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Carta do IBRE
6 IVAR, novo índice de preços de aluguel do FGV IBRE, 

pode aprimorar contratos e política econômica
O FGV IBRE lançou o IVAR, índice de variação de aluguéis 
residenciais, que se espera seja uma importante adição 
ao conjunto de índices de preços produzidos pelo 
IBRE. A evolução dos preços de aluguéis é uma variável 
econômica de enorme relevância, e cuja aferição não é 
nada trivial. A dificuldade em estimar adequadamente 
a inflação dos aluguéis é um tradicional problema que 
afeta as negociações de milhões de contratos e, também, a 
análise macroeconômica em diversos aspectos, incluindo 
até o fiscal. A correta medição da evolução dos preços 
dos aluguéis, quando o IVAR calculado retroativamente é 
inserido nos índices de preços ao consumidor, indica que a 
inflação total efetiva nos últimos anos não foi exatamente 
a registrada nos índices oficiais – e as diferenças são 
significativas em alguns casos.

Entrevista 
12 “Cada dia mais, a Constituição é menos”
Quando perguntado sobre as preocupações em torno da 
economia e das perspectivas políticas para 2022, tratadas 
exaustivamente na mídia a partir da análise de pesquisas e 
projeções, Joaquim Falcão sai da superfície da conjuntura 
e, de seu mergulho, retorna com temas basilares que 
reconfiguram a ordem do debate. Nesta entrevista para a 
Conjuntura Econômica, o membro da Academia Brasileira 
de Letras defende que o sistema financeiro precisa de uma 
cirurgia institucional “para aprender com as consequências” 
que ajuda a provocar sobre o processo de produção de 
bem-estar para os brasileiros. Alerta sobre a dificuldade 
do Supremo de dar conta dos processos a decidir, fazendo 
bypasses que ampliam a insegurança, inclusive econômica. 
E afirma que a ameaça à democracia não é eleitoral, mas 
sim a da pobreza.

Macroeconomia
18 A poupança que fica(rá) 
O aumento da poupança constituiu um diferencial no 
cenário macroeconômico da pandemia da Covid-19. Como 
em outras crises, marcadas por grave incerteza, houve uma 
disparada da poupança dita precaucional. Desta vez, as 
restrições ao consumo acentuaram esse fenômeno. Este 
também é marcado por mudanças de comportamento 

decorrentes das novas tendências estruturais na economia 
e na sociedade, mais digitalizada, mais automatizada, mais 
trabalho independente, menos proteção social pública. 

Capa | Perspectivas
30 2022 sob pressão
Com uma reação melhor que a esperada da atividade no 
início do ano, 2021 se despediu deixando uma expansão 
do PIB acima da inicialmente projetada – de 4,6% conforme 
prevê o Boletim Macro de dezembro –, mas em preocupante 
desaceleração, quitando impulso para 2022. As estimativas 
do IBRE são de que este ano a economia crescerá 0,7%. 
Com uma economia andando de lado, uma recuperação 
do mercado de trabalho incompleta, e um período eleitoral 
que promete dose extra de turbulência, espera-se mais um 
ano árduo à frente. “A atividade oscilará muito. No primeiro 
trimestre, a tendência é de crescimento, com ajuda do 
desempenho do agronegócio, talvez serviços públicos. 
Mas no segundo trimestre o agro já sai de cena, a base de 
comparação com o segundo tri de 2021 é desfavorável, e 
podemos ter um PIB negativo. Talvez no terceiro tri haja uma 
acomodação. Na média, a sensação será de uma economia 
estagnada”, resume Silvia Matos, coordenadora do Boletim 
Macro IBRE. “Nada que se assemelhe a um desastre, mas que 
efetivamente não terá grande força.”

Saneamento
42 Equilibrando riscos e retornos nos investimentos
A evolução da variante ômicrom no hemisfério Norte não 
dá muita razão para alento quanto ao fim da pandemia 
que nos assombra nos últimos 2 anos. Apesar de ficar cada 
vez mais claro que teremos que aprender a conviver com 
o vírus, o comportamento dos mercados reflete incerteza e 
preocupação aumentadas. Investimentos em infraestrutura 
são vistos como importantes instrumentos na recuperação 
da crise da pandemia ao redor do mundo. Mais do que 
fechar gaps e aumentar a produtividade, trata-se de 
aproveitar a oportunidade de adaptar ativos na transição 
para uma economia de baixo carbono. Estados Unidos e 
Europa, notadamente, têm feitos esforços para canalizar 
recursos para investimentos em infraestrutura sustentáveis. 
O Brasil nos últimos 5 anos tem tido avanços importantes 
em infraestrutura, a despeito das crises recentes. Mais de 
uma centena de leilões permitiram alocar ativos e direitos 
em telecomunicações, transportes (rodovias, aeroportos, 
portos) e energia.  
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Com o objetivo de atender às de-
mandas da sociedade para uma 
mais correta e detalhada mensu-
ração e compreensão da inflação 
e da variação de preços em geral, 

em inúmeros setores e aspectos, o FGV IBRE lançou o 
índice de variação de aluguéis residenciais (IVAR), que 
se soma à série de indicadores produzidos pelo IBRE. O 
novo indicador tem como base os preços dos aluguéis efe-
tivamente praticados, já que são captados diretamente dos 
contratos de aluguel firmados entre locador e locatário.

Acompanhar adequadamente a evolução dos preços dos 
aluguéis residenciais no Brasil sempre foi um grande desa-
fio, já que os valores anunciados nas ofertas de locação de 
imóveis, por anúncios em jornais ou divulgados em sites 
das imobiliárias, normalmente não refletem os preços prati-
cados. É comum haver negociações que levam a uma queda 
no preço originalmente pedido, o que não é computado nos 
valores que vão modelar a inflação de aluguéis.

Paulo Picchetti, pesquisador do FGV IBRE, que lide-
rou os esforços para a criação do IVAR, comenta na Car-
ta do IBRE que está circulando na revista Conjuntura 
Econômica, que “não se trata de mais um índice baseado 
na oferta de preços de aluguel, mas sim efetivamente de 
um índice dos preços praticados no mercado em contra-
tos de aluguel”.

A Carta ressalta que “ao lançar um produto como 
o IVAR, a intenção do FGV IBRE não é a de torná-lo 

Nota do Editor
necessariamente o indexador dos contratos de aluguéis 
residenciais no Brasil, mas sim a de colaborar com a 
sociedade brasileira ao disponibilizá-lo para que seja 
utilizado quando e nas circunstâncias que os agentes 
econômicos julgarem apropriadas. Acreditamos que o 
IVAR tem potencial de se tornar um importante índice 
para os contratos de aluguel, mas é a própria socieda-
de que deve decidir se isso ocorrerá, e sob que condi-
ções. Nosso compromisso, como de hábito, é com a 
excelência técnica e a total transparência da metodo-
logia do novo indicador, dos seus componentes e dos 
respectivos pesos”.

O novo indicador, no entanto, poderá ter impactos 
relevantes nas análises macroeconômicas, como chama 
a atenção Silvia Matos, coordenadora do Boletim Ma-
cro FGV IBRE, mencionada na Carta: “o fato de que 
a correta medição da evolução dos preços dos aluguéis, 
quando o IVAR calculado retroativamente é inserido nos 
índices de preços ao consumidor, indica que a inflação 
total efetiva nos últimos anos não foi exatamente a re-
gistrada nos índices oficiais”. Outros impactos poderão 
ser sentidos na questão fiscal e na política monetária, 
em função de uma análise mais correta da evolução dos 
preços no país.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O FGV IBRE está lançando o 
IVAR, índice de variação de alu-
guéis residenciais, que se espera 
que seja uma importante adição 
ao conjunto de índices de preços 
produzidos por nossa instituição. 
A evolução dos preços de aluguéis 
é uma variável econômica de enor-
me relevância, cuja aferição não é 
nada trivial. A dificuldade em es-
timar adequadamente a inflação 
dos aluguéis é um tradicional pro-
blema que afeta as negociações de 
milhões de contratos e também a 
análise macroeconômica em diver-
sos aspectos, incluindo até o fiscal, 
como se verá adiante nesta Carta. 
Dessa forma, o FGV IBRE espera 
que o IVAR possa também ser útil 
para os policy-makers brasileiros.

A coleção de índices de preços do 
FGV IBRE, à qual se soma agora o 
IVAR, tem como objetivo atender 
às demandas da sociedade brasilei-
ra em termos da correta e detalhada 

mensuração e compreensão da infla-
ção e da variação de preços em ge-
ral, em inúmeros setores e aspectos. 
São indicadores com metodologias 
tecnicamente bem fundamentadas, 
abertas e transparentes, para que 
os usuários conheçam não apenas 
os resultados, mas também os pro-
cessos e as dinâmicas nas quais os 
preços se movimentam.

O FGV IBRE entende e saúda o 
fato de que não detém a exclusivida-
de desse importante trabalho, sendo 
parte de um grupo de respeitadas 
instituições, como o IBGE, o orga-
nismo oficial de estatísticas públicas 
do governo federal, e a Fipe, que se 
dedica ao cálculo da evolução dos 
preços na economia brasileira. O 
ambiente de colaboração e saudável 
competição entre essas instituições 
explica por que o Brasil é um país 
em desenvolvimento que se destaca 
pela abrangência e qualidade dos 
seus índices de inflação. 

Da mesma forma, ao lançar um 
produto como o IVAR, a intenção 
do FGV IBRE não é a de torná-lo 
necessariamente o indexador dos 
contratos de aluguéis residenciais 
no Brasil, mas sim a de colaborar 
com a sociedade brasileira ao dis-
ponibilizá-lo para que seja utilizado 
quando e nas circunstâncias que os 
agentes econômicos julgarem apro-

IVAR, novo índice de preços 
de aluguel do FGV IBRE, 
pode aprimorar contratos e 
política econômica

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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flação dos aluguéis, teria fechado o 
ano em 3,9%. No caso, 0,4 ponto 
percentual (p.p.) abaixo do resulta-
do oficial de 4,3%. Já o INPC teria 
ficado em 4%, 0,5 p.p. abaixo do 
resultado oficial de 4,5%. Em 2020, 
o IVAR praticamente não alteraria 
o resultado, e tanto o IPCA quan-
to o INPC repetiriam o resultado 
oficial de, respectivamente, 4,5% e 
5,5%. Já em 2021, Braz estima que 
o IPCA e o INPC, com a inclusão do 
IVAR, ficarão ambos 0,2 p.p. abai-
xo do resultado oficial, que ainda 

não havia sido divulgado quando 
esta Carta foi redigida.

Picchetti frisa que o fato de que 
a inclusão do IVAR no cálculo do 
IPCA tenha de forma geral mostra-
do que o índice oficial de inflação 
superestimou a alta de preços de 
2019 a 2021 não significa que uma 
aferição mais correta da inflação 
dos aluguéis sempre provocará efei-
tos nessa mesma direção. É perfeita-
mente possível que em outras con-
junturas o IPCA, ao ser comparado 

priadas. Acreditamos que o IVAR 
tem potencial de se tornar um im-
portante índice para os contratos de 
aluguel, mas é a própria sociedade 
que deve decidir se isso ocorrerá, 
e sob que condições. Nosso com-
promisso, como de hábito, é com 
a excelência técnica e a total trans-
parência da metodologia do novo 
indicador, dos seus componentes e 
dos respectivos pesos.

Como se sabe, a grande dificul-
dade em se mensurar a inflação dos 
aluguéis é que os valores anuncia-
dos nas ofertas de imóveis para lo-
cação usualmente não retratam os 
preços efetivamente praticados. No 
caso do IVAR, porém, os preços são 
captados diretamente de contratos 
de aluguel. Como explica o pesqui-
sador do FGV IBRE Paulo Picche-
tti, que liderou os esforços para a 
criação do IVAR: “não se trata de 
mais um índice baseado na oferta 
de preços de aluguel, mas sim efe-
tivamente de um índice dos preços 
praticados no mercado em contra-
tos de aluguel”. 

Como usuária dos índices de pre-
ço do FGV IBRE, Silvia Matos, coor-
denadora do Boletim Macro do FGV 
IBRE, chama a atenção para o fato 
de que a correta medição da evolu-
ção dos preços dos aluguéis, quando 
o IVAR calculado retroativamente 
é inserido nos índices de preços ao 
consumidor, indica que a inflação 
total efetiva nos últimos anos não 
foi exatamente a registrada nos ín-
dices oficiais – e as diferenças são 
significativas em alguns casos, como 
indicam os cálculos do pesquisador 
André Braz, do FGV IBRE, especia-
lista em inflação.

Em 2019, indica Braz, o IPCA, 
caso computasse o IVAR como a in-

Coleção de índices de 

preço do FGV IBRE tem 

o objetivo de atender a 

demandas da sociedade 

em termos da correta e 

detalhada mensuração e 

compreensão da inflação

com sua versão em que o IVAR é 
incluído, subestime a inflação. Não 
há nada no cálculo do IVAR e na 
metodologia atual de se computar 
os aluguéis no IPCA que determine 
que um resultado será sempre supe-
rior ou inferior ao outro.

De qualquer forma, essas di-
ferenças entre a inflação oficial e 
aquela calculada com a inclusão do 
IVAR, mais próxima da realidade 
por computar de forma mais veraz 
a variação do preço dos aluguéis, 
são obviamente relevantes para a 
política monetária e para as tran-
sações do mercado financeiro, pois 
impactam os juros e outras variá-
veis em termos reais. Outro aspecto 
macroeconômico relevante, contu-
do, que será destacado nesta Carta, 
é a política fiscal. A razão é que o 
IPCA corrige o teto constitucional 
dos gastos públicos e o INPC, além 
de reajustar o salário mínimo, inde-
xa ou é parâmetro para diversos be-
nefícios sociais e previdenciários.

Bernardo Motta e Juliana Damas-
ceno, pesquisadores da equipe do 
Boletim Macro do FGV IBRE, revi-
saram indicadores fiscais a partir da 
correção mencionada dos índices de 
inflação pela inclusão do IVAR.1 Eles 
explicam que, a partir da aprovação 
do teto de gastos em 2016, a execu-
ção orçamentária passou a ter sua 
dinâmica majoritariamente ditada 
pela inflação. De acordo com o IPCA 
acumulado em 12 meses até junho do 
ano anterior, a correção do teto fixou 
apenas uma correção monetária ao 
conjunto de despesas primárias, com 
poucas exceções. Entre elas, estão as 
transferências constitucionais e do 
Fundeb, além dos créditos extraordi-
nários abertos em virtude de despesas 
imprevisíveis e urgentes. 
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Assim, com a introdução do IVAR 
e as mudanças que o novo índice te-
ria causado nos índices de preços, 
cabe reconsiderar o quanto teria 
sido o teto de gastos e as respectivas 
despesas primárias. A diferença en-
tre o teto e os gastos primários como 
um todo, é bom lembrar, reside jus-
tamente nas despesas excetuadas do 
teto, principalmente em anos de uso 
expressivo dos créditos extraordiná-
rios, como em 2020, diante do en-
frentamento aos efeitos da pandemia 
da Covid-19. 

Para o recálculo das despesas, a 
partir do IVAR, a metodologia re-
quer que o ponto de partida seja o 
limite estabelecido pelo teto. Após 
aplicar o IPCA considerando os nú-
meros apurados no IVAR acumula-
do até junho para o teto de 2020 
(cuja base é 2019) e 2021 (cuja base 
é 2020), é preciso ainda considerar 
a proporção dessas despesas em 
relação ao histórico de gastos com 
pagamento efetivo. A razão para 
isso é lidar com a diferença cau-

sada pelas exceções ao teto, como 
mencionado anteriormente. Cabe 
esclarecer que pagamento efetivo 
é o critério adotado pelo Tesouro 
Nacional para computar o resul-
tado primário do governo central, 
considerando os valores com saque 
efetuado na Conta Única. A partir 
dessa correção, é possível obter, 
então, o novo volume de despesas 
primárias para 2020 e 2021, res-
peitando os demais parâmetros de 
execução do orçamento. 

A fim de se chegar ao impacto 
primário líquido, é preciso recalcu-
lar também a receita líquida do go-
verno, já que mudanças nos índices 
de inflação acabam por impactar 
preços de bens e serviços, salários, 
faturamento das empresas e demais 
itens que compõem a base de arre-
cadação federal. Nesse sentido, para 
incorporar o impacto do IVAR, a 
metodologia parte do cálculo da 
variação real e nominal da receita 
líquida de 2019 a 2021, a partir dos 
valores correntes e constantes (cal-
culados considerando o IPCA ofi-
cial) disponibilizados no Boletim do 
Resultado do Tesouro Nacional.2

Essa decomposição, por sua vez, 
permite obter o componente infla-
cionário implícito do crescimento 
nominal da receita líquida naqueles 
anos. O exercício seguinte consiste 
em reajustar a parcela inflacionária 
com o IPCA corrigido pelo IVAR, 
acumulando-a com a variação real 
obtida ateriormente. Dessa compo-
sição resulta a nova variação nomi-
nal da receita. Por fim, obtém-se a 
receita líquida corrigida de 2019 a 
2021 pelo encadeamento das novas 
taxas de variação nominal da recei-
ta líquida, a partir da receita líquida 
efetiva de 2018. 

Dificuldade de mensurar 

inflação de aluguéis é 

que valores em ofertas de 

locação não são usualmente 

os dos contratos. No caso 

do IVAR, porém, preços 

são os de contratos
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Com esses procedimentos, a re-
ceita líquida de 2019, 2020 e 2021 
cai, respectivamente, R$ 5,187 
bilhões (-0,39%), R$ 4,637 bi-
lhões (-0,39%) e R$ 8,813 bilhões 
(-0,57%). Todos os números refe-
rentes a 2021 já mencionados são 
projeções, pois os dados do ano 
fechado de 2021 ainda não haviam 
sido disponibilizados quando esta 
Carta foi produzida. 

Em relação à despesa, é relevante 
notar que o teto era reajustado, até 
2021, pelo IPCA acumulado entre 
julho de 2 anos antes e junho do ano 
anterior à sua validade (do teto rea-
justado). Como o recálculo do IPCA 
levando em consideração o IVAR 
recuou até 2018, só foi possível rees-
timar o teto de 2020 (corrigido pelo 
IPCA de julho de 2018 a junho de 
2019) e o de 2021, corrigido pelo 
IPCA de julho de 2019 a junho de 
2020. No caso da correção do teto 
de 2020, a inclusão do IVAR fez com 
que a inflação de julho de 2018 a ju-
nho de 2019 caísse em 0,1 p.p., para 
3,3%. Já no teto de 2021, o IPCA de 
julho de 2019 a junho de 2020, com 
a inclusão do IVAR, recua 0,35 p.p., 
para 1,75%. 

Assim, a despesa total cai  
R$ 1,884 bilhão (-0,1%) e  
R$ 5,691 bilhões (-0,34%) em 
2020 e 2021, respectivamente.

Em valores, tem-se uma recei-
ta líquida ajustada pelo IVAR de  
R$ 1,342 trilhão, R$ 1,199 trilhão 
e R$ 1,536 trilhão em, respectiva-
mente, 2019, 2020 e 2021. Já a des-
pesa total ajustada é de R$ 1,945 
trilhão e R$ 1,655 trilhão em 2020 
e 2021, respectivamente. 

Os impactos no resultado primá-
rio são – em 2019, só pelo lado da re-
ceita, pelas razões já explicadas – de 

quedas de R$ 5,2 bilhões (-0,07 p.p. 
de PIB), R$ 2,8 bilhões (-0,04 p.p.) e 
R$ 3,1 bilhões (-0,04 p.p.) em 2019, 
2020 e 2021, respectivamente. 

Como se vê, o IVAR, além do seu 
potencial de aprimorar o mercado 
de aluguéis no Brasil, tem impacto 
relevante em diversas dimensões da 
política econômica e do funciona-
mento dos mercados. É com gran-
de satisfação, portanto, que o FGV 
IBRE coloca à disposição da socie-
dade brasileira o seu novo índice de 
variação dos preços do aluguel. 

1Uma análise mais detalhada do estudo de 
Bernardo Motta e Juliana Damasceno pode 
ser encontrada em texto publicado no Blog 
do IBRE.

2Os valores referentes aos meses de novembro 
e dezembro de 2021 foram projetados a partir 
da média histórica do peso relativo desses me-
ses no somatório anual.

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

Diferenças entre inflação 

oficial e a calculada  

com a inclusão do  

IVAR são relevantes  

para a política  

monetária, mercados e  

números fiscais
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Primeira coluna do ano. Férias de ve-
rão. É o momento de olhar para 2022 
e tentar observar o que nos espera.

A economia caiu 4,1% em 2020 
e recuperou-se da queda em 2021. 
Provavelmente a economia cresceu 
4,6% em 2021. Segundo as estima-
tivas da equipe do Boletim Macro 
FGV IBRE, no quarto trimestre de 
2021 a economia rodou 0,6 ponto 
percentual acima do mesmo trimes-
tre de 2019.

A recuperação, após a parada sú-
bita produzida pela epidemia no se-
gundo trimestre de 2020, teve dois 
tempos. Nos três trimestres até o 
primeiro de 2021, a economia retor-
nou em “V”, com a recuperação dos 
setores de maior produtividade. Ti-
vemos muito PIB e pouco emprego. 
Ao longo dos demais trimestres do 
ano, tivemos a economia andando 
de lado (com leve melhora no quarto 
trimestre), mas com razoável gera-
ção de emprego.

A composição setorial do quar-
to trimestre de 2021 indica que os 
dois setores que mais demoraram a 
se recuperar, outros serviços e ser-
viços da administração pública, que 

correspondem respectivamente a 
14% e 15% do PIB, rodaram 0,9% 
e 0,7% acima do nível do quarto 
trimestre de 2019.

Essa normalização da economia 
em dois tempos, em seguida à pa-
rada súbita, apareceu no mercado 
de trabalho. A tabela a seguir apre-
senta a recuperação da população 
ocupada (PO). Os dados estão em 
milhares de postos de trabalhos e 
a tabela considera três períodos 
de retomada (o terceiro é a soma 
dos dois primeiros). A queda do 
emprego promovida pela crise que 
resultou da epidemia ocorreu entre 
março e junho de 2020. A recu-
peração no primeiro período teve 
muito PIB e pouco emprego – entre 
julho de 2020 e março de 2021 – e, 
no segundo, aconteceu com pouco 
PIB e muito emprego – entre abril 
de 2021 e outubro de 2021, último 
dado disponível.

No segundo período foram cria-
dos 80% a mais de empregos do 
que no primeiro. Adicionalmente, 
se, no primeiro período, para cada 
emprego formal foi criado um ou-
tro informal, no segundo período, 

para cada emprego formal, foram 
criados pouco menos de dois em-
pregos informais.

Em 2021 tivemos diversos cho-
ques de preços. A inflação terminou o 
ano na casa de 10%, ante previsão de 
3,5% que fiz em dezembro de 2020. 
Essa enorme surpresa inflacionária 
teve elementos domésticos, como a 
seca que gerou forte inflação das ta-
rifas de energia elétrica. Para termos 
uma ideia, a inflação de serviços admi-
nistrados foi de 18% em 2021, para 
1,5% em 2020. Somente a inflação 
de administrados adicionou 4 pontos 
percentuais à inflação de 2021.

O que esperar 
de 2022

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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Adicionalmente, tivemos o cho-
que de preço dos bens industriais, 
principalmente dos bens de consumo 
duráveis. A volta rápida da demanda 
mundial, em seguida à parada súbita 
da economia global no segundo tri-
mestre de 2020, ainda em plena epi-
demia, gerou forte desequilíbrio. A 
demanda de bens veio forte enquanto 
a demanda dos serviços não voltava. 
A recuperação rápida da economia, 
com desequilíbrio da demanda, pro-
vocou queda dos estoques de bens e 
dos insumos empregados na sua pro-
dução e, por fim, desorganização das 
cadeias produtivas. 

As cadeias globais de produção 
de bens, principalmente de bens de 
consumo duráveis, engasgaram. Por 
exemplo, segundo a sondagem da 
indústria do FGV IBRE, no quarto 
trimestre de 2021, 20% da indústria 
de transformação reportava proble-
mas com falta de matérias-primas. 
Para a indústria de bens de con-
sumo duráveis, esse número subia 
para pouco menos de 60%. A infla-
ção de bens industriais, de 2,5% em 
2020, fechou 2021 em 11,6%. So-
mente a inflação de bens industriais 
adicionou uns 2 pontos percentuais 
à inflação de 2021.

Para 2022, esperamos que a in-
flação caia. Penso que o ciclo de 
alta da Selic irá até 11,5% ou 12% 
e ficará nesse patamar até que a in-

flação recue. Talvez o novo ciclo de 
baixa ocorra somente a partir de 
meados de 2023. Mas aí já estou 
especulando. O importante é que, 
com a Selic a 11,5% e nossa pre-
visão de inflação fechando o ano 
em 5,5%, teremos juros reais na 
casa de 6%. Dado que a taxa neu-
tra – aquela que não contrai nem 
expande a demanda – é da ordem 
de 3%, a contração monetária será 
de aproximadamente 3 pontos per-
centuais ou um pouco mais. Uma 
contração monetária dessa ordem 
reduz a atividade em 0,7 ponto 
percentual. Exatamente o valor 
do carregamento estatístico que o 
crescimento de 2021 legará para 

2022. Assim, o efeito conjunto do 
carregamento estatístico e da con-
tração monetária faria com que o 
crescimento de 2022 fosse zero.

Mas em 2022 teremos eleições. 
Haverá impulso fiscal, tanto da 
União, quanto dos estados. A re-
ceita de ICMS rodou, em 2021, 
16% acima de 2019, em termos re-
ais, deflacionada pelo IPCA. Penso 
que o crescimento será da ordem 
de 1-1,5% em 2022, impulsiona-
do principalmente pela expansão 
fiscal. Teremos em 2022, como foi 
normal ao longo da primeira déca-
da do século, pé no acelerador da 
política fiscal e pé no freio da polí-
tica monetária.

Com relação ao câmbio, con-
sidero que a taxa atual, algo em 
torno de R$ 5,6 por dólar, é muito 
desvalorizada. Dado o comporta-
mento dos preços das commodi-
ties, o câmbio deveria estar próxi-
mo de R$ 4. A fraqueza de nossa 
moeda deve-se à enorme incerteza 
com relação ao regime da política 
fiscal. Haverá a partir de 2023 um 
retorno à agenda de construção de 
um superávit estrutural compatível 
com a redução da dívida pública? 
Não se sabe. Se o novo governo 
eleito se comprometer com a res-
ponsabilidade fiscal, deverá haver, 
no final do ano, expressivo fortale-
cimento da moeda. 

Valores em mil

 PO PO FORMAL PO INFORMAL

Perda entre março e junho de 2020 -12.613 -5.494 -6.934

Recuperação de julho de 2020 até março de 2021 4.754 2.324 2.392

Recuperação de abril de 2021 até outubro de 2021 8.693 3.031 5.649

Recuperação de julho de 2020 até outubro de 2021 13.447 5.355 8.041

Para 2022, esperamos  

que a inflação caia.  

Penso que o ciclo de alta 

da Selic irá até 11,5% 

ou 12% e ficará nesse 

patamar até que a  

inflação recue

Fonte: Equipe Boletim Macro IBRE.
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Conjuntura Econômica — Fecha-

mos 2021 com mais inflação, mais 

juros, e a economia andando de 

lado. Como avalia as expectativas 

para 2022? 

Revi recentemente as estimativas do 
Boletim Focus de 24 de dezembro de 
2020. Apontavam inflação de 3,34% 
no final de 2021, com a Selic em 
3,13%, câmbio em R$ 5 e PIB cres-
cendo 3,49%. Todas erradas. Mesmo 
quando indicou crescimento do PIB. 
Este seria mais um exercício de pre-
visões frustradas não fosse o fato de 
o Banco Central tomar esse conjunto 
de expectativas do chamado merca-
do como base para as expectativas de 
toda a política financeira do Brasil. 

Tomam-se, data venia, como ex-
pectativas nacionais, anseios que são 

Quando perguntado sobre as preocupações em torno da economia e das pers-

pectivas políticas para 2022, tratadas exaustivamente na mídia a partir da análi-

se de pesquisas e projeções, Joaquim Falcão sai da superfície da conjuntura e, de 

seu mergulho, retorna com temas basilares que reconfiguram a ordem do debate. 

Nesta entrevista para a Conjuntura Econômica, o membro da Academia Brasileira 

de Letras defende que o sistema financeiro precisa de uma cirurgia institucional 

“para aprender com as consequências” que ajuda a provocar sobre o processo de 

produção de bem-estar dos brasileiros. Alerta sobre a dificuldade do Supremo de 

dar conta dos processos a decidir, fazendo bypasses que ampliam a insegurança, 

inclusive econômica. E afirma que a ameaça à democracia não é eleitoral, mas sim a 

da pobreza. “O plebiscito que o país tende a fazer (em 2022) – assim espero – é entre 

a experiência da pobreza e o talão de cheques do governo”, diz.

Joaquim Falcão
Membro da Academia Brasileira de Letras, professor de Direito Constitucional

Foto: Reprodução/YouTube/FGV

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Cada dia mais, a 
Constituição é menos”
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previsões. Conjunturas. Sobre o cur-
to prazo. Mas quem está com febre 
é a estrutura do sistema financeiro. 
Precisa de cirurgia institucional.

As concepções, doutrinas ou te-
orias, quaisquer que sejam, jurídica 
ou econômica, não podem ser fe-
chadas. Ortodoxas, dogmáticas, re-
petidoras de erros. Como diz Silvio 
Meira (cientista, fundador do Porto 
Digital, em Pernambuco), qualquer 
teoria é uma organização que deve-
ria ter uma característica fundamen-
tal: aprender com as consequências 
que ajuda a provocar. O desprezo 
pelas consequências tem corroído o 
processo macroeconômico de pro-
dução do bem-estar equilibrado de 
todos os brasileiros.

Considera que um Banco Central in-

dependente, como determina a nova 

lei, com mandatos presidenciais fi-

xos, pode corrigir esses erros?

A independência do BC é uma ilusão 
geracional. Da década de 1960. Des-
conheço nos últimos anos qualquer 
episódio público de interferência do 
presidente da República. Todos fo-
ram respeitosos. Quem mais mudou 
a liderança do BC foi o presidente 
Fernando Henrique Cardoso; quem 
menos mudou foram os presidentes 
Lula e Dilma Rousseff e Jair Bolso-
naro. Não há notícias na mídia so-
bre interferências desses governos no 
BC. Os presidentes foram e são pes-
soas corretas: Henrique Meirelles, 
Alexandre Tombini, Ilan Goldfajn, 
Roberto Campos.

A nova lei do BC foi a vitória do 
passado contra um problema que não 
existia. O livro Unelected power, do 
economista inglês Paul Tucker, mos-
tra que as democracias ocidentais 

de apenas um setor da economia: o 
mercado. E não de toda a linha de 
produção e circulação da moeda. 
Essa escolha estatística equivocada 
pode sugerir as graves dificuldades 
não só da política financeira oficial, 
mas do próprio ecossistema financei-
ro. E da democracia. Perde-se credi-
bilidade e legitimidade institucional. 
Como me disse um banqueiro sobre 
as previsões: “Isso é ridículo”. E para 
o final de 2022 preveem cerca de 5% 
de inflação. Em ano eleitoral?

Por que então tanto erro?

Porque a concepção do sistema fi-
nanceiro e seus processos – inclusi-
ve do Boletim Focus, resoluções do 
Banco Central e parte dos debates 
acadêmicos – decorre do que deno-
mino dogmática financeira. Há anos 
está equivocada. Ela não se retroali-
menta dos fatos que provoca. Ela se 
dogmatiza a si própria. Guimarães 
Rosa diria: “De tão egocêntrica, ela 
se coleciona”. Ou os economistas, fi-
nancistas, especialistas mudam essa 
concepção macroeconômica, ou vão 
aumentar a crise.

Desde 1988, a crise da democra-
cia resulta do conflito entre a con-
centração do poder da renda versus 
a desconcentração do poder do voto. 
Este é um dos produtos visíveis da 
atual política macroeconômica.

Parecem existir duas macroecono-
mias: a da nuvem conceitual, na lin-
guagem tecnológica. E a outra: a de 
suas consequências quando aplicadas. 
Quando as autoridades tentam con-
cretizar a nuvem, não produzem bons 
tempos. No máximo, sol a pino em 
cerca de 3% ou 4% dos brasileiros. 

Receio que o debate econômico 
seja demasiadamente controlado por 

estão em geral sob o comando de 
duas instituições: o Banco Central e o 
Supremo. O que as caracteriza é que 
seus membros não são eleitos. Não há 
eficaz controle institucional, político 
ou social. Mesmo diante do erro.

Para Tucker, a independência legal 
de um BC, sozinha, não corrige os er-
ros da atual estrutura. E ele fala sobre 
a Inglaterra. É preciso uma reinstitu-
cionalização mais ampla do sistema. 
Requer, por exemplo, diz Tucker, a 
proibição de portas giratórias (revol-
ving doors) para que o BC não seja 
capturado pelo mercado financeiro. 
Esta questão da independência do BC 
é do regime militar. Com Dênio No-
gueira (primeiro presidente do BC, de 
1965 a 1967) e Costa e Silva. Ques-
tão velha, medo idoso e ultrapassado. 
Sobretudo diante dos novos proble-
mas: a digitalização galopante.

Se fosse fixada uma nova formata-

ção institucional do Banco Central, 

qual agenda o senhor projetaria 

para esse novo arranjo?

A principal agenda dos BCs em 
2020-30 deveria ser a questão da 
digitalização, dos bitcoins, das crip-
tomoedas e do impacto dos algorit-
mos não somente sobre decisões de 
Banco Central, dos bancos, das fin-
techs, das empresas, mas também do 
próprio Supremo. Como evitar uma 
batida de frente, uma ruptura entre 
os diversos tipos de moeda, ativos 
físicos e os criptoativos? Que tipo 
de regulação sincrônica precisamos? 
Como enfrentar a eventual lavagem 
de dinheiro que pode e ocorre nesse 
setor digitalizado? Qual o poder de 
polícia do Estado, se é para ter al-
gum, sobre este bravo mundo novo 
“figital”, como diz Silvio Meira?
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Qual é a autonomia dos múltiplos 
criptoativos diante da lei? Teremos 
uma legislação de conflito? De uso 
da força legal contra algoritmos? O 
presidente Roberto Campos já ace-
nou nessa direção. Nosso setor ban-
cário sempre foi pioneiro na inova-
ção tecnológica. Trata-se de avançar. 
Esta é a agenda da geração atual. Es-
tarão as lideranças econômicas, e até 
jurídicas, preparadas para ela?

Considera que medidas como a in-

trodução do objetivo de fomentar 

o pleno emprego dentro das metas 

secundárias do Banco Central, pre-

visto na lei de 2021 que estabelece 

a autonomia do BC, colaboram para 

aproximar essas duas realidades 

macroeconômicas que mencionou?

Quanto à questão do pleno empre-
go, outros bancos centrais, como 
o dos Estados Unidos, já têm este 
mandato. Seria ótimo. Tomara que 
dê certo. Mas atenção. Inexiste um 
consenso sobre os dados de desem-
prego no Brasil. Existe um menu de 
tipos de desempregos, que cada um 
escolhe conforme seu interesse po-
lítico. Ocupados, desocupados, su-
bocupados, desalentados, o imenso 
setor de informais, os trabalhadores 
por conta própria, empregados no 
setor privado sem carteira assinada, 
desiludidos, invisíveis, procurando 
emprego, nem-nem. Uma Babel. 

Para o BC ser eficaz, a primeira ta-
refa seria uma reorganização concei-
tual dos dados. Não somente na tipo-
logia, mas desde logo na coleta, para 
que todos pudessem falar a mesma lín-
gua. O que é difícil quando o governo 
é contra o censo. Não quer enfrentar 
os fantasmas que cria. Esconde-se nas 
nuvens de sua própria cegueira.

Gilberto Freyre uma vez disse que 
os juristas precisavam fazer psicaná-
lise. Algumas autoridades econômi-
cas também. Psicanálise conceitual, 
acrescento. Mas nem todos.

O FGV IBRE, por exemplo, pas-
sou o ano inteiro de 2021 indicando 
que o desemprego era maior do que 
as estatísticas oficiais apontavam 
(entre outros fatores, pelo aumento 
da população fora da força de traba-
lho). Estava e tem estado certo. 

Este ano o Supremo esteve presen-

te em vários temas-chave para a 

sociedade brasileira, da anulação 

das condenações do ex-presidente 

Lula, tornando-o novamente elegí-

vel, aos temas envolvendo a vacina-

ção. Qual balanço faz da atuação do 

STF em 2021? 

O Supremo teve boa performance 
na defesa e expansão dos direitos 
fundamentais, direitos humanos, ga-

rantia da liberdade de imprensa, as-
segurando eleições com paridade de 
armas, como diz Ayres Britto. Além 
do combate às fake news. A grande 
dificuldade é a fragmentação e poli-
tização do Supremo, inclusive, como 
acentua Wallace Corbo (professor 
de Direito Constitucional da FGV 
Direito Rio), no Estadão, com a for-
mação de uma emergente ala bolso-
narista dentro do Supremo. O sonho 
máximo do antidemocrata.

Outra dificuldade é o processo 
interno de decisão. Sem controle 
suficiente. É grave. O Supremo não 
dá conta dos processos a decidir. 
Pior. Começa a usar a tecnologia 
para fazer bypasses, como o Plená-
rio Virtual. Não permite um devido 
processo legal. Produz um indevido 
processo legal.

No Supremo, adiar é muitas ve-
zes não uma necessidade processual, 
mas um interesse politizado. A poli-
tização judicial se esconde hoje de-
baixo do processualismo patológico. 
O caso mais recente explícito é o do 
ministro Nunes Marques, que depois 
de o placar estar 8x0, pede destaque 
no processo sobre o passaporte das 
vacinas. Adiou a decisão que contra-
ria Bolsonaro. 

O Supremo não enfrentou o mé-
rito para absolver ou condenar o ex-
presidente Lula. Mandou tudo co-
meçar outra vez. Não sabemos, até 
hoje, em definitivo, se houve ou não 
algum comportamento ilícito. Nem 
decidiu se provas obtidas por gra-
vações obscuras são lícitas ou não. 
Silenciou. Adiou. 

O notável antropólogo Luís da 
Câmara Cascudo, nordestino, dizia 
que o Brasil é o país das soluções... 
adiadas. O Supremo às vezes se pa-
rece com esse Brasil.

Gilberto Freyre uma 

vez disse que os juristas 

precisavam fazer 

psicanálise. Algumas 

autoridades econômicas 

também. Psicanálise 

conceitual, acrescento
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maior parte da população. Quando 

observados os temas de maior re-

percussão que passaram pelo crivo 

do STF em 2021, qual balanço con-

sidera que prevalecerá para a socie-

dade brasileira em geral?

Receio que a instabilidade, imprevi-
sibilidade e insegurança que o Supre-
mo às vezes provoca pode criar um 
estado de anomia social, inclusive 
econômica. E atingir o cotidiano de 
todo brasileiro. 

Um dos fatores, por exemplo, 
para empresas brasileiras irem mais 

e mais a Wall Street, com IPOs, não 
é apenas acesso a capital. Conta 
também que lá há maior grau de 
previsibilidade e segurança na apli-
cação das leis. O monocratismo in-
controlado pelo próprio Supremo é 
causa e consequência dessa deterio-
ração processualística.

Na realidade, a cada dia mais, a 
Constituição é menos. Explico. Mi-
lhões de brasileiros vivem debaixo do 

Estive vendo minha última entre-
vista para a Conjuntura Econômica 
(https://bit.ly/3mmsGCY), e lá eu 
citei que o Supremo não podia se-
quer lançar mão da jurisprudência, 
porque cada acórdão podia ter 2 pá-
ginas ou 20. Eram decisões formal-
mente incomparáveis. Nesse sentido, 
um bom momento do Supremo este 
ano foi quando o presidente Luiz 
Fux passou a regulamentar as emen-
tas das decisões, para que todas pas-
sem a ter um determinado padrão. 
Isso permite que se possa comparar, 
saber qual a jurisprudência que pre-
valece em cada caso. 

Em sua opinião, não houve excessos 

na intervenção do Supremo em te-

mas dos demais poderes? 

Costumo dizer que os três poderes 
não são harmônicos. Isso é mito. Eles 
são interindependentes. Não existe 
diálogo entre os poderes. Se houver, 
não é democracia. É negociação po-
lítica e não decisão constitucional. 
O que deve existir é mútuo respeito 
e tensão. Basta. Supremo não nego-
cia nada. Nem salários, orçamento, 
muito menos decisões e prazos. Nem 
pode interferir em indicações para 
tribunais superiores. 

As eventuais incursões do Supre-
mo, e vice-versa, são naturais quan-
do existe uma indefinição constitu-
cional. Antinomias, por exemplo. 
Fazem parte dessa tensão inerente à 
democracia. Colaboram para a inde-
pendência dos poderes. 

O senhor citou uma avaliação posi-

tiva de ordem técnica – a padroniza-

ção de ementas – que provavelmen-

te está longe do conhecimento da 

que chamo de lex militiæ e lex tra-
fficus. Se analisarmos Rio de Janeiro 
ou São Paulo, constatamos que as 
comunidades de periferia e as favelas 
são menos comandadas pela Consti-
tuição e mais pelas leis das milícias. 

Recentemente, em São Paulo, o 
PCC (Primeiro Comando da Capi-
tal) decidiu que não admite mais as-
saltantes e assassinos nas áreas sob o 
seu domínio. Eles têm seus próprios 
códigos penal e civil! Lá, o império 
da lei não é das normas infraconsti-
tucionais. Mas das normas do PCC. 
O rule of law, ali, se traduz como 
império das leis do PCC. 

Se levarmos em conta que nessas 
grandes capitais 40%, 50% da po-
pulação vive em territórios sob o 
comando da lex militiæ, trata-se de 
algo preocupante. 

E essa lex militiæ não é apenas 
uma disputa de poder, mas também 
uma disputa econômica, não regula-
da pelas instituições de governo. 

Quanto mais a lex militiæ se ex-
pande, mais a Constituição se retrai.

Esse cenário, aliás, estimula o 
empreendedorismo dos invisíveis. 
Em São Paulo, atualmente há mais 
de 100 mil habitações em áreas de 
risco. Isso significa uma indústria 
da construção invisível. No Rio, 
criou-se uma espécie de iFood das 
favelas. Como a empresa legal não 
consegue entrar dentro das favelas, 
os clientes criaram outra empresa 
local que recolhe as entregas na en-
trada das favelas e as leva até os 
labirintos das casas. Um novo bu-
siness. São milhares de exemplos. 
É preciso que se leve a sério a cres-
cente economia informal, como 
sempre alerta o economista Clóvis 
Cavalcanti. O PIB do PCC cresce 
mais do que o do Brasil.

O Supremo não enfrentou 

o mérito para absolver ou 

condenar Lula. Mandou 

tudo começar outra 

vez. Não sabemos, até 

hoje, se houve algum 

comportamento ilícito
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A quem fica a responsabilidade 

primeira de devolver esse poder à 

Constituição?

A Constituição não é um texto. É 
um fluxo. Começa por um projeto, 
um pacto, diria com certeza Samuel 
Pessôa (pesquisador-associado do 
FGV IBRE). Depois vem a Assem-
bleia Constituinte, logo a legislação, 
decisões judiciais sobre se determi-
nado comportamento é constitucio-
nal ou não. Em seguida, a validade 
– se uma lei entra em vigor ou não 
–, a avaliação e, logo, a eficácia, que 
é a conclusão se as pessoas estão se 
comportando como a legalização 
mandou. Mas Direito e a teoria de 
Direito hoje não fazem avaliação 
nem medem a eficácia da lei pro-
mulgada, ou da decisão judicial. In-
terrompem o fluxo.

A Constituição se torna um fluxo 
interrompido. A sociedade vaza ile-
galidade por todos os lados. Todos 
se molham. Cada um joga a respon-
sabilidade sobre o outro.

Este ano, o presidente e outros 

membros do Executivo se destaca-

ram por declarações contra a demo-

cracia e o STF. Ambos estarão em 

risco em 2022?

Considero que a Constituição e o Es-
tado Democrático de Direito não cor-
rem riscos políticos. Mesmo com o 
risco de a campanha eleitoral vir a ser 
um filme de Tarantino. Teremos elei-
ções livres, como defendem com vigor 
Luís Roberto Barroso, Alexandre de 
Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber 
e a imensa maioria da magistratura e 
dos ministérios públicos nacionais. 

A ameaça à democracia não é uma 
ameaça eleitoral. Mas, diria Bill Clin-
ton: “É a economia, estúpido!”. A 

crise é a pobreza. Melhor, é o conflito 
entre a descentralização do poder de 
voto – cada dia mais votam mais – 
e a centralização do poder de renda. 
Cada dia menos ganham mais.

Como observa esse desafio da defe-

sa democrática em relação aos de-

mais países latino-americanos?

O destino dos demais países da re-
gião certamente influenciará as pró-
ximas eleições brasileiras. Não sabe-
mos ao certo como, mas o exemplo 

do Chile já vem se destacando. Não 
sabemos quão vital ou necessária 
será essa influência, mas sim que ela 
será recíproca. Este é um ativo do 
candidato Lula. Mantém boas rela-
ções internacionais. Mas é bom lem-
brar que Donald Trump perdeu nos 
Estados Unidos, mas aumentou seu 
número de votos. Não está morto.

As elites têm que pagar um preço 
se querem democracia. Este preço é 

um adequado colchão social de ur-
gência para eliminar a pobreza que 
já é miséria.

Em nossa conversa, o senhor tocou 

em vários temas importantes para 

se ordenar a casa brasileira em 

busca de desenvolvimento socioe-

conômico em bases democráticas. 

Como considera que esses temas 

deveriam se refletir nas campanhas 

eleitorais que temos à frente? 

Nas décadas passadas, isto é, nas 
gerações passadas não tecnológi-
cas, os protestos populares iam às 
ruas. Hoje é diferente. São protestos 
midiáticos e/ou fisicamente dissemi-
nados. É a violência urbana, a frag-
mentação do Estado. Os assaltos. O 
avanço da ilegalidade. Que vão se 
acumulando e tornando perigosa a 
vida urbana.

Eleições em meio a essa crise da 
democracia parecem um susto. Se-
riam eleições plebiscitárias, uma es-
colha entre sim e não, governo A ou 
B. Radicalizações. O plebiscito que 
o país tende a fazer – assim espero 
– é entre a experiência da pobreza 
e o talão de cheques do governo. 
Que envolve os múltiplos auxílios, 
isenções, empréstimos. Diante da 
amarga experiência do desemprego, 
da fome, de um capitalismo sem di-
reito de propriedade. Sem um teto. 
Sem um lar.

O Barão de Itararé, destaque do 
humor político brasileiro nos anos 
1920, disse certa feita que: “Tudo 
seria mais fácil... se não fossem as di-
ficuldades”. A democracia tem essa 
vantagem. Ela é um conceito aberto. 
Pode mudar e tem mudado. Por isso, 
pode enfrentar melhor as dificulda-
des. Tomara!  

É preciso que se leve a 

sério a crescente economia 

informal, como sempre 

alerta o economista Clovis 

Cavalcanti. O PIB do 

PCC cresce mais do que  

o do Brasil
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O aumento da poupança constituiu 
um diferencial no cenário macroeco-
nômico da pandemia da Covid-19. 
Como em outras crises, marcadas 
por grave incerteza, houve uma dis-
parada da poupança dita precaucio-
nal. Dessa vez, as restrições ao con-
sumo acentuaram esse fenômeno. 
Este também é marcado por mudan-
ças de comportamento decorrentes 
das novas tendências estruturais na 
economia e na sociedade, mais di-
gitalizada, mais automatizada, mais 
trabalho independente, menos pro-
teção social pública. 

A variável poupança deveria re-
querer mais atenção nas avaliações 
macroeconômicas, atualmente e so-
bretudo em termos prospectivos. Já 
não era objeto de acompanhamento 
mais apurado – talvez porque seja 
apurada como resíduo nas contas 
nacionais. Quando o IBGE adotou a 
atual metodologia da contabilidade 
nacional, desde a década passada, a 
curva da poupança (em proporção 
da renda ou do PIB) saltou para 
cima e raras foram as análises pu-
blicadas sobre o tema. Os técnicos 
do órgão informaram, na época, 
que a mudança resultou, sobretudo, 
do maior conhecimento sobre reti-

das condições econômicas, de modo 
que os gastos são retidos mais pelo 
medo de infecção e pela incerteza so-
bre o futuro do que pelas medidas 
restritivas. Destacam, portanto, que 
mesmo com a epidemia progressiva-
mente controlada, uma maior atitu-
de de precaução, possivelmente re-
forçada pelas “cicatrizes” deixadas 
pela crise da Covid-19, poderia de-
sacelerar a desacumulação das pou-
panças guardadas após a eclosão da 
pandemia, atenuando as pressões da 
demanda reprimida.2

Outro artigo de destaque é de De-
mary et al. (2020), que enfatiza não 
a poupança das famílias, mas a das 
empresas. De acordo com os auto-
res, em período pré pandêmico, em-
préstimos corporativos aumentavam 
há décadas devido a vários fatores, 
desde o aumento da incerteza após a 
crise financeira global até o aumen-
to da dependência de financiamento 
interno para despesas de pesquisa e 
desenvolvimento. Porém, conside-
ram razoável a ideia de que o choque 
provocado pela Covid-19 fortalece-
rá a poupança corporativa no lon-
go prazo, uma vez que as empresas 
podem tentar restaurar seus buffers 
de liquidez e capital próprio para 

A poupança que fica(rá)

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

Universidade de Lisboa e GV Europa

Thiago Felipe R. Abreu
Economista, doutorando em Economia pela PPGCE/UERJ

radas de lucros pelos proprietários 
de pequenos negócios. 

As transformações estruturais em 
curso podem afetar tanto a poupança 
quanto a esperada passageira pande-
mia da Covid e restrições temporárias 
ao consumo. É preciso estudar mais 
o tema e já se encontra correspon-
dência na bibliografia internacional, 
mas ainda parece ter pouca atenção 
na brasileira. 

Artigos vêm sendo publicados 
para tentar explicar tal mudança 
de comportamento pelas famílias. 
Dossche et al. (2021), por exemplo, 
tentaram estimar os aspectos da ele-
vação da taxa europeia. De acordo 
com os autores, a maior poupança 
reflete, em grande parte, o menor 
consumo, uma vez que as transfe-
rências fiscais estabilizaram a ren-
da do setor familiar, de modo que a 
maior parte da poupança pelas fa-
mílias se dá de forma involuntária, 
ou seja, por conta da incapacidade 
de poder consumir.1

Semelhantemente, Guglielminetti 
e Rondinelli (2021), em artigo para 
o Banco D’Italia, encontraram como 
resultados que apenas metade da 
queda no consumo privado na Itália 
pode ser explicada pela deterioração 
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melhor se preparar para choques fu-
turos. Isso, por sua vez, criará uma 
pressão maior sobre taxas de juros 
reais menores dificultando a condu-
ção da política monetária.3

Por último, Hurwitz et al. (2021) 
estudam as percepções dos indiví-
duos e os conselhos aos outros em 
relação à poupança para a aposenta-
doria durante a pandemia na tenta-
tiva da busca de compreender as im-
plicações potenciais de longo prazo 
da pandemia em relação à poupança 
para a aposentadoria. Encontraram 
que muitas pessoas recomendaram 
que outros economizassem mais 
para a aposentadoria, mas os mais 
afetados pela pandemia diziam aos 
outros para economizar menos. Po-
rém, não houve alterações sobre o 
otimismo em relação às probabilida-
des de sobrevivência. 

Os artigos citados e os dados no 
gráfico a seguir mostram que a ele-
vação da taxa de poupança é vista 

em todos os países. Em Portugal a 
taxa duplicou e Christine Lagarde, 
presidente do Banco Central Eu-
ropeu, alertou às famílias que au-
mentassem seus gastos represados 
pela poupança acumulada durante 
a pandemia e aos políticos que de-
finissem um ambiente de confiança 
para os consumidores.4

Já no Brasil, a poupança já foi 
tema de três publicações pelos au-
tores na revista Conjuntura5 e a 
matéria tem voltado à tona com a 
recente crise da Covid-19, isso por 
conta do seu elevado aumento em 
virtude do caráter precaucional da 
crise econômica e de uma poupança 
involuntária devido às necessidades 
de lockdown, inibindo o consumo 
das famílias. 

Os dados sobre poupança em ní-
vel familiar brasileiro são mais difí-
ceis de se encontrar. Todos os países 
devem adotar a mesma metodologia, 
definida pelas Nações Unidas (Ma-

nual Internacional SNA), que apura 
a poupança das famílias por resíduo 
– isto é, o saldo entre a renda dis-
ponível e o consumo final. O último 
dado disponível para o país é do 
ano de 2019, produzido pelo IBGE 
em seu Sistema de Contas Nacionais 
(SCN). Não por acaso houve tenta-
tivas de mensurar o impacto da crise 
da Covid-19 sobre a poupança.

Afonso e Abreu (2020) tenta-
ram fazer estimativas para o ano 
de 2020 com base nos dados das 
Contas Nacionais Anuais do IBGE, 
chegando a uma taxa de poupança 
de 15,1% em relação ao rendimen-
to disponível das famílias para o 
ano de 2020, utilizando dados atu-
alizados, o que na época foi divul-
gado a partir de projeções do mer-
cado no período já defasadas. Uma 
dificuldade da metodologia empre-
gada está nos choques recentes de 
transferências governamentais às 
famílias,, o que pode ter provo-

Fontes: Eurostat e U.S. Bureau of Economic Analysis. Elaboração própria.
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cado alteração na relação entre a 
taxa de crescimento do PIB e dos 
rendimentos das famílias para os 
dois últimos anos.6

Gottlieb e Barbisa (2020) tenta-
ram estimar a taxa de poupança das 
famílias a partir da criação de uma 
série que pretendia medir a renda 
disponível para famílias, que se trata 
da soma da massa salarial e de trans-
ferências governamentais, entre elas 
FGTS, Bolsa Família, Auxílio Emer-
gencial etc., reduzido dos impostos 
pagos pelas famílias. Tal série carece 
de outros rendimentos que as famí-
lias obtêm via juros, capital, dividen-
dos etc., o que acaba subestimando 
o valor dos rendimentos disponíveis 
das famílias. De todo modo para o 
ano de 2020 a taxa de poupança mé-
dia nos quatro trimestres calculados 
foi de 19,8%.7

Mais recentemente, o Banco Cen-
tral, em seu Relatório de Inflação de 
dezembro de 2021, apresenta uma 

estimativa mensal da Renda Nacio-
nal Disponível Bruta das Famílias 
(RNDBF), construída em virtude da 
diferença metodológica das Contas 
Nacionais e a série da Massa Salarial 
Ampliada Disponível, também pro-
duzida pelo Bacen. A taxa de pou-
pança é calculada a partir de dados 
de consumo das famílias das Con-
tas Nacionais Trimestrais (CNT) do 
IBGE reduzido do proxy mensal da 
Renda Nacional Disponível Bruta 
das Famílias. O relatório destaca 
que como o proxy é uma aproxima-
ção imperfeita, a taxa de poupança 
obtida deve ser interpretada com 
cautela, além do mais, como o con-
sumo das famílias nas CNT inclui 
o consumo das instituições sem fins 
lucrativos a serviço das famílias, a 
taxa de poupança resultante é me-
nor do que a que seria obtida com 
dados das Contas Nacionais Anu-
ais, o mesmo vale para Gottlieb e 
Barbisa (2020).8

O gráfico a seguir apresenta a 
projeção da poupança das famílias, 
seguindo a metodologia usada pelo 
Bacen, subtraindo da série RNDBF 
trimestralizada o valor do consumo 
das famílias das CNT/IBGE. O pico 
da taxa de poupança no terceiro tri-
mestre de 2020 evidencia os efeitos 
das transferências extraordinárias 
de renda do governo para as famí-
lias e da redução do consumo no 
período de maior distanciamento 
social na pandemia.

Recentemente, em Nota Infor-
mativa divulgada pelo Ministério 
da Economia acerca do resultado 
do PIB para o terceiro trimestre de 
2021, o governo buscou explicar as 
causas da redução de 0,1% do PIB 
no período mencionado. De acordo 
com a Secretaria de Política Econô-
mica, “mais importante do que con-
siderar o número do crescimento, é 
observar a sua qualidade”. A nota 
cita como sinônimo de qualidade a 

Fontes: Bacen e CNT/IBGE. Elaboração própria.

Poupança das famílias brasileiras: 
em % da renda nacional disponível bruta das famílias (2013.IV-2021.III) – acumulado 4o trimestre
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taxa de poupança de 18,6% do PIB e 
a taxa de investimento de 19,4% do 
PIB para o período.9

Como a nota relata o resultado 
para o trimestre, vale aqui apresentar 
o gráfico da série histórica da pou-
pança e da Formação Bruta de Ca-
pital Fixo (FBCF) em relação ao PIB 
acumulado em quatro trimestres a 
fim de evitar caráter sazonal da série.

A visualização da série histórica 
possibilita observar uma correlação 
entre ambas as variáveis, porém, 
deixando um pouco de lado as re-
lações causais entre elas,10 é possível 
constatar o que parece uma volta de 
ambas as variáveis a níveis pré-crise 
econômica de 2014, ainda um pouco 
distantes do maior nível da série his-
tórica, destacado no gráfico.

Por mais que se tente pregar uma 
possível virtuosidade acerca do au-
mento da taxa de poupança nacio-
nal, trata-se de um fenômeno mun-
dial, de modo que o governo pouco 

contribuiu para tais resultados, a 
não ser na disseminação de maiores 
incertezas no mercado, o que de fato 
eleva a poupança precaucional. Não 
que taxas de poupança elevadas se-
jam algo ruim para a economia, o 
recente desenvolvimento econômi-
co dos países do sudeste asiático se 
aproveitou e muito de taxas eleva-
das que possibilitaram maior acu-
mulação de capital e assim uma taxa 
de crescimento econômico maior. É 
necessário voltar à máxima: “mais 
importante do que considerar o nú-
mero do crescimento, é observar a 
sua qualidade”.  

O mercado de intermediação fi-
nanceira brasileiro, em geral, ainda 
é marcado por uma elevada insta-
bilidade macroeconômica; uma alta 
concentração e baixo desenvolvi-
mento da microestrutura do mer-
cado de crédito brasileiro; além de 
uma elevada insegurança jurídica e 
um sistema de recuperação de garan-

tias de baixa eficiência comparado à 
média internacional. Disso, resulta 
um sistema com baixa amplitude e 
pouco eficiente no papel de indutor 
de um crescimento econômico qua-
lificado e sustentável, no sentido de 
prover com poder de compra deter-
minados segmentos sociais mais vul-
neráveis e empresas de menor porte, 
que mostram estar muito distantes 
do sistema financeiro, sendo o Bra-
sil, de acordo com dados da Interna-
tional Finance Corporation, o país 
com maior gap de financiamento às 
micro e pequenas empresas entre o 
grupo de países emergentes.

O Banco Central vem assumindo 
um novo papel regulatório trazen-
do inovações ao sistema como os 
recentes Sistema Brasileiro de Pa-
gamentos Instantâneos (Pix) e do 
Sistema Financeiro Aberto (open 
banking),11 mas o que vemos é um 
governo lento em legislar, seja pela 
reforma tributária que nunca sai do 

Fonte: CNT/IBGE. Elaboração própria.

Poupança vs. Formação Bruta de Capital Fixo: 
em % do PIB (2000.IV-2021.III) – acumulado 4o trimestre
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campo das ideias, ou pela recente 
reforma trabalhista, que foi adota-
da para legalizar o que já era prati-
cado no mercado.

Se a reforma da Previdência bus-
cou resolver meramente o problema 
fiscal do sistema, o que dizer se forem 
recalculadas suas projeções de arre-
cadação, com participação cada vez 
menor de assalariados de alta renda 
e, sobretudo, sem o subsídio cruzado 
pago por seus empregadores. 

Esse é outro aspecto importante 
de se alertar: o cenário de uma eco-
nomia em que cada vez mais novos 
postos de trabalho não se configura-
rão mais como emprego, ou seja, sem 
carteira e sem proteção social;12 e que 
também, por conta disso, exigirá das 
famílias maiores taxas de poupança 
para se proteger de imprevistos, como 
também para se preparar de melhor 
forma para sua aposentadoria.13

O futuro certamente exigirá 
maior peso da previdência privada 
na economia e na sociedade, não só 
para atuar de forma suplementar, 
mas como básica. Serão exigidas 
novas estratégias, posturas e medi-
das, com nova regulação pública e 
com maior dinamismo das entida-
des privadas de previdência. Nes-
se novo contexto, a regulação da 
previdência privada deve ter uma 
atenção especial para que possa 
dar uma solução permanente, es-
tável, jurídica e economicamente 
segura e satisfatória, caso da Lei 
Geral de Proteção à Poupança 
Previdenciária, instrumento que 
tem um grande potencial para dar 
maior segurança e para fomentar 
o alongamento da poupança pelas 
famílias brasileiras.14

Ao mesmo tempo em que a pande-
mia provocou uma drástica contração 

da atividade não só no país, mas no 
mundo todo, ela abriu uma oportu-
nidade inusitada de formar e alongar 
a poupança doméstica.15 Resta saber 
se o país aproveitará essa vantagem, 
com ações políticas e medidas gover-
namentais, que passam pela melhoria 
do acesso a crédito e financiamento, 
do ambiente de negócios e do mer-
cado de trabalho, da promoção de 
investimentos intangíveis, com o in-
tuito de incentivar financiamento de 
projetos de investimento, que, desde 
sua estruturação inicial, possam ser 
geridos pelo setor privado.16 

1DOSSCHE, M. et al. Covid-19 and the increase in 
household savings: an update. European Cen-
tral Bank: Economic Bulletin, n. 5, 2021.

2GUGLIELMINETTI, E.; RONDINELLI, C. Consump-
tion and saving patterns in Italy during Covid-19. 
Banca D’Italia: Occasional Papers (Questioni di 
economia e finanza), n. 620, 2021. 

3DEMARY, M. et al. Why the Covid-19 pandemic 
could increase the corporate saving trend in 
the long run? Review of European Economic Po-
licy, v. 56, n. 1, p. 40-44, 2021.

4Disponível em: https://bit.ly/3pWg0oK. Aces-
so em: 16 dez. 2021.

5AFONSO, J. R. R.; ABREU, T. F. R. Alguns poupam 
muito, mas mal, no Brasil. Conjuntura Econômi-
ca, v. 72, p. 24-27, 2018; AFONSO, J. R. R.; ABREU, 
T. F. R. A poupança precaucional da Covid-19: 
o desafio de seu aproveitamento. Conjuntura 
Econômica, v. 74, p. 32, 2020; AFONSO, J. R. R.; 
ABREU, T. F. R.; VALES, P. R. Para crescer, poupar 
ou consumir? Conjuntura Econômica, v. 75, p. 
18-21, 2021.

6AFONSO, J. R. R.; ABREU, T. F. R. A poupan-
ça precacional da Covid-19: o desafio de seu 
aproveitamento. Conjuntura Econômica, v. 74, 
p. 32, 2020. 

7GOTTILIEB, J. ; BARBOSA, L. Medindo a ren-
da disponível para famílias durante a crise da 
Covid-19. jul. 2020. Disponível em: https://bit.
ly/3dYtkU2. Acesso em: 16 dez. 2021; MAR-
TINS, A. Poupança das famílias cai no 1º tri, 
puxada por mais ricos. Valor Econômico. Dis-
ponível em: https://glo.bo/3ISFn3r. Acesso 
em: 16 dez. 2021.

8Disponível em: https://www.bcb.gov.br/
publicacoes/ri. Acesso em: 12 dez. 2021.

9Nota Informativa disponível em: https://bit.
ly/3pWg0oK. Acesso em: 12 dez. 2021.

10Para mais informações sobre o tema ver: 
AFONSO, J. R. R.; ABREU, T. F. R.; HECKSHER, 
M. D. A baixa e decrescente poupança brasi-
leira. Economic Analysis of Law Review, v. 10, 
p. 220-250, 2019. Disponível em: https://bit.
ly/3oZiKSW. Acesso em: 12 dez. 2021.

11Para mais detalhes sobre o tema vale ver: 
RANGEL, J. C. C. Estratégias regulatórias de 
incentivo à inovação, à competitividade e à 
inclusão financeira no contexto das inciati-
vas do open banking e do Pix. Revista do BN-
DES, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, p. [87]-111, 
jun. 2021.

12Para mais detalhes sobre o tema vale ver: 
Trabalho e proteção social na América Latina: 
desenvolvimentos recentes e os desafios dian-
te da crise pandêmica. Brazilian Journal of Latin 
American Studies, v. 20, n. 40, 2021.

13Para mais detalhes ver: ABRAPP. Fomento e 
proteção da poupança previdenciária: estudo 
para debates. Jul. 2021. Disponível em: https://
bit.ly/3sjwbiC. Acesso em: 20 dez. 2021.

14Para mais detalhes ver: AFONSO. J. R. R. No-
vas relações de trabalho e a Previdência Pri-
vada no Brasil. Secretaria de Previdência: 3. 
Seminário Internacional de Previdência Com-
plementar, nov. 2021. Disponível em: https://
bit.ly/3E8qwhD. Acesso em: 20 dez. 2021.

15Como já destacamos nesta revista, em Afonso 
et al. (2021). 

16AFONSO, J. R. R.; ABREU, T. F. R.; VALES, P. R. 
Para crescer, poupar ou consumir? Conjuntura 
Econômica, v. 75, p. 18-21, 2021.
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 28/1: A sucessão na Câmara e no Senado – FGV IBRE/Folha de S. Paulo 

 https://bit.ly/2L0IUDO 

O primeiro webinar do ano tratou de como um alinhamento Executivo-Legislativo poderia abrir caminho 
para a agenda de reformas do governo, e se os novos líderes das mesas do Legislativo cobrariam um alto preço 
para esse apoio. 

 25/2: Novo pico de pobreza e o auxílio emergencial – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/3szOPzT 

Nesse encontro, especialistas ressaltaram a importância de que uma renovação do auxílio emergencial fosse 
feita com disciplina fiscal, para evitar que essa transferência potencializasse uma pressão inflacionária que, ao 
final, anulasse seu efeito. E defenderam diretrizes para reformulação eficaz do Bolsa Família. 

 8/3: I Seminário de Análise Conjuntural – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3t2KOnU

O mais tradicional evento do FGV IBRE foi marcado pela expectativa com o início do ciclo de alta da Selic – 
quando se estimava um IPCA de 5,5% para o final de 2021 –, preocupações com o lento ritmo de vacinação 
e a segunda onda de Covid-19. 

“No final de 2020, tínhamos a percepção de que, a despeito de nossas fraquezas 
domésticas, este ano poderia ser melhor, com um câmbio mais favorável, uma bolsa 
que subisse mais, e com espaço para o BC subir menos os juros. Nesse momento, 
ainda havia analistas prevendo que a Selic fecharia 2021 em 2%” 

Armando Castelar

Brasil em debate
Ainda sob o regime de restrições ao convívio social imposto pela pandemia, 

em 2021 o FGV IBRE comemorou 70 anos debatendo os principais desa-

fios macroeconômicos do país pela internet, em encontros que reuniram 

pesquisadores da casa com economistas, cientistas políticos e pesquisadores 

convidados. Realizados em parceria com grandes jornais, esses webinars 

traçam a retrospectiva de um ano ainda cheio de surpresas em várias frentes 

– da sanitária à climática, da fiscal à política. Registramos aqui a lista desses 

eventos, com o link da respectiva cobertura realizada pelo Blog da Conjun-

tura Econômica, onde também se encontra o link para cada vídeo.
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 18/3: Os caminhos da política fiscal – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3db0hvR 

O agravamento da pandemia provocado pela variante Delta colocou o aumento da demanda por gasto público 
no foco das atenções. Nova rodada do auxílio e os efeitos da PEC Emergencial, bem como a necessidade de 
reforma do teto de gastos, fizeram parte do debate. 

“Estamos nos endividando da forma mais ineficiente 
possível, mais improdutiva possível, com um custo eco-
nômico gigantesco” 

Manoel Pires

 31/3: Há bolha no mercado imobiliário? – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/3dtLcW2 

O crescimento da demanda no setor imobiliário brasileiro, em boa parte incentivado pela oferta de crédito 
barato, despertava dúvidas sobre a formação de uma bolha no setor. Especialistas alertaram que uma mudança 
no cenário de juros jogaria contra a manutenção desse panorama.

 15/4: A política monetária e seus impactos na economia – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3uTbUi4 

As implicações da política fiscal para a eficiência da política monetária no combate à inflação foram debatidas 
no webinar. Para os especialistas, o resultado da votação da PEC Emergencial havia indicado pouca disposição 
para ajustes, o que já se refletia nos preços de ativos e prêmios de risco. 

 22/4: A inserção das mulheres no mercado de trabalho – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/3aFrKFm

Especialistas mostraram que o choque provocado pela pandemia de Covid-19 afetou de forma desigual o 
desemprego para mulheres e homens, reflexo de velhas barreiras de entrada para a inserção de mulheres no 
mercado de trabalho. Que precisam ser reconhecidas e mitigadas, alertaram as pesquisadoras participantes. 

“Na prática, o que nós como sociedade estamos fazendo ao eliminar obstáculos às 
mulheres no mercado de trabalho é acabar com uma fonte de desperdício de talen-
tos. É uma questão de eficiência” 

Laísa Rachter

 20/5: As políticas públicas frente à pandemia – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3fAfveL 

Após um processo de votação do orçamento de 2021 (em março) 
considerado disfuncional, especialistas apontavam preocupação 
com o ambiente para se debater reformas do arcabouço de polí-
ticas sociais que abririam caminho para financiar o substituto do 
Bolsa Família. 
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 10/6: II Seminário de Análise Conjuntural – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3iDBIMa 

Com piora do quadro macroeconômico e marcante heterogeneidade no perfil de recuperação setorial dos efei-
tos da pandemia até então, pesquisadores do FGV IBRE apontaram dificuldades na retomada da atividade, e 
que a pobreza e a inflação já se configuravam como importantes desafios para o governo em 2022.

 17/6: Os caminhos para o crescimento – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3qcAiKm

No período em que o Brasil atingia a marca de 500 mil mortos por Covid-19, e se somavam dúvidas sobre 
quanto levaria para a economia brasileira retomar à tendência pré-crise, pesquisadores do FGV IBRE destaca-
ram a necessidade de enfrentamento dos desafios estruturais de produtividade do país e de um plano governa-
mental de recuperação pós-pandemia que levasse em conta a eficiência econômica.

 24/6: Brasil deve aumentar impostos para combater a pobreza? – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/2TcEb61

A emergência de ampliar a rede de proteção social frente ao aumento da pobreza e desigualdade levantou o 
debate sobre o imperativo de uma reforma tributária em busca de um sistema mais progressivo e/ou um au-
mento da carga de impostos para financiar essas políticas. 

“Sem um diagnóstico claro de por que não avançamos no combate à desigualdade com 
a carga tributária que temos, corre-se o risco real de se assumir um ônus sem o bônus. 
Ou seja, de aumentar ainda mais essa carga mantendo os mesmos problemas” 

Samuel Pessôa

 21/7: A recuperação econômica é sustentável? – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/3Brh9to 

Avanço da vacinação e controle da segunda onda de Covid-19 lançavam sinais positivos para a retomada do 
setor de serviços, especialmente em segmentos que são grandes geradores de postos de trabalho. Mas a infla-
ção persistente e indefinições quanto à gestão fiscal eram fontes de preocupação. 

 26/8: VII Seminário Anual sobre Política Monetária – FGV IBRE/Valor Econômico

 https://bit.ly/38qBEt2 

Com a inflação disseminada pela economia, economistas apontavam a iminência de uma política monetária 
mais restritiva visando convergir a inflação à meta a partir de 2023. Apesar de reconhecerem o impacto do 
aumento da Selic para o crescimento econômico, ressaltaram a necessidade de se evitar uma piora desse cená-
rio de desancoragem. 

“Temos uma lista de problemas imensa: sociais, políticos e econômicos de diversas for-
mas. Queremos colocar a inflação nessa lista em caráter permanente? Se a opção é não, 
o BC tem que fazer o necessário. E precisará da ajuda do governo como um todo” 

José Júlio Senna 
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 9/9: III Seminário de Análise Conjuntural – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/2VF3YFe 

No terceiro balanço do ano, pesquisadores do FGV IBRE indicaram que a espe-
rança de um avanço na normalização da economia estava comprometida pela 
persistência inflacionária, a crise hídrica, os problemas nas cadeias globais de 
insumos, as pressões fiscais por mais gastos e o aumento da tensão política, 
depois de discursos polêmicos do presidente Bolsonaro nas cele-
brações de 7 de setembro.

 28/9: As emendas parlamentares e a captura do Orçamento – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/3zVTyPw 

Conter o avanço do uso de emendas parlamentares – em especial as de relator, conectadas ao chamado orça-
mento secreto – foi a defesa dos especialistas reunidos no webinar. Que também alertaram para o risco de que 
más decisões sobre o gasto público pudessem comprometer o próximo ciclo de governo, a partir de 2023. 

 29/10: Caminhos para um crescimento sustentável – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/2ZJIU1N 

Sem definição quanto ao tamanho real do aumento de gastos contratado para 2022, a incerteza econômica au-
menta. Especialistas defendem celeridade na definição do Orçamento para o próximo ano, e a discussão sobre o 
destino do teto de gastos no Congresso, para se criar uma regra de transição para um novo governo em 2023. 

“O ideal é que no primeiro semestre de 2022 o Congresso abra uma discussão sobre o 
teto, antes do início da campanha eleitoral, para ao menos se criar uma regra de transi-
ção para 2023 que garanta certa flexibilidade para quem vencer a eleição” 

Nelson Barbosa

 11/11: Os desafios para uma eficiente gestão pública – FGV IBRE/Valor Econômico

 https://bit.ly/3nn9abX 

A escalada inflacionária de 2020 colaborou para a arrecadação de ICMS dos estados, que em 2022 contarão 
com um caixa mais gordo do que o previsto. Mas o alerta é claro: se aproveitarem essa folga para aumentar 
despesas permanentes contratarão a próxima crise. 

 18/11: Como enfrentar a desigualdade e a pobreza – FGV IBRE/Folha de S. Paulo

 https://bit.ly/3nF5W3F 

Garantir a sustentabilidade do financiamento do Auxílio Brasil, bem como formas de apoiar a população vulne-
rável – em sua maioria com empregos informais – que não é beneficiária do programa foram as principais defesas 
dos especialistas reunidos no webinar.

 “As escolhas de como financiar o Auxílio Brasil já trouxeram um dano imenso. Ao 
fragilizar a âncora fiscal que resta ao país e alongar o pagamento dos precatórios, a 
consequência recai sobre os mais pobres que se deseja proteger, com uma aceleração 
dramática da inflação” 

Fernando Veloso
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 25/11: Como recuperar a credibilidade da política fiscal – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3o3eocZ 

Entre os desafios apontados, economistas indicaram a necessidade de reordenamento das regras fiscais, em 
especial o desenho do teto de gastos, bem como se avançar na discussão da qualidade do gasto público.

 9/12: IV Seminário de Análise Conjuntural – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3DPo93o 

Pesquisadores fecham o ano estimando um PIB estagnado em 2022. Qualquer resultado melhor que esse, 
dizem, dependerá da sinalização de política econômica que os candidatos na liderança da corrida presidencial 
darão, alimentando as expectativas para 2023. 

“Temos problemas estruturais de longa data, mas neste momento a perda de vigor da 
recuperação vem da piora do cenário inflacionário, anabolizado pela depreciação cam-
bial acima do que é explicado pelos fundamentos. E a única variável que explica nosso 
risco país acima da média dos emergentes é o estresse fiscal” 

Silvia Matos

 16/12: Produtividade e mercado de trabalho – FGV IBRE/O Estado de S. Paulo

 https://bit.ly/3yJqvQi 

Estudos do Observatório da Produtividade Regis Bonelli apontam 
que os ganhos de produtividade observados em 2020 graças ao efei-
to composição – com o desemprego atingindo mais os trabalhado-
res informais e menos qualificados – tinham data para acabar. No 
terceiro trimestre deste ano, a PTF já estava quase 2% abaixo do 
patamar pré-pandemia. Para 2022, a tendência de manutenção de 
um  quadro de alta incerteza econômica, que afeta o ambiente para 
investimentos e o emprego formal, tende a desfavorecer a produ-
tividade, imprescindível para garantir um crescimento sustentável 
da economia brasileira.

Inscreva-se na base de dados do FGV IBRE e receba 

em primeira mão a programação de eventos em 2022, 

além de estatísticas, projeções e análises produzidas 

pela equipe de pesquisadores do IBRE.

Acesse https://portalibre.fgv.br/newsletter

Newsletter IBRE
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Economia sem impulso, incerteza 
fiscal e turbulências no campo 

político apontam mais um ano 
árduo para os brasileiros

Sobpressão

Na virada de 2019 para 2020, quando 
a SARS-CoV-2 se limitava a um surto 
inusitado que mobilizava autoridades 
do outro lado do mundo, o Brasil nu-
tria a confiança de que a atividade eco-
nômica, ainda combalida pela recessão 
de 2014-16, poderia ganhar algum 
fôlego naquele novo ano. Na ocasião, 
o Boletim Macro do FGV IBRE esti-
mava que o país deveria crescer 2,2%, 
ajudado, entre outros fatores, pela po-
lítica monetária. A Selic havia fecha-
do 2019 em 4,5%, e as expectativas 
de uma inflação controlada abriam a 

discussão sobre a possibilidade de no-
vos cortes. Mas ainda havia o receio 
de que uma falta de continuidade na 
agenda de reformas estruturais e no 
ajuste fiscal para estabilizar a dívida 
pública freasse esse potencial. 

Em dezembro de 2020, dedicados 
a calcular as consequências do cho-
que sanitário que alcançou o país 
ainda no primeiro trimestre, jogando 
economia e sociedade em um cenário 
sem precedentes, pesquisadores do 
IBRE alertavam para a falta de po-
líticas de saúde que detivessem uma 

nova onda de contágios pelo novo 
coronavírus em 2021 no Brasil, em 
especial o atraso na compra de vaci-
nas. E também para a ausência de um 
planejamento fiscal para aterrissar os 
gastos depois do necessário pacote 
de apoio a famílias, empresas e entes 
subnacionais, sem desprezar as de-
mandas que persistiam junto com o 
vírus. Dado o grau de incerteza sem 
essas diretrizes, o IBRE previu que o 
PIB de 2021 cresceria 3,6%, com a 
normalização das atividades confor-
me a pandemia fosse controlada.
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Com uma reação melhor que a esperada da atividade no início do 
ano, 2021 se despediu deixando uma expansão do PIB acima da ini-
cialmente projetada – de 4,6% conforme prevê o Boletim Macro de de-
zembro –, mas em preocupante desaceleração, quitando impulso para 
2022. As estimativas do IBRE são de que este ano a economia crescerá 
0,7%. Com uma economia andando de lado, uma recuperação do 
mercado de trabalho incompleta, e um período eleitoral que promete 
dose extra de turbulência, espera-se mais um ano árduo à frente. “A 
atividade oscilará muito. No primeiro trimestre, a tendência é de cres-
cimento, com ajuda do desempenho do agronegócio, talvez serviços 
públicos. Mas no segundo trimestre o agro já sai de cena, a base de 
comparação com o segundo tri de 2021 é desfavorável, e podemos 
ter um PIB negativo. Talvez no terceiro tri haja uma acomodação. Na 
média, a sensação será de uma economia estagnada”, resume Silvia 
Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE. “Nada que se asseme-
lhe a um desastre, mas que efetivamente não terá grande força.”

A inflação, uma das grandes surpresas negativas de 2021 por seu 
ritmo e persistência, será menor este ano, ainda que acima da meta 
de 3,5% definida pelo Conselho Monetário Nacional. Mas essa me-
lhora não será percebida tão cedo. Antes de chegar mais próximo 
dos 5,2% que o IBRE estima para o fechamento de 2022, o IPCA 
ainda deverá ficar em torno de 8% em 12 meses pelo menos até ju-
nho, diz André Braz, coordenador do Índice de Preços ao Consumi-
dor do FGV IBRE. Não só pela base de comparação com o primeiro 
semestre de 2021, cuja taxa foi baixa, mas porque nesse período 
ainda haverá alguns movimentos que colocam lenha nos preços, es-
pecialmente no primeiro trimestre, diz, citando o reajuste de serviços 
indexados à inflação, como mensalidades escolares. “O IPVA é cal-
culado com base em um percentual do valor dos automóveis, cujo 
preço subiu em média 15% em 2021, então chegará mais pesado. 
Além de tarifas de transportes urbanos”, acrescenta. 

Por outro lado, energia e combustíveis (gasolina, etanol e gás de 
botijão), que no ano passado representaram praticamente metade da 
inflação acumulada, tendem a perder força. “Quando a inflação fica 
concentrada nos energéticos, ela se espalha mais rapidamente, porque 
representa custo para a indústria, para a prestação de serviços. Agora, 
uma parte desses efeitos poderá ser dissipada com o arrefecimento das 
tensões relacionadas à crise hídrica, favorecendo a queda do preço da 
energia elétrica, detendo sua disseminação em outros preços”, explica 
o economista do IBRE, lembrando que a bandeira extraordinária – de 
R$ 14,2 por kW/h, em vigor desde setembro – deverá se manter até 
abril, e para maio espera-se uma bandeira menos onerosa, aliviando 
o orçamento das famílias e dos setores intensivos em energia. No caso 
do petróleo, a estimativa de mercado é de um ritmo de alta de preços 
bem menor do que em 2021. “Já tivemos uma boa notícia com a re-
dução do preço da gasolina em dezembro, de 3% na refinaria e 1% 

2021 2022

Consumo das famílias 3,8 0,8

Consumo do governo 2,5 4,9

Investimento 15,1 -2,4

Exportação 7,3 2,1

Importação 11,5 0,9

PIB 4,6 0,7

Agropecuária -0,5 5

Indústria 4,2 -1,1

Extrativa 3,3 3,5

Transformação 4,5 -3,2

Eletricidade e 
outros

-0,6 0,7

Construção civil 8,2 0

Serviços 5 1,4

PIB projeções FGV IBRE (%)

Fonte: Boletim Macro FGV IBRE dezembro 2021. 
Disponível em: https://bit.ly/3qannKL
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na bomba. Esse viés de baixa tende 
a ficar mais claro com a passagem 
do inverno no hemisfério Norte, que 
exige mais consumo de combustíveis 
e mantém a demanda em nível eleva-
do. Passado esse período, a tendência 
de arrefecimento pode ficar mais fla-
grante e ajudar a conduzir melhor os 
preços”, completa Braz.

No segundo semestre a política 
monetária começará a dar mostras 
mais claras de seu efeito sobre a eco-
nomia, especialmente no consumo de 
bens duráveis, mais sensível à política 
monetária, em itens que costumam 
ser financiados. Em contrapartida, há 
boas perspectivas para os alimentos, 
ainda que já se observem revisões so-
bre o desempenho das safras este ano, 
em função do excesso de chuvas no 
Nordeste e de estiagem no centro-sul 
do país. “Pelas estimativas que temos 
até agora, a alimentação no domicí-
lio deverá subir menos da metade do 
observado em 2021, que foi em torno 
dos 10%”, diz Braz. Alimentos no do-
micílio, que representam cerca de 15% 

do IPCA, têm ainda mais importância 
na cesta de consumo das famílias de 
baixa renda, para quem a inflação em 
12 meses fechados em novembro, de 
acordo ao Ipea, chegava a 11% no 
agregado, contra 9,7% para as famí-
lias de alta renda. “O único setor que 
ainda deve persistir na pressão de pre-
ços e fechar o ano com uma inflação 
acima da verificada em 2021 é o de 
serviços, sustentado especialmente por 
contratos que nem sempre obedecem 
à lei da oferta e procura, como aluguel 
de imóveis, apresentando maior rigi-
dez”, completa Braz.

Pior aqui
A pressão inflacionária, que começou 
como reflexo do mundo se recuperan-
do da pandemia a partir do segundo 
semestre de 2020 – atingindo as com-
modities e gerando problemas nas ca-
deias de suprimento globais que até 
hoje não foram normalizados –, tor-
nou-se um desafio maior no Brasil em 
2021 não apenas pela crise hídrica, 

que obrigou a contratação de energia 
mais cara de termelétricas para suprir 
a demanda, mas também pelo agra-
vamento de outro dos principais pro-
blemas de 2021, alimentando o cír-
culo vicioso que afeta o crescimento 
econômico: o desarranjo fiscal. 

Por um lado, a inflação colaborou 
para o PIB nominal crescer, resultan-
do em expansão da arrecadação tri-
butária, redução do déficit primário 
e queda da relação dívida/PIB. Em 
relatório, a Instituição Fiscal Inde-
pendente do Senado (IFI) aponta que 
a dívida bruta deverá fechar o ano 
em 82,1% do PIB. Mas lembra que 
ajuste de dívida baseado em inflação 
é temporário, e que o risco fiscal já se 
reflete no cenário base calculado pela 
IFI, com a dívida mantendo trajetória 
de crescimento ao menos até 2028. 

Por outro, a inflação também foi 
vítima da falsa confiança que aju-
dou a criar, de que o desarranjo nas 
contas públicas parecia menor. Isso 
favoreceu os partidários do aumen-
to de gastos sem o adequado plane-
jamento, ampliando a insegurança 
sobre a trajetória das contas públi-
cas, que acabou se transformando 
em mais inflação. “Temos proble-
mas estruturais de longa data, mas 
neste momento a perda de vigor da 
recuperação vem de um cenário in-
flacionário anabolizado por uma 
depreciação cambial acima do que 
é explicado pelos fundamentos, ca-
racterística de períodos de estresse 
fiscal”, define Silvia.

O movimento que fez o risco Bra-
sil se descolar em relação ao risco 
das demais economias emergentes 
foi se formando já no início do ano 
com a votação da PEC Emergencial, 
afirma a economista. A PEC fixou a 
definição de recursos para uma nova Fonte: IBGE. 

IPCA por categorias: taxa de variação  
acumulada em 12 meses (em %)
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rodada de auxílio emergencial, que 
tinha ficado de fora dos planos orça-
mentários de 2021, tendo como con-
trapartida o estabelecimento de gati-
lhos a serem acionados na iminência 
de descumprimento dos limites de 
gastos. “Quando o governo optou 
por uma restrição inócua, ficou cla-
ro que não era sua real intenção li-
mitar despesas, ou que estava enfra-
quecido para isso”, descreve Silvia. 
“Naquele momento, já se demons-
trou a intenção de acomodar interes-
ses políticos, e aproveitou-se a pres-
são por gastos sociais em função da 
pandemia para abrir mais gastos ex-
trapandemia.” Na sequência, o go-
verno teria que encontrar formas de 
financiar o substituto do Bolsa Fa-
mília, possibilitando sua ampliação 
tanto em valores quanto em cobertu-
ra, para atender à população mais 
pobre com o fim do auxílio emer-
gencial. “A criação do Auxílio Brasil 
primeiramente foi condicionada a 
uma reforma do Imposto de Renda 

– atrelando seu financiamento à tri-
butação de lucros e dividendos –, 
que leva muito mais tempo para ser 
discutida e aprovada que o progra-
ma podia esperar”, cita Juliana Da-
masceno, pesquisadora do FGV 
IBRE. “Logo foi ligada à PEC dos 
Precatórios, que além de fixar um li-
mite anual para o pagamento desses 
compromissos – abrindo um espaço 
fiscal de R$ 43,8 bilhões em 2022 – 
reformulou a regra de reajuste do 
teto de gastos – ganhando outros  
R$ 62,2 bilhões –, numa sequência 
que deixou uma percepção ruim, de 
que se abriu a porteira dos gastos, e 
que daí em diante podia passar qual-
quer coisa”, descreve.

Essa imagem, aponta Juliana, 
se cristalizou na votação do Orça-
mento de 2022 onde, apesar das li-
mitações orçamentárias patentes na 
necessidade de aprovação da PEC 
dos Precatórios, garantiu-se uma 
margem não desprezível para outros 
gastos extensamente questionados. 

Para emendas parlamentares – sobre 
as quais vale revisar artigo de Paulo 
Hartung, Fabio Giambiagi, Marcos 
Mendes na Conjuntura Econômica 
de setembro (https://bit.ly/3tZG2Ja) 
– são R$ 16,5 bilhões. “O projeto de 
resolução aprovado no Congresso a 
respeito da regulação das emendas 
parlamentares está cheio de lacunas 
sobre publicidade, transparência, 
critérios de execução. Sem contar 
a questão de limites para emendas, 
que foi definida como igual à soma 
das emendas impositivas de bancada 
individual. Ou seja, o que era para 
ser teto virou piso. E isso é extrema-
mente perigoso”, diz Juliana. E, para 
o fundo eleitoral, R$ 4,9 bilhões, 
contra R$ 1,7 bilhão destinado no 
último pleito.

A ideia de que a aprovação da 
PEC dos Precatórios e do Orçamento 
ao menos apaziguaria o mercado ao 
deixar claro o tamanho da derrama 
fiscal tampouco tem servido de alen-
to, diante das várias frentes de pres-

Fonte: IFI. Consulte as premissas para cada cenário em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/594517/RAF59_DEZ2021.pdf

Projeções da Instituição Fiscal Independente para a dívida bruta
% do PIB
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são por mais gastos. A mais notória 
na virada de ano foi a repercussão da 
decisão orçamentária por um aumen-
to salarial seletivo a policiais federais, 
que levou outras categorias a se mo-
bilizar por aumentos, a começar pela 
decretação de greve dos servidores da 
Receita Federal. Juliana lembra que 
os servidores públicos estão ao menos 
desde 2020 sem reajuste devido à Lei 
de Socorro aos Estados (LC 173/20), 
que garantiu recursos a estados e mu-
nicípios para enfrentamento da pan-
demia exigindo como compensação 
que todos os setores, em todas as es-
feras de governo, congelassem reajus-
tes salariais e revisão de carreira até 
31 de dezembro de 2021. “Isso acon-
teceu no momento de maior escalada 
inflacionária. Frente a essa combina-
ção, como esperar que os demais ser-
vidores reajam?”, questiona.  

Juliana calcula que ainda pode 
haver margem para se ampliar gas-
tos em 2022, mas limitada. Ela cita 
um possível espaço extra no teto 

de gastos, dependendo do cálculo 
final da inflação. “Além disso, há 
brechas na restrição feita pelo Con-
gresso ao uso das sobras geradas 
pelo adiamento do pagamento de 
precatórios a gastos sociais. Mes-
mo assim, a soma desses valores 
não seria suficiente para se dar um 
aumento salarial de forma linear 
e ampla”, diz Juliana, indicando 
que as estimativas são de que cada 
1% de aumento linear, para todas 
as categorias, gera um impacto de  
R$ 5 bilhões. “Caso os servidores 
consigam algum reajuste, é prová-
vel que não será suficiente para re-
por a inflação – e só repor a inflação 
tampouco agradaria a todos”, diz, 
acrescentando que, em ano eleitoral, 
a pressão por mais gastos é genera-
lizada, ampliando a concorrência. 
Dependendo do comportamento 
dos preços, a inflação também pode 
dar alguma tração à receita, abrin-
do uma dotação orçamentária por 
conta desse desempenho, acrescenta 

Juliana. “Em 2021, observamos vá-
rios descontingenciamentos, quan-
do em situações normais o mais 
comum é contingenciar despesas. 
Mas não esperamos um cenário de 
preços como o de 2021, assim que é 
pouco provável um desempenho da 
mesma magnitude da observada no 
ano passado”, cita. “E, novamente, 
serão fatores conjunturais, não es-
truturais, colaborando para impul-
sionar a receita.” 

Os pesquisadores apontam que, 
além do impacto nas variáveis macro-
econômicas, comprometendo a capa-
cidade de crescimento da economia 
em 2021 e 2022, esse desleixo com 
a gestão fiscal deixará outras contas 
para o próximo governo, a partir de 
2023. Manoel Pires, pesquisador as-
sociado do FGV IBRE, lembra por 
exemplo que o limite de pagamento de 
precatórios pode se converter em uma 
bomba no colo do presidente eleito. 
“Não há um diagnóstico completo 
sobre por que o valor dos precatórios 
está crescendo. Algumas informações 
da Advocacia Geral da União (AGU) 
indicam que ele pode voltar a cair a 
partir de 2024. Se isso acontecer, seu 
impacto pode ser atenuado, os preca-
tórios voltam a caber no Orçamento e 
aí se pode retornar ao rito tradicional 
de pagamentos, sem grandes traumas. 
Mas, se continuar crescendo, a ten-
dência é de que surja um esqueleto”, 
alerta. “Além disso, é um tema que 
pode gerar insegurança jurídica, pois 
não se sabe como esse pagamento será 
priorizado no decorrer dos anos, se 
surgirão questões de inconstitucionali-
dade e como serão resolvidas.” 

Outro tema será a própria regra 
do teto de gastos, cuja necessidade de 
revisão, amplamente diagnosticada, 
agora ganha mais importância, com Fonte: PNADC. Elaboração: FGV IBRE.
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Menos de 10 SM Mais de 10 SM

nov/20 nov/21 nov/20 nov/21

% de famílias endividadas 67,4 77 59,3 70,3

% da renda comprometida com a 
dívida (média)

30,7 30,8 27,5 27,6

Tempo médio de comprometimento 
com a dívida (meses)

7 7,4 7,5 7,5

% do total com contas em atraso 28,9 29,4 11,8 11,4

% com tempo de atraso acima de 
90 dias

64,2 63,3 57,7 52,4

vistas a recuperar a credibilidade da 
regra e a contenção da trajetória da dí-
vida pública. “Em 2020, o teto não foi 
questionado pelo mérito de se ampliar 
o gasto para socorrer a sociedade, a 
saúde, os empresários. Mas a forma 
como esse tema foi tratado em 2021 
foi a mais desorganizada possível”, 
diz Juliana, apontando que a PEC dos 
Precatórios não cumpriu o papel de 
revisitar o teto de forma transparente, 
plural, com o debate técnico que uma 
mudança de regra demanda. “O desa-
fio de encaixar a trajetória dos gastos 
no teto foi resolvido temporariamente. 
E a mesma mudança que foi positiva 
para 2022, dependendo da evolução 
da inflação este ano, pode não ser boa 
para 2023. E aí, o que vamos fazer?”, 
questiona. “Corre-se o risco de uma 
nova mudança no teto ainda este ano, 
seja para alterar novamente a regra 
de correção, ou excluir categorias de 
despesa. E se isso for feito repetindo 
a mesma desorganização de 2021, te-
remos mais uma rodada de incerteza, 
contaminando o cenário, deteriorando 
parâmetros macroeconômicos. Que é 
tudo o que não queremos”, diz. “E se 
não for este ano, em breve será, pois 
não resolvemos ainda problemas de 
consistência da regra, em especial sua 
incapacidade de acomodar choques.” 

Desafios socioeconômicos
O principal desafio contratado para 
o governo e para os candidatos a se 
instalar no Palácio do Planalto em 
2023, entretanto, está em conciliar 
uma gestão fiscal mais responsável 
com a necessidade de atender às fa-
mílias que hoje precisam de ajuda 
para garantir um padrão mínimo 
de bem-estar, seja pelo sistema de 
proteção social, seja se dedicando à 

geração de um círculo virtuoso para 
a economia e a geração de emprego, 
estreitamente ligado com a produti-
vidade (ver pág. 40).  

A começar pelo futuro do Auxílio 
Brasil que – fora avaliações sobre o 
desenho do programa em si – ainda 
não tem fonte de financiamento ga-
rantida para manter o benefício bá-
sico em R$ 400, tampouco previsão 
de atender a toda a demanda pelo 
programa. “A abertura de espaço 
para emendas parlamentares e um 
gordo fundo eleitoral no Orçamento 
de 2022 aconteceu em um momen-

to em que as famílias que atendem 
aos critérios do Auxílio Brasil (po-
breza e extrema pobreza) passam 
de 21 milhões, conforme divulgado 
em diversas ocasiões pelo Ministério 
da Cidadania, enquanto a cobertura 
do Auxílio Brasil a partir de janei-
ro é de 17,2 milhões de famílias”, 
compara Juliana, apontando que a 
“fila zerada” declarada pelo gover-
no pode se referir à do Bolsa Família 
pré-pandemia, mas não à fila atual 
de necessidade segundo os próprios 
critérios que estão lá na lei do Au-
xílio Brasil. Esse debate, entretanto, 

Características do endividamento, por  
faixa de renda familiar mensal

Fonte: Peic Nacional/CNC. 

Menos de 10 salários mínimos (SM) Mais de 10 salários mínimos (SM)

Cartão de crédito 85,7 Cartão de crédito 84,1

Carnês 21,7 Financiamento de carro 20,7

Financiamento de carro 10,9 Financiamento de casa 17,8

Crédito pessoal 10 Carnês 16,9

Financiamento de casa 8,1 Crédito pessoal 7,1

Principais tipos de dívida, por faixa de 
renda familiar mensal, em % de famílias

Fonte: Peic Nacional/CNC. 
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deverá ser afetado pelas promessas 
dos candidatos mais bem-posiciona-
dos na corrida eleitoral, que por sua 
vez também podem ditar o tom com 
que o governo deverá levar esse tema 
na peça orçamentária para 2023.

“Será importante, da parte dos 
presidenciáveis que apresentarão 
suas propostas de governo em 2022, 
sinalizar alguma retomada de con-
trole, que demonstre uma narrativa 
mais equilibrada, consciente, res-
ponsável”, afirma Juliana, lembran-
do os riscos de se tratar um tema 
grave estrutural com populismo fis-
cal. “Temos adiante um quadro de 
desemprego, pobreza e insegurança 
alimentar preocupante. Isso em um 
ambiente de juros extremamente 
elevados, com novos apertos mone-
tários contratados”, diz. Pesquisa 
sobre endividamento (Peic) da Con-

federação Nacional do Comércio 
(CNC) de novembro aponta que 
75,6% das famílias brasileiras estão 
endividadas, das quais 26,1% têm 
dívidas em atraso. Nas famílias de 
renda mais baixa, o percentual de 
inadimplentes chega a 29,4%, maior 
nível desde setembro de 2020.   

Um quadro que, em 2022, tem 
pouca chance de se reverter de for-
ma significativa. Silvia lembra que 
o crescimento da atividade este ano 
será puxado por atividades que não 
são afetadas diretamente pela polí-
tica monetária como agropecuária, 
indústria extrativa e administração 
pública, que devem gerar uma con-
tribuição de 1 ponto percentual para 
o PIB. “Algumas atividades dentro 
de outros serviços também têm es-
paço de normalização – toda a parte 
de saúde privada, por exemplo”, cita 

Silvia. Esse grupo, entretanto, ou é 
pouco empregador, ou concentra 
empregos informais, que não cola-
boram para a geração de vagas com 
melhor remuneração. Isso em um 
contexto, como mostrou o pesqui-
sador do FGV IBRE Daniel Duque 
no Boletim Macro de dezembro, em 
que a recuperação do mercado de 
trabalho já indica desaceleração na 
margem, além do fato de continuar 
sendo puxada principalmente pela 
informalidade. No terceiro trimestre 
de 2021, enquanto a alta interanual 
da população ocupada no setor pri-
vado sem carteira e de trabalhadores 
por conta própria foi de, respecti-
vamente, 23,1% e 18,4%, a de em-
pregados com carteira foi de 8,6%. 
Em sua Carta de Conjuntura, o Ipea 
alerta que o aumento da informali-
dade na composição do pessoal ocu-

Confiança empresarial e do consumidor fecha 2021 em zona favorável
Eixo esquerdo: índices de confiança dessazonalizados. Eixo direito: diferença, em pontos

Fonte: FGV IBRE. 
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pado tem gerado redução do rendi-
mento médio real efetivo, que ainda 
é impactado pela alta da inflação. 
No terceiro trimestre de 2021, regis-
trou queda de 6,4% em relação ao 
mesmo período de 2020, enquanto a 
massa salarial apresentou expansão 
de 4,9% no mesmo período, em fun-
ção do aumento da ocupação. 

“Para 2022, nossa estimativa é 
de que o consumo das famílias cres-
ça 0,8%, isso considerando um car-
regamento estatístico em torno de 
1,6%, ajudado pela melhora da ati-
vidade de serviços no fim do ano”, 
diz Silvia. Esse quadro pouco ani-
mador também se reflete nas Son-
dagens do IBRE. “Dentro do Índice 
de Confiança, o Índice da Situação 
Atual do consumidor atingiu 64 
pontos em março de 2021, seu mí-
nimo histórico – superando a longa 
recessão de 2014-16 e o ápice da 
pandemia”, aponta Aloisio Campe-
lo, superintendente de Estatísticas 

Públicas do FGV IBRE. “No caso 
da pandemia, talvez as pessoas con-
tassem com alguma reserva, e logo 
veio o auxílio emergencial, ameni-
zando a gravidade do momento. 
Mas agora a economia está demo-
rando a reagir, há mais endivida-
mento, o dinheiro não está dando 
para muito por causa da inflação, 
o mercado de trabalho ainda está 
ruim”, lembra. Campelo indica que 
esse quadro é muito forte especial-
mente entre famílias de baixa renda 
– com renda mensal de até R$ 2,1 
mil – entre as quais o grau de insa-
tisfação com o presente é maior. Ele 
também ressalta que desde 2014 a 
confiança do consumidor não se 
recuperou por completo e essa he-
terogeneidade entre faixas de renda 
vem se ampliando. “Isso porque o 
consumidor de renda mais baixa, 
que depende da renda do trabalho, 
até conseguiu se inserir numa ativi-
dade, mas com remuneração pior, 

em um mercado de trabalho mais 
volátil. E isso não vai mudar, pois a 
instabilidade econômica prejudica 
a geração de emprego formal con-
sistente”, diz. 

Silvia ressalta que o desempenho 
da indústria deverá ser negativo este 
ano, com queda de -1,1%, sendo 
maior na indústria de transformação, 
com -3,2%, de acordo com a estima-
tiva do FGV IBRE. Campelo lembra 
que a confiança do setor industrial se 
manteve em alta até agosto, mesmo 
quando a recuperação dos serviços já 
dava indícios de tomar o terreno per-
dido durante a pandemia dentro do 
consumo das famílias. “Talvez o setor 
identificasse uma situação que parecia 
boa em termos de lucratividade, com 
preços praticados satisfatórios, havia 
ociosidade no mercado de trabalho, 
conseguia-se controlar salários, o que 
estendia a confiança do setor. Tam-
bém pode ter influenciado certa espe-
rança de que a resolução do problema 

Fonte: FGV IBRE. 

Pressão da pandemia arrefece, mas viés para a incerteza ainda é de alta
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no fornecimento de insumos poderia 
se dar mais rapidamente”, diz. Mas o 
realismo da alta inflacionária fez com 
que esse otimismo se reduzisse desde 
então. Para 2022, Campelo considera 
que as atividades conectadas ao agro-
negócio e outras commodities poderá 
se manter em um cenário positivo, 
bem como o setor de alimentos, com 
um Auxílio Brasil maior e a inflação 
desacelerando. “O setor de bens du-
ráveis, por sua vez, poderá ter uma 
desaceleração de demanda. Talvez 
com algumas exceções, como a do 
setor automobilístico, que identifica 
uma demanda latente, gerada pela 
dificuldade de entrega de produtos 
por conta do problema na cadeia de 
insumos”, descreve.

Já a construção civil, diz Silvia, 
deverá ficar no zero a zero. “A 
construção até agora cresceu muito 
porque houve choque de juros. Mas 
já vemos a intermediação financeira 
com desempenho negativo, devido à 
piora da perspectiva para o crédito, 
e isso deverá chegar à construção 
agora”, diz. Ana Maria Castelo, 
coordenadora de Projetos de Cons-
trução do FGV IBRE, confirma a 
percepção de um cenário mais de-
safiador para manter a dinâmica 
positiva dos negócios no mercado 
imobiliário este ano. “Mas ainda há 
forças que podem atuar em favor do 
segmento. Um ambiente de grande 
incerteza, por exemplo, pode ser ca-
talisador de demanda por imóveis, 
talvez num segmento de média-alta 
renda”, cita.

Silvia afirma que, com os juros 
pressionando, e a tendência de maior 
incerteza característica de um ano elei-
toral, o investimento deverá contrair 
2,4%. “Só o cenário de commodities 
é que deverá segurar o investimento”, 

diz. No campo das exportações, Lia 
Valls, pesquisadora associada do FGV 
IBRE, estima um saldo comercial me-
nor para 2022 em relação a 2021, em 
que o crescimento das exportações em 
preço continuará superando o de vo-
lume – em 2021, as exportações brasi-
leiras cresceram 3,5% em volume em 
relação a 2020 e 28,3% em preço –, 
mas ambos em menor ritmo. “Há pre-
visões que apontam uma nova melho-
ra de preço para o minério. Outro des-
taque é o setor de carnes, que poderá 
registrar aumento de demanda com o 
fim das restrições chinesas. Há, entre-
tanto, expectativa de menor demanda 
dos Estados Unidos, devido à diretriz 
do governo Biden de ampliar a pro-
dução doméstica.” No geral, aponta 
Lia, a tendência é de um crescimento 
menor do comércio mundial em 2022, 
mas ainda positivo. “A não ser que o 
cenário inflacionário nas economias 
desenvolvidas piore, revertendo esse 
quadro”, diz – com uma normaliza-
ção mais rápida da política monetária, 
o que também pode jogar contra a 
economia brasileira.

Com os juros 

pressionando, e a 

tendência de maior 

incerteza característica 

de um ano eleitoral, o 

investimento deverá 

contrair 2,4%

“Para o Brasil, será um ano com 
a sensação de uma freada, quan-
do era pra gente estar crescendo em 
torno de 2%. Ainda que tenhamos 
um resultado positivo para o PIB, o 
balanço é ruim”, diz Silvia. “Se há 
um ponto positivo nesse quadro é 
que, da forma como o novo governo 
deverá assumir o país, não haverá 
como esconder a incompatibilidade 
entre aumento de gastos e responsa-
bilidade fiscal. Qualquer movimento 
na direção de continuar aumentan-
do gastos se refletirá diretamente na 
economia, pois o custo de desviar-se 
do equilíbrio fiscal está mais alto”, 
afirma. A coordenadora do Boletim 
Macro indica, entretanto, que mesmo 
que o panorama seja pessimista, ain-
da há espaço de reversão para uma 
perspectiva um pouco mais positiva. 
“Nosso câmbio está muito desvalori-
zado, nossos investidores estão com 
seus negócios em suspenso, esperan-
do o resultado das eleições. Então, 
existe espaço para colher dividendos 
eleitorais, desde que se apresente uma 
proposta que tenha credibilidade”, 
diz. “Não significa, entretanto, que 
com isso passemos a crescer muito. 
Dependendo do que aconteça em 
2022, o agregado para 2023 poderá 
ser mais difícil mesmo.” Silvia lembra 
que em 2023, provavelmente o país 
não contará mais com o espaço para 
normalização de atividades depois 
do efeito da pandemia. “Nesse caso, 
2023 será melhor dependendo das 
propostas que forem se consolidando 
a partir do debate eleitoral. A situa-
ção no momento é de muita pressão 
por emprego, renda, e é preciso dei-
xar claro que nenhuma política social 
é suficiente para compensar uma eco-
nomia com baixo crescimento econô-
mico”, conclui.  



https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-12/2021-122-boletim-macro.pdf
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Sem melhoras no horizonte
Após uma surpreendente alta re-
gistrada em 2020, a produtividade 
brasileira – seja do ponto de vista 
da produtividade do trabalho ou 
da produtividade total dos fatores 
(PTF), que mede a eficiência do tra-
balho levando em conta também o 
capital empregado – tomou o cami-
nho inverso em 2021. De acordo ao 
Observatório da Produtividade Regis 
Bonelli, do FGV IBRE, depois de um 
primeiro trimestre estável, o indica-
dor de PTF, que considera as horas 
efetivas trabalhadas como medida 
do fator trabalho, apresentou recuos 
de 14% e 8,6% no segundo e no ter-
ceiro trimestres de 2021 em relação 
ao trimestre anterior. Com esse resul-
tado, a produtividade observada no 
terceiro trimestre de 2021 ficou 2,3% 
abaixo do nível pré-pandemia. 

Esses números corroboram o aler-
ta feito pelos pesquisadores do Obser-
vatório desde o final de 2020, de que 
os efeitos da Covid-19 no mercado de 
trabalho eram atípicos e o resultado 
para a produtividade poderia se re-
verter assim que a atividade como um 
todo se normalizasse. Isso porque, 
diferentemente do ocorrido em reces-
sões anteriores, a pandemia atingiu 
mais fortemente os trabalhadores in-
formais em ocupações de mais baixa 
qualificação, criando um cenário em 
que prevaleceu a porção da economia 
tradicionalmente mais produtiva, 
sem necessariamente refletir ganhos 
adicionais. “Para ilustrar esse resulta-

do, vale lembrar que o setor de ser-
viços prestados às famílias, intensivo 
em mão de obra e em geral com bai-
xa produtividade, fechou 2020 30% 
abaixo do patamar de fevereiro desse 
mesmo ano, enquanto os serviços de 
TIC estavam 15% acima”, comparou 
Silvia Matos no webinar Produtivida-
de e mercado de trabalho, promovido 
em dezembro pelo FGV IBRE com O 
Estado de S. Paulo, moderado pela 
repórter especial e colunista do jornal 
Adriana Fernandes. 

Fernando de Holanda Barbosa Fi-
lho, pesquisador do FGV IBRE, lem-
bra que, com a migração de várias 
atividades para o trabalho remoto e 
o aumento da digitalização de proces-
sos em muitas empresas para se ade-
quarem às restrições do isolamento, a 
primeira impressão foi de que o pós-
pandemia traria uma economia muito 
mais produtiva. “Mas o que observa-
mos ao longo deste ano é que, à me-
dida que as pessoas vão sendo rein-
troduzidas no mercado de trabalho, o 
ganho inicial desaparece, apontando 
que não foi fruto de absorção tecno-
lógica”, diz. Barbosa cita estudo reali-
zado pelos pesquisadores do Observa-
tório da produtividade que aponta a 
baixa adoção do home office no Bra-
sil, mesmo no período mais crítico da 
crise sanitária (saiba mais na matéria 
de capa da Conjuntura Econômica de 
novembro: https://bit.ly/3qWp8KG). 
“No pico da pandemia, observamos 
que somente 10% dos trabalhadores 

migraram para o trabalho remoto, 
sendo que havia potencial para uma 
migração de 18% das ocupações. Por 
mais mudanças que haja adiante, com 
adoção de sistemas híbridos, não nos 
parece que os ganhos de produtividade 
advindos desse grupo serão suficientes 
para gerar um aumento agregado ao 
longo do tempo”, diz. Fernando Ve-
loso, pesquisador do núcleo de Pro-
dutividade e Mercado de Trabalho do 
FGV IBRE, ex-secretário de Políticas 
Públicas de Emprego do Ministério 
da Economia, ressalta que parte dessa 
baixa capacidade advém de restrições 
à infraestrutura básica – acesso à in-
ternet, computador e energia elétrica 
–, que os trabalhadores têm para exer-
cer suas atividades de casa, e que são 
mais críticas em estados como os do 
Norte do país, conforme identificaram 
em outro levantamento. “São regiões 
com menos oferta de emprego, que 
poderiam se beneficiar de uma melhor 
infraestrutura, permitindo a esses tra-
balhadores concorrer a vagas de tra-
balho remoto originadas em outras 
áreas do país”, diz Veloso. 

De acordo à Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) do IBGE, em outu-
bro de 2021 os serviços prestados às 
famílias ainda estavam 15% abaixo 
do nível pré-pandemia, e os serviços 
TIC, 30% acima – este último um 
resultado muito positivo, se o setor 
não representasse uma parcela peque-
na no total do emprego na economia 
brasileira. Isso indica que no quarto 
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trimestre ainda havia uma margem 
de recuperação em segmentos menos 
produtivos que, a princípio, não co-
laborariam para uma reação dos in-
dicadores. Os pesquisadores do FGV 
IBRE apontam que tampouco 2022 
deverá trazer melhora nessa tendência 
de produtividade baixa. A tendência 
de manutenção de um quadro de alta 
incerteza econômica, somado e poten-
cializado pelas eleições presidenciais, 
tende a afetar o ambiente para inves-
timentos, o que dificulta a criação de 
vagas formais em ocupações qualifica-
das. “Emprego com carteira assinada 
só se expande com crescimento acele-
rado, de forma contínua”, diz Barbo-
sa. Outra estimativa que joga contra 
o aumento de produtividade em 2022 
é a composição do – baixo – cresci-
mento do PIB estimado para este ano, 
lembra Silvia, com recuo da indústria 
de transformação de um lado, a ja-
nela ainda aberta de recuperação de 
atividades de serviço que ainda não 
voltaram ao nível pré-pandemia, e o 
maior dinamismo sendo ditado por 
atividades extrativas e do setor agro-
pecuário, pouco empregadoras.  

No evento online, Veloso lembrou 
que o desempenho da produtividade 
brasileira mesmo antes do choque sa-
nitário da Covid-19 já não era dos me-
lhores, devido a um processo atípico 
de recuperação da recessão anterior, 
do segundo trimestre de 2014 ao fim 
de 2016. “Tipicamente, a recuperação 
de recessões se dá com a geração ini-
cial de vagas informais e a posterior 
volta do emprego formal. Dessa vez, 
entretanto, somente no fim de 2019 é 
que houve evidências de recuperação 
do emprego formal, e logo chegou a 
pandemia”, descreve. Sem a geração 
de vagas em ocupações e setores mais 
produtivos, entre 2017-19 a produ-

tividade por hora trabalhada efetiva 
ficou praticamente estagnada – com 
crescimento médio de 0,3% ao ano no 
referido período – cálculo que já in-
corpora a revisão do PIB, bem como a 
da Pnad Contínua. “Estudo do Obser-
vatório aponta que o crescimento do 
emprego entre 2012-19 foi basicamen-
te dominado por ocupações de baixa 
qualificação muito informais e de bai-
xos salários, e essa dinâmica depois da 
recessão foi agravada”, diz Veloso. 

Ao contrário de trazer um ganho 
garantido de produtividade para a 
economia brasileira, os pesquisadores 
citaram dois problemas importantes 
observados desde a pandemia, que po-
derão comprometer o futuro da ativi-
dade e do bem-estar da população. O 
primeiro são os efeitos de longo prazo 
para a empregabilidade de crianças e 
adolescentes que tiveram seu proces-
so de ensino prejudicado pela longa 
interrupção das aulas presenciais. O 
segundo é o já observado aumento do 
desemprego de longa duração, com-
preendido quando o desempregado 
está há 2 anos ou mais sem encontrar 
uma vaga. “Desde 2015, esse grupo 
estava estabilizado em 2 milhões de 
pessoas; agora, saltou para 4 milhões. 
É um dado preocupante, pois pessoas 
fora do trabalho há tanto tempo per-
dem um de seus maiores ativos, que 

é a experiência, em um mercado que 
muda com as adoções tecnológicas”, 
diz Barbosa, lembrando ainda que es-
sas pessoas, em sua maioria, tendem 
a ter baixa qualificação, o que amplia 
o desafio da requalificação. 

Veloso, por sua vez, também re-
lata a importância de se perseverar 
na agenda voltada à melhora do am-
biente de negócios. Apesar de vários 
avanços nesse campo registrados nos 
últimos anos – como a reforma traba-
lhista, medidas visando à eficiência do 
mercado de crédito, entre as quais re-
dução do crédito direcionado a taxas 
subsidiadas, mudanças no cadastro 
positivo e o open banking, e mudan-
ças em marcos regulatórios como o 
do saneamento – há várias reformas 
fundamentais ainda não realizadas, 
como a tributária e a administrativa. 
Além de outras medidas que reduzem 
a potência dos avanços conquistados. 
Nessa lista Veloso coloca regimes es-
peciais de tributação tanto para gran-
des empresas quanto pequenas, como 
o Simples e o aumento de medidas 
protecionistas como exigência de con-
teúdo local em projetos de investimen-
to. Além, defende, de se perseverar na 
melhoria educacional de trabalhado-
res e empreendedores, para que pos-
sam aproveitar plenamente os benefí-
cios das reformas já conquistadas.  

1o T
2020

2o T
2020

3o T
2020

4o T 
2020

1o T
2021

2o T 
2021

3o T
2021

PTF – horas efetivas 1,2 16,6 -9,3 -4,3 -0,2 -0,6 -3,9

PTF – horas habituais -2,2 5,9 0 -1,9 0,2 -0,9 -3,1

PTF – população ocupada -2,1 5,8 -0,1 -1,9 0,3 -1 -3,1

Fonte: Observtório da Produtividade Regis Bonelli.
Disponível em: https://ibre.fgv.br/sites/ibre.fgv.br/files/arquivos/u65/indicadores_trimestrais_de_ptf_-_3t2021_-_final.pdf

Taxa de crescimento da PTF
% em relação ao trimestre imediatamente anterior
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O ano de 2022 chega com riscos 
elevados no mundo. A evolução 
da variante ômicrom no hemisfé-
rio Norte não dá muita razão para 
alento quanto ao fim da pandemia 
que nos assombra nos últimos 2 
anos. Apesar de ficar cada vez mais 
claro que teremos que aprender a 
conviver com o vírus, o comporta-
mento dos mercados reflete incer-
teza e preocupação aumentadas. 

Investimentos em infraestrutura 
são vistos como importantes ins-
trumentos na recuperação da crise 
da pandemia ao redor do mundo. 
Mais do que fechar gaps e aumentar 
a produtividade, trata-se de apro-
veitar a oportunidade de adaptar 
ativos na transição para uma eco-
nomia de baixo carbono. Estados 
Unidos e Europa, notadamente, têm 
feito esforços para canalizar recur-
sos para investimentos em infraes-
trutura sustentáveis. Nos primeiros, 
foi recentemente aprovado no Con-
gresso o pacote de infraestrutura no 
valor de US$ 1,2 trilhão. E outro de 
magnitude semelhante ainda trami-
ta no Congresso. 

O Brasil nos últimos 5 anos 
tem tido avanços importantes em 
infraestrutura, a despeito das cri-

ses recentes. Mais de uma centena 
de leilões permitiram alocar ativos 
e direitos em telecomunicações, 
transportes (rodovias, aeroportos, 
portos) e energia. Novos marcos fo-
ram aprovados nos últimos 2 anos, 
caso do gás natural. Mas talvez a 
reforma com maior potencial de 
transformação e mobilização de re-
cursos seja a aprovação da nova lei 
do saneamento. 

Ainda hoje o país convive com um 
déficit inaceitável em saneamento: 
quase metade da população brasilei-
ra não tem acesso à rede de esgoto e, 
mesmo entre aqueles conectados, o 
volume do esgoto tratado não excede 
50%. Esses dados do Sistema Nacio-
nal de Informações do Saneamento 
(SNIS) de 2019 e do Plano Nacional 
de Saneamento Básico são conheci-
dos. E, como tudo no Brasil, os nú-
meros e as médias escondem enormes 
disparidades regionais e entre grupos 
da população. Grupos com renda 
mais baixa não apenas têm menos 
acesso, mas quando têm comprome-
tem parcela muito mais elevada de 
sua renda com as despesas de serviços 
básicos de infraestrutura. 

O novo marco estabelece 2033 
como meta para a universalização 

Equilibrando riscos e retornos  
nos investimentos 

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e doutora em economia pela FGV EPGE
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do acesso ao saneamento. Estima-se 
que seu atingimento demande in-
vestimentos anuais de pouco menos 
de R$ 30 bilhões, o que representa 
um aumento considerável frente aos  
R$ 13 bilhões investidos em média 
no período 2007-2019.

A reforma foi questionada no Su-
premo Tribunal Federal. Em decisão 
recente, no dia 2 de dezembro, aque-
la Corte rejeitou (em um placar de 
sete a três) as ações que questiona-
vam a constitucionalidade do novo 
marco. A decisão confere segurança 
jurídica, legitimando a decisão de 
promover competição.  

A entrada de novos players pri-
vados e a perspectiva da harmo-
nização da competência de super-
visão regulatória estabelecida na 
nova lei pela Agência Nacional de 
Águas incentivam também opera-
dores públicos a melhorar a per-
formance e em alguns casos a abrir 
capital. Investidores tradicionais 
e experientes de outros setores já 
olham para o lado com interesse e 
se sagram vencedores nos leilões. 
Esse é o caso da Equatorial que 
venceu recentemente a concessão 
de saneamento no Amapá. 

Leilões de saneamento começa-
ram a ser realizados ainda antes da 
aprovação da reforma com o Pro-
grama de Estruturação de Projetos 
do BNDES. Para superar o proble-
ma da falta de conhecimento acer-
ca das condições de implementação 
da reforma, a opção foi tentar esta-
belecer contratos mais completos, 
limitando a discricionariedade da 
regulação. Os resultados revelam 
grande interesse, atraindo novos 
investidores e operadores. Já foram 
leiloadas concessões de saneamen-
to em Alagoas, Rio de Janeiro e 

Amapá. Estão ainda previstos para 
o início de 2022, leilões no Ceará, 
Paraíba, Porto Alegre e uma PPP 
em Cariacica (ES). 

Como bancar os 
investimentos
Os investimentos em saneamento 
em consequência do novo marco 
são vultosos. As concessões leiloa-
das no âmbito dos projetos estru-
turados pelo BNDES preveem in-
vestimentos com Capex superiores 
a R$ 53 bilhões para uma popula-
ção atendida de mais de 40 milhões 
de pessoas. 

Mais do que financiamento, im-
porta entender como bancar os in-
vestimentos requeridos – problema 
de funding, not financing. Nesse 
caso, vale recorrer a nossas experi-
ências de universalização de acesso 
em infraestrutura. Universalizamos 
acesso à eletricidade, com usuá-
rios bancando investimentos em 
expansão das redes, pela cobrança 
de tarifas e faturas. Mas a evolução 

dos preços não dá alento; tarifas e 
preços de eletricidade revelam cres-
cimento significativamente maior 
que a inflação ao longo do tempo. 
O resultado hoje é que parcela ex-
pressiva da população compromete 
parcela muito elevada de sua renda 
com energia. Uma referência na lite-
ratura é de que a parcela dos gastos 
com energia não exceda 6% da ren-
da das famílias; porém, esse nível é 
superado para diversos grupos da 
população, principalmente nas regi-
ões Norte e Nordeste. 

O problema de como bancar a 
universalização do acesso vai ser 
ainda mais grave no saneamento. 
Analisando os dados da Pesquisa 
de Orçamento Familiar do IBGE 
2017/2018, observa-se que o com-
prometimento médio da renda dis-
ponível domiciliar com água e es-
goto corresponde a 2,08% no país. 
Mas, para a Região Norte, o valor 
sobe para 3,83%, nível superior a 
um parâmetro do tipo regra de bol-
so de 3%. Mesmo quando se con-
sidera a média país, o comprometi-
mento para os 20% mais pobres já 
supera o patamar de 3%. 

Políticas sociais
Os recursos fiscais são, portanto, 
importantes para fechar a equação; 
porém, o cenário fiscal severo em ní-
veis federal, estaduais e municipais 
demanda focar as políticas para o 
setor para distribuir adequadamen-
te os ônus entre consumidores e 
contribuintes. Aumenta assim a res-
ponsabilidade das políticas sociais 
no saneamento com um desenho 
adequado de tarifas e de tarifa so-
cial. Um bom desenho deve ser ca-
paz de identificar o grupo adequado 

Quase metade da 

população brasileira 

não tem acesso à rede de 

esgoto e, mesmo entre 

aqueles conectados, o 

volume do esgoto tratado 

não excede 50%
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de beneficiários; isto é, aqueles que 
efetivamente precisam. 

Criado em 2001, o Cadastro 
Único do governo federal (CadÚni-
co) poderia ser um bom proxy para 
identificar grupos de beneficiários 
de uma tarifa social no saneamento. 
O cadastro é instrumento de coleta, 
armazenamento e gestão de dados 
de famílias de baixa renda a serem 
incluídas em programas de assistên-
cia social e redistribuição de renda. 
Gerido pelo Ministério da Cidada-
nia, os candidatos contemplados re-
cebem um Número de Identificação 
Social (NIS). 

A análise da prática de tarifa so-
cial em uma amostra representativa 
de empresas de saneamento revela 
que o CadÚnico é critério de elegibi-
lidade muito pouco usado (18% dos 

prestadores em amostra avaliada em 
estudo do FGV CERI). Ademais, en-
tre os inscritos no programa, apenas 
18% dos usuários são beneficiados 
por tarifa social. 

Além da falta de acesso no sane-
amento, uma parcela significativa 
da população vulnerável não é be-
neficiada por uma tarifa social. E o 
avanço dos investimentos esperados 
vai impactar ainda mais as tarifas. 
O leitor poderia argumentar que 
por se tratar de indústria de infra-
estrutura, com tecnologias sujeitas a 
economias de escala e escopo, o au-
mento no número de usuários leva-
ria a reduções nos custos médios em 
consequência da expansão das redes 
– diluindo custos fixos entre mais 
usuários e níveis de consumo. Mas 
não é essa nossa experiência: nos 

últimos 30 anos os serviços de infra-
estrutura ou preços administrados 
têm crescido acima da inflação, con-
forme mostra o gráfico. Esse com-
portamento vale para saneamento e 
vai se agravar com a pressão de in-
vestimentos no setor. 

A reforma recente do saneamento 
pavimenta o caminho para investi-
mentos em infraestrutura sustentá-
vel. Garantir disponibilidade e ges-
tão sustentável da água potável e do 
saneamento para todos – Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU número 6 e alvo da nova lei 
– é também instrumento importante 
de retomada da economia. O desafio 
é equilibrar retornos de investimen-
tos com uma capacidade efetiva de 
pagamento dos usuários e alguma 
contribuição dos contribuintes. 

Fonte: FGV CERI.
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Para conhecer como as agências regu-
ladoras utilizam-se da AIR,  precisamos 
primeiro entender em que casos ela é 
dispensada. A Anvisa, uma agência 
pioneira no uso da AIR no Brasil, nos 
oferece um bom ponto de partida para 
a análise desse problema.

A Análise de Impacto Regulatório 
(AIR) vem recebendo atenção cres-
cente da academia brasileira desde 
que o instrumento se tornou uma 
etapa obrigatória do procedimento 
de edição ou alteração de normas 
de interesse geral dos agentes econô-
micos, não apenas para as agências 
reguladoras federais,1 mas também 
para a administração pública como 
um todo.2 Os debates acadêmicos em 
torno do instituto envolvem, princi-
palmente, dois problemas centrais. 

O primeiro, de fundo teórico, 
diz respeito às justificativas ou ra-
zões para a realização de AIRs. 
A pergunta central, nesse caso, 
é: por que realizar uma AIR? A 
partir da identificação dos funda-

que etapas analíticas devem com-
por uma AIR, como a AIR deve 
ser informada por mecanismos de 
participação social, qual deve ser o 
nível de monetização ou de quanti-
ficação dos custos e dos benefícios 
identificados em uma AIR, como 
podemos mensurar ou avaliar dife-
rentes tipos de impacto, reconciliar 
a eficiência e os efeitos distributi-
vos das políticas públicas, entre 
inúmeros outros questionamentos 
de caráter aplicado que se colocam 
àqueles que de fato buscam dar 
vida ao instituto. Uma importante 
dimensão desse problema diz res-
peito às condições institucionais 
necessárias à efetiva implementa-
ção da AIR. Teme-se que, sem o 
amparo de uma estrutura institu-
cional apropriada, a AIR possa se 
tornar um mero procedimento pro 
forma, que é cumprido mecanica-
mente por um órgão público, mas 
que não influencia efetivamente as 
escolhas de política pública toma-
das ao final do processo.

A dispensa de AIR  
na Anvisa

Natasha Schmitt Caccia Salinas
Professora do Programa de Pós-graduação (mestrado 
e doutorado) em Direito da Regulação e do curso de 
graduação em Direito da FGV Direito Rio. Doutora e 

mestre em Direito pela USP 

Lucas Thevenard Gomes
Mestrando em Direito da Regulação pela  

FGV Direito Rio e Pesquisador do Centro de Pesquisas em 
Direito e Economia (CPDE) da FGV Direito Rio 

mentos teóricos da AIR, espera-se 
melhor compreender o instituto, e 
assim eventualmente avaliar se os 
“impactos” gerados pela própria 
introdução da AIR no sistema ad-
ministrativo brasileiro correspon-
dem às expectativas acerca dessa 
ferramenta. Quais são os benefícios 
e os custos envolvidos na imple-
mentação da AIR? Como a AIR irá 
moldar a produção normativa da 
administração pública? Trata-se de 
um instrumento de controle polí-
tico, de promoção da legitimidade 
e da transparência, de racionaliza-
ção das atividades  administrativas? 
Ou será que todos esses objetivos 
podem ser reconciliados por um 
mesmo instrumento? Essas e outras 
questões permanecem em aberto, e 
vêm sendo intensamente discutidas 
pelos administrativistas brasileiros.

O segundo problema, de caráter 
aplicado, gira em torno da pergun-
ta: como realizar uma boa AIR? 
Nesse caso, o problema é essen-
cialmente metodológico: discute-se 
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Figura 1 Proporção geral de uso e dispensa de AIR

Em meio a todos esses debates, 
uma importante questão relaciona-
da à AIR ainda foi pouco estudada 
no Brasil. Trata-se da identificação 
dos casos em que a AIR não deve ser 
utilizada, ou seja, os casos de inapli-
cabilidade ou de dispensa de AIR. 
O problema é relevante porque en-
volve questões pertinentes aos dois 
tipos de problemas anteriormente 
apresentados. Por um lado, para sa-
ber em que casos deve-se dispensar 
a AIR, precisamos entender quais 
são os fundamentos da AIR, quais 
são seus potenciais benefícios e cus-
tos, para assim identificar em que 
casos pode ser indesejável utilizá-la. 
Por outro, os casos de dispensa são 
influenciados por questões práticas, 
tanto institucionais quanto de fundo 
metodológico. Metodologias menos 
rigorosas, que impõem um menor 
ônus de quantificação ao órgão re-
gulador, abrem espaço para escopos 
de aplicação mais amplos, ao passo 
que metodologias mais rígidas, por 
serem mais custosas, podem gerar 
mais casos em que a dispensa se-
ria desejável. Porém, a questão da 
dispensa de AIR traz consequências 
institucionais relevantes, na medida 
que o próprio órgão deve identifi-
car se determinado caso inclui-se 
em uma hipótese de dispensa e ofe-
recer uma justificativa para tanto. 
Esse processo abre oportunidades 
para que órgãos públicos utilizem 
a dispensa de AIR de forma estra-
tégica, e maximizar preferências de 
políticas públicas preestabelecidas. 
Por essa razão, o Regulamento da 
AIR3 trouxe regras para delimitar 
os casos em que a AIR deve ou não 
deve ser utilizada.4

Buscando aprofundar os deba-
tes sobre esse tema no Brasil, um 

estudo do projeto Regulação em 
Números da FGV Direito Rio ana-
lisou os casos de dispensa de AIR 
no âmbito da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).5 Fo-
ram levantados dados do portal de 
legislação da Anvisa a respeito de 
843 atos normativos (Resoluções 
de Diretoria Colegiada, Instruções 
Normativas e Instruções Norma-
tivas Conjuntas) publicados pela 
Anvisa entre 2011 e 2020. O por-

tal da agência identifica os casos de 
realização ou dispensa de AIR, di-
vulgando também qual a justifica-
tiva utilizada em caso de dispensa. 
Com isso, os pesquisadores conse-
guiram traçar um panorama geral 
da evolução da utilização de AIR 
pela Anvisa desde que a agência 
começou a divulgar dados sobre 
AIR regularmente.

Os dados mostram que a Anvisa 
dispensou expressamente o uso de 

33,9%
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Realização aprovada

Dispensa aprovada

Não informado

Figura 2 Evolução do uso/dispensa de AIR no período 
(percentuais)
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AIRs em 56,7% dos casos analisa-
dos. Em 33,9% dos casos, a agência 
informou ter realizado uma AIR e 
em 9,4% dos casos a página do ato 
normativo no portal da agência não 
trazia dados sobre a realização de 
AIR. Foi possível identificar quatro 
justificativas distintas publicadas 
pela agência nos casos em que a 
AIR foi expressamente dispensada: 
“Processo com alto grau de urgên-
cia e gravidade” (412 casos), “Pro-
cesso de atualização periódica” (31 
casos), “Processo de notório baixo 
impacto” (22 casos) e “Processo de 

revisão de ato normativo que vise 
exclusivamente à simplificação ad-
ministrativa, sem alteração de méri-
to” (dois casos). Observamos, por-
tanto, uma ampla prevalência de 
dispensas por urgência ou gravida-
de, que correspondem a 86,2% dos 
casos de dispensa identificados. A 
análise da evolução das justificati-
vas ao longo do tempo, por sua vez, 
mostra que já havia uma prevalên-
cia dessa justificativa mesmo antes 
da epidemia do coronavírus.

Esses resultados suscitam ques-
tões a respeito dos contornos apro-

priados para os casos de dispen-
sa de AIR. Afinal, para conhecer 
como as agências reguladoras uti-
lizam a AIR, precisamos entender 
também em que casos a AIR não é 
utilizada e avaliar se os contornos 
de aplicação da AIR promovem a 
melhoria regulatória, ou refletem 
escolhas políticas e institucionais 
dos órgãos públicos. A Anvisa, uma 
agência pioneira no uso da AIR no 
Brasil, nos oferece um bom ponto 
de partida para o aprofundamento 
desse problema. 

1Cf. o artigo 6o da Lei no 13.848, de 25 de junho 
de 2019, disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/
l13848.htm. 

2Cf. o artigo 5o da Lei no 13.874, de 20 de 
setembro de 2019, disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/L13874.htm. 

3Decreto no 10.411, de 30 de junho de 2020. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/
d10411.htm. 

4Os casos de inaplicabilidade de AIR estão 
previstos nos §§ 1o e 2o do artigo 3o do re-
ferido decreto. O § 1o exclui o uso da AIR na 
administração tributária e aduaneira, exceto 
no que tange à modificação ou instituição 
de obrigações acessórias, ao passo que o § 2o 
traz as demais hipóteses de inaplicabilidade, 
tais como atos de natureza administrativa, 
cujos efeitos restringem-se ao próprio órgão 
público, ou atos de efeitos concretos, entre 
outros casos específicos. O decreto traz ainda, 
em seu artigo 4o, oito hipóteses de dispensa 
de AIR. Entre elas, duas abrem amplo espaço 
para interpretações do órgão público a res-
peito da possibilidade de dispensa: os casos 
de “urgência” e os casos de “impacto regula-
tório considerado baixo”.

5SALINAS, Natasha Schmitt Caccia; THEVENARD 
GOMES, Lucas. The use and exemption of 
Regulatory Impact Assessment by the National 
Health Surveillance Agency. Revista do Serviço 
Público, v. 72 n. b: Special Issue on Public Policy 
and Regulation, p. 8-33, 2021. Disponível em: 
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/
article/view/5954. 

Justificativa
Número de casos

Total %

Urgência/gravidade 412 86,2

Atualização periódica 31 6,5

Baixo impacto 22 4,6

Não informado 11 2,3

Simplificação administrativa 2 0,4

Figura 3 Tabela de justificativas para a dispensa de AIR 

Figura 3 Evolução das justificativas de dispensa  
ao longo do tempo (%)
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O ano de 2021 começou com expecta-
tivas favoráveis para o comércio mun-
dial. A eleição de Biden acenava com 
um possível cenário de redução das 
tensões entre Estados Unidos e China. 
No lugar de medidas de retaliação co-
mercial, que levaram ao aumento do 
protecionismo no comércio mundial, 
era esperada a construção de um di-
álogo entre Washington e Beijing que 
procurasse atenuar as incertezas asso-
ciadas aos contenciosos entre as duas 
maiores economias do mundo. Não 
foi o que ocorreu. Como analisado na 
edição da Conjuntura Econômica de 
fevereiro de 2021, o America first de 
Trump foi substituído pelo Made in 
all of America de Biden. A mensagem 
de Biden, com apoio bipartidário, foi 
clara para o mundo: a liderança tecno-
lógica como determinante na escala da 
hegemonia econômica era a principal 
questão entre as duas potências.

Em adição, iniciativas no campo 
de defesa militar contaminaram as 
relações entre os dois países. Uma foi 
a criação da AUKUS em setembro, 
uma aliança militar entre Estados 
Unidos, Austrália e Reino Unido, que 
permite a Austrália construir subma-
rinos nucleares com tecnologia ame-
ricana e tem por objetivo assegurar 
a liderança dos países na região do 
Pacífico. O mesmo se aplica para a 

presentes, para assegurar um campo 
de solução de conflitos.

As observações anteriores nos le-
vam a um segundo ponto a ser des-
tacado. Entre 30 de novembro e 3 
de dezembro de 2021 seria realiza-
da a 12a Conferência Ministerial da 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC). Com o surgimento da nova 
cepa da Covid-19, ômicron, que le-
vou à proibição da entrada de pesso-
as oriundas de vários países africa-
nos, a reunião foi suspensa.

Havia muitas expectativas em re-
lação ao resultado dessa conferência. 
O governo Trump paralisou o Comitê 
de Apelação do Mecanismo de Solu-
ção de Controvérsias (MSC), um dos 
pilares da OMC, além de adotar uma 
postura antimultilateralista. O gover-
no Biden declarou apoio ao sistema 
multilateral, mas ainda não resolveu o 
impasse do MSC e manteve as restri-
ções comerciais em relação à China. 

O debate na OMC remete a uma 
outra questão. A pandemia reforçou 
uma tendência que já estava sendo 
identificada após a crise de 2008, de 
relativa intensificação de medidas 
protecionistas. Mas a maior herança 
é o uso de subsídios associados ao 
tema do adensamento das cadeias 
produtivas nacionais. Em especial, 
essa é uma questão presente no de-

O comércio mundial em 2021

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

retomada do diálogo QUAD entre 
Estados Unidos, Japão, Austrália e 
Índia com o objetivo de garantir a 
paz na região do Indo-Pacífico. To-
das as iniciativas são interpretadas 
como formas de conter a expansão 
da China na região e foram critica-
das por Beijing por partirem da hi-
pótese de que a China teria objetivos 
“imperialistas na região”. 

Na Guerra Fria, os Estados Uni-
dos e a União Soviética operavam em 
espaços econômicos distintos. Não 
precisavam dialogar sobre subsídios, 
tarifas, investimentos ou outros te-
mas que afetassem as suas correntes 
de comércio. Não é o caso da China, 
onde as tensões no campo político e 
de comércio não estão dissociadas. 
Quando a China proclama sua defe-
sa do sistema multilateral de comér-
cio, mas com certas flexibilidades, os 
Estados Unidos interpretam como 
uma forma da China querer assegu-
rar sua liderança utilizando práticas 
de concorrência desleal.

No campo das relações econômi-
cas internacionais do Brasil é crucial 
desenhar qual estratégia o país deve 
seguir. A política do pragmatismo 
sem aderir incondicionalmente a um 
dos lados é o ideal, mas para o suces-
so dessa estratégia é necessário que 
os organismos multilaterais estejam 
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bate dos Estados Unidos, União Eu-
ropeia e China. O chamado decou-
pling (dissociação) das cadeias entre 
os Estados Unidos e a China e entre 
a União Europeia e a China.

Nos países em desenvolvimento, 
como o Brasil, o debate pode estar 
presente, mas são países que não têm 
como prescindir do acesso a bens in-
termediários e de capital associados 
às novas tecnologias. Em adição não 
possuem recursos para deslanchar 
pacotes com elevados subsídios para 
assegurarem cadeias nacionais de 
valor ou mesmo regionais. Nesse 
caso, o interesse do Brasil é que não 
se perca a disciplina sobre subsídios 
industriais na OMC.

O ano de 2021 marcou a definitiva 
incorporação de alguns global com-
mons na agenda do comércio mundial. 
No meio ambiente, o cumprimento de 
metas acordadas na COP 26 exigirá 
mudanças nas matrizes energéticas dos 
países que trazem consequências para 
as pautas de comércio. Defesa de obje-
tivos na área ambiental, como a recen-
te medida da União Europeia de proi-
bir a importação de produtos oriundos 
de áreas de desmatamento ilegal, tem 
levado a críticas de como delimitar 
objetivos legítimos de preservação am-
biental e formas de protecionismo.

Como analisado na edição de 
novembro de 2021 da Conjuntura 
Econômica o tema da pandemia foi 
traduzido numa série de propostas 
que os países fizeram da relação entre 
comércio e saúde. Destacamos a Ini-
ciativa de Comércio e Saúde (Trade 
and Health Initiative) proposta pelo 
Grupo de Ottawa, do qual o Brasil 
faz parte. O foco é assegurar medidas 
que facilitem o comércio dos insumos 
e das vacinas, assim como de material 
relacionado com a pandemia.

Observa-se, porém, que há consen-
so que o problema principal é a dis-
tribuição desigual das vacinas entre 
os países. Nesse sentido, existem pro-
postas a serem discutidas em relação 
a um possível acordo de investimen-
tos na área das vacinas, que viabilize 
a produção local em alguns países 
da África, um tema que faz parte da 
agenda da OMC pois considera a 
questão dos direitos patentários. 

Os rumos do conflito Estados 
Unidos e China, do sistema multi-
lateral de comércio e da cooperação 
internacional para uma solução dos 
global commons são questões que 
fazem parte da construção de uma 
estratégia das relações comerciais in-
ternacionais do Brasil. Como avaliar 
o ano de 2021 para o Brasil?

A mudança do ministro de Rela-
ções Exteriores em março de 2021 
foi saudada como positiva. A políti-
ca externa passou a ser menos “ideo-
lógica e alinhada incondicional” dos 
Estados Unidos, o que seria de qual-
quer forma menos factível com a vi-
tória do Biden. Pronunciamentos e 

medidas que contrariam uma adesão 
à defesa do tema meio ambiente e do 
combate à pandemia permaneceram, 
mas sem novas consequências, além 
das já conhecidas como a não rati-
ficação do acordo Mercosul-União 
Europeia. Os “ataques à China” di-
ficultaram a retomada das vendas de 
carne para o país, mas não chegaram 
a paralisar o comércio bilateral. A 
China permaneceu como o principal 
mercado de destino das exportações 
do Brasil, 32%, e de origem das im-
portações, cerca de 21%. 

No campo comercial as principais 
metas do governo, como a promoção 
de uma ampla reforma tarifária, ain-
da estão distantes. Além disso, não é 
muito claro qual o efetivo compro-
misso do governo com uma ampla 
liberalização comercial, conforme 
exposto no programa inicial do go-
verno. A proposta de um acordo co-
mercial com os Estados Unidos está 
em tempo de espera, e na agenda de 
negociações o que está no horizonte 
próximo é um acordo com a Indo-
nésia, que responde por 0,7% das 
exportações brasileiras e 0,8% das 
importações do país. 

A balança comercial fechou 2021 
com um saldo de US$ 61,2 bilhões, 
valor US$ 10,8 bilhões acima do 
que em 2020. Em termos de equi-
líbrio macroeconômico, o comércio 
exterior não foi uma preocupação 
em 2021.

Ressalta-se, porém, que as incer-
tezas e os desafios do cenário no 
comércio mundial demandam a for-
mulação de quais as questões, as es-
tratégias, os acordos prioritários que 
o governo deseja propor. Não é um 
tema para o atual governo, mas de-
verá estar no debate da eleição presi-
dencial de 2022. 

A balança comercial 

fechou 2021  

com um saldo de  

US$ 61,2 bilhões, valor 

US$ 10,8 bilhões  

acima do que  

em 2020



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Notas
As séries da FGV tem como fonte o banco de dados FGVDADOS, 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 31/12/2021

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

Nov.                   1.075,022 -0,58 16,28 17,16 1.091,483 0,02 16,77 17,89 1.294,111 -1,16 18,80 19,61 959,001 0,67 13,46 14,25



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

J a n e i r o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 

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

Nov. 675,519 1,08 8,72 9,89 480,118 932,380 1318,223 6.284,71 0,84 9,36 10,96 6.075,69 0,95 9,26 10,74
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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

 100,5 102,1 104,2 96,6 82,8

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

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

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

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

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

2019       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021       

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

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

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

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

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

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

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

Nov 606,530 0,72 9,10 9,96 - 665,60 692,27
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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 0,16 103,40 103,80

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,50 -3,43 -0,08 79,80 89,30

Mar. -2,03 -0,12 81,00 87,10 -6,78 -0,93 83,60 88,10

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

Mai. -0,38 0,06 91,00 87,50 -12,05 -4,12 86,70 86,80

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,70 -12,50 -5,37 87,50 88,30

Jul. -1,54 -1,27 93,40 86,20 -11,92 -6,22 96,30 92,00

Ago. -1,61 -1,60 96,20 86,90 -10,60 -6,37 102,30 93,80

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,80 -9,73 -6,50 98,10 94,10

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,50 -9,47 -7,34 98,90 94,00

Nov. -1,07 -1,28 88,00 86,70 -9,46 -8,25 92,40 92,70

Dez. -1,10 -1,10 76,90 85,90 -9,69 -9,69 93,90 91,30

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 86,60 -15,09 -11,10 87,80 88,50

Fev. -0,56 -1,20 78,90 87,50 -8,35 -10,47 80,10 90,00

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

Abr. -8,33 -2,90 60,30 65,00 -2,50 -7,25 80,80 87,60

Mai. -11,27 -5,39 71,20 70,10 -3,16 -6,29 81,70 82,20

Jun. -10,82 -5,62 78,40 76,80 -2,82 -5,15 86,50 87,50

Jul. -9,52 -5,63 91,00 84,20 -2,16 -4,26 97,60 92,80

Ago. -8,53 -5,67 93,90 86,20 -2,12 -4,27 100,40 91,30

Set. -7,07 -5,42 95,40 88,50 -2,35 -4,38 94,10 89,50

Out. -6,25 -5,50 97,30 89,40 -2,77 -4,26 92,80 88,00

Nov. -5,46 -5,16 90,20 89,90 -3,34 -4,18 84,10 84,60

Dez. -4,44 -4,44 83,30 90,50 -3,39 -3,39 90,20 87,90

2021        

Jan. 2,38 -4,20 81,90 90,70 0,23 -1,98 88,00 89,10

Fev. 1,32 -4,16 79,10 89,80 -3,04 -2,50 74,80 84,20

Mar. 4,35 -3,09 86,10 87,30 -1,99 -2,45 83,30 89,20

Abr. 10,54 1,17 81,30 86,10 -0,60 -2,82 83,80 90,40

Mai. 13,17 4,90 88,40 87,10 1,81 -1,50 91,20 92,00

Jun. 12,98 6,65 87,90 86,80 2,22 -1,07 90,10 91,20

Jul. 11,01 7,03 92,20 85,60 1,41 -1,44 94,90 89,90

Ago. 9,29 7,23 93,40 84,90 1,00 -1,40 99,00 89,70

Set. 7,54 6,44 91,50 84,40 1,25 -0,76 97,00 91,70

Out. 5,73 5,64 89,70 83,90 0,62 -0,61 88,40 83,80
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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 98,17 93,57 108,97 99,43 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,90 83,88 79,48 102,49 94,49 97,79 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,57 74,12 75,63 94,16 91,49 100,11 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,74 76,12 80,26 90,06 92,36 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018 1,10 – 86,32 86,35 87,02 78,76 78,24 90,41 93,25 108,59 77,58 88,38 80,90 92,62

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,30 85,80 74,50 77,00 87,30 97,30 104,10 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,40 85,70 77,20 77,10 90,70 99,00 104,20 75,30 76,90 85,80 83,40

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

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

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,40 86,80 87,00 79,50 93,40 97,00 106,70 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,20 85,50 78,10 77,10 92,50 98,20 100,70 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,50 84,50 81,60 76,90 92,40 93,60 103,10 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,00 84,20 80,30 76,90 94,60 92,10 105,10 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,20 83,90 77,60 77,70 93,30 93,70 103,30 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 87,80 81,60 79,50 77,50 91,30 95,00 105,90 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,00 81,00 78,00 78,00 93,40 96,80 104,30 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,90 79,50 69,50 78,90 97,50 99,40 105,00 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,67 0,51 79,10 86,80 83,50 79,10 79,00 100,00 98,40 106,00 66,00 81,50 71,80 84,20

Fev. 0,64 0,18 78,70 86,60 83,70 80,00 80,90 98,60 99,30 108,30 71,60 79,10 76,70 81,90

Mar. -1,05 0,26 77,20 79,30 82,20 73,40 64,50 98,30 81,80 107,90 69,50 79,70 68,90 79,40

Abr. -9,13 -2,27 57,70 61,00 58,30 49,50 39,00 81,80 50,50 107,80 37,70 66,80 13,10 66,30

Mai. -12,33 -5,24 69,90 68,80 62,80 57,20 43,10 95,40 82,00 98,90 52,80 77,00 27,50 77,00

Jun. -11,86 -5,67 77,40 75,80 63,10 63,40 57,30 92,00 104,60 101,00 59,40 82,50 47,90 85,10

Jul. -10,48 -5,81 90,20 83,10 75,40 73,80 72,30 96,20 109,10 104,30 70,80 95,20 71,80 94,90

Ago. -9,38 -5,86 93,10 85,50 77,80 75,10 78,70 99,90 105,30 105,50 72,90 98,20 82,10 95,90

Set. -7,70 -5,56 95,50 88,40 81,90 83,50 83,00 100,40 106,10 109,00 80,10 96,90 86,70 101,40

Out. -6,73 -5,68 97,90 89,40 85,10 86,80 85,80 97,90 104,60 107,60 87,90 97,40 90,10 104,60

Nov. -5,74 -5,28 91,00 90,50 86,10 89,90 86,80 97,80 107,80 108,20 87,00 88,80 86,60 97,60

Dez. -4,59 -4,59 82,50 91,60 102,40 95,30 100,30 96,70 99,80 105,60 80,40 84,00 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,53 -4,51 81,10 91,10 90,00 93,00 97,40 95,50 99,30 110,50 77,30 84,00 69,10 83,40

Fev. 1,90 -4,39 79,70 90,50 91,30 95,50 88,30 95,00 97,80 111,40 82,60 79,50 70,40 80,50

Mar. 5,23 -3,17 86,50 87,80 90,70 94,40 82,80 97,50 92,60 111,50 90,80 87,70 77,10 84,00

Abr. 12,16 1,73 81,00 85,80 90,70 96,50 78,40 88,10 96,90 108,90 84,20 83,80 69,50 78,40

Mai. 14,81 5,79 88,00 86,70 93,10 94,40 76,00 90,90 100,90 108,80 90,70 91,10 68,90 88,00

Jun. 14,52 7,72 87,60 86,10 93,40 97,00 76,20 94,40 102,80 107,30 91,10 91,50 63,00 86,80

Jul. 12,37 8,21 91,90 85,00 92,40 93,40 75,30 96,90 92,70 107,70 96,60 95,30 64,80 93,10

Ago. 10,46 8,44 92,70 84,30 92,70 93,10 77,60 94,60 99,60 107,70 95,90 96,30 67,40 94,70

Set. 8,42 7,46 90,80 83,90 90,20 94,80 77,00 95,50 98,10 109,20 92,20 93,50 66,50 95,60

Out. 6,43 6,52 89,90 83,80 88,50 90,20 71,10 99,00 97,00 110,30 95,30 91,20 65,00 93,90
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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 14.948 15.167 -220 -8.338 -3.609 -990 -5.013 284 23 -8.487 -172

Fev. 67,08 56,29 16.373 14.539 1.834 -3.973 -1.775 -1.416 -2.487 289 21 -4.236 -284

Mar. 68,38 56,37 24.325 17.864 6.461 -5.189 -1.582 -1.058 -4.126 518 23 -5.992 -826

Abr. 66,33 54,66 26.009 16.096 9.913 4.325 7.518 -1.192 -3.394 201 9 3.904 -431

Mai. 60,61 49,94 26.183 17.665 8.518 2.483 5.726 -1.633 -3.491 248 -13 2.595 125

Jun. 58,06 47,40 28.135 17.843 10.292 1.911 5.720 -1.609 -4.044 235 20 53 -1.879

Jul. 59,43 48,47 25.527 18.129 7.398 -1.157 4.947 -1.333 -6.356 252 30 480 1.606

Ago. 60,72 49,18 27.275 19.557 7.718 377 4.157 -1.572 -3.993 213 36 1.023 610

Set. 62,74 50,78 24.396 19.974 4.422 -1.901 1.221 -1.352 -3.392 270 21 -2.944 -1.065

Out. 66,26 53,84 22.566 20.531 2.035 -4.401 -106 -1.444 -4.593 298 16 -4.683 -299

Nov 67,38 54,46 20.291 21.603 -1.312 -6.522 -4.125 -1.590 -2.679 282 22 -6.487 13
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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. 14,6 50,0 58,6 2.756 2.550 1.734 979 4.342 7.246 1.971 229.404

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 52,8 61,2 2.566 2.433 1.676 946 4.119 6.247 1.930 227.441

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

Out. 12,1 54,6 62,1 2.449 2.345 1.528 929 3.881 6.157 1.892 225.047
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