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6 O papel da falta de sorte na “década perdida” de 2011 
a 2020

Formou-se uma narrativa dominante, que persiste mesmo 

com um razoável distanciamento histórico, pela qual toda 

a sofrível trajetória da economia brasileira a partir de 2015 

tem como causa principal os erros consubstanciados na 

chamada Nova Matriz Econômica (NME). Oficialmente, a 

NME durou de 2012 a 2014, mas não é incomum que essa 

narrativa vá buscar no fim da chamada “era Malocci” (1995-

2006) as sementes que gerariam a década perdida brasileira 

recente. Contudo, será que boa parte do colapso econômico 

observado na última década se deveu ao tal conjunto de 

políticas domésticas “ruins”? Mais: será que a recuperação 

atipicamente lenta do PIB brasileiro em 2017-19, mesmo 

com enorme excesso de ociosidade prévio, ainda refletiria o 

fardo associado a uma eventual “herança maldita” da NME? 

Ponto de Vista
10 Autorreforma do sistema político de 1988

Em entrevista a Maria Cristina Fernandes, do Valor 

Econômico, o embaixador Rubens Ricupero, ex-ministro do 

Meio Ambiente e da Fazenda, disse que “o regime atual está 

chegando próximo ao fim. O sistema que foi estabelecido 

em 1988 com a Constituição está dando sinais de 

disfuncionalidade e isso se vê num fato: dois impeachments 

na Nova República. Este é o remédio heroico, feito para não 

ser usado. Quando começa a ser normatizado é por causa 

da degradação. A imensa maioria dos congressistas pratica 

o patrimonialismo e isso vai tornar o sistema inviável. Ou 

se autorreforma ou será destruído”. Na visão desta coluna, 

o primeiro sinal mais claro de esgotamento do sistema 

estabelecido em 1988 foram as manifestações de 2013. 

Entrevista 
12 “Precisamos tirar o Brasil da UTI”

Fernando de Holanda Barbosa, professor titular da FGV 

EPGE (1980-2020), em entrevista a Conjuntura Econômica, 

sustenta que o teto de gastos foi a maneira encontrada 

para se estabelecer uma âncora fiscal, mas é errada. A 

âncora correta para uma crise fiscal é colocar um piso no 

superávit primário. E que precisamos de uma consolidação 

fiscal de 3% a 4% do PIB. Então, será preciso aumento da 

carga tributária: reduzir a renúncia tributária e fazer com 

que os que pagam pouco paguem mais. 

Macroeconomia
26 Não haverá crescimento enquanto prevalecer o 

vazamento da demanda para o exterior

A economia brasileira voltará a crescer em 2022? 

Infelizmente, parece que não. Uma retomada dos 

investimentos privados, por maior que seja o “animal spirit” 

de um empresário, depende de um mínimo de estabilidade 

econômica e institucional e estamos longe disso. Mas o 

problema não é apenas conjuntural. Há outra questão que 

vem se arrastando há anos e transforma qualquer estímulo 

ao crescimento em espasmo: o descompasso entre o 

desempenho da indústria e comércio e, por consequência, 

também do setor de serviços. Não há como fugir desse 

tema se o assunto é a possibilidade de retomada do 

crescimento econômico. Para não retrocedermos muito na 

análise, vamos discutir o cenário recente. 

Capa | Pandemia
30 Mais perto do fim? 

Se há algo que o mundo teve de aprender a duras penas 

com a Covid-19 é que dar fim a uma pandemia do porte 

da provocada pelo novo coronavírus não é algo com data 

marcada nem divisor de águas definido. O anúncio do diretor-

geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, de 

que este ano a doença deve perder o status de emergência 

sanitária global, feito no fim de janeiro, se deu enquanto 

o vírus ainda causava uma morte a cada 12 segundos no 

mundo.  Em 8 de fevereiro, o Brasil registrou 1.174 novas 

mortes por Covid-19, a pior marca desde 10 de agosto, com 

média semanal de vítimas em 823. A perspectiva, entretanto, 

é de uma curva de contágio cadente, o que alimenta a 

esperança em diversos setores da economia de um 2022 mais 

tranquilo do ponto de vista sanitário. Em vários segmentos, 

a preocupação com o novo coronavírus está concentrada 

no curto prazo, devido ao excesso de baixas no trabalho 

fruto da aceleração do contágio. A possibilidade de novos 

períodos de isolamento que paralisem a atividade de setores 

dependentes de contato social é dada como pouco provável. 
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O economista Fernando de Ho-
landa Barbosa, professor titular 
da FGV EPGE de 1980 a 2020, 
acaba de lançar o livro O flage-

lo da economia de privilégios: 

Brasil, 1947-2020, que não atribui a ideologias, pessoas 
nem sistemas políticos, mas a uma cultura que leva os 
gestores a alimentar um amplo sistema de privilégios do 
qual muitos brasileiros se beneficiam e que leva o país a 
recorrentes períodos de crise fiscal de estagnação.

Apesar desse flagelo dos privilégios, que começaram 
desde que os portugueses por aqui aportaram, Barbosa 
é otimista com o futuro: o Brasil pode se tornar uma 
das economias mais ricas do mundo em três décadas. 
Mas para isso temos que mudar nossa estrutura de cul-
tura e instituições.

Na entrevista que é publicada nesta edição, feita a 
quatro mãos, por mim e a editora Solange Monteiro, 
Barbosa pontua algumas ações e decisões que deveriam 
ser adotadas como forma de ajudar o país a sair da UTI 
onde está já há algum tempo.

O teto de gastos foi a maneira encontrada para se es-•	
tabelecer uma âncora fiscal, mas é uma âncora erra-
da. A âncora correta para uma crise fiscal é colocar 
um piso no superávit primário.
Precisamos de uma consolidação fiscal de 3% a 4% •	
do PIB. Então, será preciso aumento da carga tribu-

Nota do Editor
tária: reduzir a renúncia tributária e fazer com que 
os que pagam pouco paguem mais. 
Temos que aumentar o crescimento de nosso pro-•	
duto potencial. O que fazer no curto prazo? Como 
economista, eu só vejo um caminho, que é aumentar 
a taxa de investimento.
Era a política fiscal que tinha que lidar com os pro-•	
blemas trazidos pela pandemia: dar dinheiro aos de-
sempregados, ajudar as empresas. Não era momen-
to de fazer política monetária. 
Mercado e Estado são duas instituições complemen-•	
tares. Mas o Estado não pode ser assaltado pela so-
ciedade. É preciso ter o Estado cuidando do social, e 
não do interesse privado.
No Brasil, ouvi gente dizendo que subir juros não •	
era um instrumento apropriado, mas é. Entretanto, 
como disse, o custo social é elevado, e a dosagem 
terá que ser amarga.
Um marco importante desse processo de privilégios •	
é a própria Constituição de 1988. Na parte de di-
reitos individuais, não há o que criticar. Em geral a 
Constituição coloca que todo mundo tem direito a 
tudo e ninguém tem obrigação de nada, quando uma 
sociedade precisa estipular direitos e obrigações.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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A recessão brasileira de 2014-16, 
que fez o PIB recuar 3,5% em 2015 
e 3,3% em 2016, marcou dramatica-
mente o fim de um período de cerca 
de uma década de desempenho eco-
nômico mais razoável, que chegou 
a alimentar a ilusão de que o país 
poderia manter um ritmo satisfató-
rio de crescimento do PIB, em torno 
de 4% a.a. O momento talvez mais 
emblemático dessa fase de otimismo 
foi a célebre capa da revista britâ-
nica The Economist sobre o Brasil, 
no final de 2009, em que o Cristo 
Redentor foi transformado num fo-
guete decolando.

A crise que se fez explícita a partir 
de 2015 e que foi aguda até o final 
de 2016, entretanto, ao contrário de 
outras recessões do passado de mes-
ma intensidade e duração, não foi 
seguida por um período, ainda que 
breve, de rápido crescimento, que 
ocupasse o excesso de ociosidade ge-
rado durante a fase de contração. 

Na verdade, o que veio na sequên-
cia foram anos de desempenho eco-
nômico medíocre, com alta de cerca 
de 1,4% a.a. do PIB em 2017-2019, 

até novo mergulho de 3,9% em 2020, 
ano inicial da pandemia. Para 2021, 
estima-se que o crescimento tenha 
sido de cerca de 4,5%, evolução que 
praticamente apenas repõe o que foi 
perdido em 2020. E a previsão mais 
recente da turma do Boletim Macro 
do FGV IBRE para 2022 é de uma 
alta de somente 0,6%.

Esse quadro de estagnação, com 
um PIB per capita semelhante àque-
le de 2011, põe o Brasil próximo à 
lanterna do desempenho econômico, 
mesmo no quadro pouco animador 
da América Latina. E essa frustração 
não ocorre somente quando a refe-
rência são os cenários traçados no 
começo da década passada – talvez 
excessivamente otimistas, ao apon-
tarem expansão em torno de 4% a 
4,5% a.a. ad aeternum. Passado um 
ano do “fundo do poço” da recessão 
de 2014-16, ou seja, no final de 2017, 
a expectativa de consenso apontava 
que o PIB brasileiro cresceria 2,8% 
ao ano em 2018 e 2019, mas a varia-
ção efetiva foi de apenas 1,5% a.a.

Formou-se uma narrativa domi-
nante, que persiste mesmo com um 

razoável distanciamento histórico, 
pela qual toda a sofrível trajetória 
da economia brasileira a partir de 
2015 tem como causa principal os 
erros consubstanciados na chama-
da Nova Matriz Econômica (NME). 
Oficialmente, a NME durou de 2012 
a 2014, mas não é incomum que essa 
narrativa vá buscar no fim da cha-
mada “era Malocci” (1995-2006) 

O papel da falta de sorte 
na “década perdida” de 
2011 a 2020

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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que aproximadamente 30% dos 
erros de previsão do PIB brasileiro 
são explicados por choques nos pre-
ços internacionais de commodities, 
percentual que alcança 50% quan-
do também se incluem os choques 
no PIB e comércio globais. Desse 
modo, uma análise mais cuidadosa 
sobre as causas da década perdida 
brasileira recente não pode se furtar 
à análise do panorama global. 

De fato, ainda que o mundo te-
nha escapado de uma nova Grande 
Depressão associada à crise finan-

ceira global de 2008/09, a década 
iniciada em 2011 foi frustrante eco-
nomicamente para boa parte dos 
países, sobretudo para economias 
muito dependentes da China e ex-
portadoras líquidas de commodities 
(que tiveram seu superciclo entre 
1999 e 2011). Em 2019, o PIB em 
volume da China foi 10% menor, 
no nível, do que aquele projetado 
pelo FMI em meados de 2012 para 
os anos seguintes. Esse percentual 
de frustração foi de quase 14% para 

as sementes que gerariam a década 
perdida brasileira recente. 

Contudo, será que boa parte do 
colapso econômico observado na úl-
tima década se deveu ao tal conjun-
to de políticas domésticas “ruins”? 
Mais: será que a recuperação atipi-
camente lenta do PIB brasileiro em 
2017-19, mesmo com enorme exces-
so de ociosidade prévio, ainda refle-
tiria o fardo associado a uma even-
tual “herança maldita” da NME? 

No debate econômico, é impor-
tante distinguir o que é bad luck 
(má sorte) do que é bad policy (má 
política econômica), sobretudo em 
uma economia que é exportadora 
líquida de commodities, apresenta 
baixa taxa de poupança domésti-
ca e se integrou crescentemente à 
economia global em termos comer-
ciais e financeiros nas últimas dé-
cadas. Easterly, Pritchett, Kremer e 
Summers já apontavam, em artigo 
acadêmico de 1993, que parte não 
desprezível das diferenças de desem-
penho econômico dos países em pe-
ríodos mais curtos (isto é, ao longo 
de uma década) não se deviam ape-
nas às good policies, mas também 
à good luck (sobretudo choques de 
termos de troca). 

Essa é uma questão que tem mo-
tivado um esforço de pesquisa do 
economista Bráulio Borges, do FGV 
IBRE. As considerações a seguir de-
correm de trabalhos seus.

Um primeiro ponto a ser levado 
em consideração é o fato de que 
diversos estudos recentes apontam 
que parcela relevante da variabi-
lidade do PIB brasileiro é explica-
da por fatores globais, exógenos à 
economia nacional. Por exemplo, 
Di Pace, Juvenal e Petrella, em tra-
balho publicado em 2020, indicam 

Formou-se narrativa 

dominante na qual toda 

a sofrível trajetória da 

economia brasileira a 

partir de 2015 tem como 

causa principal a Nova 

Matriz Econômica

uma média simples de emergentes 
exportadores líquidos de commodi-
ties (Chile, Colômbia, Peru, México, 
Rússia e África do Sul), tendo alcan-
çado 24% no caso brasileiro. 

O “fundo do poço” dos preços 
internacionais das commodities em 
termos agregados foi atingido so-
mente no início de 2016, quando 
estavam aproximadamente 60% 
mais baixos do que o pico atingido 
em 2011. A partir de 2017 houve 
alguma recuperação, especialmente 
no fim de 2020 e ao longo de 2021. 
Mas os níveis reais desses preços 
ainda estão muito aquém daqueles 
registrados em 2011, ao menos para 
boa parte das commodities.

Outro evento internacional im-
portante para o Brasil foi a delibe-
rada mudança da função de reação 
da Organização dos Países Produto-
res de Petróleo (OPEP) no final de 
2014, que representou forte choque 
negativo sobre a indústria petrolí-
fera global. A organização atuou 
para derrubar o preço do petróleo, 
de modo a dificultar ou inviabilizar 
outros produtores, como o shale 
gas norte-americano. O barril caiu 
de cerca de US$ 100 para US$ 25 
entre o final de 2014 e o início de 
2016 – algo totalmente inesperado, 
segundo as projeções de consenso 
de meados de 2014. Depois daquele 
evento, os novos investimentos em 
extração e processamento da indús-
tria petrolífera global recuaram em 
cerca de 50%, nunca mais voltan-
do para os níveis de 2013/14 (na 
verdade, caíram ainda mais, quase 
20%, em 2020/21, com a intensi-
ficação da agenda de combate às 
mudanças climáticas).

É instrutivo recordar que, com a 
descoberta do “bilhete premiado” 
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de chuvas afeta o agronegócio bra-
sileiro, cujo peso direto (sem efeitos 
indiretos ou induzidos) no PIB é de 
pouco mais de 20% (segundo esti-
mativas do Cepea/Esalq).

Adicionalmente, a matriz elé-
trica brasileira é altamente depen-
dente da hidreletricidade, que foi 
responsável por 70% da capaci-
dade de oferta na média de 2012 
a 2021, tendo recuado para 60% 
hoje. A média mundial é de cer-
ca de 15%, e a de países de renda 
média-alta, como o Brasil, de 20%. 

Como resultado da estiagem crôni-
ca e dessa elevada dependência das 
hidrelétricas, o Brasil vivenciou um 
choque de oferta desfavorável, re-
levante e persistente: as tarifas de 
energia elétrica residencial subi-
ram ao ritmo de 11% ao ano no 
período 2012-21, comparado a um 
IPCA médio anual de 6%. O fan-
tasma de um novo racionamento 
compulsório nos assombrou em 
vários anos desse período, mesmo 
com um PIB crescendo pouco. O 

PIB agropecuário, que cresceu 4% 
a.a. em 1996-2011, variou 2,5% 
a.a. em 2012-21.

Em um exercício econométrico 
publicado no Blog do IBRE em no-
vembro do ano passado, Borges esti-
mou um contrafactual que apontou 
que o PIB brasileiro teria sido 22% 
maior em 2019, em termos de nível, 
se não fossem os principais fatores 
de bad luck já relacionados, como 
choques globais (preços de commo-
dities, ciclo econômico mundial e va-
riáveis financeiras internacionais) e a 
carência de chuvas local. Dessa for-
ma, a taxa de variação anual média 
do PIB entre 2012 e 2019 teria sido 
2,5 pontos percentuais (p.p.) supe-
rior, subindo do 0,4% a.a. médio 
efetivamente registrado para mais 
próximo de 2,9% a.a.

O economista observa que, no 
final de 2011, as expectativas de 
consenso apontavam para um cres-
cimento do Brasil na década seguin-
te na faixa de 4-4,5% ao ano, o que 
significa uma frustração anual de 
cerca de 4 p.p. ante o ritmo de 0,4% 
observado. Dessa forma, pouco mais 
da metade dessa perda de crescimen-
to, ou os 2,5 p.p. já mencionados, 
pode ser explicada por bad luck. 
Dessa frustração, segundo as contas 
de Borges, 0,9 p.p. está associado 
aos diversos tipos de choque global, 
e 1,6 p.p. à insuficiência persistente 
de chuvas.

Fica claro, portanto, que as 
narrativas que atribuem toda ou 
a maior parte da responsabilidade 
do mau desempenho da economia 
brasileira na última década à “nova 
matriz” ou a outros fatores de bad 
policy são exageradas, e não con-
tribuem para um bom diagnóstico 
do que ocorreu e para um plano de 

Segundo Borges e Pires, no 

debate público, o resultado 

do mix de política 

econômica adotado de 

2016 em diante não 

mereceu ainda análise  

mais aprofundada

do pré-sal no Brasil em 2006/07, 
criou-se a expectativa de que o Bra-
sil se tornaria exportador líquido 
relevante de petróleo e derivados 
– algo que efetivamente aconteceu 
a partir de 2016. Em 2015, a Pe-
trobras estava no meio de um am-
bicioso plano de investimentos no 
pré-sal, com prazo médio de matu-
ração de 5 a 6 anos. Entre 2013 e 
2020, a extração de petróleo e gás 
cresceu mais de 50%, e deve avan-
çar outros 25% até 2025 por con-
ta do programa de investimentos, 
gerando acréscimo de arrecadação 
de cerca de 1% do PIB em royalties 
e participações especiais até o final 
da década.

A queda do preço do barril de pe-
tróleo, portanto, atingiu a Petrobras 
em meio a um enorme programa de 
investimentos, o que a tornou supe-
ralavancada, talvez mais do que se-
ria prudente. Isso, claro, exacerbou 
o risco fiscal, já que o governo fede-
ral é o principal sócio da empresa. 
O que se menciona muito menos, 
entretanto, é que diversas outras 
empresas petrolíferas também pas-
saram momentos difíceis na mesma 
época, embora não necessariamen-
te da dimensão dos que abalaram 
a Petrobras (ainda envolvida com 
problemas domésticos associados ao 
chamado “petrolão”).

Outro componente de bad luck 
que ajuda a explicar a “década per-
dida” a partir de 2011 é local, mas 
também exógeno. Trata-se do fato 
de que, entre 2012 e 2021, o volu-
me de chuvas no Brasil ficou 17% 
abaixo da média dos últimos 40 
anos. Há vários impactos negativos 
decorrentes disso, já que a econo-
mia brasileira é altamente intensiva 
em água. Primeiro, a insuficiência 
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voo adequado para retomar o cres-
cimento sustentável.

Segundo Borges, a ênfase no de-
bate público acaba recaindo sobre 
as bad policies por uma série de ra-
zões: políticas, ideológicas ou até 
mesmo pedagógicas. Nesse último 
caso, no sentido de evitar, por meio 
do constrangimento, que alguns er-
ros sejam repetidos. 

Porém, para o pesquisador, tam-
bém há ou deveria haver aprendi-
zado com a bad luck, isto é, sobre 
como reduzir algumas vulnerabili-
dades, como a excessiva dependên-
cia das chuvas, ou o que chama de 
“defeitos congênitos da política fis-
cal brasileira, que não foram resol-
vidos nem pela LRF, nem pelo teto 
de gastos”, referência ao fato de 
esta ser pró-cíclica na maior parte 
do tempo (com algumas raras exce-
ções, como em 2000, 2011 e 2020). 
Assim, ele vê como fundamental 
que a pauta de política econômica 
inclua de forma decisiva iniciativas 
para tornar a economia brasileira 
mais resiliente a choques exógenos, 
globais e locais. 

Borges, em particular, também 
tem a sua visão sobre o papel das 
bad policies na década perdida desde 
2011, cujo teor principal comparti-
lha com o economista Manoel Pires, 
seu colega no FGV IBRE. Afinal, a 
frustração brasileira foi bem maior 
do que a de seus pares, como já 
apontado anteriormente neste texto, 
e aproximadamente metade dela não 
pode ser explicada por bad luck. 

Contudo, também neste caso há 
uma ênfase no debate público nas 
políticas ruins cometidas até 2014, 
como se o mix de política econômi-
ca adotado de 2016 em diante não 
merecesse igualmente um escrutínio. 

De fato, o impulso fiscal positivo de 
quase 3% do PIB em 2012-14, além 
de eleitoreiro e populista, foi exces-
sivamente pró-cíclico, contribuindo 
para levar o país de volta a uma si-
tuação de déficit fiscal estrutural que 
não se observava desde 1996-1998. 

Não obstante, a política fiscal e 
a monetária pós-2016 pecaram por 
ser demasiadamente restritivas em 
um ambiente de elevada ociosidade 
de fatores na economia – talvez por 
terem apostado que a recuperação 
da confiança com a mudança de 

regime fiscal e as reformas atua-
ria como forte estímulo à deman-
da no curto prazo. A composição 
do ajuste fiscal introduzido com o 
teto de gastos a partir de 2017, que 
acabou levando o investimento pú-
blico federal a quase zero, pode ter 
sido contraproducente em termos 
da consolidação fiscal, como suge-
rem os resultados de um paper re-
cente do IADB (Ardanaz, Cavallo, 
Izquierdo e Puig, 2021). A inflação 
bastante abaixo da meta em boa 

Para Borges, uma boa lição 

a ser tirada tanto da bad 

luck quanto da bad policy 

é que o arcabouço fiscal 

deveria viabilizar uma 

política econômica que 

atuasse de forma anticíclica 

parte do período 2017-2019 foi 
comemorada e inclusive induziu 
uma revisão bastante agressiva das 
metas para os anos seguintes, igno-
rando que aquele resultado refletia 
uma economia muito aquém do ple-
no emprego, com sinais de perda de 
capacidade produtiva pela falta de 
uso dos fatores (scarring). 

Assim, uma boa lição a ser ti-
rada tanto da bad luck quanto da 
bad policy do período da recen-
te década perdida, na visão dos 
pesquisadores, é que o arcabouço 
fiscal idealmente deveria viabili-
zar uma política fiscal que, além 
de assegurar a sustentabilidade do 
endividamento, também atuasse de 
forma anticíclica na maior parte do 
tempo. Ademais, a calibragem da 
meta da inflação deveria ser feita 
de forma menos ad hoc e o objetivo 
secundário da política monetária, 
ligado à atividade e ao emprego e 
introduzido em 2021, deveria ser 
levado a sério. Por fim, a veloci-
dade de diversificação da matriz 
elétrica brasileira desempenhará 
papel crucial para aliviar, ao menos 
parcialmente, as restrições de ofer-
ta que limitaram nosso crescimento 
na última década. O que também 
pode viabilizar a participação do 
Brasil em mercados que hoje são 
incipientes, mas que devem cres-
cer expressivamente nos próximos 
anos (créditos de carbono e hidro-
gênio verde, entre outros). 

O texto é resultado de reflexões apresentadas 
em reunião por pesquisadores do IBRE. Dada a 
pluralidade de visões expostas, o documento 
traduz minhas percepções sobre o tema. Dessa 
feita, pode não representar a opinião de parte, 
ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.
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No dia 3 de janeiro foi publicada no 
jornal Valor Econômico a entrevis-
ta do embaixador Rubens Ricupero, 
ex-ministro do Meio Ambiente e da 
Fazenda, além de ter sido secretário-
geral da Unctad entre 1995 e 2004. 
Divulgada no início do ano, a en-
trevista, concedida para a excelente 
jornalista Maria Cristina Fernandes, 
passou despercebida.

Ricupero lembrou-nos que, no 
aniversário dos 200 anos da Inde-
pendência, teremos eleições, como 
ocorreu aos 100 anos, em 1922. 
Destaco o trecho abaixo.

Não excluo que haja momentos 
conflitivos. Faço até um paralelo. 
1922 foi tudo aquilo que sabe-
mos. Semana de Arte Moderna, 
mas também o início do movi-
mento tenentista que derrubaria 
o regime criado pela República. O 
início foi tumultuado. Em março 
foi eleito Artur Bernardes. Mas 
até novembro quem governou foi 
Epitácio Pessoa. E o clima era de 
contestação, de crise da República 
Velha. Era um país em estado de 
sítio. Tinha havido a Revolta do 
Forte de Copacabana. Oito anos 

depois houve uma revolução que 
derrubou o sistema. O regime atu-
al está chegando próximo ao fim. 
O sistema que foi estabelecido 
em 1988 com a Constituição está 
dando sinais de disfuncionalidade 
e isso se vê num fato: dois impea-
chments na Nova República. Este 
é o remédio heroico, feito para 
não ser usado. Quando começa 
a ser normatizado é por causa da 
degradação. A imensa maioria 
dos congressistas pratica o patri-
monialismo e isso vai tornar o sis-
tema inviável. Ou se autorreforma 
ou será destruído. Não vejo isso 
com pessimismo, mas não vejo 
[Arthur] Lira e [Rodrigo] Pache-
co capazes de reformar e cortar 
na própria carne. Eles vão acabar 
sendo tragados. Se o sistema não 
se autorreformar vai se autodes-
truir, como na monarquia, que 
não conseguiu se autorreformar.

A jornalista insiste: mas todas as 
forças não empurram para a con-
ciliação?

Não sei como vai ser, mas sei que 
será inevitável. É uma lição da 

história. Um sistema nasce, vive 
e morre. Só não morre quando se 
autorreforma. Há sistemas que 
têm essa capacidade. Sem querer 
dar a isso um caráter fetichista. 
Os regimes brasileiros não duram 
mais do que 40 anos. O primeiro 
período acaba com a abdicação. 
O segundo não começa com a 
maioridade, mas em 1848. Pedro 
II só governou a partir de 1848. 
Foi a partir daí que começa o re-
gime oligárquico, que durou 40 
anos. A República Velha tam-
bém. Nossa Nova República já 
está próxima do esgotamento.

Autorreforma do 
sistema político de 1988

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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Na visão desta coluna, o primeiro 
sinal mais claro de esgotamento do 
sistema estabelecido em 1988 foram 
as manifestações de 2013. A nossa 
avaliação à época foi que a deman-
da dos manifestantes por melhores 
serviços públicos, principalmente 
(mas não somente) de mobilidade 
urbana, era um claro sinal de que 
o contrato social da redemocratiza-
ção atingira um limite.

O contrato social da redemocrati-
zação – o desejo da sociedade expres-
so no texto constitucional, e renova-
do em todas as eleições desde então, 
de construir no Brasil um Estado de 
bem-estar padrão europeu continen-
tal – gerou forte aumento da carga 
tributária e baixo crescimento da eco-
nomia. O foco na equidade e nos di-
versos programas de transferência de 
renda e seguros sociais reduziu muito 
a capacidade de investimento do setor 
público, principalmente em infraestru-
tura urbana. Os ganhos privados com 
a melhora das condições de vida e do 
ambiente doméstico, além do aumen-
to do consumo de bens privados, não 
foi acompanhado por um avanço na 
oferta de bens de consumo coletivo.

Somam-se a essa fragilidade de 
nosso contrato social os gastos ex-
cessivos do intervencionismo petista. 
Seguidas desonerações e gastos com 
subsídios comprometeram a capaci-
dade fiscal do Estado brasileiro.

O esgotamento da capacidade fis-
cal do Estado é o sinal mais claro do 
esgotamento de um sistema político, 
para empregar a expressão do em-
baixador Ricupero. Celso Furtado, 
nosso economista mais influente, em 
1962, ainda como superintendente 
da Sudene (viria a ser nomeado mi-
nistro do Planejamento no governo 
João Goulart ainda sob o Parlamen-

tarismo, em setembro de 1962), es-
creveu no seu livro A pré-revolução 
brasileira, cuja primeira edição é de 
agosto de 1962:

Nada de concreto, no entanto, foi 
realizado nessa direção. Surgiu, 
assim, essa óbvia contradição que 
vivemos nos dias de hoje: exige a 
opinião pública do Estado o de-
sempenho de importantes fun-
ções ligadas ao desenvolvimento 
econômico e social do país, mas 
através de seus representantes, no 
Parlamento, essa mesma opinião 
pública nega os meios de que 
necessita o Estado para cumprir 
tal missão. A consequência prá-
tica conhecemo-la todos: são os 
déficits do setor público e o seu 
financiamento com simples emis-
sões de papel-moeda.

O fato de que o Parlamento não 
capacite a administração para co-
letar os impostos de que necessita 
e ao mesmo tempo amplie todos 
os dias os gastos do governo em 
funções do desenvolvimento, tra-
duz claramente a grande contra-
dição que existe presentemente 
na vida política nacional.1

Furtado enxergou com toda a ni-
tidez o esgotamento político de nos-
sa curta experiência democrática no 
pós-guerra. Enxergou também que 
excessos da política de desenvolvi-
mento industrial, além de contribuir 
para a piora fiscal, agravavam a de-
sigualdade. No mesmo volume de 
1962 anotou:

Por outro lado, na ausência de 
uma política consciente que pre-
servasse à ação do Estado o seu 
caráter social, improvisou-se, em 

nome do desenvolvimento, uma 
estrutura de subsídios que mui-
tas vezes premiou de preferência 
os investimentos supérfluos, ou 
aqueles que vinham a permitir, 
dada a sua tendência monopo-
lista, uma concentração ainda 
maior da riqueza em mãos de 
grupos privilegiados. Através de 
simples doações de capital, os 
subsídios cambiais e creditícios 
transferiram para umas poucas 
mãos grandes riquezas sociais.2

Furtado enxergava o golpe mili-
tar de 1964 a caminho. A publicação 
do A pré-revolução brasileira foi um 
esforço de tentar um diálogo com o 
sistema político. Em uma outra ten-
tativa, publicaria um texto na pres-
tigiosa revista Foreign Affairs em 
1963, apresentando um resumo do 
conteúdo do livro de 1962.

De lá para cá, o esgotamento no 
início dos anos 1960 gerou o gol-
pe militar. O esgotamento nos anos 
1980 gerou a redemocratização. O 
caminho adotado pela sociedade e 
pelos políticos no atual esgotamento 
do sistema não está claro. Oxalá a 
história seja diferente e, sem rupturas 
políticas, o sistema consiga se refor-
mar. Se o próximo presidente conse-
guir arbitrar um ajuste fiscal e se, em 
alguns anos, conseguirmos construir 
um superávit primário estrutural 
de 2-2,5% do PIB, com inflação na 
meta, será sinal de que avançamos, 
mais do que hoje se imagina, aos 2 
séculos de história independente. 

1Furtado (1962), A pré-revolução brasileira, pági-
nas 42 e 43.

2Furtado (1962), A pré-revolução brasileira, pá-
ginas 14 e 15.
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Conjuntura Econômica — Seu li-

vro recém-lançado conta a histó-

ria da economia brasileira a partir 

de 1947, enfatizando a constru-

ção de um sistema com base na 

acumulação de privilégios. Quais 

 considera os mais relevantes nes-

se processo?

O livro trata do Brasil após a Se-

gunda Guerra Mundial, mas a 

questão dos privilégios está em-

brenhada em nossa história desde 

antes. Essa tradição de tentar usar 

o Estado para a apropriação de 

recursos é uma coisa que tem sido 

tratada na literatura desde o patri-

monialismo ibérico. Se pensar nas 

capitanias hereditárias, no século 

XVI, já eram privilégios. Então, é 

O economista Fernando de Holanda Barbosa afirma que precisou de muito tem-

po, e muitas viagens, para entender os motivos do baixo crescimento brasileiro. A 

resposta, que motivou seu livro recém-lançado O flagelo da economia de privilégios: 

Brasil 1947-2020 (FGV Editora), ele não atribui a ideologias, pessoas nem sistemas 

políticos, mas a uma cultura que leva os gestores de turno a alimentar um amplo 

sistema de privilégios do qual muitos brasileiros se beneficiam e que leva o país a 

recorrentes períodos de crise fiscal e estagnação. Barbosa afirma que o governo que 

assumir o país em 2023 deverá fazer um tratamento de choque para tirar o Brasil da 

“UTI fiscal” – do qual, defende, fazem parte aumento de impostos e uma nova regra 

fiscal que fixe um piso para o superávit primário. E, especialmente, buscar aproximar 

as políticas brasileiras de princípios universais que mitiguem privilégios. “Podemos 

tornar o Brasil uma das economias mais ricas do mundo em três décadas? Sim. Mas 

não sem antes mudar nossa estrutura de cultura e instituições”, afirma.

Fernando de Holanda Barbosa 
Professor titular da FGV EPGE (1980-2020)

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Precisamos tirar o 
Brasil da UTI”
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dições melhores, e o Estado faz de 

conta que aquilo não existe. 

Então os privilégios estão por 

toda a sociedade brasileira, a ponto 

que quando as pessoas os usufruem 

muitas vezes sequer se dão conta. 

Considera que nas últimas décadas 

essa captura do Estado aumentou?    

Um marco importante desse pro-

cesso é a própria Constituição de 

1988. Na parte de direitos individu-

ais, não há o que criticá-la. Mas a 

forma como foi feita contém privi-

légios embutidos. Alguns já foram 

mudados por emendas constitucio-

nais, mas em geral a Constituição 

coloca que todo mundo tem direito 

a tudo e ninguém tem obrigação de 

nada, quando uma sociedade pre-

cisa estipular direitos e obrigações. 

As pessoas têm a obrigação de fi-

parte da nossa cultura tratar o Es-

tado como se fosse seu proprietário 

e usar recursos públicos para fins 

privados. Veja, muitos empresários 

se beneficiam de renúncias tribu-

tárias que do ponto de vista eco-

nômico às vezes não têm nenhuma 

justificativa. Os trabalhadores, por 

sua vez, se organizam em associa-

ções em busca de privilégios. Um 

deles, a contribuição sindical obri-

gatória, foi extinto. Mas olhando 

para o mercado de trabalho atual, 

50% dos trabalhadores estão no 

setor informal, o que significa um 

privilégio para os que trabalham 

com carteira assinada, já que é um 

sistema dual em que as regras não 

valem para todos, mas apenas para 

metade da população. Ainda há os 

empregados de empresas estatais 

ou do Estado que ganham mais do 

que os trabalhadores em ocupações 

similares no setor privado. Não é 

à toa que para cada posto que se 

abre no setor público há uma fila 

extremamente grande de candida-

tos. Dentro do funcionalismo pú-

blico, ainda há grupos com direito, 

por exemplo, a auxílio habitação, 

que é uma forma de burlar o teto 

dos salários.

Se pensar na urbanização brasi-

leira que ocorreu com a industriali-

zação, o Brasil era um país agrário, 

com a população rural, e de repente 

as cidades encheram. Mas não foi 

construída uma infraestrutura ade-

quada para absorver esses traba-

lhadores. Então, há o morador que 

é um proprietário que paga IPTU, e 

outro que invade terrenos em favelas 

porque provavelmente não tem con-

nanciar o Estado, por exemplo, e é 

preciso definir como fazê-lo. 

Quando comparamos esse qua-

dro com as pautas das nossas elites, 

elas não têm nada a ver com os pro-

blemas concretos que enfrentamos. 

Vemos até o contrário: numa crise 

fiscal gigantesca, faz-se uma emen-

da constitucional para aumentar 

gastos, quando não se tem recurso 

sequer para pagar os gastos que já 

estão ocorrendo. Mas é um compor-

tamento que se repete ao longo do 

tempo. Não é uma questão de regi-

me civil ou militar. É um problema 

da cultura brasileira, que tem esse 

tipo de comportamento predador, e 

que as instituições permitem e às ve-

zes até facilitam.

Esse diagnóstico tem certo matiz 

fatalista. Considera-se pessimista 

sobre a possibilidade de se romper 

tal dinâmica?

Quando escrevi o livro, queria en-

tender por que não conseguimos 

nos tornar um país rico. Podemos 

fazê-lo, desde que adotemos outras 

políticas, acabemos com privilégios. 

E a forma de fazê-lo é tendo regras 

universais. Nos países desenvolvi-

dos, como a Escandinávia, qualquer 

regra vale para todo mundo. Se o 

servidor público tem direito a uma 

verba para casa, isso tem que ser es-

tendido a todos, ou então ninguém 

tem. É como o princípio da nação 

mais favorecida, vigente no comér-

cio internacional: ao se dar um pri-

vilégio a um país, um terceiro pode 

acionar essa cláusula, para que esse 

direito seja estendido.

O teto de gastos foi a 

maneira encontrada para 

se estabelecer uma âncora 

fiscal, mas é errada. A 

âncora correta para uma 

crise fiscal é colocar um 

piso no superávit primário
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Entretanto, se olharmos não a 

crise atual, mas o padrão, veremos 

que os privilégios no Brasil são eli-

minados ou minimizados em deter-

minados pontos do tempo, quan-

do se fazem algumas reformas, 

mas depois voltam. E começam a 

aumentar os gastos públicos sem 

aumentar igualmente a receita tri-

butária, gerando déficit. O déficit 

público vai aumentando, vai che-

gando numa crise fiscal, ela leva ao 

corte de investimento do Estado, e 

isso leva à estagnação. Veja, men-

cionei o decrescimento do investi-

mento público, mas isso também 

afeta o investimento privado, por-

que grande parte da poupança pri-

vada é alocada para financiar o dé-

ficit público. E a estagnação pode 

se prolongar, porque uma crise 

fiscal pode levar muito tempo para 

ser resolvida. Em 1960, quando 

houve um progresso muito gran-

de, os privilégios foram lá e cria-

ram um déficit público gigantesco 

que levou à crise de 1960-63 e ao 

regime militar, quando (Roberto) 

Campos buscou consertar aquilo 

tudo. E consertou, deu margem a 

um crescimento que vai até o final 

da década de 1970, mas quando os 

militares entregam o Brasil aos ci-

vis os privilégios tinham voltado e 

o país já estava quebrado. E então 

os civis levaram mais de 10 anos 

para consertar a grande crise da 

década de 1980, que envolveu crise 

da dívida externa, crise da dívida 

pública e inflação.

No caso da década de 60, tive-

mos um processo conturbado que 

levou ao regime militar, em que a 

sociedade brasileira estava com-

pletamente dividida. E com seus 

privilégios da época. O imposto 

de renda (IR) da pessoa física, por 

exemplo, não era universal. Profes-

sores e jornalistas eram categorias 

isentas. O IR, entretanto, continua 

sendo um problema até hoje. Pro-

fissionais com o mesmo perfil de 

ocupação e salário, um que tem 

carteira assinada e outro que tem 

PJ, pagam impostos diferentes. O 

ideal é que, no IR, todos que tive-

rem uma determinada renda – não 

importa a fonte, seja do trabalho 

ou do capital –, paguem a mesma 

alíquota. Também é preciso revisar 

a renúncia tributária de empresas, 

se cria algum bem-estar social. 

Não deveria haver renúncia tribu-

tária à exceção de situações muito 

específicas, como o apoio a uma 

indústria nascente. O privilégio de 

crédito subsidiado do BNDES era 

outra questão importante, mas que 

tem acabado, como no passado 

também existiu crédito subsidiado 

dado pelo Banco do Brasil. 

A sociedade brasileira tem sido 

lenta em resolver esses problemas, 

pois sempre começa pelo lado er-

rado. Para sair da crise dos 80, só 

de plano heterodoxo foram uns 

cinco, e todos deram com os burros 

n’água. Quando chegou o plano do 

Fernando Henrique Cardoso, a esta-

bilização só aconteceu realmente no 

final do primeiro governo. Depois 

da crise cambial, quando se insta-

lou o regime de metas de inflação 

é que o Brasil finalmente ficou es-

tabilizado. Aí se tiveram condições 

propícias para o crescimento, com 

a casa arrumada. Mas já na segun-

da década do novo milênio, a partir 

de 2014, entramos numa crise fiscal 

gigantesca que até hoje não foi re-

solvida, e não parece que o será nos 

próximos anos.

Veja, a estagnação do Brasil não 

vem de fora. Em geral, crises inter-

nacionais nos afetam, e se a situa-

ção está ruim, fica pior. Mas são 

os erros de política econômica o 

principal ponto. Por exemplo, acho 

que boa parte dos economistas tra-

dicionais não gosta de falar contra 

o teto de gastos. O teto de gastos 

foi a maneira que alguns encontra-

ram para estabelecer uma âncora 

fiscal, mas é errada. A âncora cor-

reta para uma crise fiscal é colocar 

um piso no superávit primário. Ou 

seja, dependendo da taxa de juros, 

do crescimento, e do tamanho do 

PIB, calcula-se esse piso – digamos, 

Precisamos de uma 

consolidação fiscal de 

3% a 4% do PIB. Será 

preciso aumento da carga 

tributária: reduzir a 

renúncia e fazer quem paga 

pouco pagar mais
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risco país vai diminuir e se criará 

um ambiente propício para o setor 

privado voltar a investir no país. 

Há outras reformas, mas essa é a 

questão crucial.

A segunda questão crucial do 

novo governo é tratar da estag-

nação. Hoje o produto potencial 

brasileiro está entre 1% e 2%, o 

que é pífio. Temos que aumentar o 

crescimento de nosso produto po-

tencial. O que fazer no curto pra-

zo? Como economista, só vejo um 

caminho, que é aumentar a taxa 

de investimentos. O setor privado 

não vai aumentar a taxa de inves-

timento imediatamente. Então, o 

governo tem que abrir espaço no 

seu orçamento e com essa conso-

lidação fiscal aumentar o investi-

mento público em infraestrutura. 

Isso também envolve uma questão 

social, pois investimento público, 

de 2%, 3% do PIB. Temos o teto 

há anos, e a crise fiscal foi resolvi-

da? Não. E pode ser resolvida com 

essa regra? Talvez, em 10 anos. 

Enquanto isso, o país vai sofrer e 

ficarão todos discutindo o teto de 

gastos como se essa fosse a âncora 

fiscal adequada, quando a corre-

ta numa crise fiscal é estabelecer, 

como digo, um piso para o superá-

vit primário.  

Em sua opinião, como o governo 

que assumir o Brasil a partir de 2023 

deve tratar o arcabouço fiscal? Qual 

agenda deve privilegiar?

A primeira questão que é priorida-

de na economia brasileira é resol-

ver a crise fiscal. Isso significa que 

é preciso uma consolidação fiscal, 

e será difícil fazê-la pelo corte de 

gastos. Conheço a literatura que 

alguns economistas estudaram que 

afirma que experiências em que 

há corte de gastos é muito melhor 

do ponto de vista de eficiência de 

retomada de crescimento. Mas há 

uma realidade política a se consi-

derar. Precisamos fazer uma conso-

lidação fiscal que é algo em torno 

de 3% a 4% do PIB. Então, será 

preciso aumento da carga tributá-

ria. Isso significa dizer: reduzir a 

renúncia tributária e pegar os que 

pagam pouco imposto e fazer com 

que eles paguem mais. Você não 

vai querer que a classe média en-

tre nessa brincadeira. Então, exis-

te espaço, e será preciso fazer uma 

consolidação fiscal que eleve o su-

perávit primário a algo entre 2% 

e 3% imediatamente. Feito isso, o 

construção civil, gera muito em-

prego. E investimento em infraes-

trutura pode ser direcionado para 

atender às populações mais pobres, 

que sentirão mais os efeitos dessa 

consolidação. Ou seja, uma forma 

de suavizar esse impacto para a 

população mais pobre é acelerar a 

construção de sistemas públicos de 

transporte, saneamento, casa po-

pular. Então, nesse primeiro mo-

mento, você terá esse impulso para 

o crescimento, e aí acho que o se-

tor privado vai acompanhar. Mui-

ta gente considera que com ajuste 

fiscal o investimento estrangeiro já 

chega. Acho que ele será o último 

a vir; primeiro vai observar para 

ver se está tudo consertado, fun-

cionando, e então é possível gerar 

um círculo virtuoso. 

As duas questões básicas são essas. 

Quando um candidato a presidente 

se pronunciar, é preciso perguntar 

quais seus planos para endereçar a 

crise fiscal e o que ele vai fazer para 

combater a estagnação.

O avanço da inflação, em nível e 

persistência, é tema que ainda afeta 

as expectativas. Quais suas preocu-

pações nesse campo?

Não tenho escrito recentemente so-

bre esse problema porque sou voz 

dissonante da maioria dos econo-

mistas brasileiros e mundiais. Vejo 

as crônicas de economistas impor-

tantes que escrevem em meios como 

The New York Times e outros, que 

corroboram a ideia de que a descul-

pa para todo banqueiro central ago-

ra é de que a inflação está alta em 

Temos que aumentar o 

crescimento de nosso 

produto potencial.  

Como economista, só 

vejo um caminho, que 

é aumentar a taxa de 

investimentos
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seu país, mas nas outras economias 

também está. No Brasil, a principal 

justificativa dada pelo presidente 

do BC em carta aberta foi, além da 

crise hídrica, a inflação mundial. 

Em uma reportagem da revista The 

Economist, um diretor de banco de 

investimento ironizou essa situação 

dizendo que temos agora o Consen-

so de Buenos Aires – em menção ao 

Consenso de Washington, mas des-

sa vez com a diretriz de mandar ver 

nos gastos e gerar inflação. Acho 

que os bancos centrais em geral er-

raram a mão, se preocuparam mais 

com emprego do que com inflação. 

Era a política fiscal que tinha que 

lidar com os problemas trazidos 

pela pandemia: dar dinheiro aos 

desempregados, ajudar as empresas 

que estavam quebrando devido ao 

choque sanitário e não porque eram 

ineficientes. Esse não era o momen-

to de fazer política monetária. A 

taxa de juros devia ser próxima da 

neutra. No Brasil, essa taxa era em 

torno de 3%, que somada a uma 

inflação que estava em 4%, daria 

juros de 7%. Ou seja, Selic a 2% 

eram juros negativos de política ex-

tremamente expansionista. No caso 

americano, também; e no caso eu-

ropeu, o mesmo.

Veja, ninguém está dizendo 

que não houve choque de oferta, 

problemas nas cadeias globais de 

abastecimento. Mas a lição básica 

da economia é que, quando você 

tem um choque de oferta, a políti-

ca monetária não deve ser expan-

sionista. E os banqueiros centrais, 

ao contrário de todo esse consenso 

que existia antigamente, botaram 

o pé no acelerador. E agora terão 

que fazer o inverso, tanto no Brasil 

como lá fora. A maioria dos países 

vive esse dilema agora. Será preci-

so pagar de volta o que se ganhou, 

e o custo de um banqueiro central 

botar a inflação baixa é extrema-

mente grande. 

No Brasil, ouvi gente dizendo 

que subir juros não era um instru-

mento apropriado, mas é. Entre-

tanto, como disse, o custo social é 

elevado, e a dosagem terá que ser 

amarga. Agora que, com a autono-

mia do Banco Central, o presidente 

da República não pode mais defi-

nir o prazo da gestão do presidente 

do BC, espero que Roberto Cam-

pos Neto esteja mais preocupado 

com seu currículo e sua história 

do que com satisfazer o dono do 

poder. Costumo explicar que a in-

dependência do BC funciona como 

se fosse uma opção. As pessoas 

pensam que banqueiro central in-

dependente sempre diz não, mas 

no livro menciono vários exemplos 

fantásticos de banqueiros centrais 

que cederam a pressões do gover-

no. O presidente de um BC inde-

pendente tem a opção de dizer não 

e não ser demitido. Essa é a grande 

coisa da independência. Também 

pode haver concordância, como foi 

entre Bill Clinton e Alan Greens-

pan, que fizeram um acordo tácito 

para Greenspan operar uma polí-

tica monetária mais expansionista, 

e Clinton uma política fiscal auste-

ra. E com isso houve uma fase de 

expansão da economia americana. 

No Brasil, entretanto, o que resta 

agora ao BC é fazer política auste-

ra, entrando no ano que vem, até 

atingir novamente a meta.

Qual mensagem quer que seu livro 

deixe aos formuladores de política 

econômica dos candidatos à Presi-

dência dispostos a melhorar a pers-

pectiva do país a partir de 2023?

Esse livro levou tempo para ser es-

crito, porque levei muito tempo para 

entender o meu país. Para isso, rodei 

por todos os continentes. Gosto mui-

to de viajar, e obviamente não estava 

só interessado em visitar as coisas 

lindas da natureza e o que o homem 

construiu ao longo do mundo, mas 

entender por que alguns países dão 

certo e outros não. 

Às vezes a ideologia não permite 

que se tenha uma visão mais abran-

gente para entender a economia so-

cial de mercado que enfatizo nessa 

Era a política fiscal que 

tinha que lidar com 

os problemas trazidos 

pela pandemia: ajudar 

desempregados, empresas. 

Não era momento de fazer 

política monetária
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obra. Trata-se de dois braços: o 

mercado e o Estado. O mercado 

dando eficiência, possibilitando 

crescimento econômico. E o Esta-

do cuidando da justiça social. Cin-

gapura é um exemplo emblemático 

desse sistema. O primeiro-ministro 

Lee Kuan Yew transformou-a em 

uma cidade-estado fantástica, com 

padrão de vida alto, desenvolven-

do corretamente esses dois braços, 

enquanto na América Latina ainda 

é comum tratá-los como excluden-

tes. Mercado e Estado são duas 

instituições complementares, ne-

cessárias. Mas o Estado não pode 

ser assaltado pela sociedade, como 

é o caso brasileiro, e de alguns paí-

ses latino-americanos. É preciso ter 

o Estado cuidando do social, e não 

do interesse privado.

Então, o que espero que fique 

é a mensagem de que o Brasil não 

cresce por conta dos problemas 

que mencionei nesta conversa, dos 

quais os únicos responsáveis somos 

nós, brasileiros. Não é o FMI, o ca-

pitalismo etc., como ouvi muito na 

minha juventude. Aliás, não colo-

quei no livro a questão do lado de 

esquerda e direita, porque é irrele-

vante. Os modelos bem-sucedidos 

que mencionei, de economias so-

ciais de mercado que em duas gera-

ções se tornaram países ricos, têm 

Estados que representam de 30% 

a 50% do PIB. O que quero cha-

mar a atenção é de que somos nós 

mesmos, com nossa cultura e a ma-

neira com que somos levados a tra-

tar o Estado, os responsáveis não 

somente pela falta de crescimento, 

mas também pela questão social. 

Por que o Brasil é tão injusto em 

termos de distribuição de renda? 

Porque somos egoístas de uma ma-

neira exacerbada em relação ao pa-

pel do Estado, permitindo que ele 

dê recurso a quem não precisa, e 

quem não tem que se vire. Precisa-

mos mudar isso.

O problema brasileiro, insisto, 

não pode ser tratado fulanizando 

a discussão, como costumamos ver, 

mas reconhecendo uma cultura que 

leva qualquer um a agir do mesmo 

modo. Sem entender isso, não se 

modificará o país. Eu mesmo era 

vítima disso. Perguntavam minha 

opinião sobre uma troca de minis-

tro, e eu respondia se achava que ia 

melhorar ou piorar. O importante, 

entretanto – num paralelo com a 

medicina –, é saber se o diagnós-

tico está correto e a qualidade do 

protocolo que está definido, se o 

Mercado e Estado são 

complementares. Mas 

o Estado não pode ser 

assaltado pela sociedade.  

É preciso que ele cuide  

do social, e não do  

interesse privado

tratamento leva a bons resultados. 

O Brasil está na UTI, com uma do-

ença grave que precisa de tratamen-

to de choque, que o teto de gastos 

não fez. É preciso tirar o paciente 

da crise fiscal grave e tratá-lo para 

acabar com a estagnação e voltar-

mos a crescer. A que taxa? No livro 

mostro que, em termos de renda 

per capita, o Brasil cresceu ao lon-

go de vários períodos a uma taxa 

de mais ou menos 3,5%. Então, se 

já fizemos isso, dá para fazer no-

vamente. Levando em conta um 

crescimento da população de 0,7% 

ao ano, seria um crescimento anual 

entre 4% e 5%. Temos a obrigação 

de fazer políticas para que o Brasil 

volte a crescer a essa taxa, pois se 

o fizermos duplicaremos a renda 

per capita a cada 20 anos. E com 

isso poderemos assumir o compro-

misso de acabar com o dualismo 

que existe no Brasil, que permite o 

trabalhador formal, a favela. Deve-

ríamos ter uma previdência única, 

não uma divisão entre pública e 

privada. Quem quiser um benefício 

maior, invista em um plano com-

plementar. É preciso adotar a ideia 

de que todos somos iguais, e preci-

samos ser tratados de forma igual. 

Como mencionei, desenvolvi essa 

narrativa para entender os proble-

mas do meu país, e às vezes nos da-

mos conta que a atual engrenagem 

leva muita gente e ficar discutindo 

coisas irrelevantes, enquanto há 

outras coisas que, sim, têm que ser 

observadas para alcançarmos uma 

sociedade mais igualitária, huma-

na, criando empregos, com mais 

salários e mais oportunidades.  
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Para aquecer 
o debate
Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Este início de ano eleitoral chega 
acompanhado de duas novas leitu-
ras para os interessados em revisar o 
desenvolvimento do Brasil e analisar 
propostas de políticas que coloquem 
o país numa trajetória sustentável de 
crescimento econômico e do bem-es-
tar social. O flagelo da economia de 
privilégios: Brasil 1947-2020 (FGV 
Editora, 2021), apresentado por seu 
autor Fernando de Holanda Bar-
bosa na entrevista deste mês (pág. 
12), destrincha o círculo vicioso que 
leva o país a recorrentes períodos de 
crise fiscal e estagnação através da 
histórica cultura de privilégios pre-
sente no Brasil e seu difícil comba-
te. Já Reconstrução – o Brasil dos 
anos 20 (Série IDP, Editora Saraiva, 
2022), parte da análise de desafios 
brasileiros criados ou acentuados no 
governo Bolsonaro, em 20 capítulos 
temáticos que vão das contas públi-
cas à educação, da progressividade 
tributária ao sistema eleitoral, cada 
um com seu diagnóstico e propostas 
de solução. 

As particularidades de cada livro 
também passam pelo ponto de vista 
de seus autores. O primeiro sai da 
perspectiva ímpar de Barbosa, que 
na década de 1980 foi um dos esca-
lados para o “projeto de substituição 

de importações da FGV” – como ele 
descreve, de forma bem-humorada, 
sua experiência junto a outros econo-
mistas que rumaram à Universidade 
de Chicago para fazer seu doutora-
do e então colaborar com a produ-
ção acadêmica e docente da própria 
Fundação –, seja por seu gosto por 
viagens, que lhe permitem pensar 
seu próprio país sob perspectivas di-
ferentes. O segundo é uma coletânea 
do pensamento de 29 autores, nasci-
dos a partir da década de 1980, reu-
nidos pelos economistas Felipe Sal-
to, diretor-executivo da Instituição 
Fiscal Independente (IFI) do Senado, 
Laura Karpuska, professora do Ins-
per, e o jornalista João Villaverde, 
professor da FGV-SP e da Escola 
Comum, autor do livro-reportagem 
Perigosas pedaladas (Geração Edito-
rial, 2016), sobre o impeachment de 
Dilma Rousseff. “Este projeto surgiu 
em 2020, em meio à pandemia e à 
incerteza sobre a produção e com-
pra de vacinas à altura da demanda, 
a partir de uma proposta que fiz a 
Villaverde de reunirmos pessoas 
para discutir o futuro do país, nas 
diversas áreas, buscando diversidade 
e pluralidade”, conta Salto. Villa-
verde fala que a seleção de autores 
reúne tanto vozes já estabelecidas no 

debate público – como os economis-
tas Laura Carvalho (USP) e Pedro 
Fernando Nery, consultor legislativo 
do Senado – como outras ainda pou-
co conhecidas. “Um exemplo é o da 
economista Tainá Pacheco, a mais 
nova do grupo, coautora do capítu-
lo sobre propostas de políticas para 
a habitação. Ele foi premiada como 
a melhor monografia na graduação 
em Economia na USP e como a me-
lhor dissertação de mestrado em Ad-
ministração Pública na FGV Eaesp, 
e certamente será uma voz cada vez 
mais ouvida”, diz. 

Entre o livro de Barbosa e a co-
letânea de análise de Reconstrução, 
podem-se identificar ideias comuns. 
Como a de que, para fazer o país pros-
perar, é preciso eliminar a dicotomia 
entre Estado e mercado. O que, na 
visão de Barbosa, poderia nos apro-
ximar de um modelo de economia so-
cial de mercado bem-sucedido como 
o observado em Cingapura. E que 
também é defendido por Bráulio Bor-
ges, pesquisador-associado do FGV 
IBRE, no capítulo de abertura de Re-
construção. “É importante pensar que 
Estados e mercado podem ser com-
plementares. Da mesma forma que se 
tem falhas de governo que precisam 
ser explicitamente corrigidas pelo de-
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senho de mecanismos institucionais, 
há falhas de mercado, de coordena-
ção, que aprendemos nas últimas dé-
cadas e que justificam a atuação um 
pouco mais ativa do Estado”, afirma. 
Borges ressalta a importância deste 
na promoção de competição – dan-
do o exemplo do aumento do poder 
das big techs e sua concentração de 
mercado –, como também no merca-
do de trabalho, com regulações que 
impeçam um jogo muito desequili-
brado entre trabalhadores e empre-
sas. “Outro ponto nessa discussão é 
que, mais importante que discutir o 
tamanho do Estado é avaliar como 
ele arrecada os recursos e no que e 
como ele gasta”, conclui. 

Borges defende que a Constitui-
ção de 1988 foi um avanço nessa 
direção ao implementar um Esta-
do de bem-estar social de fato no 
Brasil. “Muitas vezes achamos que 
o Brasil está parado, mas não nos 
damos conta de que em 1950 o PIB 
per capita do Brasil se equiparava 
ao da Somália hoje, que no começo 
dos anos 1980 o Brasil tinha um PIB 
per capita igual ao do Vietnã hoje. 
E que mesmo com a recente década 
perdida, nosso PIB per capita atual é 
equivalente ao de Portugal nos anos 
1980. E mais: com a Constituição 
de 1988, esse crescimento se tornou 
mais inclusivo – com mais cober-
tura de saúde, educação universal, 
aumento de expectativa de vida”, 
enumera. Mas reconhece a necessi-
dade de reformas. “Temos muitos 
problemas a resolver; entretanto não 
podemos olhá-los achando que o 
problema do crescimento do Brasil 
foram as políticas de bem-estar so-
cial presentes na Constituição. Essa 
dicotomia muitas vezes colocada no 
debate entre equidade e eficiência é 

misleading, pois ignora várias outras 
dimensões”, defende. 

Felipe Salto dedicou seus momen-
tos de folga da atividade na IFI para 
abordar dois temas. Em um capítu-
lo, trata de política econômica com 
Laura Karpuska e Ricardo Barboza, 
economista do BNDES, pesquisador-
associado do FGV IBRE. Em outro, 
fala de contas públicas e regras fis-
cais em parceria com Vilma Pinto, 
diretora da IFI, ex-pesquisadora do 
FGV IBRE, e Guilherme Tinoco, 
economista do BNDES atualmente 
cedido à Secretaria de Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São Paulo, 
onde exerce como assessor especial 
do secretário Henrique Meirelles. 
“No primeiro capítulo consegui-
mos, a meu ver, resgatar o histórico 
da condução da economia desde os 
anos 1980, identificando acertos e 
erros dos diferentes períodos e das 
respectivas estratégias adotadas. Pre-
ocupamo-nos em mostrar propostas 
concretas, que passam pela maior 
integração do Brasil no mundo, pela 
reorganização das contas públicas, 
pelo aumento da eficiência nos gas-
tos públicos, com resultados diretos 
para a qualidade das políticas ofer-
tadas e, portanto, para a produtivi-
dade da economia”, descreve Salto. 
Já no capítulo de finanças públicas, 
o foco foi apresentar a evolução de 
indicadores fiscais, como a dívida 
pública e o resultado primário (que 
não inclui juros), e discutir o arca-
bouço fiscal vigente. “Mostramos as 
vantagens e desvantagens das regras 
adotadas no Brasil (teto de gastos, 
regra de ouro, meta de resultado pri-
mário etc.) e propomos, ao final, o 
que denominamos de harmonização 
das regras fiscais.” Esse, defende, é o 
“passo zero” para se resgatar a cre-

FGV Editora, 2021
ISBN: 9786556520940 | 228 páginas

Editora Saraiva Jurídicos, 2022
ISBN: 786553623057 | 488 páginas

dibilidade perdida com a virada de 
mesa recente no teto de gastos, via 
Emendas Constitucionais 113 e 114, 
derivadas da chamada PEC dos Pre-
catórios, em 2021. 

Tanto Barbosa, em O flagelo da 
economia de privilégios, quanto os 
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organizadores de Reconstrução re-
conhecem que, além de bons diag-
nósticos e projetos, é preciso cuidar 
da economia política que definirá 
seu destino, e que costuma ser um 
importante entrave no Brasil. Bar-
bosa cita, entre passos importantes 
nesse caminho, a busca por uma 
profissionalização cada vez maior 
da gestão pública, citando em espe-
cial o exemplo das agências regula-
doras. “No nosso caso, tomamos o 
cuidado de trazer reflexões sobre o 
sistema eleitoral, a organização do 
Estado, os sistemas de governo, o 
federalismo e o papel da imprensa”, 
descreve Salto. “São capítulos pre-
ciosos, que podem ajudar a formu-
lar propostas de saída para a crise 
política e institucional em que nos 
metemos. A política nos trouxe até 
aqui e é por meio dela que vamos 
voltar a uma trilha democrática, 
plural e profícua”, diz. 

Uma dessas análises é a de Villa-
verde com o cientista social Rodrigo 
Brandão, pesquisador do Center for 
Artificial Intelligence (C4AI, parce-
ria entre USP, Fapesp e IBM), sobre 
os sistemas presidencialista e par-
lamentarista. Para Villaverde, ana-
lisar o parlamentarismo pode nos 
ajudar a entender os problemas do 
presidencialismo de coalizão brasi-
leiro – que, diz, foi comprometido 
ao máximo no atual governo. “O 
binômio bolsonarista de governar – 
omitir-se de decisões e alimentar um 
risco incessante de ruptura – mostra 
que chegamos num esgarçamento 
quase total do sistema.” Ele defen-
de que, diante do agigantamento 
do Congresso Nacional observado 
nos últimos 6 anos – refletido em 
fatos como seu aumento de poder 
via emendas parlamentares imposi-

tivas e o orçamento secreto, “além 
do poder de definir sozinho a regula-
mentação do Fundeb, por exemplo, 
tema mais importante no campo da 
educação dos últimos 15 anos, nesse 
caso por omissão do Executivo” –, 
não soa absurdo analisar o que seria 
tê-lo como governo de fato. “Hoje 
o Congresso é pouco cobrado por 
ações de governo, embora tenha go-
vernado cada vez mais. Sob um sis-
tema parlamentarista, teria que pres-
tar contas disso”, compara. 

Mesmo que essa discussão não 
leve a uma mudança de sistema de 
fato, Villaverde reforça que pode-
ria alimentar questionamentos im-
portantes sobre o rumo do nosso 
presidencialismo. “Uma análise 
como essa pode nos ajudar a con-
solidar um diagnóstico, por exem-
plo, de que o denominador comum 
de sistemas presidencialistas e par-
lamentaristas, quando e onde eles 
funcionaram, está no fato de haver 
poucos partidos representados no 
governo”, afirma, apontando como 
temerário ter reformas políticas 

frequentes. “A reforma aprovada 
em 2017 já era boa, mas foi atenu-
ada no ano passado pela Câmara”, 
diz, ressaltando a importância de 
cláusulas graduais que levem à re-
dução do número de partidos com 
acesso a recursos públicos e repre-
sentação no Congresso – o que não 
implica a total ausência de outras 
legendas, que podem se fortalecer 
com o tempo e disputar o lugar das 
que hoje fazem parte dessa repre-
sentação. “Como Sérgio Abran-
ches diagnosticou há muitos anos, 
nossa tendência é ter muitos par-
tidos. Infelizmente associamos ter 
poucos partidos à ditadura, pois 
só vivemos essa situação quando 
a ditadura militar forçou para que 
fossem apenas MDB e Arena”, diz. 
“Dessa forma, acabamos interpre-
tando democracia como sinônimo 
de muitos partidos. Mas isso é um 
grande problema, que acaba atra-
palhando o governo.”

Salto reforça a mensagem de que 
o desafio maior apresentado no livro 
é o de valorizar a democracia e o Es-
tado de Direito. “Isso se perdeu, em 
boa medida, com o negacionismo 
que aí está. Perdeu-se não só a litur-
gia dos cargos, das regras e das leis. 
A crise, na verdade, é profunda: esté-
tica, moral, ética, institucional, polí-
tica, social e econômica”, diz. “Que-
remos estimular o debate, combinar 
opiniões que podem até ser divergen-
tes, mas de cujo confronto podem 
sair propostas de políticas públicas, 
de ações de governo e de diretrizes 
para as lideranças eleitas para dirigir 
o país a partir de 2023”, afirma, de-
fendendo que os anos 2020 não pre-
cisam ficar marcados pelo obscuran-
tismo. “Podemos salvar essa década. 
É um desafio coletivo.” 

Analisar o 

parlamentarismo 

pode nos ajudar a 

entender os problemas 

do presidencialismo 

de coalizão brasileiro, 

defende João Villaverde
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O ano de 2022 começa com a re-
petição ou insistência no casuísmo 
como se fosse simplório o enfrenta-
mento do desafio que se coloca com 
o aumento mundial dos preços dos 
combustíveis e mesmo da energia em 
geral. Mais uma vez se recorrerá a 
outra emenda constitucional para 
reduzir impostos como alternativa à 
falta de política pública consistente e 
de gestão minimamente competente. 

Uma melhor compreensão do fe-
nômeno da escalada mundial dos 
preços das commodities energéticas 
demanda a distinção dos fatores de-
terminantes conjunturais daqueles 
de natureza mais estruturais.

Como determinante de cunho 
mais conjuntural, destacam-se ao 
menos três grandes fatores. Primei-
ro, o forte aumento da demanda de 
combustíveis, em meio ao significa-
tivo crescimento mundial em 2021 
e ao projetado para 2022, consoli-
dando a rápida reversão do quadro 
econômico fortemente recessivo, 
característico de 2020. Segundo, 
diversas condições climáticas ad-
versas: temperaturas muito elevadas 

em regiões da Europa e Ásia (com 
aumento da demanda de energia) e 
comprometimento da capacidade de 
geração de energia renovável (secas 
intensas e baixa velocidade do ven-
to). Terceiro, as instabilidades geo-
políticas, como a escalada da tensão 
entre Rússia e Ucrânia e problemas 
no Oriente Médio.

Já como principal fator estrutural, 
destacam-se os efeitos da ambiciosa 
política de transição energética glo-
bal. A crescente preocupação com o 
aquecimento global, manifestada em 
acordos internacionais e políticas na-
cionais e empresariais associadas aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e ao Enviromental, 
Social and Governance (ESG), tem 
pressionado pela rápida transição 
de uma economia global baseada em 
combustíveis fósseis (altamente po-
luentes) para uma outra, alicerçada 
em energia renovável de baixa pega-
da de carbono. 

A sinalização e a exigência – meta 
de fim de emissão líquida de carbo-
no, finanças verdes, ESG etc. – de 
uma nova economia baseada em 

Energia – questões estruturais x 
respostas simplórias
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energias renováveis têm deprimido 
o investimento em fontes energéticas 
não renováveis, ainda predominan-
tes na economia global.1

Há anos os investimentos em ex-
pansão ou mesmo na manutenção 
da capacidade de geração de energia 
não renovável têm sido reduzidos, 
fenômeno aprofundado com a pan-
demia e sem perspectiva de reversão 
no pós-pandemia. O resultado é um 
grau elevado de rigidez da oferta de 
energia não renovável para fazer 
frente ao rápido avanço da demanda 
por energia no mundo.

Em tempos outros, o segmento 
de não renováveis responderia ao 
aumento do preço internacional de 
combustíveis com mais investimen-
tos. Numa era de descarbonização, 
essa tendência histórica tende a não 
se repetir, gerando perspectiva de 
preços mais elevados por maior tem-
po, dada a rigidez da oferta.

Destaque também para o fato de 
que, em 2020, os países pertencen-

tes à OPEP e seus aliados (OPEP+) 
absorveram a maior parte do cho-
que de oferta, cortando de forma 
significativa a produção. Entretanto, 
em 2021, a recomposição da oferta 
de petróleo por parte da OPEP+ se 
mostrou bastante paulatina, seja por 
interesses do cartel em questões ge-

opolíticas, na busca de manutenção 
de preços internacionais elevados, 
ou ainda pelo baixo nível de inves-
timento em capacidade de produção 
do petróleo.2

Tal fenômeno contribui conside-
ravelmente para a manutenção do 
descompasso entre oferta e deman-
da de petróleo no cenário interna-
cional. O preço do petróleo tem 
sido pressionado pelo aumento ex-
cepcional do preço do gás natural, 
já que, no curto prazo, derivados 
do petróleo têm ganhado competi-
tividade como substitutos na gera-
ção de eletricidade.

Segundo estimativas do Mor-
gan Stanley,3 o petróleo ainda re-
presenta 31% da oferta primária 
de energia global. Entretanto, sua 
contribuição como fonte adicional 
de oferta de energia está abaixo de 
20%, com tendência de queda ao 
redor de 0,5% ao ano, especialmen-
te com a perspectiva de eletrificação 
dos meios de transporte.  

Investimento em energia por região (2014-2021)
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Nota: Dados de mercados emergentes e economias em desenvolvimento não consideram a China. Fonte: International Energy Agency (IEA) – World Energy Outlook 2021.
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Em vista do elevado peso do pe-
tróleo como fonte energética mun-
dial e da baixa elasticidade-preço 
da oferta desse combustível, em 
meio à transição energética, diver-
sos bancos e instituições financeiras 
estimam que o mercado global de 
petróleo deva continuar pressiona-
do nos próximos anos, contribuin-
do para a manutenção de preços 
mais elevados em relação aos últi-
mos anos.

O preço médio do barril de petró-
leo Brent saiu de US$ 64, em 2019, 
para US$ 42, em 2020, alcançan-
do US$ 70, em 2021. Para 2022, a 
trajetória de alta deve continuar. O 
barril já é negociado a US$ 90 neste 
final de janeiro. Segundo estimati-
vas do Goldman Sachs,4 o preço do 
petróleo tipo Brent deve alcançar 
US$ 100 por barril, ainda no ter-
ceiro trimestre de 2022, chegando a 
US$ 105, no primeiro trimestre de 
2023. Na média de 2022, segundo 
as expectativas, o preço deve se si-
tuar em US$ 96 por barril, alta su-
perior a 35% ante o preço médio de 
2021 (US$ 70).

O impacto sobre a economia bra-
sileira é agravado pelo câmbio des-
valorizado. A Petrobras adota, desde 
2016, a política de preço de paridade 
de importação (PPI). Por meio dessa 
política, a Petrobras busca alinhar os 
preços internos de comercialização 
da estatal aos custos totais de inter-
nalização de combustíveis importa-
dos, considerando fatores diversos, 
como custos logísticos e margem 
de lucro. Grosso modo, com o PPI, 
a Petrobras imputou à formação 
de preço dos combustíveis comer-
cializados em território brasileiro o 
preço internacional do barril (US$) 
convertido a reais. 

Em cenário de forte e duradou-
ro período de preços internacionais 
elevados e de real desvalorizado, 
o preço dos combustíveis em reais 
apresenta vertiginoso crescimento. 
Em 2021, os combustíveis subiram 
quase 50%, sendo o principal fa-
tor para a alta de 21% nos preços 
de transportes, que contribuiu com 
4,19 p.p. dos 10,06% de avanço do 
IPCA no ano.

Segundo estimativas do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), 
se o preço médio do barril, em 
2022, se situar em US$ 80, os pre-
ços da gasolina e do diesel podem 
subir 13,4%, em relação a 2021. Já 
nos cenários de preços em US$ 90 
e US$ 100, os preços em reais da 
gasolina e do diesel devem avan-
çar expressivos 27,5% e 41,7%, 
respectivamente. No cenário de  
US$ 100 o barril, a depender do 
estado, a gasolina poderá alcançar 
R$ 10, e o diesel, R$ 8.5

Evidente que a escalada de pre-
ços também impacta diversos seto-
res da economia. Do ponto de vista 

dos transportes, os mais diferentes 
modais são atingidos. No caso do 
transporte rodoviário de cargas 
(TRC), estimativa realizada pela 
ESALQ-LOG6 aponta que, na mé-
dia, o custo com combustível repre-
senta quase 39% do custo total de 
um veículo típico de transporte de 
grãos, para uma distância percorri-
da de 1.000 km.7

Já no caso do transporte público 
coletivo, a NTU8 estima que o dis-
pêndio com combustível represente, 
em média, quase 27% do custo total 
incorrido pelas empresas. Trata-se 
da segunda maior categoria de cus-
to operacional, atrás apenas daquele 
decorrente de mão de obra. 

O choque nos custos de com-
bustíveis significa assim uma nova 
e relevante fonte de aprofunda-
mento da crise econômico-finan-
ceira vivenciada pelas empresas 
do setor de transportes. A NTU 
calcula que os prejuízos acumula-
dos pelas empresas operadoras de 
serviços de transporte público por 
ônibus urbano em todo o país e 
pelos poderes públicos conceden-
tes tenham alcançado expressivos 
R$ 21,37 bilhões, desde o início 
da pandemia. A queda do número 
de passageiros e a obrigatoriedade 
de oferta de frota para atender às 
necessidades de distanciamento so-
cial contribuíram muito para este 
resultado. Diante dos expressivos 
prejuízos acumulados, as tarifas do 
transporte público podem chegar a 
subir 50%, neste ano. 

Na ausência de políticas e estra-
tégias, o governo federal pretende 
enviar ao Congresso uma falsa so-
lução, na forma de PEC dos com-
bustíveis.9 Pelo divulgado inicial-
mente, o governo federal pretende 

Com o PPI, a Petrobras 

imputou à formação de 

preço dos combustíveis 

comercializados em 

território brasileiro o preço 

internacional do barril 

(US$) convertido a reais
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reduzir a tributação federal sobre 
os combustíveis e constranger os 
estados para que possam reduzir ou 
mesmo zerar a cobrança do ICMS 
estadual. Em verdade, o presiden-
te da República já comunicou que, 
aprovada a proposta, irá zerar os 
tributos federais e desafiará os go-
vernadores a fazer o mesmo com o 
ICMS. O custo fiscal decorrente da 
perda de arrecadação pode alcan-
çar mais de R$ 240 bilhões anuais, 
em tributos federais e estaduais, a 
serem extraídos da segurança, da 
educação e da saúde, ou mesmo vi-
rando emissão de nova dívida pú-
blica em mercado. 

Enfim, diante da pressão, mun-
dial, pelo aumento do preço de 
energia, se recorre mais uma vez a 
projeto de emenda constitucional 
para reduzir a sua carga tributária, 
inclusive cortando impostos esta-

duais e municipais, pretensamen-
te de forma a escapar de supostos 
rigores da lei de responsabilidade 
fiscal. E, diante da inépcia do Exe-
cutivo, desde o combate à Covid 

Diante da pressão, 

mundial, pelo aumento do 

preço de energia, se recorre 

mais uma vez a projeto de 

emenda constitucional 

para reduzir a sua  

carga tributária

até a gestão pública, o Congresso 
Nacional se presta a tentar subs-
tituir e subjugar aquele poder (e 
com o beneplácito ou bênçãos do 
próprio). Resulta que se está a ba-
nalizar o instituto da Constituição 
e de suas emendas, que, no lugar 
de tratar de instituições e regras, 
se tornou um lugar-comum para 
medidas imediatistas, às vezes nem 
próprias para legislação ordinária, 
quanto não para resolver proble-
mas de gestão (como foi o caso dos 
precatórios judiciais). 

1HOROWITZ, J. A global energy crisis is 
coming. There’s no quick fix. CNN Business, 
Out. 2021. Disponível em: https://edition.cnn.
com/2021/10/07/business/global-energy-
crisis/index.html.

2BAFFES, J.; NAGLE, P. The commodity markets 
outlook in eight charts. World Bank Blogs, Out. 
2021. Disponível em: https://blogs.worldbank.
org/developmenttalk/commodity-markets-
outlook-eight-charts. Acesso em: 25 out. 2021. 

3MORGAN STANLEY. (2021). Which will peak 
earlier? Supply? Or demand? Morgan Stanley 
Global Foundation, Out. 2021.

4MAGOSSI, E. Goldman Sachs projeta Brent a 
US$ 100 no 3o trimestre e US$ 105 em 2023. Va-
lor Econômico, 19 jan. 2022.

5PIRES, A. Como enfrentaremos o cenário de 
alta no preço dos combustíveis em 2022? O Es-
tado de S. Paulo, 22 jan. 2022.

6ESALQ-LOG. Logística do agronegócio: oportu-
nidades e desafios, maio 2018.

7Evidente que o rendimento do consumo 
também depende de fatores como a idade do 
veículo, condição da via, entre outras particu-
laridades. Além disso, a distância percorrida 
também condiciona diferenciação no peso do 
custo total, tendo em vista que viagens mais 
longas acarretam proporcionalmente maiores 
dispêndios com combustíveis.

8ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTES URBANOS. Omissão do governo 
federal fará tarifa do ônibus aumentar 50% em 
2022, afirma NTU. Nov. 2021.

9Para uma excelente análise, ler: PINTO, É. G. 
Constitucionalização do cinismo fiscal: PEC 
para falsear preços sensíveis. Revista Consultor 
Jurídico, 25 jan. 2022.  

Total PIS/Cofins Cide ICMS

Governo federal 69 66 3 -

% PIB 0,7% 0,7% 0,0% -

Gasolina 27 24 3 -

Diesel 20 20 0 -

Etanol 4 4 0 -

Demais combustíveis 4 4 0 -

Energia elétrica 14 14 0 -

Governos estaduais 172 0 0 172

% PIB 1,8% 0,0% 0,0% 1,8%

Combustíveis 108 - - 108

Energia elétrica 64 - - 64

Total 241 66 3 172

% PIB 2,6% 0,7% 0,0% 1,8%

Impacto esperado da redução total de impostos sobre 
combustíveis e energia (R$ bi)

Fonte: BTG Pactual, com dados do Confaz e do Tesouro Nacional.
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A economia brasileira voltará a cres-
cer em 2022? Infelizmente, parece 
que não. Uma retomada dos investi-
mentos privados, por maior que seja 
o animal spirit de um empresário, de-
pende de um mínimo de estabilidade 
econômica e institucional e estamos 
longe disso. O investimento público, 
por sua vez, é a variável de ajuste no 
teto de gastos, portanto mesmo con-
siderando que estamos em um ano 
eleitoral, não podemos esperar que 
haja uma recuperação dessas despe-
sas. E o cenário é agravado pela alta 
dos juros para combater uma infla-
ção que não é de demanda, mas de 
oferta, e pela falta de perspectiva de 
equilíbrio fiscal a médio prazo.

Mas o problema não é apenas con-
juntural. Há outra questão que vem 
se arrastando há anos e transforma 
qualquer estímulo ao crescimento em 
espasmo: o descompasso entre o de-
sempenho da indústria e comércio e, 
por consequência, também do setor 
de serviços. Não há como fugir desse 
tema se o assunto é a possibilidade de 
retomada do crescimento econômico. 
Para não retrocedermos muito na aná-
lise, vamos discutir o cenário recente. 

Após o tombo decorrente do início 
da pandemia, a desorganização das 
cadeias produtivas e logísticas criou 
oportunidades para a indústria local 
recuperar algum espaço em diversos 
setores. Um fato interessante (vide 
gráfico 1) a ressaltar é que, enquan-
to as importações de manufaturados 
caíram nos meses imediatamente 
após fevereiro de 2020, a redução 
observada nas exportações foi sig-
nificativamente menor. Ao que tudo 
indica, os produtores globais passa-
ram a atender prioritariamente suas 
economias, mas os nossos produto-
res locais continuaram atendendo 
seus clientes externos ou buscaram 
ganhar espaço nesse cenário, sendo 
também auxiliados por uma desva-
lorização de nossa moeda. Como 
resultado, a indústria conseguiu se 
recuperar em compasso semelhante 
ao do comércio até o final de 2020.

A partir do final de 2020 o quadro 
se altera. A evolução das importações 
ultrapassa a das exportações de bens 
manufaturados (sempre em compara-
ção ao período pré-pandemia, isso é, 
fevereiro de 2020). Ao mesmo tem-
po, a recuperação da indústria, que 

Não haverá crescimento enquanto 
prevalecer o vazamento da 

demanda para o exterior

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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vinha sendo superior à do comércio, 
entra em declínio, observando-se no-
vamente o descolamento usual en-
tre a evolução dos dois setores (vide 
gráfico 2). O último dado disponível, 
referente a novembro de 2021, mos-
tra que a produção física da indústria 
de transformação encontra-se 3,7% 
abaixo do nível pré-pandemia, cons-
tituindo o setor que está mais defa-
sado em relação ao patamar inicial 
de comparação, enquanto o volume 
de vendas do comércio ampliado 
encontrava-se 1,9% abaixo e o volu-
me de serviços 4,5% acima (este últi-
mo respondeu fortemente, ao longo 
do período analisado, às restrições e 
flexibilizações de mobilidade e isola-
mento social). Os dados são dessazo-
nalizados e oriundos das respectivas 
pesquisas mensais do IBGE.

Por que ocorreu novamente esse 
descasamento entre comércio e in-

dústria? Uma das principais moti-
vações parece residir na constatação 
de que o comércio varejista voltou a 
ser abastecido, assim como em oca-
siões anteriores, pelos importados. 
A partir de janeiro de 2021, a recu-
peração do volume de importações 
de bens de consumo ultrapassou a 
do volume de vendas do comércio 
(vide gráfico 3). A retomada conjun-
ta de comércio e indústria só perdu-
rou enquanto grandes participantes 
do comércio global optaram por, ou 
firmaram acordos para, suprir seus 
mercados locais. Passada essa fase, 
voltamos ao cenário corriqueiro 
para a economia brasileira, e des-
sa vez agravado por um enfraque-
cimento do próprio comércio nos 
meses mais recentes, em função da 
queda na renda média – da ordem 
de 10% reais na comparação anual 
– que vem sendo observada.

Enquanto continuar sendo esse 
o cenário predominante – expansão 
da demanda atendida fundamen-
talmente por importações – qual-
quer estímulo ao crescimento que 
impacte positivamente o comércio 
será efêmero pois não será trans-
mitido à indústria. Uma estratégia 
de ampliação da demanda agrega-
da baseada em aumento da renda 
e consumo, independentemente do 
julgamento sobre a sua conveniên-
cia, beneficiaria primordialmente 
outras economias mais que a nossa, 
caracterizando o que os economis-
tas chamam de vazamento de de-
manda para o exterior, a exemplo 
do que ocorreu ao longo dos anos 
2000 e na primeira metade dos anos 
2010. Certamente teríamos crescido 
mais e estaríamos menos suscetíveis 
a crises se tivéssemos uma indústria 
com participação mais consolidada 

Gráfico 1 Produção física, volume de exportações e importações  
da indústria de transformação

(Dados dessazonalizados – número índice: fev. 2020 = 100)

Fontes: IBGE e ComexStat (Ministério da Economia).
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e diversificada tanto no mercado in-
terno como no externo. 

Para que ocorra uma expansão 
perene da indústria não basta câm-
bio no lugar, mas também uma es-
trutura tributária e custo do capital 
adequados, bem como a retomada 

de políticas de pesquisa, inovação 
e desenvolvimento, a modernização 
de nossa infraestrutura, políticas co-
merciais, de financiamento e suporte 
ao exportador e a estabilidade nas 
regras para quem produz e comer-
cializa com outros países. Depois de 

mais de 10 anos de apreciação cam-
bial, é natural que os empresários te-
nham se adaptado a importar e não 
mais a exportar. Retomar o cresci-
mento de nossa economia passa por 
desatar esse nó que foi se formando 
ao longo das últimas décadas. 

Gráfico 2 Produção física da indústria de transformação, volume de  
vendas do comércio ampliado e volume de serviços

(Dados dessazonalizados – número índice: fev. 2020 = 100)

Fonte: IBGE.

Gráfico 3 Volume de vendas do comércio ampliado e volume de  
importações de bens de consumo

(Dados dessazonalizados – número índice: fev. 2020 = 100)
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Fontes: IBGE e ComexStat (Ministério da Economia).
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Covid-19 pode perder 
status de pandemia em 

2022, mas economia 
ainda sofrerá seus 

efeitos indiretos 

Mais perto 
do fim?

Mais perto 
do fim?

Se há algo que o mundo teve de aprender a duras penas 

com a Covid-19 é que dar fim a uma pandemia do porte 

da provocada pelo novo coronavírus não é algo com 

data marcada. O anúncio do diretor-geral da Organização 

Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, de que este ano a 

doença deve perder o status de emergência sanitária 

global, feito no fim de janeiro, se deu enquanto o vírus 

ainda causava uma morte a cada 12 segundos no mundo. 
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O fato de a variante Ômicron ser 

de rápida disseminação, e por isso 

conferir alguma imunidade à gran-

de parte da população contagiada, 

parece jogar a favor da perspectiva 

de um fim para o estado pandêmico. 

Por outro lado, ainda falta muito 

para se chegar a um nível confortá-

vel de vacinação, que não só pro-

teja mais pessoas do agravamento 

da doença como reduza a possibili-

dade de desenvolvimento de novas 

variantes. Dados do Our World in 

Data coletados no fechamento des-

ta edição, no início de fevereiro, 

apontam que 38,4% da população 

do globo ainda está sem qualquer 

dose de imunizante. Em países de 

baixa renda, apenas 10,6% recebe-

ram ao menos a primeira agulhada 

com a vacina. Além disso, não há 

garantias de que novas variantes 

sejam necessariamente mais leves 

em termos de impacto à saúde das 

pessoas. “A única pressão seleti-

va que os vírus sofrem, e que vai 

direcionar o surgimento de novas 

variantes, é a de se multiplicar. Se 

provoca doença mais ou menos 

grave, não faz a menor diferença 

do ponto de vista do vírus”, explica 

Natalia Pasternak, microbiologista 

presidente do Instituto Questão de 

Ciência (ver pág. 44). 

Em 8 de fevereiro, o Brasil regis-

trou 1.174 novas mortes por Covid-

19, pior marca desde 10 de agosto, 

com média semanal de vítimas em 

823. A projeção, entretanto, é de 

uma curva de contágio cadente, que 

alimenta a esperança em diversos 

setores econômicos de um 2022 

mais tranquilo do ponto de vista sa-

nitário. Em vários segmentos, a pre-

ocupação com o novo coronavírus 

está concentrada no curto prazo, 

devido ao grande número de baixas 

registradas entre trabalhadores, fru-

to da aceleração do contágio. Paulo 

Solmucci, presidente da Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel), conta que entre a última 

quinzena de dezembro e a primei-

ra de janeiro 76% das empresas do 

setor tiveram funcionários tempo-

rariamente afastados por Covid-19. 

E não foram poucos. “Em média, 

o contágio acometeu um em cada 

quatro funcionários. Isso implicou 

a necessidade de repor pessoal, con-

tratar intermitentes, aumentando o 

custo da operação”, diz Solmucci. 

Mas a possibilidade de novas me-

didas de restrição que paralisem a 

atividade de setores dependentes de 

contato social, que nos últimos anos 

deixou bares e restaurantes entre os 

setores mais penalizados pela pan-

demia, é dada por Solmucci como 

pouco provável. “Apesar de algu-

mas consequências pelo adiamento 

de festas de réveillon e Carnaval em 

cidades conhecidas por essas cele-

brações, é um impacto controlado, 

e não esperamos que se repita no 

restante do calendário”, afirma. 

No setor industrial, a velocidade 

e abrangência do contágio atribu-
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Sul Itália Brasil

ídos à variante Ômicron também 

se fizeram sentir. Consulta às mon-

tadoras realizada pela Associação 

dos Fabricantes de Veículos Au-

tomotores (Anfavea), divulgada 

pelo presidente da associação Luiz 

Carlos Moraes em coletiva de im-

prensa no início de fevereiro, indi-

ca que o absenteísmo provocado 

pela doença chegou a entre 6% e 

7% do total dos trabalhadores do 

setor, o que representa cerca de 7 

mil empregados. Tal impacto, so-

mado à permanência de gargalos 

na oferta de componentes, aju-

dou a levar essa indústria ao pior 

resultado para um mês de janeiro 

desde 2003. No caso de carros de 

passeio, foram fabricadas 145 mil 

unidades em janeiro, 31% menos 

que em dezembro e 27% menos 

que em janeiro de 2021. As ven-

das, por sua vez, chegaram ao pior 

nível desde maio de 2020, para o 

que também colaborou o excesso 

de chuvas no país, que afasta clien-

tes das concessionárias, e atrasos 

em emplacamentos devido à entra-

da em vigor de um novo sistema de 

Registro Nacional de Veículos em 

Estoque (Renave).

“A desorganização das cadeias 

globais de valor começou em 2020 

e ainda não apresenta uma solução 

completa. Dependendo do segmen-

to industrial, a perspectiva é de 

uma melhora apenas no segundo 

semestre deste ano. Mas ainda não 

é possível cravar o que vai acon-

tecer”, diz Claudia Perdigão, ana-

lista do FGV IBRE responsável 

pela Sondagem da Indústria. Livio 

Ribeiro, pesquisador-associado do 

FGV IBRE, diz que o panorama se 

torna ainda mais complexo quan-

do observado do ponto de vista 

logístico, especialmente a partir da 

Ásia. “A aceleração do preço do 

frete marítimo em Xangai – cujo 

valor inclui a parte seca, onde se 

estocam contêineres – é um sinal 

negativo, fortemente relacionado 

ao repique da variante Ômicron 

na cadeia asiática em geral, e espe-

cificamente na China”, descreve, 

Fonte: Anfavea. 

Setor automotivo: ainda sob impacto
(agregado das categorias, em unidades)
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Além do desequilíbrio na cadeia de  
suprimentos, no Brasil:

Volume de emplacamento costuma ser mais alto no •	
final de cada ano.

Há transição no sistema de emplacamentos.•	

Chuvas acima da média comprometeram distribuição.•	

Contágio por Ômicron afastou empregados entre •	
fornecedores, fabricantes e varejo.
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indicando impactos especialmente 

em atividades que demandam fer-

tilizantes e eletroeletrônicos. “No 

caso dos eletroeletrônicos, ainda é 

preciso somar os efeitos anteriores 

da guerra comercial entre Estados 

Unidos e China, em um acúmulo 

de choques negativos de oferta que 

está levando a uma reprecificação 

de tradables industriais no mun-

do”, afirma. Ribeiro considera que 

enquanto a China mantiver sua 

política austera de “Covid zero” 

– que não deverá ser suavizada ao 

menos até o final das Olimpíadas 

de Inverno, em 20 de fevereiro – o 

processo de reestruturação da ca-

deia de insumos tende a se alongar. 

“Haverá navio parado esperando 

para descarregar, e embarques com 

atraso”, descreve. “Com isso, já 

temos o primeiro trimestre pratica-

mente comprometido. Na melhor 

das hipóteses, uma reação mais 

clara poderá acontecer a partir do 

segundo trimestre”, diz.  

Claudia lembra que, no caso da 

indústria brasileira, a lista de fato-

res que têm empurrado a confiança 

dos empresários para baixo – em 

janeiro, o índice de confiança da 

indústria caiu abaixo de 100 pon-

tos pela primeira vez desde agosto 

de 2020 – é bem mais ampla. “Há 

o efeito da crise hídrica nos preços 

de energia; para outros segmentos, 

como o da produção de alimentos, 

pesa a redução da renda das famí-

lias. Em 2020, o valor do auxílio 

emergencial recuou e a renda do 

trabalho também esteve em que-

da”, enumera. Lembrando ainda 

que a alta da inflação – cujo epi-

centro foi a retomada da econo-

mia mundial logo após o primeiro 

choque de Covid-19, mas no Brasil 

ganhou impulso extra de compo-

nentes domésticos como a crise hí-

drica e a incerteza sobre o manejo 

das contas públicas – também com-

promete o poder de compra espe-

cialmente das famílias mais pobres. 

“Enquanto consumidores sentirem 

desconfiança quanto à trajetória 

dos preços, será difícil observar 

uma reação mais sólida da deman-

da e do otimismo da indústria. Es-

tabilizar a inflação, nesse sentido, é 

ponto-chave”, diz Claudia. 

Reflexo da desaceleração
“Nosso setor sofre as consequên-

cias dessa conjuntura de baixo cres-

cimento e inflação alta por tabela”, 

diz Marcos Barros, presidente da 

Associação Brasileira de Embala-

gem (Abre). Em 2020, o setor se 

beneficiou da pandemia – especial-

mente pela alta do e-commerce e de 

serviços de entrega a domicílio em 

geral –, o que lhe permitiu fechar 

o ano na contramão do agregado 

da economia, com crescimento de 

0,5%. A estimativa era manter um 

resultado positivo em 2021. “Essa 

projeção, entretanto, foi frustra-

da, e agora esperamos uma retra-

ção de -3%”, afirma. Parte dessa 

revisão, diz Barros, se justifica por 

um processo de acomodação da 

demanda. “A incerteza trazida pela 

pandemia gerou muitos pedidos 

excessivamente altos, às vezes de 

fornecedores intercedendo por ou-

tros que demandavam embalagens. 

Com a estabilização da economia, 

Em casa
Medidas de isolamento na pandemia ampliaram atividades de e-commerce e 
serviços de delivery, beneficiando a indústria de embalagens
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percebeu-se que muitos daqueles 

pedidos na realidade não se con-

vertiam em vendas efetivas porque 

havia exagero”, descreve Barros. 

Fabricantes de plásticos – indústria 

que representa 40% do valor bru-

to da produção do setor –, e papel/

papelão – que responde por outros 

31,6% – sofreram com a falta de 

insumos da indústria química, mas 

o executivo afirma que essa de-

manda já se estabilizou. “O nosso 

problema, que perdura este ano, é 

a inflação e a redução da renda das 

famílias”, afirma. “Em 2020, o au-

xílio emergencial chegou em valo-

res expressivos para uma faixa da 

população de consumo irregular, 

que busca o sustento no dia a dia, 

e, quando tem dinheiro, consome. 

Isso nos ajudou”, diz. “Em 2021, 

o valor do auxílio foi menor, com 

cobertura também reduzida, e este 

ano o grupo que se beneficiará do 

Auxílio Brasil é ainda menor. Isso 

certamente se refletirá em nossas 

vendas”, diz Barros, que estima 

que em 2022 o setor voltará ao rit-

mo de crescimento pré-pandemia. 

No setor de serviços, a preocupa-

ção com renda e inflação se mostra 

ainda mais clara. Rodolpho Tobler, 

analista do FGV IBRE responsável 

pelas Sondagens de Comércio e 

Serviços, ressalta que em janeiro a 

confiança do setor de serviços em 

geral retrocedeu 4,3 pontos, para 

91,2 pontos – nas sondagens, nível 

100 indica neutralidade – apresen-

tando a maior queda desde março 

de 2021, com a segunda onda de 

Covid-19. Ele afirma que o setor 

é o mais sensível à piora do nível 

de contágio pelo novo coronavírus, 

mas que esse resultado reflete a per-

cepção do setor de uma cautela dos 

consumidores que não é justificada 

apenas pelo medo da doença, mas 

também pela preocupação com o 

cenário macroeconômico. “Hoje, 

apenas 11,3% dos empresários 

afirmam não identificar limitação 

em sua atividade. E entre os fatores 

citados o aumento mais significati-

vo se dá no item demanda insufi-

ciente – que pode se relacionar in-

diretamente com a pandemia, mas 

em geral é reflexo de restrição de 

renda dos consumidores, que em 

sua maioria ainda estão financei-

ramente machucados”, diz. Tobler 

destaca que, quando observado 

somente o segmento de serviços 

Indústria Serviços

1o 2o 1o 2o

jan/21
Escassez de 

matéria-prima 
(20%)

Nível da 
demanda 

(15,9%)

Demanda 
insuficiente 

(40,0%)
Outros (31,8%)

jan/22
Escassez de 

matéria-prima 
(21%)

Nível da 
demanda 

(20,3%)

Competição 
(35,9%)

Demanda 
insuficiente 

(35,7%)

Fatores que mais preocupam os empresários

Fonte: FGV IBRE. 

Referências de custo para frete e transbordo
(jan/18 = 100)

Fonte: Bloomberg.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

ja
n/

18

m
ar

/1
8

m
ai

/1
8

ju
l/1

8

se
t/

18

no
v/

18

ja
n/

19

m
ar

/1
9

m
ai

/1
9

ju
l/1

9

se
t/

19

no
v/

19

ja
n/

20

m
ar

/2
0

m
ai

/2
0

ju
l/2

0

se
t/

20

no
v/

20

ja
n/

21

m
ar

/2
1

m
ai

/2
1

ju
l/2

1

se
t/

21

no
v/

21

Baltic Dry Brasil-China Europa-China

Costa Oeste-China SECF (Xangai)



CAPA PANDEMIA

F e v e r 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 5 

prestados a famílias, o número de 

empresários que afirmam não ter 

limitação em sua atividade é ainda 

menor, de 5,9%. “Nesse grupo, as 

citações de demanda insuficiente 

chegam a 42,2% em janeiro, con-

tra 34% em dezembro.”

Solmucci também aponta o con-

trole da inflação e a melhora da 

renda da população como funda-

mentais para manter a recuperação 

do setor de bares e restaurantes, 

que no segundo semestre de 2021 

cresceu 3% em relação ao mesmo 

período de 2019. E em janeiro, 

pela primeira vez desde o início 

da pandemia, o percentual de em-

presas que declararam lucro su-

perou o das que tiveram prejuízo: 

34% contra 31%, respectivamen-

te. “Quando se pensa em bares e 

restaurantes, remete-se à imagem 

de lugares sofisticados, mas 80% 

do setor são pequenas empresas 

que faturam menos que R$ 20 mil 

por mês. Em geral, de empresário 

mais dois ou três funcionários, que 

podem ser da própria família, em 

cujo público se incluem clientes de 

baixa renda”, descreve. Uma ma-

nutenção do ritmo de recuperação 

do emprego e o Auxílio Brasil de 

R$ 400, afirma o executivo, pode-

rão ajudar o setor este ano.. “Uma 

redução do home office também 

pode nos beneficiar. E esperamos 

uma queda da inflação”, declara, 

indicando que além de comprome-

ter o poder de compra do consu-

midor em 2021, também impactou 

significativamente o custo de ope-

ração do setor, do aluguel à energia 

e os alimentos. 

O presidente da Abrasel afirma 

que os restaurantes que sobrevive-

ram à pandemia estão mais produti-

vos. “Onde antes trabalhavam dez, 

hoje trabalham oito. Há uma forte 

redução de custo, com ganho per-

manente de produtividade”, diz. En-

tre os fatores dessa transformação 

estão a revisão de processos e uma 

maior automação, acompanhada 

de digitalização não só dos estabe-

lecimentos, mas também do relacio-

namento com o cliente. “A jornada 

do cliente mudou. Antes, ela acon-

tecia praticamente 90% dentro do 

salão; na pandemia, foi transferida 

100% para fora. Agora o clien-

te continua se relacionando com o 

estabelecimento de forma digital 

antes de tomar uma decisão. Pode 

pesquisar cardápio, preços, lotação. 

Escolhe se irá ao restaurante, pedirá 

para entregar ou buscará a comida 

ele mesmo”, descreve, indicando 

que a oferta de delivery hoje cobre 

80% das empresas. Por outro lado, 

o executivo aponta uma mudança 

importante no perfil do setor. “Des-

de o início da pandemia, em torno 

de 335 mil bares e restaurantes fe-

charam as portas. E outros 520 mil 

foram abertos. Com qual perfil? A 

ampla maioria, 85%, como micro-

empreendedor individual (MEI).” 

Nessa lista, diz o executivo, estão 

funcionários de bares e restaurantes 

que perderam seu emprego – como 

cozinheiros, garçons e gerentes – e 

abriram um pequeno negócio para 

pagar suas contas. “Diferentemente 

de momentos de crise pré-pandemia, 

dessa vez foram buscar a formaliza-

ção, pois precisavam se inserir em 

plataformas digitais para impul-

Futuro digital
Com aumento da demanda por serviços de tecnologia de informação e telecom, 
projeta-se a abertura de 700 mil vagas para profissionais dessa área em 5 anos
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sionar suas vendas. Então, o setor 

hoje tem em torno de 1,2 milhão 

de empresas, mais do que antes da 

pandemia, mas com uma composi-

ção diferente, pois os negócios mais 

estruturados que fecharam foram 

substituídos por microempreende-

dores individuais aos montes.”

Na heterogeneidade que marcou 

o comportamento do setor de ser-

viços durante a pandemia, o seg-

mento de tecnologia da informação 

e comunicação (TIC) está entre que 

mais se beneficiaram, com um de-

sempenho que supera largamente o 

registrado antes do choque sanitá-

rio. E com o privilégio de acelerar 

um processo que, segundo Paulo 

Sergio Gallindo, presidente-executi-

vo da Associação das Empresas de 

Tecnologia da Informação e Comu-

nicação e de Tecnologias Digitais 

(Brasscom), ainda deve garantir 

o crescimento do setor por vários 

anos à frente.. Movimento puxa-

do principalmente pela mudança 

do perfil de consumo das famílias 

para o e-commerce. “Para que as 

empresas pudessem dar conta da 

demanda, tiveram que fazer suas 

respectivas transformações digitais 

de forma muito mais agressiva, rá-

pida. Grandes varejistas reforçaram 

suas áreas de tecnologia (in house) e 

também contrataram empresas para 

ajudar nessa transformação. O mes-

mo tipo de comportamento pode ter 

acontecido nas plataformas de co-

mida. Houve um despertar de vá-

rios setores em relação à questão da 

transformação digital”, descreve. A 

partir daí, empresas começaram a 

precisar de mais informação sobre 

os próprios consumidores, o que 

implica investimento em big data. 

E para fazer transformação digital e 

big data precisaram ampliar a capa-

cidade de processamento, migrando 

operações para a nuvem. 

Em 2020, o macrossetor de TIC 

– que inclui TIC, TI in house e te-

lecom – faturou R$ 505 bilhões, 

um aumento de 2,1% em relação a 

Fonte: FGV IBRE. 

Confiança piora em todos os setores da pesquisa
Índices de confiança setoriais, dessazonalizados
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Novo normal
Associação de bares e restaurantes indica que comportamento do consumidor 
mudou. A decisão de sair para comer começa no celular, pesquisando cardápios, 
novidades e promoções 
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2019. E, pelo que o ritmo de con-

tratação de mão de obra no setor 

até setembro indica, com 123 mil 

novos postos, 2021 não deve decep-

cionar. “Consideramos que nossos 

resultados continuarão sendo expo-

nenciais”, diz Gallindo. Os princi-

pais motivos apontados pelo execu-

tivo para tal otimismo são dois. O 

primeiro, são as outorgas de 5G e os 

compromissos assumidos pelas ope-

radoras de ampliação de infraestru-

tura. O segundo é o universo de tec-

nologias emergentes com potencial 

de crescimento – como inteligência 

artificial e segurança da informa-

ção – que ainda estão por ser mais 

exploradas, e que o próprio avanço 

do 5G tende a impulsionar, com a 

oferta de internet de mais qualida-

de. “Tecnologias como big data e 

nuvem, que cresceram nos últimos 

anos, já são consideradas maduras, 

e tendem a alimentar o movimento 

de adoção de outras, num processo 

positivo”, diz.

No momento, a carência que 

mais preocupa os empresários de 

TIC é a de mão de obra qualifica-

da. Levantamento atualizado pela 

Brasscom aponta uma demanda de 

797 mil novos profissionais de tec-

nologia entre 2021 e 2025. Atual-

mente, de acordo à associação, os 

cursos presenciais e à distância de 

licenciatura, bacharelado e tecno-

lógico em tecnologia da informa-

ção e comunicação ofertados no 

Brasil formam anualmente 53 mil, 

um terço da demanda projetada de 

159 mil vagas/ano. “No ano passa-

do não entramos em colapso graças 

Consumidor pessimista
ISA e IE do consumidor dessazonalizados, em pontos
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a iniciativas do próprio mercado, 

como startups e ONGs voltadas a 

oferecer capacitação, e instituições 

de ensino colocando cursos livres 

para capacitar jovens ou não tão jo-

vens a entrar no setor”, afirma. “A 

entrada de profissionais de outras 

áreas, como saúde e direito, aumen-

tou. E as empresas dizem que, a des-

peito desse influxo, se tivessem mais 

talentos, contratariam.” 

A história do setor de TIC é uma 

luz que ressalta a inquestionável ne-

cessidade de, nesse caminho de saída 

da pandemia, e diante de um novo 

ciclo político a partir de 2023, de-

fender medidas de valorização do 

capital humano, primando pela edu-

cação e capacitação profissional. 

Como medida de médio prazo para 

reduzir o déficit previsto nesse setor, a 
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Classe 2019 2020

Embalagens 3,1 0,5

Vidro 12,2 -16,4

Metálicas 6,1 -1,1

Madeira -21,2 -24,1

Papel/papelão 0,6 1

Plástico 2,5 6,8

Crescimento (%) da produção física de embalagens
Por classe e usuários

Principais usuários 2019 2020

Alimentos 1,7 4,2

Bebidas 4,3 -0,2

Fumo -0,3 10,1

Vestuário e 
acessórios

-0,6 -6,6

Couro e calçados -0,4 -18,8

Farmacêuticos -3,7 2

Limpeza e 
perfumaria

-3,7 2,7

Informática, 
eletrônicos e óticos

-0,7 -1,6

Eletrodomésticos 10,6 2,4

A estimativa da Associação 
Brasileira de Embalagens é 

de que em 2021 o PIB do 
setor tenha retraído 3%

Fonte: IBGE, elaborado por FGV IBRE. 

Alta demanda no setor de tecnologia da informação e 
comunicação gera pressão por mão de obra qualificada

Estimativa de demanda por profissionais 

Demanda em 5 anos = 797 mil

Software e serviços de TI = 570 mil (71,6%)

TI in house = (227 mil (28,4%)
Fonte: Brasscom.

Brasscom desenvolveu uma proposta 

batizada de Estratégia ∑TCEM, que 

sugere uma aproximação de outras 

carreiras do ensino superior do uni-

verso da TI, em particular as demais 

de TCEM – como a associação cha-

ma o universo STEM, sigla em inglês 

que se refere às carreiras em ciência, 

tecnologia, engenharia e matemáti-

ca. Isso se daria pela oferta de ma-

térias eletivas – que ensinassem, por 

exemplo, linguagem de programação 

e metodologias de desenvolvimento 

de software, complementando a for-

mação desses alunos. 

No setor de bares e restauran-

tes, Solmucci aponta que a agenda 

no momento se concentra na defesa 

da preservação da reforma traba-

lhista. “Vimos que a proposta do 

pré-candidato Lula é de revogá-la, 

e isso seria uma tragédia para nós, 

pois estamos entre os mais vitimados 

pela Justiça do Trabalho”, afirma. 

“Agora é que estamos aprendendo 

a operar com trabalho intermitente 

dentro da formalidade, o que é po-

sitivo, pois em geral o setor deman-

da o trabalho de extras, conforme a 

demanda. Trabalharemos bastante, 

como empresários, para sensibilizar 

a sociedade de que não podemos ter 

esse retrocesso”, diz.

E Barros, do setor de embala-

gens, reforça o foco no combate à 

inflação e retomada do crescimen-

to, lembrando que essa indústria 

está estreitamente ligada à evolução 

do consumo das famílias. “Inflação 

alta é extremamente perversa. Quem 

já viveu a hiperinflação sabe o que 

é isso. E o que o consumidor sofre, 

sofremos por tabela”, conclui.    

87.660 93.029
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50.033

56.925

123.504
132.765

154.470

179.327

206.940

2021 2022 2023 2024 2025

Software e serviços de TIC TI in house Total

570 mil
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O senhor tem destacado em arti-

gos que uma das características 

deixadas pela pandemia é a de um 

mundo mais endividado. Em que 

medida esse aumento comprome-

terá a capacidade de crescimento 

dos países?

De fato, a dívida pública e a privada 
aumentaram brutalmente. Estamos 
em um mundo mais endividado. 
Para se ter uma ideia de proporções, 
a dívida global total, privada e pú-
blica, subiu de US$ 53 trilhões antes 
da pandemia para US$ 295 trilhões 
em 2021. No caso dos governos, 
como seria de se esperar, foi inevi-
tável o papel de socorro a pessoas e/
ou empresas, dado que em situações 
como a da pandemia o segurador de 
última instância é o setor público. 

Para medir o impacto, um dado 
importante é saber de quais países 
estamos falando. Evidentemente, as 
economias avançadas tiveram espaço 
fiscal para fazer isso sem grande difi-
culdade, e sem enfrentar uma deterio-
ração de suas condições financeiras. 
Lembrando sempre que espaço fiscal, 

Otaviano Canuto
diretor do Center for Macroeconomics and Development, ex-vice-presidente 
do Banco Mundial e do BID, ex-diretor-executivo do FMI  

Foto: Divulgação

“Estamos em um mundo 
mais endividado”

em última instância, é quanto o país 
pode aumentar seu gasto púbico sem 
que isso se desdobre em elevações 
brutais dos custos de dívida, nem em 
pressões inflacionárias. É claro que 
agora se acende uma luz de atenção, 
quanto às consequências das altera-
ções no regime monetário, tanto nos 
Estados Unidos quanto na Europa 
– neste caso com a mudança signifi-
cativa de conteúdo na mensagem da 
Christine Lagarde (presidente do BC 
europeu), apontando que é provável 
que pelo final do ano o BCE aumente 
juros. Mas sigo entre os que acham 
que não será necessário chegar a um 
aperto monetário forte. Entra agora 
no cenário a parada do afrouxamento 
quantitativo, a redução do tamanho 
dos balanços dos bancos centrais, 
mas não considero que os juros vol-
tarão a ser tão elevados quanto antes 
dessa fase de queda, observada há 
três décadas. Portanto, ao menos por 
enquanto, não se antevê o endivida-
mento nos países avançados entran-
do em espiral explosiva por conta da 
mudança de juros. 

Já os países emergentes de renda 
média tiveram menos espaço fiscal. 
Alguns prestaram mais socorro, 
como foi o caso do Brasil, com um 
pacote emergencial que em propor-
ção do PIB foi muito generoso em 
relação ao dos demais países com-
paráveis. No México, por exem-
plo, AMLO (Andrés Manuel López 
Obrador, presidente do país), embo-
ra de esquerda, negou a pandemia 
tanto quanto o presidente Bolsonaro 
e não fez grandes pacotes de transfe-
rência fiscal. A consequência disso, 
em grande medida, é que o PIB bra-
sileiro caiu 3,9% em 2020, enquan-
to a queda do PIB mexicano ficou na 
casa dos 8%. 

Há um terceiro grupo em que a 
situação é bem mais complicada, 
de países de renda baixa e eventu-
almente alguns de renda média cuja 
situação fiscal e de dívida já era pe-
riclitante e se acentuou durante a 
pandemia. Vários desses estão numa 
situação tal que é improvável, ou 
quase impossível, que consigam ge-
rar saldos primários suficientes para 
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evitar uma trajetória cada vez mais 
explosiva. O próprio Banco Mundial 
tem subido o tom sobre esses casos – 
o presidente fala, a economista-chefe 
também, e os relatórios apontam que 
há casos em que será preciso um per-
dão da dívida. Os credores terão que 
aceitar uma perda de valor, e quan-
to mais demorar-se para isso, maior 
será o tombo em termos de ajustes 
necessários no futuro.  

Em 2020, o G-20 tomou a inicia-
tiva, proposta pelo Banco Mundial e 
apoiada pelo FMI, de suspender tem-
porariamente o pagamento de dívidas 
oficiais. Por ora, não se caracteriza 
um perdão, apenas uma postergação. 
Mas há alguns detalhes interessantes 
a se observar. O primeiro é a falta de 
transparência sobre a dívida total de 
muitos desses países (levantamento 
do Banco Mundial aponta que 40% 
dos países de baixa renda não publi-
cam qualquer dado sobre sua dívida 
soberana por mais de 2 anos, e, entre 
os que publicam, muitos só divulgam 
informações sobre a dívida do gover-
no central). Para sair da simples pos-
tergação de pagamento em direção ao 
perdão de dívida, é preciso ter trans-
parência. Se não tiver, o que aconte-
ce? O estímulo a se fazer um perdão 
cai, sob o risco de que esse perdão 
abra espaço para outro credor cobrar 
a sua parte.  

Outra característica interessante 
é o comportamento de muitos pa-
íses pobres que, por irem a merca-
do se financiar, negaram a oferta 
de suspensão dos pagamentos pelo 
G-20, temendo que isso lhes feche 
as portas para o financiamento pri-
vado (dos 73 países elegíveis pelo 
G-20 para a suspensão temporária 
do pagamento do serviço da dívida, 
ao menos 25 não aderiram). Parti-

cipei de várias lives organizadas a 
partir de países africanos, e pude 
ouvir diversos argumentos de que 
o custo de ter um perdão, em ter-
mos de isolamento dos mercados, 
era maior que o benefício (entre os 
países africanos que ficaram de fora 
da suspensão estão Benin, Somália, 
Ruanda, Nigéria e Gana).

Como avalia a dívida pública brasi-

leira?

Em 2020 escrevi um policy brief 
junto a Marcio Issao Nakane (FEA-
USP) (https://bit.ly/3LceGb4) em 
que apontávamos a encruzilhada 
fiscal que o Brasil inevitavelmente 
enfrentaria depois da pandemia – 
naquele momento, a ideia era de que 
esta acabaria em 2021 – com cená-
rios para a trajetória da dívida ten-
do como variável-chave o prêmio de 
risco. Naquele período começava-se 
a identificar sinais contraditórios 
dentro do governo Bolsonaro sobre 
o respeito ao teto de gastos, o que já 
se refletia nos prêmios de risco da dí-
vida. Em 2020 o governo conseguiu 
fugir de um agravamento dessas con-
dições recorrendo ao financiamento 
monetário de curto prazo, emitindo 
papéis de dívida curta. Mas sabía-
mos que era uma estratégia de fôlego 
curto. Encolhe-se o perfil da dívida, 
pagam-se menos juros, mas tem um 
momento em que será preciso emitir 
papéis mais longos, onde a dinâmica 
de prêmio de risco pegaria. De certa 
maneira, com o benefício de olhar 
para trás, o desvio em relação ao 
teto de gastos acabou não sendo tão 
significativo. A questão das emendas 
secretas, da mexida com o pagamen-
to dos precatórios atingiu a credi-
bilidade do governo, mas o efeito 
final em termos de desvio do gasto 

público em relação ao teto não foi 
majoritário, e isso se refletiu no fato 
de que os prêmios de risco não subi-
ram tanto quanto se temia. Mas es-
ses riscos não estão retirados, como 
tampouco explicam o desempenho 
fiscal de 2021, que foi influenciado 
por uma inflação alta, que é um ga-
nho que não se repete. 

Como vê o futuro do teto de gastos?

Antes da criação do teto, quando 
houve a transição de ministro da 
Fazenda ainda no governo de Dil-
ma Rousseff, de Joaquim Levy para 
Nelson Barbosa, eu era membro do 
board do Fundo Monetário e fui a 
Brasília para saber os planos de Bar-
bosa, e gostei da forma como ele 
pensava, sobre trabalhar com tetos 
de dívida como proporção do PIB, 
com metas subnacionais, acomo-
dando a meta de superávit refletida 
nessa meta de dívida/PIB, afastando 
a percepção de que o país estava no 
caminho do calote. Conto essa his-
tória para ilustrar que o teto não é 
a única maneira de se estabelecer 
algum tipo de trajetória para defini-
tivamente forçar a confiança de cre-
dores quanto à sustentabilidade da 
dívida, evitar prêmio de risco mais 
alto e qualquer trajetória explosiva. 
O teto veio como uma camisa de for-
ça, uma forma mais radical de ajuste 
que levaria à obrigação de fazer re-
formas, reduzir despesas para abrir 
espaço para o gasto que interessa. 
Nesse momento, não por coincidên-
cia, houve uma convergência grande 
de opiniões – como as citadas no re-
latório do Banco Mundial Por um 
ajuste justo (https://bit.ly/34Fjkh1), 
no próprio governo, e mesmo entre 
pesquisadores do FGV IBRE –, so-
bre onde essa reforma deveria atacar 
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para reduzir gastos. As três princi-
pais áreas eram: Previdência, corte 
no oceano de subsídios, que à época 
representavam 4,5% do PIB, e uma 
reforma administrativa que evitasse 
aumentos indiferenciados de todas 
as categorias e embutisse algum tipo 
de progressão de acordo com o de-
sempenho. Mas avançar nesses pon-
tos era o difícil. Hoje, pessoalmente, 
acho que uma vez que entramos na 
barca dessa camisa de força, deverí-
amos insistir nessa agenda de revisão 
de subsídios, deter o corporativismo 
que influencia a política salarial dos 
servidores e reformar essa área. Sabe-
mos que, quando vier uma mudança 
de governo, provavelmente o prêmio 
de risco subirá, pois deve haver uma 
transição para algum regime. Vai ter 
um efeito desastroso? Não necessa-
riamente. Vai depender da confian-
ça que credores tenham de que um 
novo regime seja para valer. 

O mundo pós-pandemia de Covid-

19 precisa de mais Estado? Estaria 

essa entre as características pree-

xistentes ao choque sanitário que 

se acentuou com ele? 

Parte dessa resposta condiz com 
o que já venho escrevendo desde 
2020, de que a pandemia não es-
tava mudando a história, mas ace-
lerando tendências presentes. Uma 
delas é o descontentamento social 
com o estado da arte do mundo glo-
balizado, especialmente depois da 
crise financeira global. Não é ape-
nas porque a crise financeira mos-
trou que o mercado também falha. 
Mas porque a própria recuperação 
posterior foi fraca – estou me refe-
rindo às economias avançadas – e 
muito desigual. Isso se traduziu em 
um descontentamento com o status 
quo. É importante frisar que esse 
descontentamento tanto serve para 
desejos sociais-democratas como 

serviu para desejos conservadores 
reacionários – e racistas, inclusive. 
Como vimos no caso do governo 
do ex-presidente Trump, foi fácil 
para eles apontarem como culpa-
dos daquela conjuntura os produ-
tos vindos da China e os imigrantes 
vindos do México. O que é preo-
cupante, e explica a polarização em 
que vivemos. 

Quando Joe Biden começa seu 
governo nos Estados Unidos, al-
guns entusiasmados celebraram 
um novo regime. Mas é mais fácil 
dizê-lo do que fazê-lo, e saiu do 
próprio Partido Democrata dizer 
que Build Back Better (projeto de 
lei com propostas que vão do cam-
po ambiental, com medidas para 
redução de gases do efeito estufa, 
ao social, com um programa que 
garante 2 anos de pré-escola gratui-
ta, além de expansão da cobertura 
do seguro-saúde) está morto. Veja, 
estamos falando de um país rico 
em que 20 milhões ainda não têm 
acesso ao sistema de saúde. E no 
qual a participação de mulheres no 
mercado de trabalho ainda é muito 
prejudicada pela falta de creches fi-
nanceiramente acessíveis. Veremos 
o que será possível aprovar. O fato 
é que a resposta à insatisfação da 
sociedade não é unívoca. 

Isso também acontece no plano 
comercial. Não deixa de ser sinto-
mática a falta de pressa de Biden em 
desfazer as tarifas que Trump havia 
estabelecido sobre equipamentos 
para geração de energia eólica e 
outros produtos vindos da China. 
A orientação comercial claramente 
é defensiva, e na Europa também. 
E na China, agora, desavergonha-
damente também. Saber a linha di-
visória do que é estratégico ou não Fonte: FMI. 

Altas históricas
Em 2020, dívida global registra o maior aumento em 50 anos (em % do PIB)
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me chamou muito a atenção já em 
2020, quando o presidente francês 
Emmanuel Macron fez seu primeiro 
discurso de repercussão em meio à 
crise de Covid-19, mencionando a 
necessidade de rever a definição de 
setores estratégicos, citando medi-
camentos e equipamentos médicos, 
diante da escassez dos produtos 
que chegavam da China. Da mes-
ma forma que é inevitável o debate 
em torno dos semicondutores. Eles 
são chave na fabricação de bens 
que vão de automóveis a eletrodo-
mésticos – os quais tiveram sua de-
manda ampliada na pandemia, pela 
impossibilidade do consumo de de-
terminados serviços em função das 
medidas de isolamento. Não por 
acaso o pacote de semicondutores 
do Biden recebeu apoio bipartidá-
rio (a aprovação do pacote no Se-
nado aconteceu em 4 de fevereiro, 
prevendo US$ 52 bilhões em sub-
sídios e um investimento perto de 
US$ 300 bilhões em pesquisa e de-
senvolvimento). O mesmo pode ser 
visto em países como a Alemanha. 
São casos óbvios do interesse des-
sas economias em rever as cadeias 
de valor para ser mais resilientes a 
choques, inclusive geopolíticos. 

Quais os limites para a extensão 

dessa estratégia?

Há uma dissonância, em vários ca-
sos, entre a lógica privada e a pú-
blica. Há um estudo interessante 
(https://bit.ly/3JfznB0) de Richard 
Baldwin (National Bureau of Econo-
mic Research, Cambridge) e Rebec-
ca Freeman (Banco da Inglaterra), de 
olhar diversos setores e mensurar em 
que medida os ganhos de resiliência 
seriam de fato mais compensatórios 
que as perdas de eficiência, custos. O 

estudo mostra uma diversidade mui-
to grande de resultados. 

Assim, quanto a um aumento da 
presença do Estado, não vejo como 
uma tendência que envolva estatiza-
ções, mas sim políticas de subsídios. 
Tampouco corte de impostos, pois a 
rigor a forma óbvia de se obter re-
ceitas para se evitar uma catástrofe 
fiscal é na reversão e/ou aumento de 
impostos corporativos. Algo que in-
clusive já está acontecendo; o apoio 
que Biden recebeu no G-20 ao proje-
to de um imposto mínimo global foi 
nessa direção. Outra questão à qual 
não se pode fechar os olhos é o enor-
me e brutal poder de mercado adqui-
rido pelos titãs das áreas tecnológi-
cas. Com Biden, a propensão será de 
regulação, interferência do Estado 
na operação dessas empresas. 

Considera que a experiência da pan-

demia trará impactos permanentes 

nas cadeias globais de valor?

Como disse, a questão será desco-
brir até onde vai a demarcação do 
que é estratégico em cada econo-
mia. A normalização no suprimento 
pelas atuais cadeias acontece gra-
dualmente, e em casos como o dos 
semicondutores, deverá se resolver 
por completo apenas em 2023. A 
dúvida é quem chegará primeiro: a 
desaceleração do ritmo da demanda 
e do crescimento do PIB ou o ajus-
te do lado da oferta. E, claro para 
onde vai a inflação. Por isso, o Fed 
tem em mãos uma tarefa difícil. Se 
o banco central norte-americano 
for muito agressivo, corre-se o ris-
co de, no ano que vem, quando a 
economia já desacelerar, chegar o 
efeito pesado da política monetária, 
fazendo a economia desabar. Por 
isso é que se debate a possibilida-
de de algum nível de desaceleração 
econômica dos EUA em 2023, com 
opiniões de que esta poderia chegar 
até a uma recessão. (S.M.) 

Participação das cadeias globais de valor
Mundo, 1995-2020 (%)

1995 2000 2005 2010 2015 2020
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Com base na produção Com base no comércio Crise financeira mundial

Fontes: Fonte: ADB, WTO, UIBE, IDE-JETRO, CDC (2021). Global Value Chain Development Report 2021, novembro. 
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A Ômicron pode ser o fim da fase 

pandêmica da Covid-19?

Acho bastante precipitado atribuir 
à Ômicron o final da pandemia. É 
uma variante muito mais conta-
giosa. O que pode significar que 
infectará um número tão grande 
de pessoas que alguma imunidade 
vai conferir a esse grande núme-
ro de pessoas. O problema é que 
não sabemos a consistência dessa 
imunidade, o quanto dura, quan-
to protege. Cada pessoa responde 
de forma diferente a essa variante 
com diferentes exposições, cargas 
virais. Não é a mesma resposta 

Natalia Pasternak
PhD em Microbiologia, presidente do 
Instituto Questão de Ciência 

Foto: Paulo Vitale

Conjuntura Econômica pergunta a especialistas 

Pandemia: mais perto do fim?

padronizada que esperamos en-
contrar, por exemplo, em um pro-
grama de vacinação. Então, só o 
tempo vai dizer quanto a Ômicron 
ajudará a reduzir a circulação da 
doença como um todo. Além disso, 
ainda não sabemos se vamos estar 
expostos a novas variantes, há paí-
ses que ainda não conseguiram boa 
cobertura vacinal... É um futuro 
ainda incerto.

Mutações futuras tendem a conta-

minar com menor gravidade, como 

indica ser o caso da Ômicron?

Não existe nenhuma tendência ge-
nética ou fisiológica de que os vírus 
enfraquecem com o tempo. A única 
pressão seletiva que os vírus sofrem, 
e que vai direcionar o surgimento 
de novas variantes, é a de se multi-
plicar. Então, variantes que tiverem 
vantagens na multiplicação e na in-
fecção, ou seja, que conseguirem se 
transmitir de forma mais eficiente, 
ganham a competição com as va-
riantes anteriores. Se provoca doen-
ça mais ou menos grave, não faz a 
menor diferença do ponto de vista 
do vírus, de seu sucesso como pa-
tógeno. Ainda mais no caso de um 
vírus respiratório que se transmite 
em assintomáticos.

Quais cuidados de saúde pública 

devem ser garantidos em um pro-

cesso de saída da pandemia?

Em algum momento uma pandemia 
tende a rumar para um novo estágio, 
em que começaremos a lidar com a 
Covid-19 de forma endêmica, de sur-
tos, sazonalidade. Ainda é cedo para 
dizer como será o comportamento 
do vírus nesse processo, mas há dois 
erros graves que estamos cometendo 
no Brasil e que deveríamos evitar em 
2022. O primeiro é o de não ter in-
vestimento adequado na adaptação 
das escolas públicas para receber as 
crianças nessa nova fase. Tivemos 2 
anos para preparar os ambientes es-
colares para abrigar protocolos que 
fazem sentido – que não é ficar veri-
ficando temperatura no pulso – e não 
o fizemos. Entre eles, distribuição de 
máscaras, treinamento de pessoas, 
garantia de ventilação cruzada nos 
espaços, instalação de filtros onde 
é possível. Então, temos escolas em 
situação precária, e que vão voltar a 
operar, porque as crianças precisam 
voltar a estudar.

Outro erro de foco, do ponto de 
vista de transmissão do vírus, foi no 
transporte público. Também não foi 
feito nenhum grande investimento 
para distribuição de máscaras PFF2 
nos pontos de transporte para que 
pessoas tivessem acesso a uma pro-
teção efetiva, nem para escalonar 
horários de ônibus e metrôs, evi-
tando horários de pico com grande 
aglomeração de pessoas. Tampouco 
de aumentar a frota nos horários de 
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maior movimento. Tivemos 2 anos 
para pensar nisso, e nada foi fei-
to nessa área, sabendo que ela é o 
maior gargalo de transmissão.

Também é preciso investir em cam-
panhas de esclarecimento, testagem, 
e medidas preventivas para quando 
forem necessárias. Até hoje muitas 
pessoas têm dúvidas sobre como se 
comportar quando testam positivo, 
como fazer o autoisolamento, como 
agir no transporte público. A educa-
ção científica nesse sentido seria mui-
to bem-vinda, para que as pessoas 
tenham segurança e saibam onde se 
informar de forma contundente. Essa 
comunicação não tem sido feita pelo 

governo federal, e não há muita es-
perança de isso acontecer ainda nes-
te governo. Mas os governos locais, 
municipais, estaduais devem investir 
numa comunicação mais sólida e efi-
ciente com a sociedade.

Durante a campanha presidencial, 

como separar discursos populistas 

de propostas coerentes relativas ao 

trato com a Covid-19 e demais de-

mandas de saúde pública?

Pensando na minha área, acho 
que devemos cobrar dos candida-
tos um plano de investimento em 
políticas públicas a partir do uso 
de evidências científicas. Isso ge-

ralmente passa muito ao largo das 
questões centrais que se cobram 
dos candidatos, que são mais liga-
das a economia e políticas sociais. 
Acho que a pandemia mostrou que 
não é aceitável que tenhamos hoje 
um país sem investimento sólido e 
muito bem organizado em ciência. 
Não basta ouvir: “vou investir em 
ciência”. É preciso saber qual área 
será priorizada, e principalmente 
qual o plano de uso de evidências 
científicas em políticas públicas, 
seja em saúde, meio ambiente, 
energia, áreas que dependem des-
se conhecimento para fazer melhor 
uso dos recursos públicos.  

Gonzalo Vecina Neto
Professor assistente na Faculdade 
de Saúde Pública da USP, ex-diretor-
presidente da Anvisa

Foto: Arquivo pessoal

Em janeiro, o diretor-geral da OMS 

declarou que a Ômicron pode mar-

car o fim da fase emergencial da 

pandemia de Covid-19. Considera 

uma afirmação precipitada?

Não é uma resposta fácil. Primeiro 
porque temos um grande problema, 
que é o fato de que há uma parte con-
siderável da população mundial que 
ainda não está vacinada (em torno 
de 40%). Por outro lado, na parte da 
população que está vacinada, se ob-
serva redução da circulação do vírus, 
depois de um pico. Sabemos que vai 
cair o número de casos provocados 
pela Ômicron no Brasil, como acon-
tece em outras regiões. O que vem a 
seguir, porém, ninguém sabe. 

Um segundo fato a se conside-
rar é que muitos países têm sis-
temas de registros extremamente 
débeis, e não há como saber o que 
está acontecendo lá. É o caso, por 
exemplo, da Índia, país imenso, 
mas cujo registro de casos e mor-
tes não abarca a maior parte da 
população, que é paupérrima. Há 
ainda um terceiro componente, 
que não sou capaz de avaliar bem, 
sobre o comportamento da Covid-
19 na África Subsaariana ter sido 

diferente devido à epidemia de 
Mers, da família do coronavírus, 
em 2012, que poderia ter gerado 
uma proteção cruzada.

Mesmo com esses fatores, é 
possível que estejamos próximos 
do fim da pandemia. A discussão 
ainda à mesa é de como aumentar 
a capacidade do consórcio Covax 
Facility na distribuição de doses 
nos países mais pobres. Em algum 
momento a vacina que os grandes 
fabricantes estão colocando no 
mundo vai sobrar, acho que esta-
mos próximo disso, o que pode 
abrir uma oportunidade. Não está 
certo quantas doses mais de vaci-
na precisaremos no futuro. Talvez 
tudo possa recomeçar caso a Pfizer 
tenha sucesso na sua vacina Covid 
Ômicron, o que a faria redirecio-
nar sua capacidade produtiva para 
cobrir o mundo com esse novo 
imunizante – em um primeiro mo-
mento, novamente, para quem tem 
dinheiro para pagar. 
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Como será o convívio com a Covid-

19 após a onda da Ômicron? Quais 

as demandas para o sistema de saú-

de público?

Precisamos completar o esquema 
vacinal e eventualmente, na medida 
em que surjam estudos clínicos favo-
ráveis, incluir crianças abaixo de 5 
anos. Manter a testagem. E garantir o 
sistema de saúde funcionando, capaz 
de atender ao aumento da demanda 
de internações em repiques da doen-
ça. O sistema de saúde demandará 
uma reconfiguração, pois muitos tra-
balhadores de saúde sofreram. 

Também teremos que definir o fu-
turo da fabricação de vacinas. Temos 
o desenvolvimento de nossas próprias 
vacinas, cujo processo está meio en-
gasgado. É importante garantir que 
as principais cheguem à fase clínica de 
testes. Para desenvolver uma fase 3 (úl-
tima fase clínica, que analisa a eficácia 
da vacina) minimamente aceitável nas 
quatro vacinas em estágio mais adian-
tado, seria necessário investir aproxi-

madamente R$ 1,5 bilhão. E ainda 
tem a questão dos medicamentos es-
pecíficos para tratamento da Covid: 
Paxlovid, Molnupiravir e Regeneron. 
Temos que ter acesso a esses medica-
mentos, ter um estoque que garantisse 
o cuidado aos pacientes que eventual-
mente necessitarem. 

O que a pandemia deixa de lição 

para o SUS?

A primeira lição é que temos que ter 
um sistema de controle da ocorrência 
de novos patógenos. Um sistema de 
sequenciamento, acompanhamento, 
testagem, para saber o que está acon-
tecendo num país que tem o número 
de biomas sendo atacados que o Brasil 
tem. A segunda diz respeito à estrutu-
ração do próprio SUS, especialmente 
no atendimento a pacientes graves. É 
preciso discutir a prática clínica que 
temos hoje nas UTIs, para aprimorar 
esse atendimento. É uma tarefa com-
plexa na atual conjuntura, em que 
até a atenção primária da saúde foi 

comprometida. O modelo de saúde 
da família reformado pelo ministério 
perdeu núcleos de apoio (Nasf), e isso 
é grave (no início de janeiro, o Minis-
tério da Saúde anunciou o lançamento 
do programa Cuida Mais Brasil, pre-
vendo destinar R$ 194 milhões para a 
inclusão de pediatras e ginecologistas-
obstetras nas equipes de Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) do SUS). O Pro-
grama Mais Médicos foi desabilitado, 
eliminando 18 mil médicos – entre eles 
cubanos que não tinham seu diploma 
revalidado, mas faziam boa medicina 
para atenção primária à saúde –, dei-
xando parte da população desassis-
tida. E sem responder como levarão 
profissionais que estão se formando 
aos grotões do país. 

Essa é uma questão que se soma à 
necessidade de se pensar a formação 
e reformação de recursos humanos 
para se trabalhar no SUS. Contamos 
hoje com 350 faculdades de Medi-
cina, e nos faltam médicos. A partir 
de 2026, teremos 40 mil médicos se 
formando por ano. Como levá-los 
para o interior do país? Como serão 
pagos? Qual será o incentivo? Como 
dar segurança e acesso à tecnologia 
para que esses médicos tratem de pa-
cientes em locais isolados? São res-
postas importantes a se dar. 

E acho que a pandemia também 
nos traz perguntas sobre a indústria 
brasileira que atende ao setor de saú-
de. Queremos ter uma indústria ca-
paz de fabricar respiradores, IFA de 
medicamentos? Se queremos, como 
enfrentar a concorrência de grandes 
fabricantes como Índia e China? Es-
taremos dispostos a pagar esse plus? 
Como criar vetores que gerem efici-
ência nesse desenvolvimento? Pre-
cisamos descobrir o que queremos 
nesse campo também. (S.M.) 

Imunização
Inclusão de crianças de 5 a 11 anos no plano de vacinação contra Covid-19 no 
Brasil colabora para ampliar a imunidade contra a doença

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
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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

Dez.                  1.088,489  1,25 17,74 17,74 1.100,988 0,87 17,78 17,78 1.314,068 1,54 20,64 20,64 962,321 0,35 13,85 13,85
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. 4A partir de Janeiro/2012 índices calculados pela nova estrutura de ponderação/classificação (POF 2008/2009) dos 
produtos e serviços e pesos regionais atualizados. Os indicadores IPC-BR-DI Bens Comercializáveis e IPC-BR-DI Bens Não Comercializáveis não foram disponibilizados até o fechamento desta edição. Fontes:  FGV IBRE e IBGE.

Índices de Preços ao Consumidor

Período

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

Índice1

(Base: Ago. 

94 = 100)

Variação (%)

Bens 

Comer-

cializáveis

Bens Não  

Comercializáveis
Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%) Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%)

Total
Tarifas 

Públicas

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices (Base: Ago. 94 = 100)1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

Código FGV 

Dados
1390594 1001440 1001441 1001442 1004964 2421 1004963 156038

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

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

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

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

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

2019               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021               

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

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

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

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

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

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

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

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

Set. 663,168 1,43 6,73 9,60 473,637 913,584 1271,859 6.160,89 1,20 7,21 10,78 5.944,21 1,16 6,90 10,25

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

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

Dez. 679,386 0,57 9,34 9,34 484,379 936,567 1328,462 6.330,59 0,73 10,16 10,16 6.120,04 0,73 10,06 10,06
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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

 95,8 100,1 101,3 90,4 80,6

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

Dez 610,004 0,57 9,73 9,73 - 666,26 690,51



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

F e v e r 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  5 

Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria Geral Indústria Extrativa Mineral2

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

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses1

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Código 

FGV Dados
1416147 1416146 1416149 1416150

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

2014 -3,02 – 98,99 – 6,79 – 102,90 –

2015 -8,25 – 90,83 – 3,87 – 106,88 –

2016 -6,41 – 85,00 – -9,44 – 96,79 –

2017 2,50 – 87,13 – 4,53 – 101,18 –

2018 0,99 – 87,98 – 0,01 – 101,18 –

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 86,90 1,67 0,16 103,40 103,50

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,50 -3,43 -0,08 79,80 88,70

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

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,50 -10,77 -2,63 73,60 79,00

Mai. -0,38 0,06 91,00 87,50 -12,05 -4,12 86,70 86,20

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,60 -12,50 -5,37 87,50 87,40

Jul. -1,54 -1,27 93,40 86,20 -11,92 -6,22 96,30 92,70

Ago. -1,61 -1,60 96,20 86,90 -10,60 -6,37 102,30 97,40

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,80 -9,73 -6,50 98,10 94,70

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

Nov. -1,07 -1,28 88,00 86,70 -9,46 -8,25 92,40 92,10

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

2020        

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

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

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,50 -5,88 -9,54 83,20 87,50

Abr. -8,33 -2,90 60,30 65,00 -2,50 -7,25 80,80 86,90

Mai. -11,27 -5,39 71,20 70,20 -3,16 -6,29 81,70 81,60

Jun. -10,82 -5,62 78,40 76,80 -2,82 -5,15 86,50 86,60

Jul. -9,52 -5,63 91,00 84,20 -2,16 -4,26 97,60 94,00

Ago. -8,53 -5,67 93,90 86,20 -2,12 -4,27 100,40 95,00

Set. -7,07 -5,42 95,40 88,50 -2,35 -4,38 94,10 90,40

Out. -6,25 -5,50 97,30 89,40 -2,77 -4,26 92,80 87,90

Nov. -5,46 -5,16 90,20 89,90 -3,34 -4,18 84,10 83,70

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

2021        

Jan. 2,38 -4,20 81,90 90,70 0,23 -1,98 88,00 88,40

Fev. 1,32 -4,16 79,10 89,80 -3,04 -2,50 74,80 83,50

Mar. 4,35 -3,09 86,10 87,40 -1,99 -2,45 83,30 88,30

Abr. 10,54 1,17 81,30 86,10 -0,60 -2,82 83,80 89,70

Mai. 13,17 4,90 88,40 87,20 1,81 -1,50 91,20 91,30

Jun. 12,98 6,65 87,90 86,80 2,22 -1,07 90,10 90,40

Jul. 11,01 7,03 92,20 85,60 1,41 -1,44 94,90 91,40

Ago. 9,29 7,23 93,40 84,90 1,00 -1,40 99,00 93,20

Set. 7,54 6,44 91,50 84,40 1,25 -0,76 97,00 93,00

Out. 5,73 5,64 89,70 83,90 0,62 -0,61 88,40 83,70

Nov. 4,72 5,00 86,20 83,70 1,00 0,56 88,30 87,90
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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 92,73 98,16 93,57 108,98 99,44 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,91 83,87 79,45 102,50 94,48 97,79 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,57 74,10 75,63 94,18 91,52 100,10 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,73 76,13 80,24 90,06 92,34 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018 1,10 – 86,32 86,34 87,02 78,76 78,23 90,41 93,26 108,58 77,58 88,38 80,90 92,62

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,30 86,00 74,60 76,90 87,30 97,40 104,20 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,40 85,90 77,30 77,10 90,60 99,10 104,20 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,80 86,20 78,50 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 87,70 85,00 81,60 89,50 103,80 106,90 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,40 86,80 86,80 79,60 93,40 96,90 106,70 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,20 85,40 78,00 77,20 92,50 97,70 100,80 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,50 84,40 81,60 77,00 92,40 93,50 103,10 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 85,90 84,00 80,30 77,00 94,60 91,90 105,00 85,20 96,20 91,20 102,40

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

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

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,10 81,30 77,90 77,80 93,20 97,50 104,40 77,20 85,70 84,40 99,20

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

2020              

Jan. 1,67 0,51 79,10 86,80 83,70 79,20 79,00 100,00 98,50 106,10 66,00 81,50 71,80 84,20

Fev. 0,64 0,18 78,70 86,60 83,90 80,10 80,80 98,60 99,40 108,30 71,60 79,10 76,70 81,90

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

Abr. -9,13 -2,27 57,70 61,00 58,30 49,40 39,10 81,80 50,60 107,80 37,70 66,80 13,10 66,30

Mai. -12,33 -5,24 69,90 68,80 62,80 57,10 43,20 95,40 81,90 98,90 52,80 77,00 27,50 77,00

Jun. -11,86 -5,67 77,40 75,80 63,10 63,30 57,40 92,00 104,20 101,00 59,40 82,50 47,90 85,10

Jul. -10,48 -5,81 90,20 83,10 75,20 73,80 72,50 96,30 108,80 104,30 70,80 95,20 71,80 94,90

Ago. -9,38 -5,86 93,10 85,50 77,50 75,20 78,90 100,00 104,90 105,50 72,90 98,20 82,10 95,90

Set. -7,70 -5,56 95,50 88,40 81,50 83,60 83,10 100,40 105,90 108,90 80,10 96,90 86,70 101,40

Out. -6,73 -5,68 97,90 89,40 84,60 87,00 85,40 98,10 104,30 107,60 87,90 97,40 90,10 104,60

Nov. -5,74 -5,28 91,00 90,50 86,80 89,60 86,40 97,40 108,90 108,30 87,00 88,80 86,60 97,60

Dez. -4,59 -4,59 82,50 91,60 103,00 95,30 100,10 96,70 100,00 105,60 80,40 84,00 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,53 -4,51 81,10 91,10 90,30 93,10 97,40 95,50 99,40 110,60 77,30 84,00 69,10 83,40

Fev. 1,90 -4,39 79,70 90,50 91,50 95,60 88,20 95,00 97,80 111,40 82,60 79,50 70,40 80,50

Mar. 5,23 -3,17 86,50 87,80 90,80 94,30 82,80 97,40 92,70 111,50 90,80 87,70 77,10 84,00

Abr. 12,16 1,73 81,00 85,80 90,70 96,30 78,60 88,10 97,10 108,90 84,20 83,80 69,50 78,40

Mai. 14,81 5,79 88,00 86,70 93,10 94,30 76,20 90,90 100,80 108,90 90,70 91,10 68,90 88,00

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

Jul. 12,37 8,21 91,90 85,00 92,10 93,40 75,60 97,00 92,50 107,70 96,60 95,30 64,80 93,10

Ago. 10,46 8,44 92,70 84,30 92,30 93,20 77,70 94,70 99,20 107,60 95,90 96,30 67,40 94,70

Set. 8,42 7,46 90,80 83,90 89,60 95,00 77,10 95,70 97,70 109,00 92,20 93,50 66,50 95,60

Out. 6,43 6,52 89,90 83,70 87,80 90,40 70,80 99,30 96,60 110,20 95,30 91,20 65,00 93,90

Nov. 5,22 5,61 85,90 83,40 85,20 91,80 72,40 98,70 94,50 109,30 91,30 86,40 68,40 91,50
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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 16.375 14.539 1.836 -3.970 -1.773 -1.416 -2.487 289 21 -4.234 -284

Mar. 68,38 56,37 24.326 17.864 6.462 -5.188 -1.580 -1.058 -4.126 518 23 -5.991 -826

Abr. 66,33 54,66 26.011 16.096 9.915 4.327 7.519 -1.192 -3.394 201 9 3.905 -431

Mai. 60,61 49,94 26.183 17.665 8.519 2.483 5.726 -1.633 -3.491 248 -13 2.596 125

Jun. 58,06 47,40 28.243 17.844 10.399 2.020 5.829 -1.608 -4.044 235 20 161 -1.879

Jul. 59,59 48,50 25.516 18.129 7.387 -1.168 4.937 -1.333 -6.356 252 30 469 1.606

Ago. 60,83 49,21 27.222 19.557 7.665 324 4.104 -1.572 -3.993 213 36 970 610

Set. 62,73 50,78 24.375 19.976 4.400 -1.922 1.199 -1.352 -3.391 270 21 -2.966 -1.065

Out. 66,34 53,86 22.602 20.539 2.063 -4.368 -77 -1.444 -4.590 298 16 -6.914 -2.562

Nov. 67,53 54,47 20.473 21.612 -1.139 -6.419 -3.951 -1.588 -2.675 207 22 -6.308 88

Dez. 68,79 55,37 24.357 20.421 3.936 -5.891 744 -1.928 -6.913 278 16 -5.820 55

Acum. Ano/21 64,48 52,87 280.631 219.409 61.223 -28.110 19.067 -17.114 -50.471 3.294 226 -32.618 -4.733
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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. 14,4 50,8 59,3 2.757 2.566 1.717 976 4.343 7.257 1.978 233.033

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 53,4 61,5 2.559 2.440 1.648 955 4.097 6.225 1.947 229.402

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

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.444 2.343 1.537 933 3.883 6.110 1.901 227.032



http://www.docpro.com.br/BibliotecaVirtual/Conjuntura/Pesquisalivre.html


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



