sacrificar meu capi-
tal político se no final pode-se mudar 
a lei, ou entrar com liminar no STF, 
onde as decisões tendem a favorecer 
os estados?”, aponta, reforçando a 
convicção de que, até agora, as po-
líticas de ajuste e disciplina fiscal 
mais serviram para convencer con-
vertidos, quando o desafio é frear os 
infiéis. “O que vimos até agora em 

termos de ajustes, de evolução da 
gestão fiscal dos estados, não é algo 
que veio de cima para baixo. Veio da 
vontade política de tocar em frente”, 
afirma, lembrando que já tramita no 
Congresso um projeto de lei comple-
mentar (PLC 123/21), do deputado 

federal Lucas Vergilio (Solidarieda-
de/GO), propondo nova alteração 
na lei do RRF que aumentaria as ex-
ceções das despesas que entram no 
cálculo do teto de gastos. 

“Sabemos que há governos com-
prometidos em ajustar as contas de 

Receitas de 
arrecadação própria

Receitas de 
transferência

Variação de receitas 
primárias

PI -0,6 39,9 18,2

MT 9,2 39,2 15,5

AL 17,2 12,2 14,8

MS 11 24,9 14,8

PA 6,8 20,3 11,6

TO 6,7 14,8 10,9

AP -0,6 14,7 10,5

RR 8,4 11,2 10,2

RO 3 16 8,4

AM 4,6 16,2 8

MA 2,6 11,8 6,7

SE 2,3 11,2 6,7

MG 1,3 27,8 6,1

DF -2,2 37,4 5,5

PB -0,9 13,6 5,4

PR -0,3 27 5,1

RN -2,7 14,7 4,3

SC -0,7 25,4 3,7

BA -1,7 14,9 3,4

PE -3,6 16,4 2,8

RS -2,8 32,8 2,8

AC -5,5 5,9 2

CE -4,2 11,9 1,5

ES 0,9 -3,4 -0,5

SP -5,4 28,7 -0,7

RJ -1,8 0,1 -1,3

GO -7,7 24,4 -2,2

Fonte: Tesouro Nacional/Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2021. 

Ajuda da União
Variação real das receitas primárias entre 2019 e 2020, em %
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seus estados. Mas precisamos de re-
gras e incentivos corretos para aque-
les que não têm esse mesmo compro-
misso”, reforça Pellegrini. Para ele, o 
melhor canal para fortalecer o enfor-
cement dessas políticas seria por meio 
de emendas constitucionais, mais difí-
ceis de serem alteradas. “Tivemos essa 
oportunidade com a EC 109, mas ela 
foi perdida”, diz, avaliando que os 
gatilhos previstos nessa lei tanto para 
estados quanto para a União ficaram 
aquém do desejado. “No caso dos es-
tados, o limite de 95% do indicador 
de poupança – receita corrente em re-
lação à despesa corrente –, a partir do 
qual se acionam medidas como con-
gelamento de salários e suspensão de 
concursos, se tornou facultativo. Ga-
tilhos deveriam ser automáticos, mas 
agora a bomba está inteiramente nas 
costas do governador”, diz. 

Bons exemplos
Mas se hoje o peso da efetividade dos 
ajustes está em boa parte no com-
prometimento dos governos, a notí-
cia boa é que o Brasil reúne também 
bons exemplos de gestão que podem 
servir de modelo. É o que mostra o 
livro O destino dos estados brasi-
leiros – liderança, responsabilidade 
fiscal e políticas públicas (Editora 
Lux, 2021), organizado por Fabio 
Giambiagi, pesquisador associado 
do FGV IBRE, Guilherme Tinoco e 
Victor Pina Dias. A obra analisa a 
história recente de 12 estados, con-
tada por 23 autores, apontando su-
cessos e fracassos na gestão fiscal de 
estados e suas políticas públicas. 

Além de descrever os casos mais 
desafiadores de ajuste fiscal, os au-
tores mostram exemplos ilustrativos 
de união de solvência fiscal e oferta 

de serviços públicos de qualidade que 
não foram determinados por tama-
nho da economia, estrutura produ-
tiva ou linha ideológica do governo. 
“O que determina o sucesso dos cases 
positivos é uma combinação de qua-
tro elementos: um diagnóstico claro 
da situação; o firme apoio político do 
governador à equipe; capacidade de 
articulação política do governo esta-
dual para pavimentar o terreno e sa-
ber lidar com a Assembleia Legislati-
va e o Judiciário estadual; e uma boa 
equipe técnica. Se faltar qualquer um 
dos quatro elementos, dificilmente 
haverá sucesso nas iniciativas”, afir-
ma Giambiagi.

Exemplos destacados de ajuste das 
contas públicas atualmente são encon-
trados em todo o espectro político, de 
Goiás, de Ronaldo Caiado (DEM), a 
Alagoas, com Renan Filho (MDB), e 
Bahia, com Rui Costa (PT). Entre os 
exemplos de boa gestão abordados 
no livro – Ceará, Espírito Santo e São 
Paulo –, uma das características em 
comum é a continuidade do compro-
misso com a disciplina fiscal. Tinoco, 
que é coautor do capítulo sobre São 
Paulo, e atualmente atua como asses-
sor especial da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento desse estado, ressalta 
que a forte arrumação na casa lide-
rada em meados dos anos 1990 pelo 
então governador Mario Covas per-

2019 2020 2021

Fluxos  
(R$ milhões)

% PIB
Fluxos  

(R$ milhões)
% PIB

Fluxos  
(R$ milhões)

% PIB

-17.391 -0,28 -40.817 -0,67 -80.739 -1,14

Folga fiscal ampliada em 2021
Resultado primário estados – janeiro a outubro 

(-)superávit (+)déficit

Fonte: Banco Central do Brasil

Relação dívida consolidada/ 
receita corrente líquida (%)

Fonte: STN. 
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durou nas administrações seguintes, 
mesmo quando as condições de liqui-
dez permitiriam um afrouxamento do 
controle. “É um estado que também se 
destaca pela vanguarda na mudança 
das regras previdenciárias, bem como 
com a manutenção de um nível de in-
vestimento público”, acrescenta. 

No caso do Ceará, cujo capítu-
lo teve entre seus autores Mauro 
Benevides Filho, deputado federal 
(PDT-CE), atual secretário de Plane-
jamento e Gestão do estado, e Flavio 
Ataliba, secretário Executivo de Pla-
nejamento e Orçamento, ressalta-se 
que a austeridade fiscal está presente 

na agenda de governo há mais de três 
décadas. Com isso, o estado pode li-
derar políticas progressivas exitosas 
no campo da educação – como a que 
premia os bons desempenhos no en-
sino fundamental municipal com um 
repasse extra de ICMS e as escolas de 
tempo integral do ensino médio – e, 
na saúde, o investimento em hospi-
tais regionais, estratégia reconhecida 
como modelo de eficiência na gestão 
pública, garantindo atendimento de 
alta complexidade nas cinco regiões 
em que se divide o estado. 

Outra conclusão que se pode tirar 
das histórias de cada ente descritas na 
obra são os desafios comuns que ain-
da estão por se solucionar, para todos 
os estados. Entre eles, o principal é o 
do controle de gastos com pessoal, que 
depende tanto de reformas no campo 
da Previdência quanto administrati-
vas. “No caso desta última, que é a 
que poucos estados ainda fizeram, o 
maior desafio continua sendo ter uma 
estrutura de cargos e salários coerente. 
E que precisa se somar à agenda de go-
verno digital, que ainda é negligencia-
da, mas oferece um vasto potencial de 
ganhos de eficiência”, diz Barros. Para 
os gestores, melhor impulso para essa 
mudança no campo administrativo é 
a aprovação de uma reforma em nível 
federal. Vilma aponta que o movimen-
to dos estados depois da reforma da 
Previdência pode ser um bom preditor 
desse potencial. “A gente observou 
muitos estados liderando iniciativas 
com base na reforma de 2019, ainda 
que restem dúvidas quanto ao seu 
alcance, em que medida poderão ali-
viar a situação fiscal”, diz. Pellegrini 
aponta que essas reformas ajudaram a 
desacelerar a pressão por novas apo-
sentadorias, mas que a única solução a 
médio/longo prazo está na introdução Fonte:  Tesouro Nacional.
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da previdência complementar. “En-
quanto isso, esse gasto continuará to-
mando espaço do que seria destinado 
a outras atribuições constitucionais”, 
diz. Nesse ponto, a emenda constitu-
cional da reforma da Previdência (EC 
103/19) prevê obrigatoriedade da ins-
tituição pelos estados de regimes de 
previdência complementar (RPC) em 
2 anos a partir da vigência da lei, pra-
zo que vence este ano. O avanço dos 
estados nesse sentido, entretanto, é he-
terogêneo. De acordo a levantamento 
da STN divulgado no último Boletim 
de Finanças dos Entes Subnacionais, 
em outubro, seis ainda carecem de le-
gislação estadual para a instituição do 
RPC, entre os quais Maranhão e Pa-
raná; outros quatro possuem legisla-
ção mas ainda não têm RPC em vigor, 
como Pernambuco e Paraíba. Os de-
mais têm seu próprio RPC em exercí-
cio ou firmaram acordo para adminis-
tração de seu regime por outros entes, 
como é o caso de Bahia e Piauí. 

Mais um elemento cuja instaura-
ção será de grande importância para 
disciplinar as despesas de pessoal, 
diz Gabriel Barros, é a harmoniza-
ção de critérios de contabilização 
da despesa com pessoal, cuja diver-
sidade de formas de apresentação, 
desenvolvidas aproveitando brechas 
no texto da lei, conforme a conveni-
ência do tribunal de contas de cada 
estado, têm reduzido a potência e 
efetividade da Lei de Responsabili-
dade Fiscal. “Até agora não vimos 
nada de concreto quanto a esse es-
forço de uniformização. Com esse 
ganho de arrecadação gerado este 
ano com imposto inflacionário de 
energia elétrica e combustíveis, se 
não tiver restrição do gasto pesso-
al, esses recursos vão virar salário, 
gerando problemas para frente”, 

São Paulo/SP

Estado é reconhecido pela continuidade do compromisso com a disciplina 
fiscal, vanguarda na mudança das regras previdenciárias e manutenção do 
investimento público

Belo Horizonte/MG

Em Minas Gerais, as receitas de transferência tiveram alta de 27,8% no primeiro 
ano da pandemia, colaborando para um aumento de 6,1% das receitas primárias 
em relação a 2019

Fortaleza/CE

Responsabilidade fiscal dos governos cearenses permitiu a realização de políticas 
progressistas de destaque nas áreas de saúde e educação que servem de modelo 
para outros entes
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diz Barros. A preocupação do eco-
nomista é de que essa determina-
ção constitucional, tal como outros 
dispositivos, entre para o clube das 
leis “que não pegam”, como o que 
determina um teto de remuneração 
no serviço público. “Criam-se pen-
duricalhos e no final não se respeita 
a regra. É preciso que os órgãos de 
fiscalização cumpram sua missão 
institucional”, insiste.

Para os especialistas, é preciso que 
os estados também se preocupem 
com novas pressões de gastos, como 

na área de saúde, em que a norma-
lização das atividades trará à tona a 
demanda por consultas e tratamen-
tos eletivos até agora postergados. 
“Nesse ponto, já que a agenda de 
desvinculações é algo difícil, ajudaria 
ao menos a aprovação da unificação 
das vinculações de saúde e educação, 
para que cada estado possa assinar 
recursos conforme seu perfil de de-
manda”, diz Barros. Outro elemento 
no radar do economista é a possível 
recalibragem de alíquotas de ICMS 
de combustível, energia elétrica e tele-

comunicações, que representam parte 
importante da arrecadação de muitos 
estados e que, em função da forte alta 
verificada este ano, entrou no radar de 
legisladores e juristas. Preocupação já 
expressada por Cristiane e Cardoso, 
que relataram à Conjuntura Econô-
mica sua preocupação com o avanço 
do projeto de lei sobre a revisão do 
ICMS dos combustíveis (PLP 11/20), 
com impacto para os estados estima-
do em R$ 24 bilhões. O projeto foi 
aprovado na Câmara, mas os estados 
buscaram frear sua tramitação com a 
decisão de congelar o valor do ICMS 
dos combustíveis por 90 dias, cola-
borando para a contenção da alta de 
preços. E também com a decisão do 
STF de inconstitucionalidade de alí-
quotas de ICMS de energia elétrica e 
telecomunicações acima de 17%, de 
um recurso extraordinário contra o 
governo de Santa Catarina, com re-
percussão geral. “Temos construído 
um horizonte de equilíbrio, mas qua-
se toda semana temos novidades com 
risco de impactar esse caminho”, re-
clama Cardoso. 

Para o secretário do Rio Grande 
do Sul, essa discussão da tributação 

Salvador/BA

Mesmo com limitações em sua estrutura econômica, como baixa diversificação 
e alta informalidade, a Bahia apresenta uma gestão fiscal equilibrada, com bons 
indicadores de liquidez
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Fonte:  Confaz/Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2021.

das blue incentive a discussão sobre a 
reforma tributária sobre o consumo, 
com a unificação de impostos seja 
em um IVA dual – um para impostos 
federais, outro para os impostos dos 
demais entes –, seja um só imposto, 
como na proposta da PEC 45. “Reco-
nheço que há outras agendas, como 
a do imposto de renda pessoa física 
e jurídica, mas a ordem dos fatores é 
importante. Sem dúvida, é a reforma 
que sozinha entrega mais ganhos de 
produtividade e PIB potencial”, afir-
ma Barros. 

“A discussão sobre o ICMS é 
mais um motivo para ser prudente 
em 2022”, reforça Pellegrini. Reco-
nhecendo, entretanto, que a agenda 
legislativa de impacto direto nos es-
tados é bem mais ampla, e demanda 
aprimorar a capacidade de articula-
ção política dos governos estaduais 
com seus representantes no Con-
gresso. “Temos um sistema altamen-
te propenso a excesso de gasto, que 
parece se encaixar em várias teorias 
presentes na literatura econômica: 
seja na de grupos de interesse, seja 
na do eleitor médio, que por ter uma 
renda inferior à renda per capita, 
demanda muito serviço público, o 
que pressiona as decisões por mais 
gasto”, enumera, citando ainda o 
grande número de partidos ativos 
no país, que tornam mais complexa 
a formação de maiorias em torno de 
projetos. “Somos tanto assim, que 
o próprio sistema teve a sabedoria 
de inventar o teto, pegar a chave do 
cofre e proteger de si mesmo. Mas 
isso não basta. Sem um amadureci-
mento da necessidade de uma gestão 
responsável, não conquistaremos o 
equilíbrio fiscal necessário para um 
desenvolvimento virtuoso dos esta-
dos”, conclui.  

Fonte: Confaz. 
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Foto:  Divulgação

Como Goiás tem ajustado suas 

contas?

Fizemos reformas estruturais ao logo 
do primeiro ano. Entre as que deram 
maiores resultados estão a reforma 
da Previdência e a reforma admi-
nistrativa, com a qual eliminamos 
quinquênios, anuênios. Também pro-
movemos uma redução da renúncia 
fiscal. Ainda houve mudanças que me 
ajudaram muito a desamarrar o or-
çamento, como a redução do número 
de fundos de 40 para 18. Só ficaram 
os que são constitucionais federais ou 
aqueles que envolvem algum repasse, 
e todos permitem reversão de recur-
sos para o Tesouro no final do ano, 
desde que não utilizados, e sempre 
que a Constituição permita. 

Com isso, em 2019 começamos a 
pagar mais de 4,6 mil fornecedores 
com os quais o estado tinha contas em 
atraso. Hoje, faltam apenas 170 com 
alguma dívida pendente. Tínhamos 
restos a pagar de R$ 3,5 bilhões; hoje 
são R$ 500 milhões, e pretendemos 
fechar 2022 com essa conta zerada. 
Para dar celeridade a esse ajuste, nos 
beneficiamos de ter dentro da Secre-
taria da Economia o Planejamento, o 
Orçamento e o Tesouro, o que permi-
te alinhar as tarefas necessárias. É um 
esforço grande, e estamos pleiteando 
entrar na RRF para tornar essa soli-

dez fiscal adequada. Não queremos 
um estado viciado em suspensão da 
dívida. Dia 30 de novembro entrega-
mos nosso plano de recuperação fiscal 
e aguardamos agora o Ministério da 
Economia e o presidente homologa-
rem nosso regime. Se tudo correr bem, 
dia 2 de janeiro estaremos no RRF.

Qual a evolução das receitas do es-

tado desde a pandemia? 

As transferências federais foram ab-
solutamente necessárias para garantir 
o cumprimento de nossas obrigações, 
mas não houve a folga vista em ou-
tros estados. Nosso aumento real de 
receita em 2020 não chegou a 2%. 
Este ano, temos um aumento de ar-
recadação de ICMS ilusório, pois 
parte considerável vem da inflação e 
está sendo passada para custos como 
nas áreas de construção civil, alimen-
to para a merenda escolar, e até na 
área de profissionais de TI, onde tive 
de refazer contratações, pois muitos 
sumiram do mercado ao preço que 
estávamos ofertando. 

Qual sua perspectiva para os próxi-

mos anos?

No nosso caso, conseguimos um pla-
nejamento orçamentário-financeiro 
perfeito. Com o teto de gastos, estou 
fazendo escolhas melhores. Conse-

guimos ampliar os gastos com pro-
gramas sociais, daremos aumento 
para servidores, admitiremos con-
cursados, tudo dentro do limite do 
teto. Ou seja, não sairemos da linha 
em ano eleitoral. 

Mas temos várias incertezas com 
as quais lidar. A decisão do STF (que 
julgou inconstitucional alíquotas de 
ICMS de energia elétrica e telecomu-
nicações acima de 17%, de um recur-
so extraordinário contra o governo de 
Santa Catarina, com repercussão ge-
ral) pode tirar R$ 1,5 bilhão de Goiás. 
É desafiador, pois estamos nos ajus-
tando, preciso dessa receita. Como 
são atividades mais inelásticas, das 
quais se cobra um percentual maior, o 
debate até se justifica. Mas não decidir 
mudar tudo da noite para o dia. Hoje 
vemos um episódio como esse, o Con-
gresso legislando temas que impactam 
os estados, e dá a impressão de que 
acham que estamos nadando em di-
nheiro. Não é assim. Sem uma modu-
lação dessa decisão do STF, 2022 será 
um desastre. Irão todos os estados ao 
STF para pedir suspensão de paga-
mento de dívida, pois não conseguirão 
ter solidez financeira. 

Quais as reformas dependentes do 

nível federal que mais impactariam a 

trajetória de ajuste do estado?

Cristiane Schmidt 
Secretária de Economia de Goiás

O risco que vem de fora
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Até agora, o que mais está surtindo 
efeito para nós é a aprovação do teto 
de gastos nos moldes da LC 156. Re-
forma tributária é importante, mas 
não fundamental para eu ter ajuste 
fiscal. Ela é essencial para acabar 
com a guerra fiscal, com o mani-

cômio tributário que hoje reina no 
país e aumentar a produtividade dos 
fiscos. Mas ela vai demorar tempo 
para ter efeito. Então, discordo da 
ideia de que ajuste fiscal dependa de 
reforma tributária. Já uma reforma 
administrativa seria bem-vinda, pois 

é difícil fazer mudanças visando à 
otimização de carreiras sem que a 
União dê o primeiro passo. O servi-
dor público é importante, não pode-
mos desconsiderá-lo, por isso temos 
que criar critérios para melhorar sua 
produtividade. (S.M.)  

Marco Aurélio Cardoso 
Secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul

Negociar o longo prazo

Foto:  Itamar Aguiar

Em entrevista em fevereiro des-

te ano para o Blog da Conjuntura 

Econômica (https://bit.ly/3a8zsI0), 

o senhor mencionou que os princi-

pais desafios para 2021 estavam na 

agenda de privatizações e na ade-

são do estado ao Regime de Recu-

peração Fiscal (RRF). Qual o balanço 

de ambas as agendas?

A agenda de privatizações caminhou 
bastante. Fizemos três leilões, dos qua-
tro que tínhamos programado: a dis-
tribuidora e a transmissora de energia 
já foram efetivamente privatizadas, 
com a transferência para as novas 
empresas. E a da distribuidora de gás, 
Sulgás, está no processo de aprova-
ção regulatória, com transferência de 
controle prevista para o ano que vem. 
Devemos fazer o leilão da terceira 
empresa da companhia de energia, a 
geradora, em janeiro. E essa agenda 
ainda cresceu este ano, com a entra-
da da privatização da companhia de 
saneamento, Corsan, que esperamos 

fazer em fevereiro. É uma área à qual 
o governo tem se dedicado bastante, e 
os resultados são bons. Nenhum ou-
tro estado realizou uma venda de con-
trole como essa, em 1 ano. Em relação 
ao regime de recuperação fiscal, espe-
ramos pedir a adesão ao RRF ainda 
este mês, com a aprovação do teto de 
gastos no fim de novembro, que era 
a etapa que faltava. Entrar no regime 
agora, para nós, é de certa forma co-
roar o ciclo de reformas.

Há alguma preocupação em entrar 

no projeto de recuperação fiscal no 

último ano de governo?

As principais reformas já foram feitas 
no primeiro ano – aprovação das pri-
vatizações, reforma da Previdência – 
com a qual já economizamos mais de 
R$ 2 bilhões – e a administrativa, esta 
última, na virada para 2020. Este ano 
aprovamos a reforma da Previdência 
dos militares, igualando as alíquotas 
com a dos civis. O teto de gastos tem 

importância porque estamos encerran-
do este ano com as despesas correntes 
naturais (folha, 13o, fornecedores) sem 
passivos. Se faltou algo, foi por ques-
tões administrativas, não financeiras. 
Agora, o importante é negociar o longo 
prazo, e o principal nesse campo são as 
dívidas com a União, garantindo uma 
transição em que a gente gere superá-
vit primário capaz de pagar a parcela 
cheia da União. Pois, sem essa dívida, 
hoje já estamos equilibrados. 

O orçamento de 2022 prevê reajus-

te para servidores? 

A única decisão tomada sobre aumento 
é em relação ao magistério, até porque 
vai ter reajuste do piso nacional. Em 
relação a reajuste de outras carreiras, 
ainda não há compromisso. Não que-
remos fazer algo que se pague somente 
em 2022. O desafio é olhar para o es-
tado no médio prazo. Já anunciamos 
R$ 4 bilhões em investimento porque 
temos essa receita assegurada com a 
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privatização. Mas esse fôlego de caixa 
não pode servir para lastrear uma pro-
messa salarial que seja paga ano que 
vem, e depois não. O estado já fez isso 
algumas vezes, e acho que as pessoas 
sabem onde isso deu. 

Quais os principais desafios para o 

Rio Grande do Sul se manter no ca-

minho do ajuste a partir de 2023?

Há duas questões principais. A pri-
meira não é específica do Rio Grande 
do Sul, mas de questões do federa-
lismo brasileiro que deveriam ser re-
vistas. Especialmente as tomadas de 
decisão do Congresso Nacional que 
implicam despesas para estados e mu-
nicípios. Atualmente temos a questão 

Em que o novo plano de recupera-

ção fiscal se diferencia do anterior?

Identificamos que nesta segunda fase, 
além da regularização do fluxo de cai-
xa, era preciso buscar a sustentação 
do regime. Se a cada 3 anos é preciso 
revisá-lo, é porque não se está conse-
guindo cumprir seu objetivo. Um dos 
fatores que levam a isso, ao nosso ver, 
é que qualquer programa de recupera-
ção fiscal precisa contar com válvulas 
de escape para o crescimento, para se 
fazer política anticíclica, senão os efei-

tos que acentuam a contração fiscal 
com um controle de gastos se avolu-
mam e prejudicam o próprio ajuste. 

O caso do Rio, que foi o único a 
aderir ao primeiro Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), é ilustrativo. Se 
olhar a evolução da despesa empenha-
da, numa série histórica deflacionada, 
verá que os valores de 2020 retrocede-
ram ao patamar de 2008. Não houve 
sequer crescimento vegetativo. Foi um 
cavalo de pau. No primeiro regime, 
entre 2018-2020, a despesa pública 

total retraiu 11%, enquanto na média 
dos estados houve aumento de 0,5%. 
No caso da despesa de pessoal o Rio 
foi o segundo com maior retração nos 
últimos 3 anos, de -7,4%, enquanto 
Minas retraiu -0,2% e Rio Grande do 
Sul aumentou 4%. Na média de to-
dos os estados brasileiros, houve um 
aumento de 2,8%. Em contrapartida, 
o resultado do ICMS do Rio não re-
cuperou valores de 2013/2014. Desde 
2017, a taxa de desemprego do estado 
é maior que a média nacional. 

Bruno Leonardo Barth Sobral 
Subsecretário de Política Fiscal do estado do Rio de Janeiro

Investimento, fator anticíclico

do projeto de lei sobre o ICMS (PLP 
11/20, aprovado na Câmara, aguar-
dando apreciação no Senado, com 
impacto para os estados estimado em 
R$ 24 bilhões). Temos discussões de 
piso nacional – por exemplo, agora 
avançou o da enfermagem – que in-
dependentemente da valorização das 
categorias, são pagos pelos estados e 
municípios e decididas no Congresso 
Nacional, muitas vezes em categorias 
em que a União nem é propriamente 
afetada. E ainda temos a discussão no 
STF sobre o ICMS de energia e comu-
nicação de não ter uma alíquota acima 
da geral, que também é uma causa de 
R$ 2 bilhões para o Rio Grande do 
Sul. Estão, temos construído um ho-

rizonte de equilíbrio, mas quase toda 
semana há novidades com risco de 
impactar esse caminho. Cria-se uma 
insegurança muito grande para o futu-
ro do estado. A segunda questão é que 
a grande despesa do estado ainda se 
concentra na área de pessoal. Isso não 
é um julgamento sobre os servidores, 
mas o fato é que o estado acumulou 
ao longo de muito tempo uma estrutu-
ra administrativa e previdenciária que 
demanda uma carga tributária que a 
sociedade não quer pagar. Então, o de-
safio é esse equilíbrio entre o avanço 
de remuneração para servidores que 
seja legítimo, e como isso cabe dentro 
de uma trajetória econômica que não 
inclua aumento de imposto. (S.M.)  

Foto:  Divulgação
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Então, entendemos que essa pri-
meira fase do RRF teve seu custo 
tanto para o desenvolvimento do 
estado quanto para o próprio ajuste 
fiscal, porque ele não permitiu ativar 
o aumento da arrecadação. Por isso 
o secretário da Fazenda, Nelson Ro-
cha, insiste em dizer que o Rio já fez, 
em grande medida, o esforço pelo 
lado da despesa, e agora é preciso 
pensar o outro lado, da receita.

Como o novo plano prevê impulsio-

nar crescimento da atividade e da 

arrecadação no estado?  

O desafio da arrecadação comunica 
em muito com a raiz da crise finan-
ceira do estado, que tem a ver com 
uma estrutura produtiva oca, que 
perdeu peso na economia brasilei-
ra, carente de uma estratégia de de-
senvolvimento econômico. Isso fica 
muito evidente quando se olham os 
dados fiscais, bem como os da ati-
vidade. Antes mesmo da pandemia, 
o Rio já vinha crescendo abaixo da 
média nacional, reflexo desse padrão 
de vulnerabilidade econômica que se 
intensifica em conjunturas adversas. 

Então, depois de mostrar um 
esforço para se reorganizar e cui-
dar do controle de despesas, agora 
o estado quer mostrar uma visão 
estratégica, de que não basta aten-
der a pré-requisitos fiscais para 
sair de fato do buraco. É claro que 
há todo o desafio de se consolidar 
a cultura política, porque fomos 
massacrados por uma desorganiza-
ção de diversos governadores que 
passaram por problemas legais. 
Como também é preciso manter o 
controle de gastos, trabalhar em 
questões pontuais passíveis de le-
gislação – em outubro, aprovamos 
uma minirreforma da Previdência 

alterando critérios de aposentado-
ria dos servidores. Mas o desafio é 
aumentar a arrecadação pública. 

A estratégia que apresentamos 
chama a atenção para a importân-
cia do investimento público, crian-
do uma estrutura de planejamento 
estratégico para ele. Como pensa-
mos isso? A partir da atualização 
da matriz insumo-produto, para 
ver quais setores têm mais possibili-
dade de encadeamento no estado e 
os que podem gerar maior retorno. 
Partimos de um programa que já 
existe chamado Pacto RJ, que con-
ta com R$ 17 bilhões para investi-
mentos, provenientes da concessão 
da Cedae. A ideia é que este plano 
de recuperação ajude no desenho e 
abertura de maior espaço fiscal para 
esse investimento.  

Avaliam que a nova versão do plano 

colabora para esse ajuste que inclui 

a perspectiva de desenvolvimento?

É importante salientar que não po-
demos renunciar ao RRF, não temos 
condições de pagar a dívida do esta-
do sem entrar no regime. Um pro-
blema do RRF que permanece nessa 
nova fase é ser muito generalista, 
não considerar as especificidades de 
cada estado. Mas isso não impede 
de buscarmos inovações, brechas no 
arcabouço para suscitar essa discus-
são. Por isso acho importante que 
as pessoas envolvidas nesse debate 
nacional prestem atenção no caso do 
Rio de Janeiro, em nossa busca por 
conquistar uma certa compreensão 
de coisas que são limitantes e que, 
como disse, podem comprometer o 
próprio ajuste. (S.M.)  

Goiás - capacidade de pagamento (Capag) = C

Endividamento 
(dívida consolidada/receita corrente líquida)

86,11%

Poupança corrente
(despesa corrente/receita corrente ajustada)

95,96%

Liquidez
(obrigações financeiras/disponibilidade de caixa bruta)

248,73%

Rio de Janeiro - capacidade de pagamento (Capag) = D

Endividamento 
(dívida consolidada/receita corrente líquida)

324,42%

Poupança corrente
(despesa corrente/receita corrente ajustada)

95,97%

Liquidez
(obrigações financeiras/disponibilidade de caixa bruta)

625,05%

Rio Grande do Sul - capacidade de pagamento (Capag) = D

Endividamento 
(dívida consolidada/receita corrente líquida)

223,27%

Poupança corrente
(despesa corrente/receita corrente ajustada)

101,06%

Liquidez
(obrigações financeiras/disponibilidade de caixa bruta)

-552,00%

Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais (STN). 

Situação dos estados
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A 26a Conferência das Partes 
(COP26) da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima (UNFCC, em inglês) orientou 
governos, organizações não gover-
namentais, ativistas, empresas e suas 
associações, bancos e instituições 
financeiras, demais organizações in-
ternacionais e entidades da sociedade 
civil em direção a Glasgow para avan-
çar no combate às mudanças climáti-
cas. Conforme previsto pelo Acordo 
de Paris (2015), lançado ainda na 
COP21, os três pilares dessa agenda 
(mitigação, adaptação e financiamen-
to) devem caminhar conjuntamente 
para que as emissões líquidas de gases 
de efeito estufa (GEE) sejam zeradas 
em 2050, o aquecimento da Terra se 
limite a 1,5°C até o final do século 
e nenhum país ou comunidade sejam 
abandonados. Para isso, os compro-
missos precisam ser cada vez mais 
ambiciosos para que as lacunas em 
termos de emissões, capacidade de 
adaptação e acesso a recursos finan-
ceiros sejam fechadas, e, portanto, as 
expectativas com cada nova COP são 
mais e mais elevadas. 

A expectativa para a COP26, espe-
cialmente, se deu porque, em virtude 
da pandemia da Covid-19, foi adiada 
em um ano e, portanto, a pressão para 

temente da fonte. Assim, o momento 
atual (associado à pandemia) é com-
placente às fontes tradicionais como 
os combustíveis fósseis – abundan-
tes, com infraestrutura já instalada e 
logística bem conhecida – de modo 
que o resultado da COP26 seja con-
siderado por muitos analistas como 
pouco austero aos objetivos preten-
didos para o petróleo e o carvão.

Um exemplo disso é a termino-
logia mais branda, embora inédita, 
adotada para o carvão. Em vez do 
tão esperado pacto global para a eli-
minação gradual (o phase out), pri-
vilegiou-se o termo redução gradual 
(o phase down) por conta da influ-
ência exercida por China e Índia nas 
negociações.1 A Índia, por exemplo, 
é o terceiro maior emissor de GEE 
do planeta, com 5% das emissões. 
O país se comprometeu com 50% de 
energias renováveis na matriz elétrica 
e redução de 45% da intensidade de 
carbono na economia até 2030, bem 
como a neutralidade das emissões até 
2070,2 um prazo que evidencia a de-
pendência aos combustíveis fósseis. 
Já a China, o maior emissor do pla-
neta, não apresentou novas metas, e 
o compromisso da neutralidade em 
carbono se manteve até 2060. Como 
a China é um competidor dos EUA 

O setor energético na COP26:  
nada de novo, de novo

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e 
pesquisadora da FGV Energia

João Victor Marques

Pesquisador da FGV Energia

Victor Lemos

Pesquisador da FGV Energia

que as partes apresentassem metas 
proporcionalmente mais ambiciosas 
e detalhadas foi ainda maior. Além 
disso, o retorno dos Estados Unidos 
(EUA) às negociações de fato, após 
a resistência do governo de Donald 
Trump e a guinada política prenun-
ciada na Cúpula dos Líderes sobre o 
Clima pelo atual presidente Joe Biden, 
somou à euforia em torno do evento. 
O resultado, então, do “Pacto de Glas-
gow pelo Clima” apresenta avanços 
discerníveis; muito distantes, porém, 
do planejamento necessário para uma 
economia de baixo carbono.  

Diante disso, a atual conjuntura 
global de desequilíbrio entre oferta 
de energéticos e acelerada recupera-
ção da demanda após as fases mais 
agudas da pandemia fornece alguma 
ferramenta de análise. O setor ener-
gético é responsável por dois terços 
das emissões de GEE no mundo, logo 
a descarbonização do setor é chave 
para a agenda climática. Como a 
COP26 ocorreu em paralelo à atu-
al conjuntura energética crítica de 
escassez de oferta, baixos estoques e 
preços elevados, o objetivo, a priori, 
dos principais consumidores de ener-
gia (e emissores de GEE) do planeta 
é garantir a segurança energética e o 
crescimento econômico independen-
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no Sistema Internacional, a ausência 
do presidente Xi Jinping serviu de 
pretexto para as críticas de Biden. To-
davia, observou-se que os EUA, para 
concluir um acordo viável, também 
não se comprometeram com o phase 
out do carvão,3 tampouco apoiaram 
o fim de atividades exploratórias em 
novos campos de óleo e gás4 como 
propõe o relatório Net zero by 2050 
da Agência Internacional de Energia.

Em geral, os compromissos de 
mitigação anunciados na COP26, 
segundo o Climate action tracker, 
reduzem entre 15% e 16% a lacuna 
entre o nível de emissões e os cortes 
necessários até 2030 para que seja 
possível limitar o aquecimento global 
a 1,5°C. Porém, as emissões previstas 
para 2030 são quase duas vezes aci-
ma do necessário.5 Dessa forma, nas 
próximas conferências, a discussão 
sobre cortes mais ambiciosos ainda 
é esperada. Em termos de financia-
mento, o mecanismo para perdas e 
danos que prevê um fundo de repa-
ração a efeitos climáticos catastrófi-
cos (já causados) foi marginalizado6 
e a mobilização dos US$ 100 bilhões 
anuais destinados a projetos de miti-
gação e, principalmente, adaptação 
nos países em desenvolvimento mais 
uma vez não foi claramente efetiva-
do.7 Desse modo, há um acirramento 
da histórica reivindicação dos países 
mais pobres – organizados nos blocos 
G77, Aliança dos Pequenos Estados 
Insulares e Países de Menor Desen-
volvimento Relativo – por acesso ao 
mercado financeiro sem agravamen-
to da dívida para reparar danos e se 
adaptar a eventos climáticos mais fre-
quentes e rigorosos.

Nesse aspecto, o grupo BASIC, 
que reúne Brasil, África do Sul, Índia 
e China, buscou o alinhamento da 

agenda climática em defesa dos países 
em desenvolvimento e do princípio 
das “responsabilidades comuns, po-
rém diferenciadas”.8 Porém, no caso 
do Brasil, a ausência do protagonis-
mo de outrora no tema ambiental/
climático, ainda que o país tenha par-
ticipado de documentos relevantes à 
redução das emissões de gás metano 
e ao fim do desmatamento, reflete a 
reduzida atenção do governo federal 
nos últimos anos, revertendo-se em 
falta de credibilidade internacional.

A lacuna deixada pelo Brasil priva 
a comunidade internacional de parti-
cipar de modelos e soluções bem-su-
cedidas no país. Segundo o Sistema de 
Estimativas de Emissões e Remoções 
de Gases de Efeito Estufa, do Ob-
servatório do Clima, o Brasil emitiu, 
em 2019, 2,2 bilhões de toneladas 
de gases de efeito estufa. O principal 
setor responsável foi o uso da terra e 
a agropecuária, compondo 72% das 
emissões. Já o setor energético, teve 
uma participação de 19%, seguido 
pelo setor industrial com 5%. Relati-
vamente menores do que a do uso da 

terra, as emissões do setor energético, 
todavia, cresceram de um patamar de 
10% na década de 1990, o que incen-
tiva o incremento de energias renová-
veis e de eficiência energética nos pro-
cessos industriais, ainda que a matriz 
elétrica nacional já seja considerada 
um modelo de sustentabilidade.9

No contexto específico da confe-
rência, o Brasil anunciou uma série de 
compromissos para limitar suas emis-
sões, tanto de uso da terra, como do 
setor energético. Foram firmados os 
compromissos de acabar com o des-
matamento ilegal (ainda que seja com-
plexo aceitar o conceito de desmata-
mento legal) até 2028 e de ampliar 
para 50% a matriz energética limpa 
até 2030 (considerada uma meta ex-
tremamente modesta e de atingimento 
orgânico pela matriz nacional). Outro 
passo importante para uma economia 
circular, de baixo carbono e reduzido 
impacto ambiental foi o compromisso 
de acabar com o descarte irregular de 
lixo eletrônico até 2030. Entretanto, 
é importante observar com cautela as 
metas anunciadas: tidas como nada 
ambiciosas, nada desafiadoras, man-
tenedoras do estado isolado e conser-
vador do Brasil em relação ao clima, 
ao meio ambiente e ao planejamento 
energético (ou sua ausência).

Outro frustrante anúncio foi o da 
nova meta da Contribuição Nacional 
Determinada, a NDC, de redução de 
GEE para 2030, ampliada de 43% 
para 50%, em relação às emissões 
de 2005. A nova meta, entretanto, 
não significa maior ambição, mas um 
aprimoramento da metodologia, que 
revisou o nível de emissões do ano-
base de 2,1 para 2,8 bilhões de tone-
ladas de CO2. Os cálculos da NDC 
de 2015 estipulavam emissões da 
ordem de 1,2 bilhão de toneladas de 

Compromissos anunciados 

na COP26 reduzem 

entre15% e 16% a lacuna 

entre o nível de emissões 

e os cortes necessários 

até 2030 para limitar o 

aquecimento global a 1,5°C
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CO2 em 2030, significando a redução 
de 43%, enquanto na NDC de 2020, 
a nova base de cálculos indicou que 
uma redução de 43% em 2030 sig-
nificaria uma emissão de 1,6 bilhão 
de toneladas de CO2; de forma que a 
emissão do valor bruto de 1,2 bilhão 
de toneladas de CO2 passaria a sig-
nificar uma redução maior, de 50%. 
Então, a nova NDC seria uma corre-
ção de cálculos, se igualando à meta 
de 2015 e falhando com o Acordo de 
Paris, que requer das partes cortes 
mais abrangentes em suas emissões.

De todo modo, a nova meta traz o 
compromisso de redução de emissão 
de CH4 (o gás metano) em 30% até 
2030. O Brasil aderiu ao compromis-
so de redução de emissões de CH4, um 
gás de efeito estufa superior ao dióxido 
de carbono em termos de aquecimen-
to – possui cinco átomos por molécula 
–, embora esteja em escala menor na 
atmosfera. No Brasil, o gás metano é 
o segundo GEE mais emitido, concen-
trando-se no setor da pecuária. Como 
a maior parte das emissões brasileiras 
é decorrente do uso da terra, incluindo 
o desmatamento, um compromisso de 
redução do CH4 representa um avanço 
para este segmento e afasta o estigma 
ainda muito presente sobre a agropecu-
ária brasileira de que a preservação do 
meio ambiente e a proteção do clima 
seriam barreiras ao desenvolvimento. 

Destaca-se para este setor o Plano 
ABC (Agricultura de Baixo Carbono) 
lançado em 2010, e atualizado em 
outubro deste ano como ABC+, para 
reunir governo, sociedade e setor pro-
dutivo em torno do desenvolvimento 
de tecnologias sustentáveis para o 
campo, como a integração lavoura-
pecuária-floresta, a recuperação de 
pastagens degradadas e o tratamen-
to de dejetos animais.10 Entre 2010 

e 2020, foi possível mitigar 170 mi-
lhões de toneladas de CO2. Até 2030, 
o plano ABC+ pretende reduzir a 
emissão em 1,1 bilhão de toneladas, 
por meio de objetivos como ampliar 
as áreas com baixo carbono para 
72 milhões de hectares, valor 103% 
maior do que na década passada.11

Além do combate ao desmata-
mento ilegal e a ambição por uma 
agricultura de menos emissões, a neu-
tralidade em carbono no uso da ter-
ra verificou-se no apoio brasileiro à 
declaração internacional para preser-
vação de florestas e redução da degra-
dação do solo até 2030. Nesse aspec-
to, o Ministério do Meio Ambiente 
destacou o Programa Floresta Mais 
Carbono, que promove incentivos fi-
nanceiros para produtores com baixa 
emissão de CO2 e compensa setores 
de difícil descarbonização com ações 
de conservação das florestas.12

Dessa forma, a lacuna brasileira 
priva o país de influenciar as nego-
ciações, mas abre um leque de opor-
tunidades para que outros atores 
domésticos busquem maior parti-

cipação. Exemplo disso são os ato-
res subnacionais e o lançamento do 
Consórcio Brasil Verde, pelo Fórum 
de Governadores pelo Clima, que 
conta com a adesão de 22 gover-
nos estaduais para traçarem metas 
de neutralidade de carbono e atrair 
investimentos externos. Quem pode 
reverter a imagem nacional é a socie-
dade e os atores políticos e econômi-
cos brasileiros dispostos a renovar a 
liderança do país. O Brasil não tem 
tempo para se atrasar novamente. 

1China, India will have to explain themsel-
ves on coal: COP26 president (cnbc.com).  
https://cnb.cx/3rca6Sx

2India targets 2070 for net-zero emissions; Chi-
na makes no new commitments (cnbc.com). 
https://cnb.cx/3HTPa91

3Como um conflito envolvendo carvão quase 
afundou o Pacto Climático de Glasgow – Forbes 
Brasil. https://bit.ly/3HUWaCs

4COP26: Newly-formed alliance commits to 
ending oil and gas extraction | New Scientist. 
https://bit.ly/3rdf0Pl

5Glasgow’s one degree 2030 credibility gap: 
net zero’s lip service to climate action | Climate 
Action Tracker. https://bit.ly/3FRcuCA

6Fundo para “perdas e danos”, decisivo para jus-
tiça climática, ficou fora da COP-26 – Agência 
Pública (apublica.org). https://bit.ly/3HVKQG6

7COP26: relatório final decepcionou e deixou 
lacunas; veja quais | Cop 26 | G1 (globo.com). 
https://glo.bo/32BCbIV

8Ministers of India, Brazil, South Africa, Chi-
na Representing BASIC Group Meet at COP26 
(ndtv.com). https://bit.ly/3DScTnw

9As emissões brasileiras de gases de efeito es-
tufa nos setores de Energia e de Processos In-
dustriais em 2019 – IEMA – Instituto de Energia 
e Meio Ambiente (energiaeambiente.org.br). 
https://bit.ly/3p6eL5N

10Plano ABC – Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono – Português (Brasil) (www.gov.br).

11Plano ABC+ tem metas para reduzir a emissão 
de gases de efeito estufa na agropecuária – 
Português (Brasil) (www.gov.br).

12Brasil destaca Programa Floresta Mais Carbo-
no na COP26 – https://bit.ly/3xsNn5K

Em vez do tão esperado 

pacto global para a 

eliminação gradual do 

carvão, privilegiou-se o 

termo redução gradual pela 

influência da China e da 

Índia nas negociações 



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

D e z e m b r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  1 

Notas
As séries da FGV tem como fonte o banco de dados FGVDADOS, que pode ser acessado via  Portal 
IBRE – portalibre.fgv.br, na seção “índices institucionais (consultas gratuitas)”.

Além dos índices gerais de preços (IGPs), produzidos pelo IBRE, esta seção reúne 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.

Esses 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 responsabilidade do 
usuário.

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/11/2021

Conjuntura Estatística
2 Índices de Preços

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

4 Indicadores Industriais – Produção Física

7 Setor Externo

8 Emprego e Renda
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média.  3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Fonte: FGV IBRE.

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

Índice Geral de Preços

Disponibilidade Interna (IGP-DI)

Índice Geral de Preços

do Mercado (IGP-M)

Índice de Preços ao Produtor Amplo

Estágios de Processamento (IPA-EP-DI)

Índice Nacional do Custo da

Construção (INCC-DI)

Código FGV 

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

Período Índices1
no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

2014 542,836 – 5,36 3,78 550,408 – 5,38 3,69 587,803 – 4,59 2,15 590,197 – 7,46 6,95

2015 580,297 – 6,90 10,70 586,426 – 6,54 10,54 623,152 – 6,01 11,31 631,947 – 7,07 7,48

2016 639,431 – 10,19 7,18 647,435 – 10,40 7,17 694,489 – 11,45 7,73 673,014 – 6,50 6,13

2017 645,589 – 0,96 -0,42 654,338 – 1,07 -0,52 689,344 – -0,74 -2,52 706,729 – 5,01 4,25

2018 683,125 – 5,81 7,10 690,916 – 5,59 7,54 737,148 – 6,93 8,75 733,766 – 3,83 3,84

2019                

Jan. 697,923 0,07 0,07 6,56 707,488 0,01 0,01 6,74 752,945 -0,19 -0,19 7,92 749,517 0,49 0,49 4,03

Fev. 706,660 1,25 1,32 7,73 713,747 0,88 0,89 7,60 766,402 1,79 1,60 9,68 750,180 0,09 0,58 3,99

Mar. 714,243 1,07 2,41 8,27 722,707 1,26 2,16 8,27 776,783 1,35 2,97 10,32 752,524 0,31 0,89 4,06

Abr. 720,695 0,90 3,33 8,25 729,346 0,92 3,10 8,64 785,250 1,09 4,09 10,13 755,373 0,38 1,28 4,15

Mai. 723,577 0,40 3,75 6,93 732,595 0,45 3,56 7,64 789,371 0,52 4,64 8,16 755,625 0,03 1,31 3,95

Jun. 728,142 0,63 4,40 6,04 738,421 0,80 4,38 6,51 795,938 0,83 5,51 7,27 762,304 0,88 2,21 3,86

Jul. 728,084 -0,01 4,39 5,56 741,346 0,40 4,79 6,39 794,214 -0,22 5,28 6,48 766,699 0,58 2,79 3,82

Ago. 724,395 -0,51 3,86 4,32 736,402 -0,67 4,09 4,95 787,038 -0,90 4,33 4,48 769,951 0,42 3,23 4,11

Set. 728,040 0,50 4,39 3,00 736,362 -0,01 4,09 3,37 792,508 0,70 5,06 2,60 773,520 0,46 3,71 4,35

Out. 732,041 0,55 4,96 3,29 741,333 0,68 4,79 3,15 799,190 0,84 5,94 3,29 774,939 0,18 3,90 4,18

Nov. 738,264 0,85 5,85 5,38 743,558 0,30 5,11 3,97 808,097 1,11 7,12 6,24 775,225 0,04 3,94 4,08

Dez. 751,121 1,74 7,70 7,70 759,112 2,09 7,30 7,30 827,005 2,34 9,63 9,63 776,839 0,21 4,15 4,15

2020                

Jan. 751,820 0,09 0,09 7,72 762,733 0,48 0,48 7,81 825,952 -0,13 -0,13 9,70 779,766 0,38 0,38 4,04

Fev. 751,910 0,01 0,11 6,40 762,423 -0,04 0,44 6,82 825,694 -0,03 -0,16 7,74 782,336 0,33 0,71 4,29

Mar. 764,276 1,64 1,75 7,01 771,908 1,24 1,69 6,81 844,960 2,33 2,17 8,78 784,338 0,26 0,97 4,23

Abr. 764,656 0,05 1,80 6,10 778,101 0,80 2,50 6,68 845,850 0,11 2,28 7,72 786,070 0,22 1,19 4,06

Mai. 772,843 1,07 2,89 6,81 780,280 0,28 2,79 6,51 860,827 1,77 4,09 9,05 787,666 0,20 1,39 4,24

Jun. 785,221 1,60 4,54 7,84 792,429 1,56 4,39 7,31 879,957 2,22 6,40 10,56 790,331 0,34 1,74 3,68

Jul. 803,584 2,34 6,98 10,37 810,083 2,23 6,71 9,27 907,577 3,14 9,74 14,27 799,589 1,17 2,93 4,29

Ago. 834,713 3,87 11,13 15,23 832,313 2,74 9,64 13,02 956,905 5,44 15,71 21,58 805,356 0,72 3,67 4,60

Set. 862,259 3,30 14,80 18,44 868,442 4,34 14,40 17,94 998,786 4,38 20,77 26,03 814,701 1,16 4,87 5,32

Out. 893,977 3,68 19,02 22,12 896,505 3,23 18,10 20,93 1.047,327 4,86 26,64 31,05 828,778 1,73 6,69 6,95

Nov. 917,538 2,64 22,16 24,28 925,887 3,28 21,97 24,52 1.081,963 3,31 30,83 33,89 839,382 1,28 8,05 8,28

Dez. 924,504 0,76 23,08 23,08 934,758 0,96 23,14 23,14 1.089,291 0,68 31,72 31,72 845,268 0,70 8,81 8,81

2021                

Jan. 951,395 2,91 2,91 26,55 958,844 2,58 2,58 25,71 1.132,015 3,92 3,92 37,06 852,809 0,89 0,89 9,37

Fev. 977,133 2,71 5,69 29,95 983,063 2,53 5,17 28,94 1.170,548 3,40 7,46 41,77 868,929 1,89 2,80 11,07

Mar. 998,344 2,17 7,99 30,63 1.011,948 2,94 8,26 31,10 1.200,887 2,59 10,24 42,12 880,265 1,30 4,14 12,23

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

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

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

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

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

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 15,93

Out.                   1.081,301 1,60 16,96 20,95 1.091,283 0,64 16,74 21,73 1.309,257 1,90 20,19 25,01 952,596 0,86 12,70 14,94
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. 4A partir de Janeiro/2012 índices calculados pela nova estrutura de ponderação/classificação (POF 2008/2009) dos 
produtos e serviços e pesos regionais atualizados. Os indicadores IPC-BR-DI Bens Comercializáveis e IPC-BR-DI Bens Não Comercializáveis não foram disponibilizados até o fechamento desta edição. Fontes:  FGV IBRE e IBGE.

Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC-BR -DI (FGV) INPC (IBGE)4 IPCA (IBGE)4

Índice1

(Base: Ago. 

94 = 100)

Variação (%)

Bens 

Comer-

cializáveis

Bens Não  

Comercializáveis
Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%) Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%)

Total
Tarifas 

Públicas

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices (Base: Ago. 94 = 100)1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

Código FGV 

Dados
1390594 1001440 1001441 1001442 1004964 2421 1004963 156038

2014 437,113 – 6,52 6,87 325,906 588,990 717,813 4.064,50 – 6,04 6,23 3.953,15 – 6,33 6,41

2015 477,370 – 9,21 10,53 346,126 652,174 812,236 4.443,94 – 9,34 11,28 4.310,12 – 9,03 10,67

2016 518,122 – 8,54 6,18 377,175 706,476 886,816 4.858,19 – 9,32 6,58 4.686,79 – 8,74 6,29

2017 537,700 – 3,78 3,23 387,717 736,560 930,899 5.002,44 – 2,97 2,07 4.848,31 – 3,45 2,95

2018 558,201 – 3,81 4,32 393,114 773,213 1001,608 5.146,17 – 2,87 3,43 5.025,99 – 3,66 3,75

2019               

Jan. 570,680 0,57 0,57 4,19 399,568 792,632 1024,510 5.234,86 0,36 0,36 3,57 5.116,93 0,32 0,32 3,78

Fev. 572,670 0,35 0,92 4,38 400,253 796,043 1026,661 5.263,13 0,54 0,90 3,94 5.138,93 0,43 0,75 3,89

Mar. 576,401 0,65 1,57 4,88 401,406 802,558 1034,150 5.303,66 0,77 1,68 4,67 5.177,47 0,75 1,51 4,58

Abr. 580,025 0,63 2,21 5,19 402,981 808,471 1044,304 5.335,48 0,60 2,29 5,07 5.206,98 0,57 2,09 4,94

Mai. 581,305 0,22 2,44 4,99 403,712 810,400 1053,074 5.343,48 0,15 2,44 4,78 5.213,75 0,13 2,22 4,66

Jun. 581,163 -0,02 2,41 3,73 403,592 810,221 1051,444 5.344,01 0,01 2,45 3,31 5.214,27 0,01 2,23 3,37

Jul. 582,952 0,31 2,73 3,87 404,039 813,442 1057,725 5.349,35 0,10 2,55 3,16 5.224,18 0,19 2,42 3,22

Ago. 583,925 0,17 2,90 3,97 404,921 814,611 1064,110 5.355,77 0,12 2,68 3,28 5.229,93 0,11 2,54 3,43

Set. 583,944 0,00 2,90 3,51 405,346 814,261 1066,635 5.353,09 -0,05 2,63 2,92 5.227,84 -0,04 2,49 2,89

Out. 583,443 -0,09 2,82 2,93 405,970 812,676 1064,112 5.355,23 0,04 2,67 2,55 5.233,07 0,10 2,60 2,54

Nov. 586,276 0,49 3,31 3,61 408,470 816,140 1075,755 5.384,15 0,54 3,22 3,37 5.259,76 0,51 3,12 3,27

Dez. 590,781 0,77 4,11 4,11 416,090 818,319 1076,472 5.449,84 1,22 4,48 4,48 5.320,25 1,15 4,31 4,31

2020               

Jan. 594,240 0,59 0,59 4,13 416,895 824,351 1081,801 5.460,19 0,19 0,19 4,30 5.331,42 0,21 0,21 4,19

Fev 594,200 -0,01 0,58 3,76 417,326 823,940 1075,251 5.469,47 0,17 0,36 3,92 5.344,75 0,25 0,46 4,01

Mar 596,222 0,34 0,92 3,44 419,081 826,485 1074,724 5.479,32 0,18 0,54 3,31 5.348,49 0,07 0,53 3,30

Abr. 595,129 -0,18 0,74 2,60 419,013 824,433 1062,414 5.466,72 -0,23 0,31 2,46 5.331,91 -0,31 0,22 2,40

Mai. 591,934 -0,54 0,20 1,83 418,295 818,840 1044,348 5.453,05 -0,25 0,06 2,05 5.311,65 -0,38 -0,16 1,88

Jun. 594,046 0,36 0,55 2,22 420,631 821,124 1050,879 5.469,41 0,30 0,36 2,35 5.325,46 0,26 0,10 2,13

Jul. 596,930 0,49 1,04 2,40 423,538 824,457 1064,053 5.493,48 0,44 0,80 2,69 5.344,63 0,36 0,46 2,31

Ago. 600,114 0,53 1,58 2,77 427,238 827,761 1072,980 5.513,26 0,36 1,16 2,94 5.357,46 0,24 0,70 2,44

Set. 605,058 0,82 2,42 3,62 432,697 833,109 1085,003 5.561,23 0,87 2,04 3,89 5.391,75 0,64 1,34 3,14

Out. 609,010 0,65 3,09 4,38 437,456 837,083 1092,462 5.610,72 0,89 2,95 4,77 5.438,12 0,86 2,22 3,92

Nov. 614,740 0,94 4,06 4,86 442,467 844,279 1108,278 5.664,02 0,95 3,93 5,20 5.486,52 0,89 3,13 4,31

Dez. 621,342 1,07 5,17 5,17 448,077 852,693 1125,537 5.746,71 1,46 5,45 5,45 5.560,59 1,35 4,52 4,52

2021               

Jan. 623,016 0,27 0,27 4,84 451,481 853,314 1113,129 5.762,23 0,27 0,27 5,53 5.574,49 0,25 0,25 4,56

Fev. 626,371 0,54 0,81 5,41 453,076 858,540 1127,817 5.809,48 0,82 1,09 6,22 5.622,43 0,86 1,11 5,20

Mar. 632,616 1,00 1,81 6,10 456,519 867,913 1156,524 5.859,44 0,86 1,96 6,94 5.674,72 0,93 2,05 6,10

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

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

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

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

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

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

Out. 668,289 0,77 7,56 9,73 476,901 920,938 1288,141 6.232,36 1,16 8,45 11,08 6.018,51 1,25 8,24 10,67
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Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Código 

FGV Dados
1006777 100199 100563 1001836

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

Índice de Confiança da Indústria (CNAE 2.0)²
Nível de Utilização 

da Capacidade 

Instalada (%) sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas sem 

Ajuste Sazonal

1416209 1416212 1416210 1416211 1412616

Notas: Índices de preços - 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Indicadores Industriais - Sondagem Industrial / FGV - 1De 2001 a 2016, média do ano.2 Seguindo 
as melhores práticas estatísticas internacionais, a partir de novembro de 2015 a classificação setorial de empresas e produtos/serviços das sondagens empresariais produzidas pelo IBRE/FGV será atualizada para o sistema da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em sua versão 2.0. Informamos que, a partir do mês de março e enquanto durar o período de isolamento social devido à pandemia da COVID-19, o DIEESE suspendeu a pesquisa do Índice de Custo 
de Vida na Cidade de São Paulo. Fontes: Fipe e Dieese (Índices de preços), FGV IBRE (Sondagem Industrial).

 91,3 91,2 91,2 92,1 81,2

 77,8 77,6 77,9 79,4 76,4

 82,2 82,2 82,1 83,6 73,9

 92,5 92,6 90,7 95,0 74,4

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

    

 94,6 97,7 96,4 93,3 72,7

 97,6 98,2 99,3 96,0 74,1

 98,0 97,1 98,0 98,2 73,6

 99,8 97,7 99,0 100,7 73,5

 97,7 96,6 97,7 97,7 74,8

 96,0 95,5 95,9 96,5 74,5

 96,2 95,1 92,9 99,9 74,9

 97,7 95,9 94,8 100,8 75,9

 97,9 95,9 96,3 99,9 76,5

 95,6 95,4 95,7 95,9 77,5

 95,1 96,9 97,1 93,3 77,3

 95,3 99,4 100,3 90,2 76,0

    

 97,5 100,9 99,8 95,2 74,0

 99,7 101,4 100,6 98,7 75,6

 99,0 97,5 100,4 97,5 74,2

 62,4 58,2 68,6 58,6 56,5

 64,1 61,4 69,5 61,2 59,9

 77,9 77,6 78,4 79,1 66,1

 90,5 89,8 87,4 94,5 71,8

 100,5 98,7 97,6 103,6 75,5

 108,6 106,7 107,3 109,1 79,3

 112,0 111,2 114,0 108,8 81,7

 112,0 113,1 119,1 103,6 81,8

 110,6 114,9 120,1 99,9 80,2

    

 108,4 111,3 116,2 99,6 78,1

 107,6 107,9 115,6 98,6 78,5

 106,4 104,2 112,5 99,4 77,2

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

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

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

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

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

 108,9 106,4 109,1 108,0 81,3

 106,2 105,2 108,1 103,7 83,2

2014 396,680 – 5,05 5,20 – 332,72 344,90

2015 430,162 – 8,44 11,07 – 370,42 389,15

2016 469,422 – 9,13 6,54 – 444,41 456,48

2017 483,489 – 3,00 2,27 – 425,07 434,88

2018 496,066 – 2,60 3,02 – 440,26 444,49

2019       

Jan. 507,094 0,58 0,58 3,14 0,43 460,46 467,65

Fev. 509,850 0,54 1,13 4,13 0,35 464,47 482,40

Mar. 512,454 0,51 1,64 4,66 0,54 496,33 509,11

Abr. 513,925 0,29 1,93 4,99 0,32 515,58 522,05

Mai. 513,836 -0,02 1,92 4,77 0,20 492,93 507,70

Jun. 514,631 0,15 2,07 3,88 -0,21 498,67 501,68

Jul. 515,371 0,14 2,22 3,79 0,17 479,28 493,16

Ago. 517,073 0,33 2,56 3,71 0,13 462,24 481,44

Set. 517,081 0,00 2,56 3,31 -0,11 458,21 473,85

Out. 517,931 0,16 2,73 2,98 -0,04 462,57 473,59

Nov. 521,464 0,68 3,43 3,53 0,46 455,37 465,81

Dez. 526,364 0,94 4,40 4,40 1,09 516,91 506,50

2020       

Jan. 527,874 0,29 0,29 4,10 0,64 507,13 517,51

Fev. 528,434 0,11 0,39 3,64 0,12 505,55 519,76

Mar. 528,970 0,10 0,50 3,22 - 533,65 518,50

Abr. 527,362 -0,30 0,19 2,61 - 544,34 556,25

Mai. 526,085 -0,24 -0,05 2,38 - 558,81 556,36

Jun. 528,134 0,39 0,34 2,62 - 512,84 547,03

Jul. 529,429 0,25 0,58 2,73 - 505,72 524,74

Ago. 533,554 0,78 1,37 3,19 - 529,76 539,95

Set. 539,531 1,12 2,50 4,34 - 563,75 563,35

Out. 545,957 1,19 3,72 5,41 - 592,25 595,87

Nov. 551,590 1,03 4,79 5,78 - 629,63 629,18

Dez. 555,921 0,79 5,62 5,62 - 621,09 631,46

2021       

Jan. 560,717 0,86 0,86 6,22 - 644,00 654,15

Fev. 561,979 0,23 1,09 6,35 - 629,82 639,47

Mar. 565,962 0,71 1,81 6,99 - 612,56 626,00

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

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

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

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

Ago. 589,620 1,44 6,06 10,51 - 634,18 650,50

Set. 596,263 1,13 7,26 10,52 - 643,06 673,45

Out. 602,199 1,00 8,32 10,30 - 673,85 693,79
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria Geral Indústria Extrativa Mineral2

Variação (%) (Base: Média 2012 = 100) Variação (%) (Base: Média 2012 = 100)

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses1

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Código 

FGV Dados
1416147 1416146 1416149 1416150

Notas: 1Indicadores industriais - A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada. 2De 2002 a 2015, 
média do ano. A série reformulada tem início em janeiro de 2002. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

2014 -3,02 – 98,99 – 6,79 – 102,90 –

2015 -8,25 – 90,83 – 3,87 – 106,88 –

2016 -6,41 – 85,00 – -9,44 – 96,79 –

2017 2,50 – 87,13 – 4,53 – 101,18 –

2018 0,99 – 87,98 – 0,01 – 101,18 –

2019        

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

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

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

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 86,60

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,70 -12,50 -5,37 87,50 88,40

Jul. -1,54 -1,27 93,40 86,30 -11,92 -6,22 96,30 92,10

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

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,90 -9,73 -6,50 98,10 93,90

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,30 -9,47 -7,34 98,90 93,50

Nov. -1,07 -1,28 88,00 86,60 -9,46 -8,25 92,40 92,10

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

2020        

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

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

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,50 -5,88 -9,54 83,20 88,00

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 76,70 -2,82 -5,15 86,50 87,70

Jul. -9,57 -5,66 91,00 84,30 -2,16 -4,26 97,60 93,20

Ago. -8,57 -5,70 93,90 86,40 -2,12 -4,27 100,40 94,00

Set. -7,12 -5,46 95,30 88,60 -2,35 -4,38 94,10 89,40

Out. -6,30 -5,54 97,30 89,20 -2,77 -4,26 92,80 87,40

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 87,30

2021        

Jan. 2,38 -4,24 81,90 90,60 0,23 -1,98 88,00 88,50

Fev. 1,32 -4,20 79,10 89,70 -3,04 -2,50 74,80 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 91,90

Jun. 12,97 6,63 87,70 86,60 2,22 -1,07 90,10 91,60

Jul. 10,98 7,00 92,10 85,60 1,41 -1,44 94,90 90,50

Ago. 9,25 7,19 93,30 85,00 1,00 -1,40 99,00 92,10

Set. 7,53 6,43 91,60 84,70 1,26 -0,75 97,10 91,80
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base 

Fixa com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo 

semi e Não 

Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

Código FGV 
Dados

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

Indicadores industriais - 1A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada.  A série reformulada 
tem início em janeiro de 2002. 2De 2002 a 2015, média do ano. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

2014 -4,17 – 98,52 98,66 92,74 98,16 93,58 108,97 99,43 98,39 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,98 84,90 83,88 79,47 102,50 94,48 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,58 74,08 75,62 94,17 91,51 100,12 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,73 76,11 80,24 90,05 92,35 103,39 72,45 88,33 75,02 92,89

2018 1,10 – 86,32 86,35 87,00 78,78 78,25 90,42 93,25 108,57 77,58 88,38 80,90 92,62

2019              

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

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,30 85,70 77,10 77,00 90,70 99,10 104,10 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,80 86,20 78,50 76,30 89,40 100,70 105,10 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 88,80 87,50 85,20 81,40 89,50 103,40 106,70 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,40 86,80 87,10 79,50 93,30 96,90 106,40 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,30 85,60 78,20 77,50 92,30 98,20 100,70 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,60 84,70 81,60 77,40 92,30 93,60 103,40 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,00 84,30 80,60 76,80 94,40 92,20 105,00 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,30 84,10 78,00 77,90 93,00 93,80 103,10 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 87,80 81,40 79,10 77,20 91,90 94,90 106,20 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,00 80,80 77,70 77,80 93,60 96,60 104,40 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,90 79,40 69,20 78,50 97,60 99,40 105,20 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 86,70 83,50 78,90 79,10 100,00 98,50 106,20 66,00 81,50 71,80 84,10

Fev. 0,57 0,17 78,70 86,60 83,60 79,80 80,80 98,60 99,30 108,20 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 79,30 82,20 73,30 64,40 98,40 81,80 107,90 69,50 79,70 68,90 79,40

Abr. -9,19 -2,29 57,60 60,90 58,30 49,50 39,00 81,70 50,40 107,50 37,40 66,70 13,10 66,30

Mai. -12,40 -5,27 69,80 68,70 62,80 57,30 43,10 95,20 82,00 98,50 52,30 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,94 -5,71 77,30 75,70 63,20 63,60 57,70 91,80 104,50 100,90 59,10 82,40 47,90 85,20

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

Ago. -9,45 -5,91 93,10 85,50 78,00 75,50 78,90 99,60 105,30 105,40 72,90 98,20 82,10 95,90

Set. -7,77 -5,61 95,50 88,50 82,20 84,10 83,20 100,00 106,30 108,70 79,70 96,90 86,70 101,40

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

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

Dez. -4,63 -4,63 82,50 91,60 102,30 94,90 99,80 96,80 99,90 105,80 80,40 84,00 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,66 -4,54 81,10 91,00 89,90 92,70 97,30 95,50 99,30 111,20 77,30 83,90 69,10 83,40

Fev. 1,97 -4,42 79,70 90,40 91,20 95,30 88,10 95,00 97,80 111,90 82,70 79,40 70,50 80,60

Mar. 5,28 -3,20 86,50 87,70 90,60 94,30 82,70 97,50 92,60 112,10 90,70 87,70 77,30 84,10

Abr. 12,21 1,71 80,90 85,70 90,80 96,50 78,10 88,00 96,90 109,10 84,10 83,60 69,50 78,50

Mai. 14,85 5,78 87,90 86,60 93,10 94,70 76,30 90,60 100,80 108,80 90,60 91,00 69,00 88,10

Jun. 14,54 7,71 87,40 86,00 93,60 97,40 76,50 94,20 102,70 104,20 90,90 91,30 63,00 86,90

Jul. 12,38 8,21 91,80 85,00 92,70 93,60 76,00 96,60 92,70 105,30 96,60 95,10 64,90 93,20

Ago. 10,45 8,43 92,60 84,30 93,10 93,90 77,40 94,20 99,60 107,50 96,00 96,10 67,70 94,80

Set. 8,42 7,46 90,90 84,10 90,80 95,70 76,50 95,10 97,90 108,80 91,70 93,30 67,30 96,30
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Notas: Para dados anuais, apresenta-se o valor acumulado no ano / ¹Para dados anuais, dá-se a média do ano. ² Deflacionada pelo IPA; A partir da edição de out/02, a base da série passa a ser janeiro de 1999, e a cesta de moedas e seus 
respectivos pesos no cálculo da taxa efetiva passam a ser: euro (0,465094), dólar norte-americano (0,270294), o iene japonês (0,103379), o peso argentino (0,097698), e libra esterlina (0,063535). *Em abril de 2015, o Banco Central do Brasil 
passou a divulgar as estatísticas de setor externo da economia brasileira em conformidade com a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Fontes: FGV IBRE, Banco Central e SECEX.

Setor Externo  (US$ milhões)

Período

Taxa de Câmbio Real1

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

R$/US$2 Efetiva2

Balança Comercial Balanço de Pagamentos (BPM6)*

Total de 

Exportação

Total de 

Importação
Saldo

Transações 

Correntes

(Saldo)

Balança 

Comercial e 

Serviços

Serviços
Renda 

Primária

Renda 

Secundária

Conta  

Capital

Conta 

Financeira

Erros e 

Omissões

Código 

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

2014 54,43 51,79 224.974 229.127 -4.155 -101.679 -54.978 -48.239 -49.427 2.725 232 -96.856 4.592

2015 70,38 62,59 190.971 171.459 19.512 -54.789 -19.605 -37.050 -37.935 2.751 461 -56.647 -2.319

2016 65,62 55,79 185.234 137.586 47.648 -24.475 13.942 -30.602 -41.543 3.126 274 -16.093 8.109

2017 62,22 53,59 217.739 150.750 66.989 -22.033 19.001 -38.324 -43.170 2.135 379 -17.075 4.579

2018 68,72 58,15 239.265 181.231 58.035 -51.457 7.382 -35.990 -58.824 -15 440 -52.339 -1.322

2019             

Jan. 68,21 57,49 18.002 16.388 1.614 -9.348 -2.912 -2.926 -6.218 -218 34 -7.546 1.768

Fev. 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -2.714 -717 -2.421 -1.807 -191 15 -3.685 -986

Mar. 69,18 56,45 17.429 13.133 4.296 -3.528 465 -2.416 -3.912 -81 50 -2.101 1.378

Abr. 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -2.846 740 -3.242 -3.790 204 29 -3.311 -493

Mai. 71,13 56,20 20.592 14.968 5.624 -3.359 605 -3.214 -4.338 374 17 -4.836 -1.494

Jun. 67,45 53,53 18.406 13.029 5.377 -2.745 114 -3.490 -2.990 131 4 -4.172 -1.431

Jul. 66,02 52,53 20.151 17.759 2.391 -11.636 -3.126 -3.452 -8.673 162 73 -11.793 -230

Ago. 70,79 54,48 19.670 15.570 4.100 -6.159 -985 -2.317 -5.502 328 68 -7.963 -1.871

Set. 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -3.737 -283 -2.476 -3.735 281 25 -3.994 -282

Out. 71,62 53,88 19.577 17.027 2.550 -9.257 -3.057 -3.655 -6.331 131 18 -8.738 501

Nov. 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -4.209 -492 -2.309 -3.879 162 17 -5.543 -1.350

Dez. 70,35 53,42 18.503 12.556 5.947 -5.491 706 -3.572 -6.098 -99 22 -676 4.794

Acum. Ano/19 69,77 55,03 225.384 177.348 48.036 -65.030 -8.942 -35.489 -57.272 1.184 369 -64.357 304

2020             

Jan. 70,58 56,69 14.430 17.190 -2.760 -10.920 -5.846 -2.224 -5.200 127 59 -11.057 -196

Fev. 73,34 58,14 15.356 13.849 1.507 -4.914 -1.713 -2.430 -3.379 178 34 -2.775 2.105

Mar. 80,18 63,15 18.312 14.267 4.046 -3.311 178 -1.913 -3.660 171 31 -4.339 -1.059

Abr. 83,45 65,93 17.594 11.431 6.163 2.488 3.616 -1.262 -1.365 237 26 3.436 922

Mai. 89,97 68,71 17.520 10.682 6.838 685 1.481 -1.672 -1.008 212 22 2.798 2.091

Jun. 81,02 62,52 17.479 10.977 6.502 3.119 4.837 -1.041 -1.948 230 18 3.240 103

Jul. 80,28 62,64 19.416 11.815 7.601 -510 4.510 -2.027 -5.225 205 38 -1.281 -808

Ago. 80,16 63,11 17.404 11.585 5.819 1.105 3.494 -1.452 -2.678 289 26 1.870 739

Set. 75,01 59,13 18.223 13.140 5.083 -160 2.617 -1.747 -2.984 206 60 700 801

Out. 75,41 58,99 17.649 13.245 4.404 -1.152 2.008 -1.675 -3.310 150 33 -474 644

Nov. 69,89 55,18 17.345 14.857 2.488 -2.463 -88 -1.773 -2.486 111 36 -510 1.917

Dez. 66,30 53,30 18.452 15.749 2.703 -8.458 -3.665 -1.726 -5.022 229 3.758 -4.081 620

Acum. Ano/20 77,13 60,62 209.180 158.787 50.394 -24.492 11.428 -20.941 -38.264 2.344 4.141 -12.472 7.878

2021             

Jan. 67,47 57,60 14.961 15.167 -206 -8.324 -3.595 -990 -5.013 284 23 -8.473 -172

Fev. 67,08 56,29 16.374 14.539 1.835 -3.971 -1.774 -1.416 -2.487 289 21 -4.234 -284

Mar. 68,38 56,37 24.325 17.864 6.461 -5.189 -1.582 -1.058 -4.126 518 23 -5.993 -826

Abr. 66,33 54,66 25.987 16.096 9.891 4.302 7.495 -1.192 -3.394 201 9 3.881 -431

Mai. 60,61 49,94 26.233 17.648 8.585 2.543 5.795 -1.631 -3.499 248 -13 2.656 125

Jun. 58,06 47,40 28.150 17.834 10.315 1.931 5.745 -1.608 -4.048 235 20 72 -1.879

Jul. 59,43 48,47 25.575 18.121 7.454 -1.104 5.004 -1.332 -6.360 252 30 532 1.606

Ago. 60,72 49,18 27.281 19.551 7.730 387 4.170 -1.571 -3.996 213 36 1.033 610

Set. 62,74 50,77 24.395 19.963 4.433 -1.895 1.232 -1.351 -3.397 270 21 -1.947 -73

Out. 66,26 53,30 22.518 20.519 1.999 -4.464 -166 -1.468 -4.596 298 16 -4.746 -299
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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.

*Emprego e Renda - PNADc

Período

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

Massa de Rendimento 

Médio Real Habitual  

de Pessoas Ocupadas 

(todos os trabalhos) em  

milhões de Reais

Taxa de  

Desocupação

Nível da 

Ocupação

Taxa de 

Participação na 

Força de Trabalho

Pessoas 

Ocupadas (todos 

os trabalhos)

Posição na Ocupação (trabalho principal)

Empregado no 

Setor Privado 

com Carteira

Empregado no 

Setor Privado 

sem Carteira Trabalhador 

Doméstico

Empregado no 

Setor Público 

(inclusive servi-

dor estatutário 

e militar)

Empregador
Conta 

Própria
(exclusive trabalhadores 

domésticos)

Código FGV 

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

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. 14,9 49,0 57,6 2.766 2.519 1.798 996 4.302 7.388 1.978 225.237

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. 14,2 52,1 60,8 2.562 2.428 1.666 950 4.121 6.123 1.879 223.751

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

Ago. 13,1 50,9 58,6 2.489 2.365 1.584 929 3.979 6.111 1.878 219.164

Set. 12,6 54,1 61,9 2.459 2.354 1.591 920 3.896 6.047 1.879 223.549
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