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Carta do IBRE
6 Visões de política monetária: Banco Central tem ano 

extremamente complexo pela frente

Em um processo eleitoral que promete 

ser marcado por posições fortes de lado 

a lado, a ação do Banco Central será 

acompanhada com extrema atenção. 

Por isso, com tantas dúvidas pairando 

no ar quanto à condução “técnica” mais 

apropriada, o chefe do Poder Executivo e os gestores do 

BC devem dar sinais claros e inequívocos de que a política 

monetária será comandada pelo Banco Central, como reza 

a legislação. Interferências políticas “indevidas” podem 

macular severamente o processo de amadurecimento 

econômico-institucional brasileiro. 

Ponto de Vista
12 Câmbio: volta à normalidade

Para o ano, espera-se que, em função 

de muita volatilidade proveniente 

do processo eleitoral, nossa moeda 

se enfraqueça. Após a eleição, 

independente do presidente eleito, 

enxergamos que a agenda de ajuste 

fiscal estrutural será retomada. Nossa aposta é que, em 

2023 e 2024, a trajetória da moeda será de fortalecimento 

lento e contínuo.

Entrevista 
14 Aprendemos pouco com o passado

 O ex-ministro Marcílio Marques Moreira acompanha os 

desdobramentos da guerra da Rússia contra a Ucrânia 

com particular pesar. As imagens da intensificação 

do conflito reacendem as lembranças que guarda da 

eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, que levou 

ele e sua família a abandonar Viena, onde seu pai exercia 

funções consulares, de volta ao Rio de Janeiro. Além 

de resistir ao impacto que essa guerra deverá gerar à 

economia brasileira, Moreira ressalta a importância de 

a sociedade resistir à paralisia que uma sequência de 

eventos graves e inesperados, ao qual soma a pandemia 

de Covid-19, pode provocar. “Isso vale especialmente 

para os mais jovens, que serão chave no processo 

eleitoral que temos adiante”, afirma em entrevista à 

Conjuntura Econômica.

Macroeconomia
20 Federalismo brasileiro pelo prisma da OCDE

A pandemia internacional da Covid-19 colocou algumas 

federações em xeque, ou em choque, sobretudo aquelas 

mais descentralizadas onde governos subnacionais 

atuaram de forma decisiva na gestão da saúde pública. 

Com governos estaduais e municipais assumindo a 

dianteira no combate à Covid-19, a situação no Brasil foi 

exacerbada até o ponto de levantar a hipótese de uma 

inversão da lógica original do regime federativo brasileiro 

baseado em regras impostas “de cima para baixo”.

Capa | Infraestrutura
24 Muito a fazer

Ainda que haja muito a fazer para 

se fechar o hiato da infraestrutura 

no Brasil, nos últimos anos o país 

tem avançado em uma frente 

importante para fazer essa roda 

girar, aprimorando as ferramentas de 

concessão de projetos à iniciativa privada, graças às quais 

os investimentos anuais em infraestrutura estimados 

pelo governo federal deverão superar a marca dos R$ 200 

bilhões a partir deste ano, chegando a R$ 240 bi em 2024. 

Mas especialistas defendem que, para se sustentar no 

longo prazo, ainda falta recuperar o nível e a governança 

do investimento público.
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Ainda saindo de uma pandemia 
que deixou milhões de mortos e 
desestruturou a economia mun-

dial, a invasão da Rússia à Ucrânia já está fazendo novos 
estragos. Além da crise humanitária, com mortes de civis 
e mais de 2 milhões de refugiados, e da tensão de que o 
conflito possa evoluir para uma guerra entre o Ociden-
te e o país de Vladimir Putin, a economia mundial será 
impactada, uma vez mais. Embora ainda seja cedo para 
saber os efeitos dessa guerra insana sobre a atividade 
econômica – não há dados sobre produção, consumo e 
vendas –, já há estimativas de perdas do PIB entre 0,3% 
e 0,8% pelos efeitos da guerra.

Mas se na atividade econômica a mensuração ainda é 
bastante incipiente, a inflação, que já vinha subindo no 
mundo depois que a pandemia começou a arrefecer, e a 
demanda, que estava paralisada, voltaram a todo o vapor e 
vão continuar sua trajetória ascendente. O preço do barril 
do petróleo Brent já havia superado a casa dos US$ 137 
no último dia 8 quando escrevia esta nota, com previsões 
pessimistas que podem bater na casa dos US$ 200. O preço 
do trigo já subiu mais de 45% desde que a guerra começou. 
A Rússia é a segunda maior exportadora de petróleo do 
mundo, atrás da Arábia Saudita, e a maior exportadora de 
gás natural. A Europa é extremamente dependente tanto 
do petróleo quanto do gás da Rússia, que já ameaçou cor-
tar o fornecimento para os países europeus.

O embargo imposto pelo Ocidente à Rússia – embora 
difícil, estuda-se interromper a compra de petróleo russo, 

Nota do Editor

o que puxaria ainda mais o preço para cima – tem levado 
o governo Putin a fazer ameaças de corte no fornecimen-
to de gás à Europa. O que seria desastroso, ainda mais 
nessa época de rigoroso inverno. 

Para o Brasil, as coisas não são animadoras. Depen-
demos de fertilizantes que chegam da Rússia e de Be-
larus que, pelo que se sabe, foram suspensos. O que 
ameaça a próxima safra se a situação não for resolvida, 
com o fim das hostilidades. E a escalada nos preços dos 
combustíveis está levando o governo a encontrar for-
mas de segurar o preço interno, o que caracteriza uma 
ingerência na política de preços da Petrobras, como 
está avaliando o mercado. 

A encrenca é grande, ainda mais neste ano eleitoral 
onde há aumento de gastos num cenário de grande fra-
gilidade fiscal.

Raquel, minha enteada, que fará 17 anos, me disse 
ontem: “Claudio, em pouco mais de 2 anos minha ge-
ração passou por uma pandemia e uma guerra. É muita 
coisa para digerir ao mesmo tempo”. 

Mas a guerra pode trazer uma mudança, com o 
mundo procurando investir de forma consistente em 
energias que reduzam a dependência de energias fós-
seis. Demora, mas, se não começar, estaremos sempre 
com a espada na garganta.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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A condução da política monetária 
no Brasil é particularmente desafia-
dora, dado nosso passado hiperin-
flacionário, com indexação ainda 
elevada e fragilidade fiscal crônica 
há quase uma década. Dessa for-
ma, é natural que haja visões muito 
distintas sobre a atuação do Banco 
Central. No próprio FGV IBRE, 
encontram-se interpretações bem 
diferentes sobre o passado recente 
da política monetária brasileira e 
como deveria ser a atuação do BC 
no presente e à frente.

A abordagem do economista José 
Júlio Senna, do Centro de Estudos 
Monetários (CEM) do FGV IBRE, 
sobre os dilemas da política monetá-
ria brasileira no atual momento par-
te da constatação de que o processo 
inflacionário hoje, no Brasil e em 
boa parte do mundo, não foi previs-
to por ninguém na intensidade e per-
sistência com que se materializou.

Em dezembro de 2020, quando o 
Fed explicitou critérios para retirar a 
taxa básica do nível de praticamen-
te zero, foi estipulado que uma das 
condições era inflação a 2% com si-

nais de permanecer moderadamente 
acima desse nível. Essa era a inflação 
que o mais poderoso e bem equipa-
do BC do mundo enxergava à frente, 
e não a que acabou ocorrendo, da 
ordem de 7,5%, em 12 meses.

A grande questão, para Senna, é 
que a parte mais relevante e difí-
cil do atual processo inflacionário, 
tanto no Brasil quanto no mundo, 
tem a ver com particularidades 
trazidas pela pandemia (o que não 
significa, claro, ausência de contri-
buição da expansão fiscal e mone-
tária recente).

Dois fenômenos em especial se 
destacam. O primeiro é que a pan-
demia atravancou o processo pro-
dutivo, com a redução forçada do 
trabalho pelas quarentenas causan-
do gargalos fabris e logísticos que 
comprometeram o funcionamento 
adequado das cadeias globais.

O segundo é o já famoso desvio 
do consumo das famílias, de servi-
ços para bens. À redução no con-
sumo dos serviços, especialmente 
daqueles intensivos em contato hu-
mano, somou-se o aumento do con-

sumo de móveis, eletrodomésticos, 
eletrônicos, equipamentos de in-
formática, materiais de construção 
etc. O impulso para isso veio dos 
recursos economizados pelo menor 
gasto com serviços, das transferên-
cias e subsídios ao crédito para as 
famílias pelos governos durante a 
pandemia, e pelos investimentos 
das pessoas no novo estilo de vida 

Visões de política 
monetária: Banco Central 
tem ano extremamente 
complexo pela frente

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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bém sobre a permanência ou não 
dos diferentes efeitos econômicos 
da pandemia. 

Toda essa leitura da ação dos 
BCs nos países avançados é perti-
nente para a abordagem de Senna 
da atuação recente do Banco Cen-
tral do Brasil e dos desafios à frente. 
A surpresa inflacionária no mundo 
se reproduziu de forma muito seme-
lhante na economia brasileira. Se-
gundo levantamento do economista 
Lucas Farina, do FGV IBRE, a par-
tir de julho de 2020 (inclusive), a 

projeção mediana do setor privado 
colhida pelo Boletim Focus do BC 
subestimou a inflação mensal – com 
defasagem de apenas um mês para 
a data de divulgação do índice – em 
17 de 19 meses, com desvio médio 
do resultado efetivo de 0,26 ponto 
percentual, o que é muito na infla-
ção de um mês. 

Senna julgou algo imprudente a 
redução da Selic até 2% em 2020, 
mas evita usar a palavra “erro”, exa-
tamente pelas incertezas extremas 

mais centrado no lar, inclusive em 
função do trabalho remoto.

Assim, em grande parte do mundo, 
combinaram-se restrições de oferta e 
explosão do consumo de bens, produ-
zindo fortes pressões inflacionárias.

Senna aponta que uma pandemia 
dessa dimensão é um evento extre-
mamente raro, com a parada gene-
ralizada da economia global tendo 
sido possivelmente única na história. 
Dessa forma, além de imprevisíveis, 
os componentes inflacionários liga-
dos à pandemia não têm paralelos e, 
por isso, não há qualquer mapa de 
experiências passadas para guiar os 
bancos centrais. 

Como recorda o chefe do CEM 
do FGV IBRE, houve parada súbita 
de parte considerável da economia 
global no segundo trimestre de 2020, 
com as famílias presas em casa, de-
missões e fechamento de empresas 
em massa. Era um choque inédito e 
de dimensões imprevisíveis naquele 
instante e a reação – deflagrada na 
correria e sem muito tempo de refle-
xão – de enorme estímulo monetá-
rio e fiscal por parte das autoridades 
econômicas foi adequada e respon-
sável, considerando-se as incertezas 
daquele momento.

Embora entenda que ajustes con-
cretos já deveriam ter sido iniciados, 
especialmente no caso do Fed, que 
ainda compra papéis, ou seja, ex-
pande a oferta monetária, a despei-
to de a inflação ter chegado a 7,5%, 
Senna considera compreensíveis as 
reações cautelosas dos BCs diante 
do surgimento de pressões inflacio-
nárias. Afinal, diz ele, persiste ainda 
muita incerteza não apenas sobre a 
evolução da crise sanitária, da qual 
se originou grande parte das atuais 
pressões sobre os preços, mas tam-

Segundo José Júlio Senna, 

o Banco Central fez 

muito bem em só sinalizar 

recentemente a extensão 

formal do horizonte da 

política monetária para 

além de 2022

no primeiro ano da pandemia. De 
qualquer forma, com o posterior ci-
clo acelerado de alta da taxa básica, 
ele pensa que aquela questão inicial 
perdeu relevância: “Não faria muita 
diferença ter iniciado a elevação em 
2%, ou em 2,5% ou 3%”, ele diz.

Na sequência, entretanto, à medi-
da que ficava claro que a inflação es-
tava vindo com força insuspeitada, o 
BC reagiu de forma mais enérgica do 
que o mercado previa e, na opinião 
de Senna, a autoridade monetária fez 
a coisa certa. A política monetária 
entrou em território contracionista 
em agosto de 2021, quando a taxa 
real de juros ultrapassou o nível neu-
tro avaliado em aproximadamente 
3,5%. Hoje, o juro real – medido 
pela taxa prefixada de um ano de-
duzida da expectativa de inflação 12 
meses à frente – está em 7,2%.  

Uma questão interessante, para 
Senna, é por que o Fed, nos Estados 
Unidos, onde a recuperação avançou 
bem mais do que no Brasil, tem agi-
do com tanta cautela e até relutância, 
enquanto o BC brasileiro, num país 
de renda média menor e muito mais 
desigual, apertou de forma tão firme 
o freio dos juros? Seria um exagero?

A resposta é “não” para o pesqui-
sador, e a explicação se encontra nas 
essenciais expectativas, muito bem 
ancoradas em torno da meta nos 
anos à frente nos Estados Unidos, o 
que não ocorre no Brasil. A expec-
tativa de inflação implícita no mer-
cado financeiro (apurada na compa-
ração entre títulos pós e prefixados) 
para 2023 no Brasil tem oscilado em 
torno de 5,6%, enquanto a projeção 
mediana do Focus é de 3,5%, para 
uma meta de 3,25%. Chama parti-
cularmente a atenção do economista 
o fato de que, na sondagem de con-
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prematura da meta de 2022, o pú-
blico reagiria pessimamente, agra-
vando o problema das expectativas 
elevadas. Ao mesmo tempo, já se 
podia perceber no final de 2021 
que o horizonte se voltava para 
2023, mas o timing de explicitar 
esse fato, para o analista, foi bem 
administrado pelo BC, tendo em 
vista o efeito nas expectativas.

Senna acrescenta que diversos si-
nais inflacionários permanecem mui-
to preocupantes, validando a postura 
mais dura do Banco Central, e a ex-

pectativa de conviver por um tempo 
considerável com juros elevados. 

Outra abordagem 
Bráulio Borges, pesquisador do 
FGV IBRE, dá partida à sua análi-
se focando ainda em 2020, quando 
o BC levou a Selic a inéditos 2%. 
Ele nota que uma visão bastante co-
mum hoje é a de que o BC teria ido 
longe demais na redução da taxa 
básica de juros, razão pela qual o 

ciclo de alta que se seguiu teria sido 
tão drástico e intenso (de março de 
2021 até hoje, a Selic já passou de 
2% para 10,75% e a expectativa é 
de que continue subindo).

Borges discorda dessa crítica, 
já que, em 2020, primeiro ano da 
pandemia, quando a meta de infla-
ção era de 3,75%, a projeção me-
diana de mercado do IPCA daquele 
ano caiu abaixo de 2% entre abril 
e setembro. A projeção do IPCA de 
2021 ficou abaixo da meta de 3,5% 
durante todo o ano de 2020. 

O economista lembra ainda que 
a chegada da Covid-19 criou uma 
incerteza econômica fortíssima, e 
que a expectativa inicial era de que-
da do PIB muito maior do que a 
efetivamente ocorrida. Diante desse 
cenário, a redução da Selic até 2% 
foi justificável, restando debater se 
talvez o BC devesse ter iniciado o 
ciclo de normalização antes de mar-
ço de 2021.

Mas o que interessa mesmo a Bor-
ges é discutir a política monetária a 
partir de fevereiro de 2021, quando 
foi sancionada a Lei Complementar 
no 179. A lei conferiu autonomia 
operacional formal ao Banco Cen-
tral, criando mandatos intercalados 
para a diretoria e a presidência, que 
adentram um novo governo fede-
ral. As nomeações são do presiden-
te (com confirmação pelo Senado), 
mas a demissão só é possível em caso 
de condenações judiciais e “quando 
[diretores e/ou presidente] apresen-
tarem comprovado e recorrente de-
sempenho insuficiente para o alcan-
ce dos objetivos do Banco Central 
do Brasil”.

A LC no 179/2021 estabelece que 
o objetivo fundamental do BC é 
assegurar a estabilidade de preços, 

Para Bráulio Borges, 

demora em admitir que 

a política monetária não 

mirava mais inflação na 

meta já em 2022 pode 

ter ajudado a criar um 

“overkill” de juros

fiança do consumidor do FGV IBRE, 
os respondentes estimem uma infla-
ção 12 meses à frente (não se especi-
fica um índice) de 10%. Todas essas 
informações foram de quando esta 
Carta foi redigida.

Segundo Senna, esse contraste 
entre os Estados Unidos e o Brasil 
tem a ver com o histórico muito 
ruim da inflação brasileira, que leva 
os agentes econômicos a olhar para 
trás na hora de estimar e definir 
preços. Com isso, a inércia é maior 
e se torna bem mais difícil fazer a 
inflação descer de um patamar alto 
como o atual. Para ele, se o BC não 
agir com muita firmeza, as expec-
tativas de inflação mais alta logo 
adquirem raízes profundas, cuja re-
moção é muito complicada.

“Infelizmente, nossa história nos 
condena e penso que o BC está se-
guindo rigorosamente os preceitos 
do regime de metas de inflação, já 
que o custo para a sociedade de se 
postergar a adoção de uma políti-
ca monetária mais firme agora será 
bem maior do que o contrário”, 
avalia o economista.

Por outro lado, ele acrescenta que 
o funcionamento do sistema de metas 
preconiza que o BC postergue o seu 
cumprimento quando percebe que o 
custo em termos de atividade e em-
prego será alto demais, como ocorre 
no momento em relação a 2022. 

Segundo Senna, o Banco Cen-
tral fez muito bem em só sinalizar 
recentemente essa extensão formal 
do horizonte da política monetária 
para além de 2022. “A última coisa 
que a autoridade monetária pode 
fazer é sinalizar que está afrou-
xando e jogando a toalha antes da 
hora.” De acordo com o especialis-
ta, se houvesse uma “desistência” 
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mas acrescenta que, “sem prejuízo 
de seu objetivo fundamental, o Ban-
co Central do Brasil também tem 
por objetivos zelar pela estabilidade 
e pela eficiência do sistema financei-
ro, suavizar as flutuações do nível 
de atividade econômica e fomentar 
o pleno emprego”.

Borges se diz favorável à mudan-
ça, que conferiu maior autonomia 
e incluiu os objetivos subordinados 
relativos à atividade econômica e ao 
pleno emprego, já que, “com mais 
liberdade [referência à autonomia 
formal] deve vir mais responsabili-
dade”. O economista acrescenta que 
a teoria econômica mais atualizada 
recomenda que os bancos centrais 
devam ter mandatos duais (inflação 
e atividade/emprego), com especial 
atenção à ociosidade da economia.

Dessa forma, Borges esperava 
que, a partir de fevereiro do ano 
passado, o Banco Central traçasse 
uma estratégia que balanceasse o 
objetivo principal do controle da in-
flação com os objetivos secundários 
relativos à atividade econômica e ao 
pleno emprego. O economista res-
salva que não ignora a dificuldade 
de conciliar a consecução da meta 
de inflação com as diretrizes sobre 
emprego e atividade, ainda mais 
num contexto como o atual, de ex-
pressivos choques desfavoráveis de 
oferta, globais e locais (incluindo, 
no caso brasileiro, aquele relativo à 
energia elétrica). 

Mas ele acrescenta que “tem que 
haver uma estratégia delineada para 
tentar minimizar a perda de bem-
estar da sociedade, que ocorre tan-
to com uma inflação acima da meta 
como com uma economia aquém 
do pleno emprego”. Na verdade, na 
sua visão, há um leque de estratégias 

possíveis, sobre as quais o BC deve-
ria se debruçar.

No entanto, no entender de Bor-
ges, os objetivos secundários apa-
rentemente têm sido ignorados pelo 
Banco Central. Ele menciona que, 
nas atas do Copom, no parágrafo 
em que se explicita a decisão especí-
fica da reunião, passou a constar há 
algum tempo a frase “sem prejuízo 
de seu objetivo fundamental de asse-
gurar a estabilidade de preços, essa 
decisão também implica suavização 
das flutuações do nível de atividade 

econômica e fomento do pleno em-
prego”. Porém, para o economista, é 
uma menção mecânica, um “Control 
C-Control V”, na medida em que o 
BCB não apresenta, por exemplo, 
projeções para a taxa de desemprego 
efetiva e natural para todo o hori-
zonte relevante.

O economista observa que as 
projeções medianas de mercado 
apontam que a inflação deverá 
voltar para bem próximo da meta 
em 2023 e para a meta em 2024, 

Chefe do Poder Executivo 

e os gestores do BC 

devem dar sinais claros 

e inequívocos de que a 

política monetária será 

comandada pelo Banco 

Central este ano

enquanto boa parte dos analistas 
indica que a economia deverá re-
tornar para as cercanias do pleno 
emprego somente em 2025 e 2026. 
Borges vê um claro desbalancea-
mento entre os dois objetivos, sem 
que o BC aponte o que está fazen-
do para reequilibrá-los.

Na visão do analista, desde pelo 
menos setembro do ano passado es-
tava evidente que o cumprimento da 
meta de inflação de 3,25% de 2022 
era impossível a não ser que a políti-
ca monetária provocasse uma reces-
são arrasadora – o que evidentemen-
te, para ele, vai contra o mandato 
dual. Naquele momento, a inflação 
de 2021 já dava sinais de fechamen-
to no ano perto dos dois dígitos. 
Numa economia como a brasileira, 
com seus problemas de inércia e in-
dexação atrelando a inflação futura 
à passada, bem como negociações 
salariais e contratos, e com muitos 
choques desfavoráveis em processo 
de descompressão lenta e irregular, 
já era óbvio que a chamada “taxa 
de sacrifício” necessária para levar a 
inflação à meta ainda em 2022 era 
demasiadamente alta.

Para Borges, portanto, já em se-
tembro de 2021 o BC poderia ter 
levado em consideração o seu man-
dato dual “light” (isto é, com ati-
vidade e emprego como objetivos 
secundários) para alongar o hori-
zonte de convergência para além do 
final de 2022. Ele inclusive escreveu 
à época um artigo no Blog do IBRE 
defendendo essa posição. Como 
acrescenta o economista, o Copom 
oficializou isso apenas na comuni-
cação após a última reunião, de 1 e 
2 de fevereiro deste ano, apontan-
do na ata que o horizonte relevan-
te da política monetária inclui “os 
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douro. O exemplo mais emblemáti-
co é o desemprego de longa duração, 
que acaba prejudicando ou mesmo 
inutilizando parte do capital huma-
no, isto é, a capacitação das pessoas 
para trabalhar.

A pressão sobre o Bacen 
Para complicar e tornar ainda mais 
nebulosa e incerta as diretrizes a 
serem dadas à política monetária, 
o mundo encara uma guerra: a in-
vasão da Ucrânia por tropas russas. 
As repercussões sobre a economia 
brasileira serão, indubitavelmente, 
sentidas. Não há como negar, diante 
de visões bem fundamentadas e dis-
tintas como as descritas por Senna 
e Borges, que o BC terá um ano de 
2022 bastante difícil no cumprimen-
to de seu mandato. 

Em um processo eleitoral que 
promete ser marcado por posições 
fortes de lado a lado, a ação do Ban-
co Central será acompanhada com 
extrema atenção. Por isso, com tan-
tas dúvidas pairando no ar quanto 
à condução “técnica” mais apro-
priada, o chefe do Poder Executivo 
e os gestores do BC devem dar sinais 
claros e inequívocos de que a polí-
tica monetária será comandada pelo 
Banco Central, como reza a legisla-
ção. Interferências políticas “indevi-
das” podem macular severamente o 
processo de amadurecimento econô-
mico-institucional brasileiro. 

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.

anos-calendário de 2022 e, em grau 
maior, de 2023”.

Na interpretação do economista, 
essa demora em admitir que a política 
monetária não estava mais mirando a 
condução da inflação para a meta já 
em 2022 pode ter ajudado a criar um 
“overkill” de taxa de juros. 

Diferentemente dos Estados Uni-
dos, onde a política monetária para 
controlar a inflação pós-pandemia 
tem sido bem mais cautelosa e o 
PIB já está bem próximo do pleno 
emprego, o Brasil foi atingido pela 
Covid-19 quando ainda contava 
com grande ociosidade de fatores, 
que já vinha desde 2015/16. Assim, 
diz Borges, “nós não estamos con-
vergindo para o pleno emprego, es-
tamos divergindo neste ano de 2022, 
para então voltarmos a convergir, 
lentamente, de 2023 em diante”, o 
que, na sua visão, demonstra o des-
balanceamento entre os objetivos do 
Banco Central.

“Não vejo estratégia do BC olhan-
do para os dois objetivos, mas apenas 
de buscar a meta de inflação, dando 
muito peso ao horizonte mais curto, 
de 12 a 15 meses à frente, enquanto 
em todo o mundo a tendência é olhar 
mais para 18 a 24 meses, dadas as 
defasagens da política monetária”, 
adiciona o pesquisador, para quem 
esse comportamento da autoridade 
monetária brasileira “tem um custo 
econômico não desprezível”.

Uma das principais facetas desse 
custo, segundo Borges, é a histere-
se econômica negativa (“scarring”), 
um tema ao qual vem dedicando a 
sua atenção mesmo antes da pande-
mia. A histerese ocorre quando as 
perdas cíclicas se tornam tão pro-
longadas que acabam assumindo um 
caráter permanente ou muito dura-



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Desde maio de 2020, aproxima-
damente, a dinâmica do real tem 
sido pouco sensível à valorização  
das commodities.

As moedas dos países exportadores 
de matérias-primas em geral se forta-
lecem quando o preço dessas commo-
dities sobe no mercado internacional. 
Ocorre o inverso quando o preço cai.

A elevação do preço das matérias-
primas no mercado internacional 
sinaliza que o país ficou mais rico 
e, portanto, ocorre naturalmente o 
fortalecimento da moeda. O meca-
nismo é bem simples.

A figura ao lado apresenta em azul 
o índice CRB dos preços das commodi-
ties e, na escala da direita e em verde, a 
cotação do dólar em reais (quanto me-
nor, mais fortalecida a moeda brasilei-
ra). Uma rápida inspeção visual indica 
que, em períodos em que o CRB sobe, 
o câmbio se valoriza e vice-versa.

No período recente há dois mo-
mentos em que a relação entre a 
moeda e os preços das commodities 
se quebrou integralmente. O primei-
ro foi entre março e julho de 2018: 
o câmbio mudou de patamar, de  
R$ 3,2 por dólar para R$ 3,9, sem 
que houvesse qualquer alteração nos 
preços das commodities.

O segundo momento em que a 
relação foi quebrada ocorreu a par-

tir de maio de 2020. Vale revermos 
os movimentos nos meses imediata-
mente anteriores.

Quando a pandemia bateu no 
mundo, em março de 2020, o índice 
de commodities caiu: saiu de 180 até 
108 no final de abril de 2020. A volta 
da economia mundial em seguida ao 
choque inicial gerou muita demanda 
por bens e recuperação muito forte 
da indústria de transformação. Como 
discutimos em outras oportunidades 
neste espaço, a indústria de transfor-
mação gera demanda por matérias-
primas metálicas e energia. A partir 
de maio de 2020 houve forte alta do 
índice de commodities. Do final de 
abril de 2020 até novembro de 2021, 
o CRB subiu de 106 até 220, elevação 
de quase 110%. Nesse período o real 
andou de lado. Oscilou no intervalo 
entre R$ 5 por dólar e R$ 5,8, sem 
nenhuma tendência de valorização. A 
enorme elevação dos preços das maté-
rias-primas não foi acompanhada por 
fortalecimento do real. Esse foi um 
dos motivos que explica o fortíssimo 
choque inflacionário no Brasil.

Bem, desde meados de dezembro de 
2021 o balanço entre as duas variáveis 
foi restabelecido. Explica-se, portanto, 
o fortalecimento do real. De 21 de de-
zembro último até o dia 3 de março, 
o CRB elevou-se em 28% e o real va-

lorizou-se 12%. De sorte que o preço 
das commodities em real subiu 13%. 
Ou seja, apesar do movimento equili-
brador entre preços de commodities e 
a moeda, o efeito líquido de elevações 
dos preços das matérias-primas pare-
ce ser inflacionário. O movimento da 
moeda amortece o efeito, mas não o 
neutraliza ou reverte.

O mecanismo equilibrador ajuda a 
entender o motivo de o real ter senti-
do relativamente pouco a elevação do 
risco com o conflito russo-ucraniano. 
Logo na quinta-feira, 24 de fevereiro, 
quando estourou a guerra, o real des-
valorizou-se de R$ 5,01 para R$ 5,12, 
ou em 2,2%. Mas nos dias seguintes 
a moeda reagiu e fechou no dia 3 de 
março a R$ 5,03, bem próximo do 
encerramento de 23 de fevereiro.

Se existe similaridade entre o atual 
momento – forte choque externo em 
seguida a 2 anos de choques produzi-
dos pela epidemia – e os anos 1970, 
quando houve dois choques do petró-
leo, há, para o Brasil, duas diferenças 
essenciais. A primeira é o aprendizado 
ocorrido, desde a distante década de 
1970, no manejo de uma crise infla-
cionária em economias que operam 
no regime de moeda fiduciária. Não 
tínhamos esse conhecimento lá atrás. 
Tanto a sociedade brasileira quanto a 
mundial se beneficiam desse aprendi-

Câmbio: volta à 
normalidade

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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zado. A segunda diferença importan-
te, esta específica ao Brasil, é que lá 
nos distantes anos 1970 éramos im-
portadores de petróleo. Agora somos 
exportadores líquidos de petróleo e 
seus derivados. A balança comercial 
de petróleo e derivados foi supera-
vitária em 2021 em US$ 20 bilhões. 
O petróleo do pré-sal virou o jogo e, 
mesmo sendo o Brasil importador de 
derivados de petróleo, o resultado lí-
quido é altamente superavitário.

Modelo econométrico de meu co-
lega do IBRE, Livio Ribeiro, ajuda a 
entender melhor os movimentos da 
moeda. O modelo emprega dados diá-
rios em uma janela de 6 meses – não se 
pode considerar janelas maiores pois o 
modelo não é estável. O câmbio é des-
crito por: uma medida de risco país, 
CDS; indicador de commodities, CRB; 
índice do dólar contra seis moedas de 
países desenvolvidos, DXY; retorno 
pago pelo título do Tesouro America-
no de 10 anos, T10; e diferencial de 
juros entre o interbancário brasileiro 

e o americano. Segundo a estimativa 
e simulação de Livio, a valorização 
da moeda de 11,2% entre 21/12 e 2/3 
pode ser decomposta em: +12,4 pon-
tos percentuais (p.p.) de valorização 
das commodities; +4,3 p.p. de diferen-
cial de juros entre os interbancários; 
e na direção contrária, o aumento de 
risco país e a elevação dos juros ameri-
canos contribuíram para que o câmbio 
variasse -5%. Ou seja, o forte ajuste 
monetário que o BCB fez tem batido 
no câmbio e respondeu por parte da 
valorização do real desde então.

Finalmente é possível observar que, 
desde fevereiro, fatores domésticos 
têm contribuído para o fortalecimen-
to da moeda brasileira. Esses fatores 
internos não são observados direta-
mente no modelo de Livio, mas eles 
constituem o resíduo da regressão da 
evolução do risco país. A parcela do 
risco país que não se explica por fa-
tores externos supostamente reage a 
fatores domésticos. Desde o início de 
fevereiro, a melhora da percepção de 

risco motivada por questões domés-
ticas respondeu por valorização do 
real na casa de 2,5 p.p. Não é pouco. 
Como interpretar essa percepção de 
redução do risco por fatores domésti-
cos? A coluna não sabe. Pode ser que 
a solução da novela orçamentária no 
final de 2021 e o reconhecimento de 
que, apesar das pressões, o rombo 
fiscal em 2022 não será muito maior 
do que se imaginava há uns meses ex-
pliquem a redução de risco Brasil por 
causas internas. Pode ser que já haja 
algum sinal do mercado de se acostu-
mar com a possibilidade de eleição de 
Lula. Difícil saber.

Para o ano, a coluna espera que, 
em função de muita volatilidade pro-
veniente do processo eleitoral, nossa 
moeda se enfraqueça. Após a eleição, 
independentemente do presidente 
eleito, enxergamos que a agenda de 
ajuste fiscal estrutural será retoma-
da. Nossa aposta é que, em 2023 e 
2024, a trajetória da moeda será de 
fortalecimento lento e contínuo. 
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Conjuntura Econômica — O senhor 

viveu de perto a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial. Como vê a guerra 

travada pelo presidente russo Vladi-

mir Putin contra a Ucrânia? 

Minha percepção é de que aprende-

mos pouco com o passado. Como 

lembrou, sou uma dessas pessoas 

impactadas pela Segunda Guerra 

Mundial, e isso não se esquece. 

Eu estava na Áustria já ocupada 

pela Alemanha quando estourou a 

guerra. Tinha 8 anos, e uma condi-

ção de saúde que me levou a ficar 

vários meses de cama – quando o 

médico me deu alta, tive de rea-

prender a andar. Então, por muito 

tempo minha conversa era restrita 

a adultos, e o tema do qual trata-

O ex-ministro Marcílio Marques Moreira acompanha os desdobramentos da guer-
ra da Rússia contra a Ucrânia com particular pesar. As imagens da intensificação 
do conflito reacendem as lembranças que guarda da eclosão da Segunda Guerra 
Mundial, em 1939, que levou ele e sua família a abandonarem Viena, onde seu pai 
exercia funções consulares, de volta ao Rio de Janeiro. Além de resistir ao impacto 
que essa guerra deverá gerar à economia brasileira, Moreira ressalta a importância 
de a sociedade resistir à paralisia que uma sequência de eventos graves e ines-
perados, ao qual soma a pandemia de Covid-19, pode provocar.  “Isso vale espe-
cialmente para os mais jovens, que serão chave no processo eleitoral que temos 
adiante”, afirma. Nesta conversa para a Conjuntura Econômica, o diplomata intercala 
um balanço de seus 90 anos – completados em novembro de 2021, muitos dos 
quais dedicados à vida pública –, à análise da conjuntura brasileira. E reforça a men-
sagem de que a principal condição para um governo ser bem-sucedido é querer 
governar o país de fato. “É preciso avançar em reformas estruturais, mais profundas 
e abrangentes, que dependem de um Executivo atuante”, afirma.

Marcílio Marques Moreira
Ex-ministro da Economia, Fazenda e Planejamento (1991-1992), ex-embaixador 
do Brasil em Washington (1986-91), conselheiro da FGV 

Foto: Reprodução/YouTube/FGV

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Aprendemos pouco 
com o passado”
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hoje sempre destaquei o fato de nos 

mantermos por 76 anos sem uma 

guerra mundial, e com uma redu-

ção dos conflitos regionais. Agora 

o presidente russo Vladimir Putin 

recoloca a guerra no tabuleiro glo-

bal, referindo-se até a armamentos 

nucleares. Isso é grave. 

Uma das preocupações que te-

nho com o Brasil é a de que temos 

sido tímidos, não conseguimos rea-

gir adequadamente para tirá-lo da 

armadilha da renda média. Temos 

vivido crises sequentes e, se não nos 

dedicarmos para tirar o país dessa 

espiral, ficaremos numa situação 

muito mais difícil. Vamos perdendo 

tempo, e o risco de retroceder ao in-

vés de avançar aumenta. Preocupa-

me também a baixa qualidade do 

debate público sobre esse desafio. 

É muito rasteiro o pensamento, so-

bretudo dos dois candidatos mais 

vam era a guerra iminente. Ver a 

ocupação da Ucrânia hoje me re-

mete a essa época. 

Outro dia me perguntaram qual 

era minha maior virtude e meu 

maior vício. Quanto à virtude, 

acho que é a perseverança. Apesar 

de tudo, é preciso continuar falan-

do e lutando, até a consciência nos 

faltar. Digo isso porque tenho pen-

sado muito na necessidade de que 

não caiamos em uma paranoia pa-

ralisante. Na obra Risco, incerteza 

e lucro, o economista Frank Knight 

tratou desse tema ao diferenciar o 

risco – que é uma incerteza men-

surável – da que depois ficou co-

nhecida como incerteza knightia-

na, aquela que paralisa o processo 

decisório. No Brasil, viveremos um 

momento importante este ano, tal-

vez um dos mais importantes des-

de 1930, e será fundamental resis-

tirmos à paralisia provocada por 

tantos eventos que geram incerteza 

– como a pandemia e essa guerra. 

Isso vale especialmente para os mais 

jovens, entre 16 e 24 anos, que se-

rão chave no processo eleitoral que 

temos adiante. E que se sentem tão 

desencorajados pela falta de ideias 

e de líderes que podem acabar se 

evadindo dessa responsabilidade 

que temos em 2022.

O senhor considera que, além dos im-

pactos econômicos que sofreremos, 

esse desarranjo internacional tam-

bém nos afetará no campo político?

De certa maneira, sim. É um mo-

mento transformador da ordem 

mundial. Em minhas palestras, até 

bem posicionados nas pesquisas de 

intenção de voto. 

Parte de sua atuação na vida públi-

ca, especialmente como ministro, 

foi dedicada a combater a hiperin-

flação. Hoje uma das preocupações 

quanto à retomada da atividade 

brasileira concentra-se exatamen-

te na persistência de uma inflação 

que teve como epicentro a recu-

peração mundial do choque de 

Covid-19, concentrada em bens 

industriais e commodities, mas 

que se disseminou pela economia. 

Como avalia o atual desafio de con-

ter a inflação?

Inflação é sempre um grande com-

plicador. Curiosamente, hoje eu me 

espanto até mais pela inflação nos 

Estados Unidos – que em janeiro 

chegou a 7,5% em 12 meses – do 

que pela nossa. De certa forma, 

estamos acostumados a combater 

a inflação. Quando assumi como 

ministro da Economia, Fazenda e 

Planejamento tive uma equipe de 

craques – da qual fizeram parte Ar-

mínio Fraga, Pedro Malan, Pedro 

Parente, entre outros excelentes 

economistas – e na época consegui-

mos manter a inflação na casa dos 

20% ao mês, contendo sua acele-

ração. Essa, na época, foi nossa 

grande vitória, o que permitiu uma 

redução do imposto de importação 

a cada 3 meses. 

Hoje o que mais me preocupa é a 

percepção de que a inflação deveria 

ter caído mais do que o fez. Acho 

que em parte isso se deve à nossa 

tendência à inércia inflacionária. 

“Uma das preocupações 

que tenho é a de que 

temos sido tímidos, 

não conseguimos reagir 

adequadamente para tirar 

o Brasil da armadilha da 

renda média”
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Isso preocupa, porque se você tem 

o corpo da sociedade esperando al-

gum tipo de indexação de preços, 

acostuma-se a uma lógica que difi-

culta o combate da inflação. Você 

aumenta a taxa de juros, mas tem 

que ficar correndo atrás da inflação 

do mesmo jeito. Além de sofrer os 

efeitos potenciais de uma redução 

de crescimento econômico. 

Uma frase que o senhor frequen-

temente destaca em suas entrevis-

tas é a de que a condição para um 

governo ser bem-sucedido não é 

ser de esquerda ou de direita, mas 

querer de fato governar o país. O 

senhor considera que hoje essa 

vontade está em falta?

Sim. Falta direção no mais alto nível 

do poder. Tanto o presidente quanto 

seus ministros não são onipresentes. 

É fato que nos últimos anos tivemos 

algumas reformas importantes – a 

Previdenciária e a trabalhista – além 

de várias regulatórias, como os 

marcos para cabotagem, ferrovias, 

saneamento. Conversando com em-

presários, eles reconhecem que são 

mudanças que ajudarão muito, es-

pecialmente aquelas visando à mo-

dernização da infraestrutura. Mas 

era preciso avançar em outras re-

formas estruturais, mais profundas 

e abrangentes, que dependem de um 

Executivo atuante. E, nesse proces-

so legislativo, evitar mexer tanto na 

Constituição. Em geral, reformas 

em leis são suficientes para adequar 

a situação. 

Veja, há muitos aspectos em que 

nossa política, em geral, tem falha-

do. O mais preocupante hoje, a meu 

ver, é a educação. Esta talvez seja o 

espelho mais evidente de certo des-

prezo pela vida humana que obser-

vamos também em outras políticas, 

como na saúde e na urbanização 

– o recente desastre em Petrópo-

lis é algo realmente inacreditável. 

Hoje essas áreas não têm recebido 

a atenção merecida, e cada vez me-

nos são aquinhoadas com recursos. 

É importante que governos tenham 

um olhar mais atento sobre temas 

tão importantes, levando o Brasil 

a se desenvolver autonomamente 

e de forma realmente mais dirigida 

para um objetivo.

Qual considera o desafio mais im-

portante, no campo econômico, 

para o presidente que governar o 

país a partir de 2023? 

Essa é uma pergunta de difícil res-

posta, pois diante desse conflito in-

ternacional, minha resposta é total-

mente diferente da que daria há uma 

semana. Porque, como mencionei, 

momentos de incerteza podem levar 

à paralisia, e não sabemos realmen-

te o que vai acontecer. A Ucrânia se 

destaca especialmente pela produção 

de aços especiais, trigo e milho. No 

caso da Rússia, somos grandes im-

portadores de fertilizantes, insumo 

essencial para uma de nossas princi-

pais atividades, que é a agricultura. 

Além de ser um grande produtor de 

petróleo e gás, o que influenciará o 

preço internacional dos combustí-

veis. Ou seja, temos um complica-

dor importante à frente, ao menos 

até entendermos melhor quais os 

limites desse conflito. Há um livro 

interessante, One world or many?, 

de Zoran Pavlovic, que mostrava a 

unificação do mundo pela globaliza-

ção. Agora, de certa maneira, pode 

ser que essa ideia tenha acabado e te-

remos um mundo bem mais dividido 

entre o soviético, outro ocidental, e 

o chinês à parte. A posição chinesa 

no Conselho de Segurança da ONU 

na votação da resolução que conde-

na a Rússia é ilustrativa dessa posi-

ção do país: absteve-se no voto, mas 

não usou seu direito a veto. 

Como conselheiro em várias em-

presas, o senhor ganhou um instru-

mental particular para analisar a 

evolução do ambiente de negócios 

brasileiro e identificar entraves ao 

investimento estrangeiro direto. 

Hoje o senhor se considera otimista 

“Se você tem o corpo 

da sociedade esperando 

algum tipo de  

indexação de preços, 

acostuma-se a uma lógica 

que dificulta o combate 

da inflação”
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dente e ser consultado em mudanças 

ministeriais. Com isso tivemos no-

mes fantásticos no governo – como 

Celso Lafer, no Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio; Adib Jatene, na 

Saúde; Celio Borja, na Justiça; e José 

Goldemberg, na Educação. Compa-

rando com os nomes que vemos hoje 

ocupando vários ministérios, é uma 

diferença grande. 

Foi graças a isso que pudemos 

perseverar em políticas como a de 

redução das tarifas de importação 

de forma unilateral, sem negociar 

contrapartidas, focada em abrir o 

Brasil para o mundo. Lembro-me 

que na véspera do afastamento de 

Collor, em 1o outubro de 1992, 

vários industriais me procuraram, 

querendo que sustasse as medidas 

de redução das tarifas de impor-

tação, às quais eram contra. Mas 

mantivemos a chama acesa, inclu-

com as oportunidades de atração 

de capital privado ao país?

Fiquei surpreso positivamente com 

os novos ventos que chegaram nes-

ses leilões de concessão realizados 

nos últimos anos. Não sei se vão 

continuar, mas são um sinal impor-

tante. Mas, como já mencionei, é 

difícil neste momento avaliar como 

ficará o ambiente mundial para 

certos tipos de iniciativa. Um mun-

do dividido por uma guerra é algo 

triste. E parte de minha motivação 

ao aceitar o desafio desta conversa 

veio exatamente da intensificação 

do conflito entre Rússia e Ucrânia, 

pois acendeu minhas lembranças 

sobre a gravidade de uma guerra. 

Nas semanas que passaram entre o 

convite da revista e nosso encontro 

virtual muita coisa já aconteceu e 

modificou vários comentários que 

esperava fazer sobre a economia 

global e brasileira. É difícil prever o 

que ainda acontecerá. 

Um de seus pensamentos mais mar-

cantes – que se destacou inclusive 

quando ministro, no momento em 

que o processo de impeachment 

do presidente Fernando Collor era 

iminente – é de que não há solução 

fácil, nem choques pontuais, que 

resolvam os desafios da economia 

brasileira. Em que área o senhor 

gostaria de identificar, hoje, essa 

busca pela perseverança? 

Precisamos depositar perseverança 

em um caminho que seja factível, 

de custo razoável e grande eficácia. 

Quando fui ministro, contei com a 

vantagem de ter a confiança do presi-

sive com vários dos meus colabora-

dores que voltaram posteriormente 

ao governo, como o Armínio Fraga 

e o Pedro Malan. Esse, entretanto, 

infelizmente, ainda é um dos gran-

des problemas que temos. Em vez 

de seguirmos nesse caminho aber-

to, observamos um retrocesso que 

é muito negativo, pois quem mais 

se beneficia da abertura comercial, 

no final, somos nós mesmos. Ainda 

somos um dos países mais fechados 

ao mundo.

Outro campo em que naquele mo-

mento estávamos construindo um 

importante caminho foi o do meio 

ambiente, com a promoção da ECO 

92, primeira Conferência das Na-

ções Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro. 

Naquele momento, trabalhávamos 

na mudança de uma imagem do Bra-

sil entre a comunidade internacional 

que por muitos anos foi negativa, 

como país queimador de florestas, 

mas que a partir dali estava disposto 

a abraçar a agenda de mitigação dos 

efeitos do câmbio climático. Traba-

lho o qual retrocedemos muito tam-

bém nos últimos anos.  

Sua carreira como diplomata se de-

senvolveu em Washington, como 

secretário da embaixada nos Esta-

dos Unidos de 1957 a 1963, e pos-

teriormente como embaixador, de 

1986 a 1991. Como avalia a situação 

desse país hoje – com o presidente 

Joe Biden perdendo popularidade, 

inflação alta, e desafios de cresci-

mento da renda per capita que já 

vêm de vários anos? 

“Em vez de seguirmos 

no caminho da abertura 

comercial, observamos 

um retrocesso muito 

negativo. Ainda somos 

um dos países mais 

fechados ao mundo”
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De fato, tudo sobre o que chama-

mos de ordem internacional apren-

di trabalhando em Washington, 

com os embaixadores Ernani do 

Amaral Peixoto, Walther Moreira 

Sales (responsável pelo restabele-

cimento da relação do Brasil com 

o FMI em 1960), Carlos Alfredo 

Bernardes e Roberto Campos – pe-

ríodo em que também concluí o 

mestrado em Ciência Política na 

Georgetown University. Além dis-

so, eu tinha um legado da carreira 

internacional de meu pai (o em-

baixador Mário Moreira da Silva). 

Que não começou como diploma-

ta, mas no Ministério da Agricul-

tura, Indústria e Comércio. Ele foi 

inclusive diretor-geral do Conselho 

Federal de Comércio Exterior que 

depois foi extinto. Naquela época, 

esse conselho exercia as competên-

cias também do Conselho Nacional 

de Economia, e meu pai despacha-

va diretamente com o presidente 

Getúlio Vargas. 

Quanto aos Estados Unidos, 

para começar, acho que há um 

grande exagero de alguns analistas 

em achar que é um país declinante. 

Basta ver sua recuperação econô-

mica (em 2021, os EUA cresceram 

5,7%, maior nível em 37 anos). 

A Rússia, por sua vez, em termos 

econômicos já nem pode ser com-

parada a um Texas; já está mais 

próxima do Tennessee. A diferen-

ça é enorme, e às vezes as pessoas 

não se dão conta disso – de que, em 

termos econômicos e até demográ-

ficos, a Rússia é que é o país cla-

ramente declinante. Considero que 

os Estados Unidos ainda se man-

terão como o maior do mundo na 

área econômica e política. Mas isso 

não exclui a necessidade de se rein-

ventar, especialmente diante de um 

mundo que volta a se dividir. Tem 

que haver um novo Henry Kissin-

ger (secretário de Estado e assessor 

de segurança nacional dos EUA 

reconhecido, entre outros, por nor-

malizar as relações dos EUA com 

a China; também recebeu o Nobel 

da Paz, em 1973, pelo acordo que 

colocou fim à Guerra do Vietnã), 

para pensar e reinventar o país. 

Afinal, não é possível visualizar 

muito bem o futuro dos Estados 

Unidos. A volta de Donald Trump? 

Esse é um risco que pode começar 

a se desenhar já no fim deste ano, 

nas eleições legislativas de meio de 

mandato, em que o Partido Demo-

crata poderá perder assentos, em-

bora talvez a crise Rússia-Ucrânia 

venha a reverter a queda na popu-

laridade de Biden.

Voltando ao campo doméstico, o 

senhor mencionou que uma das 

áreas que considera pouco cui-

dadas hoje pelos governos é a 

urbanização. Na década de 1960, 

o senhor liderou um processo de 

urbanização de favelas na gestão 

do governador Francisco Negrão 

de Lima, do então estado da Gua-

nabara. O trabalho feito à frente da 

Companhia de Desenvolvimento 

das Comunidades (Codesco) em 

Brás de Pina se tornou referência 

para políticas públicas posteriores, 

como o Programa Favela-Bairro e o 

Morar Carioca. Hoje, com a situação 

dessas comunidades agravada por 

uma luta de poder, como o senhor 

considera que se pode melhorar a 

qualidade de vida nessas áreas?

Naquela época tivemos uma equi-

pe maravilhosa trabalhando à 

frente do projeto de Brás de Pina. 

Foi realmente diferenciado, e deu 

importância a uma visão global 

do morar, da situação social, que 

possibilitou realmente uma trans-

formação. Acho que pensar na 

qualidade da habitação dos mora-

dores de favela hoje seria buscar 

uma composição satisfatória, sem 

ser opulenta. A ideia de desenvol-

ver programas habitacionais que 

levem essas famílias a quilômetros 

de distância das oportunidades 

de trabalho, serviços e lazer por-

que é economicamente viável não 

adianta. É uma judiação em vez de  

uma regeneração.  

“Considero que os EUA 

ainda se manterão como 

o maior do mundo na 

área econômica e política. 

Mas isso não exclui a 

necessidade de  

se reinventar”
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A pandemia internacional da Covid-
19 colocou algumas federações em 
xeque, ou em choque, sobretudo 
aquelas mais descentralizadas onde 
governos subnacionais atuaram de 
forma decisiva na gestão da saúde 
pública. Com governos estaduais e 
municipais assumindo a dianteira no 
combate à Covid-19, a situação no 
Brasil foi exacerbada até o ponto de 
levantar a hipótese de uma inversão 
da lógica original do regime federa-
tivo brasileiro baseado em regras im-
postas “de cima para baixo”.1

É interessante nesse contexto 
atualizar um diagnóstico geral so-
bre o estado da arte da Federação 
brasileira, inclusive em perspectiva 
comparativa internacional. Nessa 
esteira, a OCDE2 analisou a gestão 
fiscal dos governos subnacionais em 
distintos países a partir das regras 
fundamentais que vigoram em cada 
nação. A análise avaliou as normas 
do regime federal com base nos se-
guintes indicadores: autonomia, 
responsabilidade, codeterminação e 
estrutura orçamentária. 

O indicador autonomia captura 
o poder dos governos subnacionais 
conduzirem a própria política fis-
cal na área da tributação, gastos, 

adotado para caracterizar o mode-
lo federativo de cada país, medin-
do-se a robustez do arcabouço de 
regras, processos e procedimentos 
de gestão fiscal capazes de restrin-
gir a discricionariedade da política 
fiscal. A quantidade, a qualidade 
e a forma das regras fiscais numé-
ricas e procedimentais, bem como 
a existência de conselhos fiscais, 
foram elementos analisados para 
quantificar esse indicador.  

Esses quatro atributos analisados 
pela OCDE – autonomia, responsa-
bilidade, codeterminação e robustez 
da estrutura orçamentária – variam 
bastante entre os diversos modelos 
de federalismo adotados nos 15 pa-
íses analisados. Contudo, a pesqui-
sa conseguiu agrupar os países, por 
meio de cluster, em dois tipos de mo-
delos: descentralizado e integrado. 

Na tipologia adotada pela OCDE, 
o federalismo fiscal é considerado 
descentralizado quando os governos 
subnacionais apresentam elevadas 
autonomia e responsabilidade fis-
cal, baixo grau de codeterminação 
e estruturas orçamentárias pouco 
robustas. De outra forma, os mode-
los em que governos subnacionais se 
apresentam com baixa autonomia 

Federalismo brasileiro pelo  
prisma da OCDE

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

Universidade de Lisboa e GV Europa

Leonardo Ribeiro
Analista do Senado, foi pesquisador visitante  

da Victoria University, Melbourne

empréstimos e orçamento. Com 
relação a esse atributo, a pesquisa 
avaliou a capacidade de legislar e 
arrecadar os próprios tributos, a 
competência privativa para realizar 
gastos, o grau de liberdade para to-
mar empréstimos no mercado e o 
poder de se estabelecer as próprias 
regras fiscais e orçamentárias. 

No quesito responsabilidade, 
mede-se como os governos subnacio-
nais arcam com as consequências na 
gestão fiscal. Ou seja, em que sentido 
podem afetar a posição fiscal do setor 
público com resultados fiscais insus-
tentáveis. Probabilidade de falência 
ou socorros financeiros e a dimensão 
dos mecanismos de transferências e 
equalização do governo central são 
fatores avaliados nesse indicador. 

A codeterminação é o indicador 
utilizado para avaliar até que pon-
to os governos subnacionais podem 
moldar a formulação de políticas 
fiscais do governo geral.3 Em outras 
palavras, se refere ao escopo de in-
fluência dos governos subnacionais 
na gestão fiscal do país por meio de 
canais como o Parlamento ou a Su-
prema Corte, por exemplo. 

A estrutura orçamentária é tam-
bém atributo relevante que foi 
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e responsabilidade fiscal, mas com 
elevada codeterminação e robusta 
estrutura orçamentária, representam 
um sistema federativo tido como in-
tegrado (ou de cooperação).

Nessa conceituação da OCDE, o 
estudo sugere que o modelo federati-
vo brasileiro é do tipo integrado, as-
semelhando-se nesse sentido com o 
regime adotado na Espanha, Alema-
nha, Itália, África do Sul, Bélgica, Ín-
dia e Áustria. Em outro grupo estão 
os países tidos como mais descentra-
lizados – Estados Unidos, Canadá, 
Suíça, Austrália, Argentina e Méxi-
co. O gráfico 1 sintetiza a tipologia 
estabelecida pela organização.

Com relação à autonomia, o estu-
do indica que os governos subnacio-
nais no Brasil – quando comparados 
aos de outras federações – apresen-
tam autonomia fiscal maior do que a 
observada em países como Espanha, 
Índia, África do Sul, Alemanha e 
Rússia. No entanto, essa autonomia 
se apresenta com menor intensidade 
quando medida em relação a federa-
ções consolidadas em países como 
Estados Unidos, Suíça, Canadá – 
México e Argentina para citar dois 
países da América Latina. 

A elevada participação das trans-
ferências intergovernamentais no 
Brasil indica possíveis restrições no 
campo da autonomia fiscal, ain-
da que esse tipo de leitura deva ser 
complementada com uma aborda-
gem mais aprofundada no tocante 
às condições para aplicações dos 
recursos tributários – no caso bra-
sileiro, por exemplo, a Constituição 
veda que sejam exigidas vinculações, 
salvo as que ela mesmo determina 
como de caráter geral (aplicação 
mínima em ensino, saúde pública e 
pagamento da dívida ao Tesouro). O 

gráfico 2 indica que tais transferên-
cias representam parcela importan-
te da carga tributária disponível no 
nível subnacional, especialmente na 
esfera municipal. 

No caso dos estados, a participa-
ção menor na carga tributária após 
as transferências constitucionais obri-

gatórias decorre em boa medida do 
saldo líquido considerando as trans-
ferências que são realizadas pelos es-
tados aos municípios. No entanto, o 
gráfico 3 mostra que os estados mais 
pobres do país são bastante depen-
dentes das transferências do governo 
central, indicando reduzida capacida-
de fiscal própria.

No lado do gasto público, algu-
mas regras definidas pelo Congres-
so Nacional podem sugerir também 
restrições no campo da autonomia 
fiscal dos governos subnacionais. 
É o caso, por exemplo, do regime 
jurídico único para contratação de 
servidores públicos de todas as es-
feras de governo, do piso salarial 
nacional para os profissionais do 
magistério e das vinculações cons-
titucionais de receita a gastos com 
saúde e educação. Mais ainda, a 
legislação brasileira proíbe a emis-
são de títulos públicos, assegurando 
também ao Ministério da Economia 
competência para autorizar opera-

Os estados mais pobres 

do país são bastante 

dependentes das 

transferências do governo 

central, indicando 

reduzida capacidade  

fiscal própria

Gráfico 1 Modelos federativos integrados ou 
descentralizados
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ções de crédito realizados com base 
na verificação de limites e condições 
preestabelecidas pela legislação.4

Os governos subnacionais no 
Brasil também apresentam reduzi-
do grau de responsabilidade fiscal 
segundo o estudo da OCDE. Nesse 
prisma, algumas características do 
regime fiscal brasileiro podem ter 
contribuído para essa visão dos 
especialistas da organização sobre 
a responsabilidade fiscal no nível 
subnacional. Ainda que a Consti-
tuição brasileira apresente disposi-
tivos que buscam impedir que um 
ente federativo socorra financeira-
mente outro, cabe lembrar dos di-
versos planos de auxílio financeiro 
promovidos pelo governo federal 
para equilibrar as contas públicas 
dos governos subnacionais.5

Porém, a responsabilidade fiscal 
dos governos subnacionais no Brasil 
pode estar comprometida à medida 
que as principais regras fiscais que 
orientam as políticas públicas dos 
governos subnacionais são estabe-

lecidas pelos poderes nacionais Le-
gislativo e Executivo. Ao impor as 
regras de governança fiscal de cima 
para baixo, o nível central estaria as-
sumindo parte da responsabilidade, 
criando assim risco moral e outras 
distorções em matéria de fiscaliza-
ção – sabe-se que no Brasil os limites 
e as condições impostas pelo gover-

no federal em programas de ajuste 
de contas subnacionais nem sempre 
são cumpridos. 

Outra característica do federa-
lismo fiscal brasileiro, na visão da 
OCDE, é o seu elevado grau de 
codeterminação: governos subna-
cionais interferem na política fiscal 
do setor público por meio de canais 
institucionais. No caso brasileiro, 
essa influência é observada em dois 
caminhos: Poder Legislativo fede-
ral e via judicial. Por um lado, os 
governos subnacionais influenciam 
significativamente o processo de-
cisório do Congresso Nacional em 
matérias da área fiscal, em especial 
via renegociação de dívidas públi-
cas e socorros financeiros. Já o STF 
decidiu em diversas ocasiões a favor 
dos governos subnacionais quando 
a matéria envolve conflito fede-
rativo na área fiscal. Entre 1988 e 
2017, foi acionado 472 vezes pelos 
estados contra a União em matérias 
fiscais, decidindo a favor dos esta-
dos em 92,6% das vezes.6

Gráfico 2 Distribuição da carga tributária bruta e após transferências  
constitucionais obrigatórias, em 2019

Fontes: Receita Federal do Brasil (RFB) e STN.
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critério adotado pela 

OCDE para caracterizar 

nosso modelo federativo 

como integrado
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A robustez do arcabouço de re-
gras e procedimentos na área fiscal 
foi um critério adotado pela OCDE 
para caracterizar nosso modelo fe-
derativo como integrado. Não fal-
tam normas específicas de contro-
le fiscal previstas na Constituição 
Federal e na LRF para restringir a 
discricionariedade da política fis-
cal dos governos subnacionais.7 
Esse sistema de controle fiscal 
apresenta regras permanentes para 
impor controle sobre a criação de 
despesas obrigatórias e renúncias 
fiscais, para vedar a realização de 
operações de crédito que excedam 
o montante de despesas de capital 
(regra de ouro) e para definir metas 
de resultado primário, teto de gas-
tos e limites de endividamento. 

É inegável que esse arcabouço 
normativo no Brasil apresenta pro-
blemas de conformidade (complian-
ce) em decorrência das deficiências 
na qualidade dos relatórios de moni-
toramento fiscal.8 Na prática, obser-
va-se pouca efetividade do controle 
na medida em que as condições im-
postas pelo governo federal em pro-
gramas de ajuste de contas subnacio-
nais não são cumpridas e nem todos 
os estados e municípios cumprem 
suas obrigações de transparência e 
prestação de contas.9

Conclui-se que o estudo da 
OCDE classifica o federalismo fis-
cal brasileiro como integrado, ou de 
cooperação, sem entrar em análises 
mais aprofundadas sobre o funcio-
namento do regime fiscal no Brasil. 
Contudo, entendemos que a coope-
ração entre os níveis de governo e 
os poderes que formam o Estado – 
Executivo, Legislativo e Judiciário 
– seja um aspecto essencial para o 
bom funcionamento da gestão fis-

cal. É possível dizer que a coopera-
ção intergovernamental é a espinha 
dorsal do federalismo na medida 
em que as normas aprovadas pelo 
Legislativo nacional, as políticas 
públicas implementadas pelo Exe-
cutivo federal e as decisões tomadas 
pela Suprema Corte, influenciam de 
maneira significativa a performance 
da política fiscal dos governos esta-
duais e municipais.   

1Ver entrevista de Afonso, na Revista Comsefaz, n. 
3. Disponível em: https://tinyurl.com/yd84t8j5. 

2O estudo está disponível em: https://www.oecd 
-ilibrary.org/economics/fiscal-constitutions-an-
empirical-assessment_5jrxjctrxp8r-en.  

3Ver Hooghe et al., 2008. 

4Ver Afonso e Ribeiro ,2019. 
Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/339302598_Descoordenacao_
fiscal_na_Federacao_brasileira. 

5Ver Mendes, 2020. Disponível em: 
https : //w w w.insper.edu.br/wp - content/
uploads/2020/08/Crise-fiscal-dos-estados_40-
anos-de-socorros-financeiros-e-suas-causas.pdf.

6Echeverria e Ribeiro, 2018. Disponível em:  
https://estudosinstitucionais.com/REI/article/
view/249. 

7Instituição Fiscal Independente. Disponível 
em: https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.
br/politica-economica/pesquisa-academica/
alguns-principios-para-desenhar-regras-fiscais. 

8Ver FMI, 2017,  e Afonso e Ribeiro, 2016. Dispo-
níveis em: https://bit.ly/3hqouRd e https://bit.
ly/3vGYvxp, respectivamente.

9Secretaria do Tesouro Nacional, 2020. Disponí-
vel em: https://bit.ly/3sruDTA.

Gráfico 3 Receita bruta* e PIB local per capita,  
por estado – em 2019
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados da STN/PAF e do IBGE.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Nos próximos anos, o Brasil deverá superar o nível 
de investimento em infraestrutura da última década. 
Sustentar esse ritmo, entretanto, ainda depende de 
se eliminar barreiras pelo caminho

Muito a fazer

Cobertura de internet móvel impecá-

vel. Estradas que são um tapete. Rios 

despoluídos. Esse grupo de imagens 

agradáveis, que provavelmente você 

incluiria ao pensar um lugar ideal, 

dependem de um nível de investimen-

to em infraestrutura que o Brasil não 

tem sido capaz de honrar há várias 

décadas. O país, que nos anos 1980 

chegou a acumular um estoque de 

infraestrutura de 60% do PIB, hoje 

registra quase metade desse valor. E 

o resultado, além de um cenário de 

bem-estar social distante do descri-

to acima, é a perda de competitivi-

dade, produtividade, além de uma 

alavanca poderosa para dinamizar a 
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própria atividade econômica. Não à 

toa, não são poucos os economistas, 

de diferentes linhas de pensamento 

– como Fernando de Holanda Bar-

bosa (https://bit.ly/3KwwufX) e Nel-

son Barbosa (https://bit.ly/3I218fw), 

ambos entrevistados pela Conjun-

tura Econômica – que apontam a 

necessidade de se priorizar a retoma 

da desse investimento, especialmente 

o público.

Ainda que o caminho para se 

fechar o hiato de infraestrutura no 

Brasil seja longo, nos últimos anos 

o país tem avançado em uma frente 

importante para alcançar esse obje-

tivo, aprimorando as ferramentas 

de concessão de projetos à iniciati-

va privada. Graças a isso, os inves-

timentos anuais em infraestrutura 

estimados pelo governo federal de-

verão superar a marca dos R$ 200 

bilhões a partir deste ano, chegando 

a R$ 240 bi em 2024. Na última 

década, de acordo com levantamen-

to realizado pela Associação Brasi-

leira da Infraestrutura e Indústrias 

de Base (Abdib), a média anual de 

investimento foi de R$ 150 bilhões 

– valores a preços de 2020. O pico 

desse período aconteceu em 2014, 

com R$ 188 bilhões, quando tam-

bém se registrou a maior participa-

ção do investimento público, com 

R$ 73,5 bilhões. 

O marco inicial desse mais re-

cente impulsionamento, apontam 

especialistas, foi a instituição do 

Programa de Parcerias e Investimen-

to (PPI), iniciativa do ex-presidente 

Michel Temer, transformada em lei 

em setembro de 2016. “Com o PPI, 

mudou-se a estrutura de governan-

ça dos projetos de concessões para 

a iniciativa privada. Foi estabelecido 

dentro de um conselho, ligado ao pre-

sidente da República, os principais 

ministérios envolvidos na questão, 

com os bancos oficiais participando 

desse processo. E começou-se uma 

articulação importante com as agên-

cias reguladoras e com os órgãos de 

fiscalização e controle”, descreve Ve-

nilton Tadini, presidente da Abdib. 

Armando Castelar, pesquisador as-

sociado do FGV IBRE, afirma que o 

PPI conseguiu equacionar de forma 

mais bem-sucedida a estruturação de 

projetos, preocupação já presente no 

governo de Dilma Rousseff, refletida 

em iniciativas como a regulamenta-

ção dos procedimentos de manifesta-

ção de interesse (PMIs). “Com isso, 

diferentemente do que se teve no ci-

clo anterior – que era uma listagem 

de projetos sem esse nível de organi-

zação, provocando um tiroteio entre 
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Cenário de 
referência

Cenário 
transformador

2016-20 -3,2 -3,2

2021-25 8 9,7

2026-30 10,8 18,5

2031-35 8,1 14,7

2036-40 6,2 13,4

2041-45 5,6 12,6

2046-50 4,9 11,5

Fonte: CIP-Infra/Pilpi 2021-2050.

Cenários de crescimento considerados no Pilpi
PIB % acumulado em 5 anos

Fluxo necessário de investimento em 
infraestrutura por cenário 

R$ bilhões de 2020

FONTE: CIP-Infra/Pilpi 2021-2050 .

os entes públicos –, você mudou a 

estrutura de governança, e colocou 

inclusive a Empresa de Planejamento 

e Logística (EPL) para funcionar efe-

tivamente. Primeiro dentro do PPI, 

depois ligada ao próprio Ministério 

de Infraestrutura”, completa Tadini. 

Levantamento da Abdib indica que, 

no triênio de 2019-21, foram efetu-

ados 115 leilões no setor, com gera-

ção de R$ 125 bilhões em outorgas 

e expectativa de mais de R$ 500 bi-

lhões de investimentos. 

Outro ator que colaborou para 

essa melhora foi o BNDES, que se 

fortaleceu no papel de estruturador 

de projetos, sendo recentemente re-

conhecido pela plataforma Infralo-

gic como a instituição com a maior 

carteira de estruturação de PPPs, 

concessões e privatizações do mun-

do. Hoje o banco conta com mais 

de 140 projetos em estruturação e 

19 projetos leiloados, que somam 

R$ 383 bilhões em investimentos 

previstos. Para o ranking da Infra-

logic, contaram apenas 33 projetos 

que somam R$ 124 bilhões, pois o 

ranking exclui os já leiloados, os 

relacionados a parques e florestas 

e os que não tiveram alteração de 

status entre 2019 e 2021. Ainda 

assim, o banco ficou à frente de 

consultorias privadas como EY, 

PwC e KPMG, e da International 

Finance Corporation (IFC), que o 

seguem no ranking. Os projetos já 

leiloados concentram-se em priva-

tizações e concessões de energia 

elétrica e saneamento. Desse últi-

mo setor, os mais celebrados são 

os leilões de concessão dos quatro 

blocos da Cedae, companhia do 

Rio de Janeiro, que arrecadaram 

R$ 24,8 bilhões e devem gerar 

R$ 32 bilhões em investimentos. 

“Houve evolução na qualidade 

técnica dos projetos no que diz res-

peito à mitigação de riscos, a não se 

querer estabelecer limites inconsis-

tentes para taxa de retorno do inves-

tidor. Tanto é que nos últimos anos 

os leilões foram exitosos em todos 

os segmentos: do aeroportuário, em 

que já vamos para a sétima rodada, 

ao saneamento, com o novo marco 

legal, que já teve regulamentadas vá-

 -
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Evolução dos investimentos em infraestrutura
R$ bilhões, a preços de 2020

Fonte: Abdib.

67,1 64 71,9 72,9 73,5
51,4 42,3 41,4 40,2 36,3 26,2

85,3 100,2
103,5 114 115

104,4
85,8 84,2 93,7 93,2

98
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Público Privado

rias regras, como para limitar a ati-

vidade de companhias estatais sem 

capacidade financeira de cumprir as 

metas de universalização determina-

das, sob pena de perder contratos”, 

diz Tadini. Fernando Pompermayer, 

subsecretário de Planejamento da 

Infraestrutura Nacional da Secreta-

ria de Desenvolvimento da Infraes-

trutura do Ministério da Economia, 

também destaca o fato de as proje-

ções de demanda usadas nos contra-

tos de concessão agora serem mais 

realistas. “Para se ter uma ideia, o 

estudo da concessão do Galeão (re-

alizada em 2013, desfeita este ano 

a pedido da concessionária RioGa-

leão, controlada pelo grupo Chan-

gi) sequer levava em conta determi-

nantes demográficas; a previsão de 

crescimento do PIB foi estabelecida 

em 3,6% ao ano durante 40 anos, 

com base no relatório Focus para 

o ano seguinte. Hoje as premissas 

de crescimento que embasam esses 

contratos são muito mais robustas 

tecnicamente”, diz Pompermayer. 

Outra questão que melhorou, den-

tro do próprio planejamento seto-

rial, é um maior cuidado para se 

evitar projetos que concorram pela 

mesma demanda. “Em 2012, por 

exemplo, tinha duplicação de fer-

rovia, construção de hidrovia, tudo 

na mesma rota, visando capturar a 

mesma exportação de soja de uma 

região. Não ia ter volume de carga 

para vários projetos. O investidor 

privado olhava isso e se perguntava: 

o que vale, afinal? Resultado: ne-

nhum dos projetos saiu.” O subse-

cretário destaca que, ao se trabalhar 

com premissas mais críveis para os 

contratos, atrai-se investidores mais 

qualificados, ampliando a chance de 

sucesso. Bem como de pavimentar 

o caminho para novas concessões, 

como mostra reportagem da Con-

juntura Econômica de novembro 

(https://bit.ly/3sWLXA5).

Pompermayer faz parte da equipe 

que elaborou o primeiro Plano Inte-

grado de Longo Prazo da Infraestrutu-

ra 2021-2050 (https://bit.ly/3CsdfBx), 

coordenado pelo Comitê Interminis-

terial de Planejamento da Infraestru-

tura (CIP-Infra) do governo federal.  

Entre os objetivos do Pilpi, como é 

conhecido, está a uniformização das 

premissas socioeconômicas dos diver-

sos planos setoriais, buscando harmo-

nizar projeções de demanda, incorpo-

rando sinergias entre diferentes setores 

e, sempre que possível, levando a solu-

ções que permitam ganhos de eficiên-

cia, desde que respeitada a autonomia 

de cada pasta.

O Pilpi envolve o trabalho de 

dez ministérios e cobre seis setores: 

transportes; mobilidade; energia 

elétrica e gás natural; saneamento 

e recursos hídricos; telecomunica-

ções; e infraestrutura de pesquisa 

e desenvolvimento. O plano traça 

projeções para dois cenários prin-

cipais: o de referência, que leva em 

conta o atual estado regulatório e 

fiscal, e outro transformador que, 

além de maior projeção de cresci-

mento, também prevê avanços em 

alguns marcos, como o do setor 

elétrico e da mobilidade urbana. 

A previsão é de que tais cenários 

sejam atualizados a cada 2 anos. 

“Para essa primeira versão, nossa 

fonte foram basicamente os planos 

setoriais que já existiam, além de 

estudos próprios na ausência dos 

mesmos, como no caso da mobi-

lidade urbana. A ideia, posterior-

mente, é que o Pilpi gere um fluxo 

de informação de mão dupla, for-

necendo premissas como de cres-

cimento econômico e demográfico 

para esses mesmos planos setoriais 

– o que em alguma medida já acon-

teceu em energia (PDE 2030) e o 

de transportes (PNL 2035), com os 

quais já pudemos colaborar”, diz. 
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Base de Alcântara: Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações que atrair a iniciativa privada para a implantação, em 
parceria, do Centro Espacial de Alcântara

Foto: Warley de Andrade/TV Brasil

O Pilpi também prevê avaliação 

socioeconômica de novos projetos, 

bem como de impacto ambiental. 

Dois lados da moeda
Ainda que projetar o horizonte de 30 

anos à frente pareça um exercício de 

futurologia pouco certeiro, Castelar 

ressalta sua utilidade para ordenar 

prioridades. E diz com a experiência 

de quem, em meados da década de 

1980, em início de carreira, traba-

lhou com projeção de tráfego aéreo 

no Aeroporto Internacional de Gua-

rulhos, em São Paulo, hoje um dos 

principais hubs da América Latina. 

“Fazíamos cálculos em maquini-

nhas HP, usando projeções de PIB de 

10% ao ano, alimentados pela per-

cepção de que a realidade daquele 

momento era transitória, e logo vol-

taríamos aos níveis de crescimento 

do início dos anos 1970”, recorda. 

Ter critérios claros e abrangentes, 

como de rentabilidade, impacto, de-

vidamente classificados, é parte da 

boa prática recomendada em nível 

internacional, e muito bem-vinda no 

Brasil, defende. 

Para Castelar, outro ponto que 

joga a favor de uma visão de mais 

longo prazo é que a evolução des-

sa capacidade de planejar a infra-

estrutura brasileira observada nos 

últimos anos veio acompanhada do 

reconhecimento, pela sociedade, da 

incorporação da iniciativa privada 

no processo. “Na cabeça do brasilei-

ro, infraestrutura já se transformou 

em uma atividade essencialmente 

privada. Veja o caso da renova-

ção da concessão da cobiçada Via 

Dutra, que liga o Rio de Janeiro a 

São Paulo. Aconteceu sem qualquer 

questionamento quanto ao modelo 

de negócio”, diz. “Da mesma for-

ma que qualquer linha de governo 

que venha a presidir o país tampou-

co deverá questionar a presença do 

privado. No caso de um governo 

de esquerda, no máximo valorizará 

a infraestrutura como alavanca de 

crescimento – ideia que não pode ser 

vista como instrumento de política 

anticíclica, já que leva tempo para 

trazer resultados – e talvez envolva 

mais bancos públicos em financia-

mentos subsidiados. Mas não vejo 

mais espaço para se alimentar uma 

dicotomia entre público e privado.”

Mesmo apontando um cenário 

mais promissor para o investimen-

to em infraestrutura, entretanto, os 

ganhos apresentados no Pilpi ainda 

não atendem à demanda necessária 

para o país cobrir o hiato engorda-

do por décadas no setor e manter 

um nível adequado de oferta de 

infraestrutura. Cálculos do econo-

mista Cláudio Frischtak, da Con-

sultoria Inter.b, apontam que para 

isso o país demandaria um investi-

mento mínimo anual de 4% do PIB, 

ao menos por 20 anos. No cenário 

de referência, o Pilpi indica que os 

investimentos ficariam pouco acima 

da média histórica de 2,2% do PIB, 

até 2035, desde que confirmados os 

efeitos positivos especialmente nos 

setores de telecom, com o leilão de 

5G, e de saneamento, com a expan-

são da cobertura via concessões. Já 

o cenário transformador prevê que 

os investimentos alcancem 3% do 
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Rodoviário 14,4 18,8 22,1 32,4 32,1 26,4 26,8 27,2 27,6 27,9

Ferroviário 6,7 10,4 15,2 16,6 17,0 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8

Aquário 4,4 8,2 10,1 8,3 6,1 5,0 5,1 5,2 5,2 5,3

Aéreo 1,7 2,6 3,0 1,8 2,3 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0

Total 27,2 40,0 50,4 59,1 57,5 47,3 48,0 48,7 49,4 50,0

Investimento em transportes (R$ bilhões)
Cenário de referência

Fonte: CIP-Infra/Pilpi 2021-2050.

Ferrovias: nesse segmento, a carteira do Programa de Parcerias de 
Investimento contempla as contrapartidas das renovações antecipadas de 
concessões existentes e novos trechos a serem implantados

PIB de 2024 a 2033 – horizonte co-

berto pelos projetos atuais.

“O entrave que nos impede de cres-

cer mais, e que está refletido no plano 

do governo, é calcular a expansão do 

setor com base na evolução do de-

sembolso privado, sem olhar para a 

necessidade de recomposição do gasto 

público”, avalia Tadini, da Abdib. O 

executivo lembra que, enquanto em 

setores como telecom e energia esse 

estoque de investimento se resolverá 

na mão do privado, há outros, como 

transporte e logística, que ainda de-

penderão de recursos públicos para 

manutenção e expansão. “No caso 

do setor de energia, por exemplo, na 

hora em que se concluir a privatiza-

ção da Eletrobras, ficaremos com a 

geração praticamente 100% nas mãos 

com capital privado, com exceção da 

geração nuclear e Itaipu, que é bina-

cional. Essa transição vai melhorar a 

capacidade de alavancagem de seg-

mentos que estavam com problemas 

por baixo investimento, porque não 

terão mais limites de endividamento, 

ou qualquer amarra relativa a uma es-

tatal”, diz. “Já em transporte e logísti-

ca, o que avançamos em participação 

privada nos últimos anos, perdemos 

em gasto público, e o que temos não 

será suficiente para cobrir nossas ne-

cessidades”, afirma. Ele lembra que, 

em 2020, os investimentos nesse setor 

representaram 0,31% do PIB, quando 

eram necessários 2,2% para atender à 

demanda. Tadini destaca especialmen-

te o setor rodoviário, que com o atual 

programa de concessões, a serem lici-

tadas este ano e em 2023, poderá du-

plicar a participação da iniciativa pri-

vada na malha pavimentada, de 15% 

para 30%. “É um grande avanço. E 

ouso dizer que nenhum programa de 

concessão de rodovias é maior que 

o brasileiro. Na Europa, a média de 

participação privada nesse setor é de 
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BNDES, na liderança mundial em 
estruturação de projetos

Distribuição da carteira, por número de projetos

Fonte: BNDES.
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Infraestrutura urbana

Energia

Infraestrutura social

Tecnologia e comunicação

Outros

Total: 159 projetos, que envolvem R$ 382 bilhões em capital

Esses projetos já resultaram em: 4 leilões de saneamento, com 
investimento estimado total de R$ 33,6 bilhões; e  4 leilões de energia 
elétrica, somando investimento estimado de R$ 19,54 bilhões

 em capital

Esses projetos já resultaram em: 4 leilões de saneamento, com 
; e  4 leilões de energia 

R$ 19,54 bilhões

Cenário de referência para investimento em 
infraestrutura de telecom no médio prazo 

R$ bilhões de 2020

27,63

36,46
38,72 39,13 38,58 37,69 37,3 37,13

33,39 32,39

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: CIP-Infra/Pilpi 2021-2050.

2%. Nos Estados Unidos, é absoluta-

mente insignificante”, diz. “Mas isso 

não vai resolver. Dados da Confede-

ração Nacional do Transporte (CNT) 

indicam que mais de 30% das rodo-

vias do Brasil estão em estado ruim ou 

péssimo. Não dá para se iludir achan-

do que a iniciativa privada vai cobrir 

tudo isso, curar mau-olhado, trazer de 

volta a mulher amada”, afirma. A esse 

grupo, Tadini também soma ferrovias 

estruturantes e estruturas portuárias 

complexas que, defende, também não 

poderão prescindir do Estado. 

Parte desse debate sobre a abertu-

ra de espaço fiscal para o investimen-

to público concentra-se no futuro do 

teto de gastos. Em função da baixa 

capacidade observada até agora em 

se reordenar as despesas obrigatórias 

dentro do Orçamento, o cumprimen-

to do teto tem recorrentemente se 

dado com o corte de despesas discri-

cionárias, entre as quais se encontra 

o investimento. “Não sou contra o 

teto. O que está acontecendo é que 

estamos com uma amarra que não 

surtiu o efeito desejado, de que fa-

zendo uma Reforma da Previdência e 

outra administrativa – que não ocor-

reu – mudaríamos o perfil do gasto, 

e podendo alocar mais recursos em 

investimento.” Tadini se une ao coro 

dos que defendem uma reforma do 

teto que excepcionalize o investimen-

to, citando o caso do Peru. “Diga-se 

de passagem, é o único modelo de li-

mite de gastos que deu certo”, defen-

de. “Dado que temos um orçamento 

enrijecido, com grande parcela das 

receitas vinculadas, crescendo iner-

cialmente, continuaremos ajustando 

o teto em cima do investimento. E fi-

caremos com uma relação de investi-

mento público em relação ao PIB in-

compatível com um país com o nosso 

estágio de desenvolvimento.”

Claudio Frischtak destaca que re-

cuperar o investimento público tam-

bém passa por melhorar a governan-

ça do gasto público. “A alocação e 

a qualidade do investimento público 

ainda são questões não resolvidas. 

Ainda que haja tentativas no sentido 

de melhorar o planejamento, condu-
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Cedae: a concessão da companhia de saneamento do Rio de Janeiro foi 
dividida em quatro blocos e prevê R$ 32 bilhões em investimentos

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Geração de energia elétrica 60.292,44

Fonte eólica 20.000,58

Pequenas centrais hidrelétricas 2.798,63

Fonte fotovoltaica 6.785,33

Usinas hidrelétricas 1.228

Usinas termelétricas a biomassa 3.136,76

Usinas termelétricas a diesel 188,93

Usinas termelétricas a gás natural 8.510,93

Usinas térmicas nucleares 17.123,28

Usinas termelétricas a resíduos 
sólidos urbanos

520,00

Transmissão 62.494,88

Total geral 122.787,25

Fonte: CIP-Infra/PILPI 2021-2050.

Projetos de grande porte em andamento 
em energia elétrica
Custo (R$ milhões)

60.292,44

20.000,58

2.798,63

6.785,33

1.228

3.136,76

188,93

8.510,93

17.123,28

520,00

62.494,88

122.787,25

zir análise de custo-benefício, con-

tinuamos com problemas bastante 

graves. Que estão relacionados, em 

última análise à questão política do 

nosso país”, afirma. Frischtak res-

salta que, no âmbito subnacional, 

alguns avanços têm se destacado, 

como o planejamento do investi-

mento observado em estados como 

Ceará e Rio Grande do Sul – no caso 

deste último, ressalva, avançando à 

medida que se recupera de uma crise 

fiscal aguda. “Vemos que no último 

ano muitos estados melhoraram sua 

arrecadação, boa parte em função 

do processo inflacionário, mas pou-

cos ainda contam com mecanismos 

de governança adequados.”

Voltando ao âmbito federal, Fris-

chtak também defende a urgência de 

se estender os esforços de ampliação 

do investimento em infraestrutura 

ao âmbito do gasto público, com o 

estabelecimento de hierarquias que 

projetem racionalidade econômica 

nas escolhas, para minimizar a má 

alocação. “Nossa economia política 

é bastante perversa, e muitas vezes 

privilegia projetos de interesses es-

pecíficos que não são de interesse 

público, com alta fragmentação e 

nenhuma análise de custo-benefí-

cio”, diz, citando os R$ 16,5 bilhões 

destinados no orçamento de 2022 a 

emendas do relator. “Isso é seríssimo. 

Enquanto, na outra ponta, o Depar-

tamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT), responsá-

vel por manter as rodovias federais, 

tem o menor orçamento para inves-

timentos em pelo menos dez anos”. 

Em 2022, serão R$ 6,2 bilhões pre-

vistos, contra R$ 9 bilhões em 2012 
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Setor/subsetor 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Infraestrutura hídrica 1,6 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Água e esgoto 13,7 16,7 18,9 23,1 23,7 24,0 24,2 24,3 25,0 25,8

Drenagem urbana - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Resíduos sólidos urbanos 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Total de investimentos 15,90 20,10 21,80 26,10 26,70 27,00 27,30 27,30 28,10 28,90

Investimento % do PIB 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Estoque (R$ bilhões) 290 303 317 335 354 372 391 409 427 446

Estoque (% do PIB) 3,8% 3,9% 4,0% 4,1% 4,3% 4,4% 4,5% 4,6% 4,8% 4,9%

Estoque per capita (R$/pessoa) 1.358 1.408 1.465 1.541 1.616 1.691 1.764 1.835 1.908 1.982

Investimentos e estoque estimado para os subsetores  
de saneamento básico no cenário de referência

R$ bilhões de 2020

Fonte: CIP-Infra/Pilpi 2021-2050.

– valor nominal, que corrigido pela 

inflação seria ainda maior. Uma das 

iniciativas mais recentes nesse sen-

tido é PEC 1/2021, aprovada em 

fevereiro no Senado, que determina 

que pelo menos 70% dos recursos 

obtidos com outorgas onerosas de 

obras e serviços de transportes sejam 

reinvestidos no próprio setor.

Questão de foco
Além do equilíbrio entre público e 

privado, e uma boa governança em 

ambos, para serem virtuosos os inves-

timentos também precisam chegar em 

terreno previamente preparado – seja 

por uma boa regulação, seja por um 

diagnóstico consistente que adeque 

as escolhas a mudanças no contexto 

de cada atividade. Um exemplo desse 

desafio é o setor de infraestrutura hí-

drica, que por meio de barragens, ca-

nais e sistemas adutores determina os 

beneficiários desse recurso. Na crise 

hídrica de 2021, por exemplo, a falta 

de uma regulação adequada sobre seu 

uso levou vários setores – como de 

pesca, turismo e transporte – a inter-

romper suas atividades em detrimen-

to da demanda de geração de energia 

elétrica, sem compensação adequada. 

“Nessa área, ainda estamos longe das 

boas práticas internacionais. O gar-

galo ainda é implementar um marco 

legal que permita a cobrança ao usuá-

rio. Não é fácil de fazer”, diz Pomper-

mayer. Ele lembra que há o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, legal-

mente instituído para avançar nesse 

debate. “O problema é a resistência 

em aceitar que esse recurso tem valor 

econômico, que é insumo para uma 

série de atividades. Se fosse permitida 

a comercialização, de forma transpa-

rente, quando há uma crise hídrica, o 

setor elétrico poderia pagar por esse 

insumo, e outros que avaliassem seu 

impacto poderiam comprar os direi-

tos de uso”, diz, ressaltando que a de-

cisão tomada em comitês nem sempre 

é representativa de todas as atividades 

e gera insegurança, inclusive para o 

investidor. “É um fator de alto risco. 

Imagine se você constrói uma hidrelé-

trica, um sistema de irrigação ou uma 

indústria intensiva em recurso hídrico 

e 5 anos depois lhe cortam a outorga 

obtida porque simplesmente foi voto 

vencido. Quem vai querer investir em 

um ambiente assim?” 

No caso do setor elétrico, Joisa 

Dutra, diretora do Centro de Estudos 

de Regulação e Infraestrutura (FGV 

Ceri), lembra que o contexto de cri-

se hídrica, além de outros temas re-
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Malha existente e hiato de infraestrutura de mobilidade urbana
(extensão em km)

14
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426,6
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213
168

492

45
83

672

367,1

VLT Metrô pesado Metrô leve BRT média
distância

Trem pesado Trem leve BRT longa
distância

R$ bilhões

Existente A construir
Fonte: CIP-Infra/Pilpi 2021-2050.

lacionados às mudanças climáticas, 

acentua a necessidade de ampliar a 

análise dos rumos do setor. Em artigo 

desta edição (ver pág. 40), ela destaca 

que PL 414/21, que altera o marco 

do setor elétrico, incentiva o aumen-

to de contratação de energia no am-

biente livre, mas que os leilões de ca-

pacidade que determinam a geração 

futura ainda são determinados pelo 

governo, com custos distribuídos en-

tre consumidores tanto do ambiente 

regulado como do livre. “Esse meca-

nismo é uma porteira para a boiada 

de lobbies que buscam recursos para 

manter em operação plantas a com-

bustíveis fósseis que têm dificuldade 

de se viabilizar em um mundo com 

crescente participação de fontes va-

riáveis de energia (VREs)”, diz. Para 

ilustrar esse impacto, ele cita o resul-

tado do primeiro leilão de reserva de 

capacidade realizado em dezembro, 

que foi celebrado como marco do 

novo modelo, e “nos amarra a con-

tratos de usinas termelétricas caras 

pelas próximas duas décadas, sem 

contar o custo das emissões”.

Outra área desafiadora é a da 

mobilidade urbana, onde a previsão 

de grandes obras envolvendo VLTs, 

BRTs e metrôs tampouco conver-

sa com um planejamento que leve 

em conta vários desafios atuais do 

transporte público coletivo urbano, 

sendo o mais sério a insuficiência de 

recursos via tarifa para financiar o 

sistema como um todo. “Precisamos 

ao menos implementar o previsto no 

atual marco legal, que é explorar ou-

tras fontes de receita e tributos como 

o IPTU, a valorização imobiliária, 

e revertê-lo ao transporte coletivo 

para ter uma boa infraestrutura”, diz 

Pompermayer. O que também preci-

sa conversar com novas possibilida-

des trazidas pelo avanço tecnológi-

co, como do transporte eletrificado, 

com modelos de negócios que pro-

movam novas fontes de geração de 

recursos. “Estamos falando de uma 

centena de cidades com mais de 300 

mil habitantes que poderiam passar 

por um processo de revisão, num es-

forço grande”, diz. Tadini, por sua 

vez, lembra do projeto que, entre as 

diretrizes para a mobilidade urbana, 

cria o Sistema de Informações dos 

Transportes Metropolitanos, a Auto-

ridade Metropolitana de Transportes 

e o Fundo Metropolitano de Trans-

porte Público, fundamentais para 

aprimorar o planejamento nessas re-

giões. Esse projeto é um dos sete que 

fazem parte de uma agenda legislati-

va que a Abdib defende como prio-

ritária para a sustentabilidade de um 

círculo virtuoso no setor. “O espaço 

legislativo é curto, mas seria impor-

tante para mantermos o fôlego.” 

Também fazem parte da lista os pro-

jetos de lei que tratam de debêntures 

de infraestrutura (PL 2.646/2020), 

do licenciamento ambiental (PL 

2.159/2021), e de concessões (PL 

7.063/2017). “Essa agenda evoluiu 

muito de 2019 para cá. E é por isso 

que não gostaríamos de perder esse 

hiato. Sabemos que a partir de maio/

junho o Congresso estará focado no 

processo eleitoral no âmbito federal 

e nos estados. Temos cerca de 60, 

90 dias para trabalhar, e continuar 

abrindo caminhos”, conclui. 
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O saneamento é considerado um 

dos setores mais promissores em 

atração de investimento em infra-

estrutura. Como avalia a contribui-

ção do novo Marco, e como este 

tem colaborado para a expansão da 

operação da Aegea?

A Aegea foi criada em 2010, e ini-

ciou com duas concessões – de 

Campo Grande (MS), a Águas de 

Guariroba, e a concessão da Região 

dos Lagos (RJ), a Prolagos. Hoje es-

tamos em 154 cidades, 13 estados, 

e servimos uma população de 21,4 

milhões de pessoas. Um dos eventos 

transformacionais da empresa sem 

dúvida foi a vitória nos dois princi-

pais blocos do leilão da concessão da 

Cedae, no Rio, no ano passado (tota-

lizando outorga de R$ 14,5 milhões, 

Capex estimado em R$ 24,4 bilhões, 

e cujas áreas de concessão atendem a 

9,8 milhões de habitantes). 

O novo Marco do Saneamento 

estimulou esse processo, ainda que 

André Pires
CFO da empresa de saneamento Aegea

Foto: Divulgação

“Mesmo com mercado mais 
volátil, interesse em financiar 
o saneamento se mantém”

a estruturação do projeto de conces-

são da Cedae tenha ocorrido antes 

de sua promulgação. Ainda que não 

contenha necessariamente as mes-

mas metas contratuais estabelecidas 

na lei (cobertura de 99% para abas-

tecimento de água e 90% para cole-

ta e tratamento de esgoto até 2033), 

está muito alinhada com ela. E con-

sideramos que, daqui para frente, 

haverá uma aceleração de projetos. 

Hoje nossa participação, que é de 

50% no mercado privado de sane-

amento, representa apenas 20% do 

mercado total. Estimativas indicam 

que precisaremos de R$ 700 bilhões 

até 2033 para fazer frente às metas 

definidas no Marco do Saneamento. 

Portanto, ainda será preciso muita 

ajuda do setor privado, e parte im-

portante do nosso desafio é equali-

zar a estrutura de capital. 

A atual conjuntura político-econômi-

ca brasileira tem dificultado a cap-

tação de recursos para sustentar as 

operações privadas em saneamento?

Historicamente, o financiamento 

do setor sempre se deu por meio de 

bancos de fomento, como BNDES e 

a própria Caixa. Mas, claramente, 

para o montante de recursos que 

precisaremos nos próximos 10, 12 

anos, e impossível que isso seja fi-

nanciado sem o mercado de capi-

tais, além dos próprios bancos co-

merciais. A Aegea identificou isso 

há bastante tempo, e hoje 60% de 

nossas fontes de funding de dívida 

vêm tanto do mercado de capitais 

local como internacional, distri-

buindo papéis para investidores de 

diversas características de pessoas 

físicas a institucionais. 

Nos últimos anos, essa tendência 

se intensificou, pois o mercado come-

çou a entender melhor o negócio do 

saneamento, que não era facilmente 

compreendido. Além disso é um ne-

gócio que tem a característica ESG 
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(ambiental, social e de governança 

corporativa, na sigla em inglês), e 

isso atrai investidores. 

Assim, digo que há interesse gran-

de, e as fontes estão aí. Se vai ficar 

difícil ou mais fácil, dependerá das 

condições de mercado. Mesmo com 

o mercado mais volátil como obser-

vado nos últimos meses, entretanto, 

não temos visto o financiamento de-

saparecer. Ele muda de preço, pois 

se as taxas de juros aumentam, na-

turalmente fica mais caro. Mas de 

maneira geral o mercado bancário 

privado e de capitais aprendeu me-

lhor com o setor e tem se interessado 

em participar. 

A falta de atração de concorrência 

internacional nos leilões até agora 

realizados é um mau sinal?  

O investidor estrangeiro tem entra-

do com participação nas empresas 

privadas. No caso da Aegea, um 

dos nossos acionistas é o Fundo 

Soberano de Cingapura (GIC), e 

em outras empresas também acon-

tece isso. Talvez ainda não tenha-

mos visto operadores estrangeiros 

porque estamos numa fase inicial. 

Mas não descarto a possibilidade 

de que, daqui a alguns anos, com 

o setor mais maduro, tenhamos 

mais operadores interessados. Sa-

bemos que também é preciso uma 

conjuntura mais estável, mas não  

acho impossível. 

Dois fatores têm sido apontados 

com certa preocupação por analis-

tas para a consolidação do Marco do 

Saneamento. O primeiro é de certa 

lentidão no processo de uniformiza-

ção regulatória do setor, a cargo da 

Agência Nacional de Águas (ANA). 

E, o segundo, o destino das empre-

sas estatais de saneamento que 

não conseguirem provar capacida-

de financeira para honrar os inves-

timentos previstos no Marco – a lei 

prevê como prazo 31 de março para 

que apresentem essa comprovação, 

sob pena de perder os contratos. 

Considera que esses efetivamente 

são temas determinantes para o 

fortalecimento da lei?

No caso da ANA, temos que lem-

brar que, diferentemente de outras 

reguladoras, seu objetivo é emanar 

as diretrizes gerais, mas a regula-

ção ainda fica a cargo das agências 

locais. Por isso, não vejo esse como 

um ponto crítico para a evolução 

do setor. Claro que uma uniformi-

zação dessas diretrizes é positiva, 

mas a Aegea tem crescido nesse 

modelo de regulação regionalizada 

sem impeditivo. 

Já a questão do decreto de via-

bilidade financeira, realmente é um 

tema que não está muito claro, como 

vai se desenrolar. Efetivamente exis-

te um prazo estipulado, final de 

março, para que de alguma forma as 

companhias provem capacidade de 

cumprimento das metas, caso con-

trário os contratos estariam disponí-

veis. Isso abre oportunidades para as 

empresas privadas, pois aumentarão 

as chances de cidades ou regiões bus-

carem um novo concessionário para 

operar o serviço de água e esgoto. 

Mas acho que a tendência é de que 

esses contratos não caiam da noite 

para o dia. Ainda deverá haver um 

processo de transição.

Esse é um tema que gera preocu-

pação no curto prazo. Mas, tendo 

indefinição ou não, é muito difícil 

imaginar que esse processo de au-

mento de participação dos privados 

no setor seja paralisado ou desace-

lerado em função desse tema. Digo 

isso porque hoje está claro que os es-

tados e municípios que fizeram esse 

movimento de conceder as operações 

se beneficiaram sob vários aspectos, 

tanto do ponto de vista fiscal, levan-

do em conta outorgas que foram 

pagas, como do ponto de vista da 

qualidade do serviço. Veja o caso de 

cidades em que operamos há algum 

tempo, como no caso das concessões 

Águas de Guariroba e Prolagos. Lá, 

em que a cobertura de esgoto já su-

perou 80%, houve queda de 65% 

nos gastos públicos em internações 

hospitalares decorrentes de doenças 

por veiculação hídrica. Sem falar na 

É muito difícil  

imaginar que o  

processo de aumento  

de participação dos 

privados no setor 

seja paralisado ou 

desacelerado



CAPA INFRAESTRUTURA

3 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  202 2

melhora do meio ambiente, como 

é o caso da lagoa de Araruama, na 

Região dos Lagos, que estava morta 

no começo dos anos 2000 e hoje está 

completamente revitalizada. Então, 

os benefícios são tão evidentes, inde-

pendentemente de qualquer cunho 

ideológico, que é difícil imaginar que 

esse movimento vai ser paralisado 

ou mesmo desacelerado. 

Vários setores econômicos têm so-

frido com o impacto da pandemia 

nas cadeias de suprimento, que ain-

da não foram normalizadas. Como 

esse problema afeta o setor de sa-

neamento? Ainda é uma preocupa-

ção em 2022?

Ainda é um fator preocupante para 

este ano, sim. Em 2021, tivemos o 

reflexo do que vimos em outros se-

tores, de aumento de custo e mesmo 

falta de alguns materiais, matéria-

prima em geral. No caso da nossa 

operação, entretanto, o investimento 

é mais pulverizado. Não temos gran-

des projetos de Capex (despesa de 

capital ou investimento em bens de 

capitais), como acontece na indústria 

pesada. Então, buscamos lidar com a 

situação investindo na construção de 

um relacionamento de longo prazo 

com nossos principais fornecedores, 

para os quais éramos compradores 

eventuais. A cadeia de fornecimen-

to para o setor de saneamento não 

é tão desenvolvida; então, passamos 

a costurar esse relacionamento, com 

um programa de aquisição de longo 

prazo, garantindo para o fornecedor 

que ele terá uma linha de produção 

fechada conosco, buscando dessa 

forma garantir nosso abastecimento. 

Quando olhamos para os nossos 

custos, o principal da linha de des-

pesas operacionais é a mão de obra, 

seguida de energia, e logo alguns ma-

teriais, especialmente produtos quí-

micos. Na parte de energia elétrica, 

hoje 80% do nosso consumo já está 

contratado no mercado livre, o que 

nos permite certa definição em rela-

ção à margem que podemos atingir, 

mitigando esse risco de preço. E, do 

ponto de vista do negócio em si, vale 

lembrar que, nas diversas concessões 

em que operamos, nossa receita é 

contratualmente indexada à inflação. 

Em fevereiro a empresa divulgou 

os resultados de 2021, apontando 

lucro triplicado no quarto trimestre 

em relação ao mesmo período de 

2020. A que se deve esse aumento?

Tivemos um 2021 realmente muito 

forte, por um conjunto de fatores. 

À medida que se vai 

fazendo investimentos, 

especialmente na 

expansão de rede de 

esgoto, amplia-se a 

cobrança e isso se reflete 

nos resultados

Primeiramente, a maturação de algu-

mas operações, mais especificamente, 

três PPPs: uma para cuidar da cole-

ta e tratamento de esgoto na região 

metropolitana de Porto Alegre (com 

a concessionária Ambiental Metro-

sul); outra na região metropolitana 

de Vitória (ES), com a Ambiental Ca-

riacica; e o mesmo serviço de coleta 

e tratamento de esgoto para todas 

as cidades do Mato Grosso do Sul. 

À medida que se vai fazendo inves-

timentos, especialmente na expansão 

de rede de esgoto, amplia-se a co-

brança e isso se reflete nos resultados. 

No caso do quarto trimestre, também 

já tivemos a contribuição da Águas 

do Rio. Começamos a operar em 1 

de novembro, e esperávamos um re-

sultado próximo de zero ou negativo, 

por estar no início do projeto. Mas 

acabamos registrando um resultado 

de R$ 120 milhões pela equivalência 

patrimonial, já que é uma subsidiária 

não consolidada. 

Nos últimos anos, a Aegea já vi-

nha crescendo num ritmo de 25% ao 

ano. Com o resultado de 2021, nosso 

crescimento médio ponderado subiu 

para 30% ao ano, quando conside-

rados os últimos 5 anos. Saneamen-

to é um negócio que, à medida que 

vai amadurecendo, as margens são 

muito boas. Nossa margem EBITDA 

(lucros antes de juros, impostos, de-

preciação e amortização) de 2021 

ficou em 62%. Poucos negócios ofe-

recem esse nível de margem. Opera-

cionalmente, trabalhamos com custo 

baixo, e a parte da redução de perdas 

também é um indicador operacional 

importante para o resultado de uma 

operação de saneamento.  
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As discussões a respeito dos preços 
dos combustíveis têm ocupado as 
manchetes de diferentes mídias pelo 
Brasil. Há, porém, o outro lado da 
moeda, que tem recebido menos aten-
ção. Os preços crescentes do petróleo 
geraram recursos como nunca vistos 
no país. É a “metade cheia do copo”, 
merecedora de análise e discussão.

O ano de 2021 foi de recuperação 
para a indústria de óleo e gás em ní-
vel global. Com o arrefecimento dos 
lockdowns, após redução dos indica-
dores da pandemia, houve uma ace-
leração das atividades econômicas, 
gerando perturbações nas cadeias 
de suprimento globais, elevando os 
preços das commodities. Com o pe-
tróleo e gás não foi diferente. 

Ainda que a elevação dos preços dos 
hidrocarbonetos tenha reflexos eco-
nômicos negativos, o Brasil tem, por 
outro lado, se apropriado de recursos 
crescentes advindos da produção e co-
mercialização de petróleo e derivados. 
Uma das várias fontes é a exportação 
de óleo cru, que contribui com mais de 
US$ 30 bilhões para a balança comer-
cial (terceiro item do ranking). São as 
chamadas externalidades positivas da 
indústria petrolífera. 

O aumento da produção de óleo 
e gás, associado ao aumento do pre-
ço do barril de petróleo no mercado 
internacional, gerou arrecadação de 

veram mais recursos disponíveis para 
cumprir suas obrigações em prol da 
população. Foram muitos bilhões a 
mais, nos caixas dos estados, oriundos 
do segmento de óleo e gás.

Vale aqui relembrar que a inci-
dência do ICMS ad valorem, isto é, 
na forma de alíquota percentual cal-
culada sobre o preço da bomba, tem 
sido bastante debatida no Legislati-
vo. O imposto atua como amplifi-
cador da volatilidade de preços, em-
bora não seja causador primário do 
efeito volátil, que tem como origem 
as oscilações da cotação do Brent e 
do câmbio. A adoção de um valor 
fixo por litro (alíquota ad rem), a 
exemplo do que já ocorre com PIS 
e Cofins, traria maior previsibilidade 
aos fiscos estaduais, bem como seria 
menos um item a flutuar na compo-
sição de preços dos combustíveis. 

Adicionalmente, a adoção de uma 
alíquota unificada para todos os esta-
dos traria ganhos de arrecadação, pois 
a complexidade tributária é uma gran-
de aliada da sonegação. Essa discus-
são é importante e deverá prosseguir 
no Legislativo federal. De qualquer 
forma, é inegável que, com a escalada 
dos preços dos derivados de petróleo, 
vários estados tiveram receita extra 
que ajudaram a fechar as contas.

Outra fonte de recursos que ainda 
terá crescimento relevante é a parcela 

O boom de recursos do setor de O&G

Fernanda Delgado

Diretora do Instituto Brasileiro 
do Petróleo e Gás Natural (IBP) e 
professora de Geopolítica da FGV

Marcelo Gauto

Especialista em O&G e doutorando 
em Bioenergia da Unicamp

Eberaldo Neto

 Presidente do Instituto Brasileiro do 
Petróleo e Gás Natural

royalties e participações especiais re-
corde no ano de 2021, com valor acu-
mulado de R$ 78,4 bilhões, cifra 50% 
superior ao recorde anterior, de 2018, 
e 86% superior ao do ano de 2020 
(gráfico 1). Para comparar, o montan-
te de recursos destinados ao Bolsa Fa-
mília em 2021 foi de R$ 39,4 bilhões, 
ou seja, a arrecadação de royalties e 
participações especiais foi duas vezes 
superior ao programa que atende fa-
mílias em situação de vulnerabilidade. 
Esses recursos gerados pela produção 
de petróleo e gás engrossaram os cai-
xas da União, estados e municípios; 
sendo destinados para educação, saú-
de, fundo social, meio ambiente e ci-
ência e tecnologia.

Na esteira do aumento dos preços 
de óleo e gás, que afetam os preços 
dos derivados, os estados têm também 
se beneficiado com uma arrecadação 
crescente de ICMS. Estima-se que o 
recolhimento do imposto estadual 
aplicado somente sobre a gasolina e 
o diesel tenha aumentado próximo 
de 30% na comparação de 2021 com 
2019 (ano imediatamente anterior à 
pandemia), passando de R$ 45 para 
R$ 59 bilhões por ano (considerando 
alíquotas médias de 27% para a gaso-
lina e 17% para o diesel comercializa-
do, além de preços médios divulgados 
pela ANP para os referidos combustí-
veis). Assim, os governos estaduais ti-
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de óleo-lucro da União nos contratos 
de partilha. A depender do preço do 
barril de petróleo, a arrecadação total 
com a comercialização do óleo-lucro, 
via PPSA, de 2022 a 2032 pode fa-
cilmente superar os US$ 100 bilhões 
(gráfico 2). Nesse sentido, petróleo a 
valores mais altos é um benefício con-
siderável e tais recursos serão muito 
bem-vindos para o custeio público 
federal na próxima década.

Pode-se citar ainda que a União 
aumentou sua arrecadação de im-
posto de renda (IRPJ) e contribuição 
social (CSLL) sobre pessoas jurídicas, 
dado o aumento do lucro das empre-
sas que operam na produção de óleo 
e gás no país. Além disso, a Petrobras 
distribuiu aos seus acionistas, entre os 
quais o governo federal que é o maior 
deles, dividendos recordes e expressi-
vos em 2021. O lucro do setor como 
um todo deve ser comemorado, pois é 
prenúncio de maiores investimentos, 
mais empregos, maior arrecadação 
de tributos e maior afluxo financeiro 
para as políticas públicas.

Os números apresentados deixam 
claro que o setor de óleo & gás no 
Brasil tem gerado recursos substan-
ciais em diversas frentes. Os preços 
crescentes deveriam ser vistos como 
uma boa notícia para um país que é 
exportador líquido de petróleo e que 
tem uma projeção de crescimento na 
sua curva de produção mesmo dian-
te de um cenário de transição ener-
gética. A arrecadação de recursos em 
2022 deverá superar 2021, já que os 
preços começaram o ano em pata-
mares mais elevados.

A inflação, efeito colateral sensível 
à sociedade, tem como ser atenuada 
com ferramentas macroeconômicas 
e políticas públicas específicas, volta-
das especialmente ao desenvolvimen-

to econômico, infraestrutura e aten-
dimento à população de baixa renda. 
E essas receitas intergeracionais não 
devem ser utilizadas para eventuais 
mecanismos de redução de preços de 
combustíveis ou gastos correntes.

As centenas de bilhões de recur-
sos extraordinários gerados pelo 
segmento de óleo e gás são uma 
oportunidade incrível para alavan-
car o país. Utilizar tais recursos com 

transparência e sabedoria na promo-
ção do bem-estar social é o principal 
desafio que já se enfrenta. 

O Brasil tem um “problema bom” 
para gerir, que é o boom de recursos 
provenientes do segmento de óleo e gás. 
O cidadão precisa conhecer, entender e 
se beneficiar disso, senão a discussão a 
respeito dos preços do petróleo e com-
bustíveis ficará versando apenas sobre 
a “metade vazia do copo”. 

Gráfico 1 Arrecadação de royalties e participação 
especial no Brasil 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da ANP, 2022.

Gráfico 2 Estimativa de recursos que serão obtidos com 
a venda de óleo-lucro dos contratos de partilha de 

2022 a 2032, considerando barril de petróleo a US$ 75 
constante no horizonte de tempo
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Na semana em que o primeiro-mi-
nistro do Reino Unido, Boris John-
son, anuncia o fim das restrições em 
resposta à pandemia da Covid-19, 
o mundo foi arrebatado pela guer-
ra de Putin. Mais um tsunami vem 
desestabilizar mercados e ameaçar 
a recuperação, além, obviamente, 
da vida de pessoas. Na fronteira do 
clima, o Painel Intergovernamen-
tal sobre o Clima (IPCC, na sigla 
em inglês) divulgou o relatório do 
Working Group 2 (WG 2), que ver-
sa sobre impactos, adaptação e vul-
nerabilidades. Ainda que aparente-
mente não correlacionados, os três 
eventos têm o condão de influenciar 
decisões no curto prazo, com im-
pactos duradouros. 

De acordo com o relatório do 
WG 2, as evidências científicas são 
de que o aumento do aquecimento 
nos mantém fora da trajetória do 
limite de 1,5ºC acima dos níveis 
pré-industriais. As mudanças climá-
ticas têm impactado ecossistemas e 
sistemas humanos em escala global 
e regional. Os resultados enfatizam 
a necessidade de aumentar investi-
mentos em adaptação. Adaptação 
e mitigação são fatores igualmente 
importantes. Dado que os achados 
da ciência revelam que os esforços 
de mitigação são insuficientes, ainda 

de eventos certamente impacta am-
biente de negócios, riscos e custo 
de capital, reduzindo investimen-
tos ao mínimo. 

Mas isso pode ser uma oportuni-
dade. Aproveitá-la exige que nossos 
líderes e membros do Congresso res-
pondam à altura, revisitando as pro-
postas legislativas para avaliar sua 
capacidade de endereçar os desafios 
que se colocam para o mundo com 
riscos e vulnerabilidades profunda-
mente aumentados.

O presidente da República ma-
nifestou que 2022 não é ano de re-
formas – nas suas palavras, em ano 
eleitoral “pouquíssima coisa anda”. 
Ainda assim, o governo publicou 
recentemente a Agenda Legislativa 
prioritária para este ano (Portaria 
667/2022). A lista inclui 45 proje-
tos em temas que incluem economia, 
ambiente, sociais e infraestrutura. 
Vale a pena avaliar em que medida 
essas propostas estão alinhadas aos 
desafios e riscos de um mundo em 
que se adaptar é um imperativo. 

A reforma do setor elétrico 
no PL 414/21
O cardápio de 45 propostas da 
Agenda Legislativa inclui a refor-
ma do setor elétrico (PL 414/21). 

Adaptando a reforma do  
setor elétrico

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e doutora em economia pela FGV EPGE

que importantes, os efeitos do aque-
cimento global devem ser endereça-
dos com urgência por meio de inves-
timentos em adaptação. 

Nos agrupamentos urbanos, as 
mudanças climáticas têm causado 
impactos sobre a saúde e no modo 
de vida das pessoas e em infraestru-
tura. Infraestruturas críticas que têm 
sido crescentemente impactadas por 
eventos extremos que incluem recur-
sos hídricos, saneamento, transpor-
tes, sistemas de energia. Mais ainda, 
a simultaneidade de vários desses 
eventos potencializa seus impactos 
e dificulta gerenciamento de riscos. 
Nesse contexto, não basta escalar 
investimentos: é preciso fazer dife-
rente, abandonando a abordagem 
de silos, nas quais esses setores se 
desenvolveram, em favor de uma 
governança integrada que considere 
suas interdependências e a necessi-
dade de prover resiliência. 

Agenda legislativa em ano 
de eleições
Além de todos esses desafios de es-
cala global, 2022 é ano de eleições 
no Brasil. Transições políticas não 
têm sido fáceis no mundo e por 
aqui os ânimos também se mos-
tram acirrados. Essa combinação 
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Os principais temas ali abordados 
incluem: abertura do mercado ou 
liberalização, com a tendência de 
aumento do número de usuários 
que contratam energia elétrica di-
retamente, escolhendo seu supridor 
para atender a suas necessidades; 
outorgas e renovação de conces-
sões, tema importante para conferir 
segurança jurídica, principalmente 
considerando que vários ativos que 
foram privatizados na década de 
1990 já chegam ao final da vigência 
de contratos de 30 anos. Esse é o 
caso de distribuidoras de eletricida-
de e, também, de ativos de geração 
em regime de autoprodução ou pro-
dução independente de energia. Por 
fim, há uma proposta de revisão nos 
mecanismos de contratação. 

No novo regime aumentaria o 
número de consumidores que po-
dem escolher de quem compram 
energia. Os demais poderiam con-
tinuar com comercialização regu-
lada; porém, os serviços de rede 
providos pelas distribuidoras de 
eletricidade seriam objeto de sepa-
ração (unbundling).  

A proposta de mudança na con-
tratação passa de um marco cen-
trado nos leilões, que contratam 
geração para o atendimento ao 
mercado regulado, para um am-
biente em que se contrata sepa-
radamente energia e capacidade 
(lastro). O aumento no número de 
consumidores livres reduz o merca-
do a ser atendido pelas distribuido-
ras, diminuindo a demanda destas 
nos leilões regulados. Muda assim 
a lógica da expansão – contratação 
nos leilões que garantia acesso a fi-
nanciamento do longo prazo. 

O aumento da contratação no 
ambiente livre tem permitido finan-

ciar geração, mas concentrada nas 
fontes variáveis, a exemplo de solar 
e eólica. No PL 414/21, o volume 
de investimentos em geração con-
siderado adequado (no jargão téc-
nico, adequação de recursos) é ga-
rantido pelos leilões de capacidade. 
O volume a ser contratado nesses 
leilões (ou a demanda) é determina-
do pelo governo e os custos são dis-
tribuídos entre consumidores nos 
ambientes regulado e livre. Essa é 
a solução para garantir que o setor 
conte com recursos adequados para 
atender à demanda prevista mesmo 
em períodos de escassez. O proble-
ma é que esse mecanismo é uma 
porteira para a boiada de lobbies 
que buscam recursos para manter 
em operação plantas a combustí-
veis fósseis que têm dificuldade de 
se viabilizar em um mundo com 
crescente participação de fontes va-
riáveis de energia (VREs). 

Os primeiros resultados são 
preocupantes. Em dezembro de 
2021 o governo realizou o primei-
ro leilão de reserva de capacidade 

(LRC/21). O desenho do leilão já 
é alinhado à proposta de contra-
tação em separado de capacidade, 
com montante decidido pelo go-
verno e custos distribuídos para 
consumidores livres e regulados. O 
resultado do LRC/21 nos amarra 
(lock-in) a contratos com usinas 
termelétricas caras pelas próximas 
duas décadas, sem contar os custos 
das emissões. Ainda assim, o leilão 
foi celebrado como marco do novo 
modelo – contratação de capacida-
de pelo sistema com custos distri-
buídos entre todos. Mas não basta. 
É preciso saber se essa é a contrata-
ção eficaz e eficiente: contratamos 
o que precisamos ao melhor preço 
no mercado? 

Adaptação no caminho da 
transição
Recuperação da pandemia, guerra, 
necessidade de adaptação a mu-
danças climáticas e eleições presi-
denciais no Brasil caracterizam o 
momento em que caminhamos para 
a aprovação da reforma do setor 
elétrico no Congresso. Nesse mun-
do alterado, é essencial avaliar em 
que medida essa proposta é a res-
posta para mitigar riscos e vulnera-
bilidades e reduzir custos de capital, 
iluminando o caminho dos investi-
mentos necessários à transição dos 
sistemas de energia. 

A adaptação no Brasil requer uma 
mudança de paradigma, em favor de 
uma visão que considere de modo 
integrado a relação entre os sistemas 
de energia, recursos hídricos e que 
melhor entenda e aproveite as pos-
sibilidades de trocas entre eles como 
forma de gerar eficiência e desenvol-
ver resiliência.  

Além de desafios de 

escala global, 2022 é ano 

de eleições. Transições 

políticas não têm sido 

fáceis no mundo e por 

aqui os ânimos também se 

mostram acirrados
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Em artigo publicado em janeiro de 

2020 chamamos a atenção para os 

possíveis impactos negativos dos de-

sencontros entre as declarações sobre 

a política externa por representantes 

do governo e os interesses dos seto-

res exportadores brasileiros (“Polí-

tica comercial e a política externa: 

desencontros a serem evitados”, 

Conjuntura Econômica, volume 74, 

no 1). Partimos da observação de que 

as trocas comerciais entre os países 

são movidas pelas decisões dos ope-

radores privados nas economias de 

mercado. No entanto, essas decisões 

operam num contexto definido pelo 

arcabouço institucional que rege as 

relações bilaterais ou multilaterais 

do país, além de serem influenciadas 

pelas diretrizes da política comercial 

e externa do governo em vigor. 

Entre janeiro de 2019 e março 

de 2021, o Ministério das Relações 

Exteriores, conduzido pelo embaixa-

dor Ernesto Araújo, seguiu fielmente 

as diretrizes do governo Bolsonaro 

e as promoveu com declarações de 

alinhamento automático às posições 

dos Estados Unidos, discursos anti-

China, antiglobalização e antimulti-

lateralismo. Na região latina, o Bra-

sil criticou os organismos que foram 

identificados com “posições de go-

verno de esquerda” e saiu da União 

de Nações Sul-americanas (Unasul) e 

da Comunidade de Estados Latino-

americanos e Caribenhos (Celac).

Após a saída do ministro Araú-

jo, o Itamaraty passou a ter um 

comportamento mais discreto em 

termos de declarações, mas lem-

bramos que a política externa refle-

te opções do governo em vigor. As 

posições do governo não mudaram, 

exceto no caso dos Estados Unidos. 

Com a eleição do presidente Biden, 

a posição de alinhamento automá-

tico passou a não fazer mais sentido 

dadas as divergências de posições. 

Um exemplo é o tema da mudança 

climática, com o governo dos Es-

tados Unidos buscando se colocar 

como o líder dessa agenda no ce-

nário mundial, enquanto no Brasil 

o governo tomava medidas que en-

fraqueciam os órgãos responsáveis 

pelo monitoramento e fiscalização 

do desmatamento. 

Política comercial e a política 
externa: revistando os desencontros

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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A China é o principal mercado 

de destino das exportações brasi-

leiras e a segunda maior economia 

do mundo. O mercado sul-ame-

ricano é o principal para vários 

setores da manufatura brasileira, 

como a indústria automobilística. 

Países com pequeno/médio poder 

de barganha no comércio mundial 

precisam dos arranjos multilaterais 

que definam as regras do comércio 

e que possam oferecer mecanismos 

de solução de controvérsias, como 

a Organização Mundial do Comér-

cio (OMC). O desencontro da po-

lítica externa com os interesses dos 

setores exportadores brasileiros 

produziu resultados negativos para 

a economia do país?

Em 2019, quando Bolsonaro 

tomou posse, a participação do 

país na pauta de exportações do 

Brasil era de 27,6% e dos Estados 

Unidos de 12,4%. O saldo bila-

teral positivo com a China era de  

US$ 28,8 bilhões e com os Estados 

Unidos, um déficit de US$ 4,1 bi-

lhões. Em 2021, a participação da 

China nas exportações brasileiras 

foi de 31,3% e dos Estados Unidos 

de 11,1%. O superávit comercial 

com a China foi de US$ 40 bilhões 

e com os Estados Unidos foi defici-

tário em US$ 8,2 bilhões. 

Vários fatores influenciam esses 

resultados, como o aumento dos 

preços das commodities que favo-

rece o comércio com a China. Deve 

ser observado, porém, que o discur-

so anti-China não teve um impacto 

negativo, pelo menos nos fluxos de 

comércio. Não é apenas uma ques-

tão de que a China precisa de com-

modities, mas que as pressões dos 

setores exportadores aliados com 

representantes com cargos no gover-

no foram eficazes em atenuar as ten-

sões que ocorreram após declarações 

anti-China mais contundentes. Um 

exemplo foi a demora do governo 

da China de suspender as restrições 

relativas às importações de carne em 

razão de notificação pelo próprio 

Brasil de alguns poucos casos de fe-

bre aftosa. 

No caso dos Estados Unidos não 

foram identificados ganhos especiais 

com a posição de alinhamento auto-

mático. A liberação para a exporta-

ção de carne bovina foi prometida 

em 2019, mas só se concretizou em 

fevereiro de 2020, após um intenso 

trabalho de persuasão do Ministé-

rio da Agricultura. O Protocolo ao 

Acordo de Comércio e Cooperação 

Econômica (Atec) assinado em 2020 

entre o Brasil e os Estados Unidos 

trata de medidas de facilitação de 

comércio, boas práticas regulatórias 

e medidas de anticorrupção que são 

positivas para a expansão do comér-

cio, mas esse diálogo já havia sido 

iniciado desde os anos de 2014/15.

No âmbito da OMC, ressalta-se 

que o Brasil permaneceu ativo nas ne-

gociações plurilaterais em curso, ade-

riu a um mecanismo temporário para 

solução de controvérsias, contestado 

pelos Estados Unidos, e participou de 

iniciativas para facilitar a distribuição 

das vacinas anti Covid-19. 

O comércio exterior não foi afetado 

pelos discursos da política externa? 

A conclusão exige algumas qua-

lificações, que vão além dos dados 

do comércio realizado. Nesse caso, 

é suficiente lembrar das restrições 

ao acordo Mercosul-União Europeia 

em função das posições na questão 

ambiental. E como no atual governo 

dos Estados Unidos essa questão pas-

sou também a ser prioritária, futuros 

acordos estão descartados num hori-

zonte próximo. Mudar essa imagem 

irá depender de ações transparentes 

e com resultados. 

Feitas as ressalvas acima, o 

nosso objetivo foi mostrar que as 

pressões dos setores que poderiam 

perder, mas que possuem lobbies 

fortes funcionou. Ademais, que 

há uma certa “inércia positiva” 

na administração pública que per-

mitiu a continuidade do Brasil no 

campo multilateral. Só que como 

é um comportamento “inercial” e 

constrangido pelas posições do go-

verno, o Brasil perdeu espaço para 

exercer um papel com maior pro-

tagonismo seja no âmbito regional 

ou multilateral. Novamente, um 

espaço a ser reconquistado. 

Após a saída do ministro 

Araújo, o Itamaraty passou 

a ter um comportamento 

mais discreto em termos de 

declarações, mas a política 

externa reflete opções do 

governo em vigor
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Notas
Nessa seção são publicados os índices da FGV mais utilizados pelo mercado, como o IGP-M, o 
IPC e o INCC, com as variações no ano e em 12 meses já calculadas. 

Mas as séries também estão disponíveis no banco de dados FGV Dados, com acesso via Portal 
IBRE, https://portalibre.fgv.br seção índices institucionais, consultas gratuitas.

Os índices econômicos mais específicos (IPA, IPC, INCC), elaborados pelo FGV IBRE, publica-
dos na antiga seção Índices Econômicos até a edição setembro de 2021, continuam sendo 
calculados mas o acesso passou a ser exclusivo para os usuários do banco de dados - FGV 
Dados, https://portalibre.fgv.br/fgv-dados na modalidade Standard. 

Incluímos a partir da página 9 uma tabela de correspondência. A Coluna era a forma de identificação 
dos índices na revista. No FGV DADOS esses índices tem um código numérico associado.

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 28/02/2022

Conjuntura Estatística
2 Índices Gerais de Preços – FGV 

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

4 Indicadores Industriais – Produção Física

7 Setor Externo

8 Emprego e Renda

9 Tabelas de correspondência dos índices econômicos que eram publicados 
na Revista
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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

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 724,432 – 6,05 7,70 733,535  6,17 7,30 789,562 – 7,11 9,63 763,558 – 4,06 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

2022                

Jan.                  1.110,398  2,01 2,01 16,71 1.120,999 1,82 1,82 16,91 1.347,788 2,57 2,57 19,06 969,184 0,71 0,71 13,65
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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

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 581,130 – 4,11 4,11 404,696 809,148 1053,246 5.339,34 – 3,75 4,48 5.213,61 – 3,73 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

2022               

Jan. 682,690 0,49 0,49 9,58 487,915 940,223 1316,678 6.373,00 0,67 0,67 10,60 6.153,09 0,54 0,54 10,38
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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).

 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

 96,8 96,8 97,0 96,9 75,1

    

 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

    

 95,3 98,4 99,8 90,9 78,9

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 515,589 – 3,94 4,40 – 480,25 490,41

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

2022       

Jan. 614,525 0,74 0,74 9,60 - 692,82 713,86
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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).

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

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 86,80 1,67 0,16 103,40 103,50

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,30 -3,43 -0,08 79,80 88,80

Mar. -2,03 -0,12 81,00 87,10 -6,78 -0,93 83,60 87,70

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

Mai. -0,38 0,06 91,00 87,40 -12,05 -4,12 86,70 86,30

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

Jul. -1,54 -1,27 93,40 86,00 -11,92 -6,22 96,30 92,70

Ago. -1,61 -1,60 96,20 87,00 -10,60 -6,37 102,30 96,80

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,90 -9,73 -6,50 98,10 94,80

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,70 -9,47 -7,34 98,90 94,00

Nov. -1,07 -1,28 88,00 86,90 -9,46 -8,25 92,40 92,10

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

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 86,40 -15,09 -11,10 87,80 88,10

Fev. -0,56 -1,20 78,90 87,40 -8,35 -10,47 80,10 89,30

Mar. -1,66 -1,01 77,90 80,70 -5,88 -9,54 83,20 87,60

Abr. -8,33 -2,90 60,30 64,90 -2,50 -7,25 80,80 87,00

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

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

Jul. -9,52 -5,63 91,00 83,90 -2,16 -4,26 97,60 93,90

Ago. -8,53 -5,67 93,90 86,30 -2,12 -4,27 100,40 94,40

Set. -7,07 -5,42 95,40 88,70 -2,35 -4,38 94,10 90,40

Out. -6,25 -5,50 97,30 89,70 -2,77 -4,26 92,80 87,90

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

Dez. -4,44 -4,44 83,30 90,30 -3,39 -3,39 90,20 87,40

2021        

Jan. 2,38 -4,20 81,90 90,50 0,23 -1,98 88,00 88,60

Fev. 1,32 -4,16 79,10 89,60 -3,04 -2,50 74,80 83,50

Mar. 4,35 -3,09 86,10 87,50 -1,99 -2,45 83,30 88,40

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

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

Jun. 12,98 6,65 87,90 86,70 2,22 -1,07 90,10 90,40

Jul. 11,01 7,03 92,20 85,30 1,41 -1,44 94,90 91,30

Ago. 9,29 7,23 93,40 85,10 1,00 -1,40 99,00 92,50

Set. 7,54 6,44 91,50 84,60 1,25 -0,76 97,00 92,90

Out. 5,73 5,64 89,70 84,20 0,62 -0,61 88,40 83,70

Nov. 4,72 5,00 86,20 84,20 1,00 0,56 88,30 87,90

Dez. 3,92 3,92 79,20 86,60 1,10 1,10 92,10 89,30
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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).

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

2014 -4,17 – 98,52 98,64 92,72 98,15 93,58 108,98 99,44 98,37 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,98 84,92 83,86 79,47 102,50 94,49 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,57 74,09 75,61 94,17 91,52 100,11 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,49 83,73 76,13 80,24 90,06 92,35 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018 1,10 – 86,32 86,35 87,00 78,78 78,23 90,39 93,27 108,58 77,58 88,38 80,90 92,62

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,30 85,80 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 86,30 85,70 77,40 77,00 90,60 99,10 104,10 75,30 76,90 85,80 83,40

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

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

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,30 86,90 86,70 79,50 93,40 96,90 106,60 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,20 85,50 77,90 77,20 92,50 97,70 100,70 76,50 87,30 73,40 89,60

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

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,00 84,20 80,40 77,00 94,70 91,80 105,10 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,30 83,90 77,90 77,80 93,30 93,50 103,40 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,00 81,60 79,70 77,40 91,50 94,80 105,90 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,30 81,20 78,10 78,00 93,30 97,50 104,50 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 84,60 79,00 69,20 78,50 97,20 99,50 104,70 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,67 0,51 79,10 86,60 83,40 79,10 78,90 99,90 98,50 106,10 66,00 81,50 71,80 84,20

Fev. 0,64 0,18 78,70 86,50 83,70 80,20 80,70 98,50 99,40 108,20 71,60 79,10 76,70 81,90

Mar. -1,05 0,26 77,20 79,30 82,20 73,30 64,50 98,30 81,90 108,10 69,50 79,70 68,90 79,40

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

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

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

Jul. -10,48 -5,81 90,20 82,90 75,30 73,90 72,60 96,30 108,90 104,40 70,80 95,20 71,80 94,90

Ago. -9,38 -5,86 93,10 85,60 77,80 75,30 79,00 100,00 104,80 105,60 72,90 98,20 82,10 95,90

Set. -7,70 -5,56 95,50 88,70 81,90 83,80 83,20 100,50 105,80 109,10 80,10 96,90 86,70 101,40

Out. -6,73 -5,68 97,90 89,80 85,10 87,20 85,60 98,20 104,30 107,70 87,90 97,40 90,10 104,60

Nov. -5,74 -5,28 91,00 90,90 86,50 90,00 86,70 97,50 108,90 108,50 87,00 88,80 86,60 97,60

Dez. -4,59 -4,59 82,50 91,10 101,70 94,80 99,50 96,20 100,00 105,00 80,40 84,00 72,20 87,00

2021              

Jan. 2,53 -4,51 81,10 90,70 89,80 93,00 97,20 95,40 99,40 110,60 77,30 84,00 69,10 83,40

Fev. 1,90 -4,39 79,70 90,20 91,30 95,70 88,10 95,00 97,90 111,40 82,60 79,50 70,40 80,50

Mar. 5,23 -3,17 86,50 87,70 90,70 94,20 82,70 97,50 92,80 111,70 90,80 87,70 77,10 84,00

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

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

Jun. 14,52 7,72 87,60 86,10 93,40 96,80 76,40 94,50 102,10 107,30 91,10 91,50 63,00 86,80

Jul. 12,37 8,21 91,90 84,90 92,40 93,50 75,70 97,00 92,50 107,70 96,60 95,30 64,80 93,10

Ago. 10,46 8,44 92,70 84,50 92,70 93,30 77,90 94,80 99,20 107,70 95,90 96,30 67,40 94,70

Set. 8,42 7,46 90,80 84,20 90,10 95,20 77,30 95,80 97,70 109,30 92,20 93,50 66,50 95,60

Out. 6,43 6,52 89,90 84,10 88,30 90,70 70,90 99,40 96,60 110,40 95,30 91,20 65,00 93,90

Nov. 5,22 5,61 85,90 84,00 85,00 92,20 72,70 98,90 94,50 109,50 91,30 86,40 68,40 91,50

Dez. 4,29 4,29 77,60 85,70 88,20 93,40 73,10 98,90 95,70 111,40 85,10 80,80 60,10 80,50
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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

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 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 24.336 17.865 6.470 -5.180 -1.572 -1.058 -4.126 518 23 -5.983 -826

Abr. 66,33 54,66 26.059 16.096 9.963 4.375 7.568 -1.191 -3.394 201 9 3.954 -431

Mai. 60,61 49,94 26.201 17.665 8.536 2.501 5.744 -1.633 -3.491 248 -13 2.613 125

Jun. 58,16 47,42 28.258 17.844 10.414 2.035 5.844 -1.608 -4.044 235 20 1.402 -653

Jul. 59,59 48,50 25.509 18.129 7.380 -1.175 4.929 -1.333 -6.356 252 30 -2.535 -1.390

Ago. 60,83 49,21 27.216 19.557 7.659 318 4.098 -1.572 -3.993 213 36 -27 -381

Set. 62,73 50,78 24.376 19.975 4.401 -1.921 1.199 -1.352 -3.391 270 21 -3.061 -1.161

Out. 66,34 53,86 22.603 20.539 2.064 -4.368 -76 -1.444 -4.590 298 16 -7.335 -2.983

Nov. 67,51 54,47 20.502 21.612 -1.110 -6.389 -3.922 -1.588 -2.675 207 22 -6.408 -41

Dez. 67,69 55,42 24.432 20.419 4.013 -5.813 822 -1.927 -6.913 278 16 -5.734 63

Acum. Ano/21 64,39 52,88 280.815 219.407 61.406 -27.925 19.252 -17.112 -50.471 3.294 226 -35.834 -8.134

2022             

Jan. 65,32 54,47 19.635 19.849 -214 -8.146 -3.009 -1.498 -5.405 268 20 -8.797 -671
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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. 14,2 51,1 59,5 2.742 2.570 1.741 975 4.383 6.834 1.802 233.570

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 2.538 2.430 1.642 950 4.018 6.240 1.879 230.700

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

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.447 2.351 1.551 953 3.918 5.854 1.901 227.032
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Tabela de correspondência dos índices econômicos que eram publicados na  
revista Conjuntura Econômica até a edição de setembro de 2021

As séries que eram publicadas na revista Conjuntura Econômica estão reunidas na modalidade de acesso Standard do banco de dados FGV DADOS. 

SIMG – Superintendência de Infraestrutura e Mercados Globais – Gestão de Produtos 

Contato: ibre@fgv.br 
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Tabela de correspondência dos índices econômicos que eram publicados na  
revista Conjuntura Econômica para o banco de dados FGV DADOS

As séries em verde podem ser consultadas gratuitamente no site do FGV DADOS

Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

Índice Geral de Preços - IGP e seus componentes - IPA, IPC e INCC

1 II Índice Geral de Preços - Oferta Global - IGP-OG 161392

2 II Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI 161384

3 II IPA- Origem - OG- DI- Total 1420484

4 II IPA-EP-DI - Todos os itens 1416651

6 II INCC-DI - Total - Média Geral 160868

7 II Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M 200045

8 II IGP-10 209425

9 II IPA- Origem - OG-DI- Produtos Agropecuários 1420485

10 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais 1420515

11 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria Extrativa 1420516

12 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação 1420532

13 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Agropecuários - Lavouras Temporárias 1420487

14 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Agropecuários - Lavouras Permanentes 1420500

15 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Agropecuários - Pecuária 1420509

16 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria Extrativa - Carvão Mineral 1420517

17 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria Extrativa - Minerais Metálicos 1420520

18 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria Extrativa - Minerais não Metálicos 1420526

19A II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação -Prod. Alimentícios 1420533

19B II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Bebidas 1420589

20 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Fumo Processado e Produtos do Fumo 1420599

21 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos Têxteis 1420604

22 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Artigos do Vestuário 1420618

23 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Couros e Calçados 1420630

24 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos de Madeira 1420643

25 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Celulose, Papel e Prod. Papel 1420653

26 II IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Prod. Deriv. do Petróleo e Álcool 1420669

27A III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos Químicos 1420683

27B III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos Farmacêuticos 1420737

28 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação – Artigos de Borracha e Material Plástico 1420741

29 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos de Minerais Não-Metálicos 1420763

30 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Metalurgia Básica 1420787

31 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Produtos de Metal 1420817

32 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas e Equipamentos 1420877

33 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Equipamentos de Informática 1420835

34 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos 1420955

36 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Veículos Automotores, Reboques, Carroceria, Autopeças 1420909

37 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Outros Equipamentos de Transporte 1420929

38 III IPA- Origem - OG-DI - Produtos Industriais - Indústria de Transformação - Móveis e Artigos do Mobiliário 1420934
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Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

Índice Geral de Preços - IGP e seus componentes - IPA, IPC e INCC

5 III IPC/BR-DI – Brasil – DI 1431264

1 III IPC/BR-DI Alimentação 1431265

1A III IPC/BR-DI Gêneros alimentícios 1431266

1B III IPC/BR-DI Alimentação fora 1431414

2 III IPC/BR-DI Habitação 1431428

2A III IPC/BR-DI Aluguel e encargos 1431429

2B III IPC/BR-DI Serviços públicos de residência 1431433

2C III IPC/BR-DI Mobiliário 1431439

2D III IPC/BR-DI Roupas de cama, mesa e banho 1431444

2E III IPC/BR-DI Eletrodomésticos e equipamentos 1431477

2EA III IPC/BR-DI Eletrodomésticos 1431448

2EB III IPC/BR-DI Equipamentos eletrônicos 1431455

2F III IPC/BR-DI Utensílios diversos 1431460

2G III IPC/BR-DI Artigos de conservação e reparo 1431468

2GA III IPC/BR-DI Material para limpeza 1431469

2GC III IPC/BR-DI Material hidráulico 1431477

2GD IV IPC/BR-DI Material elétrico 1431479

2H IV IPC/BR-DI Serviços de residência 1431484

3 IV IPC/BR-DI Vestuário 1431492

3A IV IPC/BR-DI Roupas 1431493

3B IV IPC/BR-DI Calçados 1431515

3C IV IPC/BR-DI Acessórios do vestuário 1431525

3E IV IPC/BR-DI Serviços do vestuário 1431534

4 IV IPC/BR-DI Saúde e cuidados pessoais 1431537

4A IV IPC/BR-DI Serviços de saúde 1431538

4AA IV IPC/BR-DI Hospitais e laboratórios 1431539

4AB IV IPC/BR-DI Médico, dentista e outros 1431543

4B IV IPC/BR-DI Produtos médico-odontológicos 1431549

4BA IV IPC/BR-DI Medicamentos em geral 1431550

4BB IV IPC/BR-DI Aparelhos médico-odontológicos 1431563

4C IV IPC/BR-DI Cuidados pessoais 1431566

5 IV IPC/BR-DI Educação, leitura e recreação 1431582

5A IV IPC/BR-DI Educação 1431583

5AA IV IPC/BR-DI Cursos formais 1431584

5AB IV IPC/BR-DI Cursos não formais 1431592

5AC IV IPC/BR-DI Material escolar e livros em geral 1431596

5B IV IPC/BR-DI Leitura 1431600

5C IV IPC/BR-DI Recreação 1431604

6 IV IPC/BR-DI Transportes 1431623

6A IV IPC/BR-DI Transporte público 1431624
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Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

Índice Geral de Preços - IGP e seus componentes - IPA, IPC e INCC

6B IV IPC/BR-DI Transporte próprio 1431636

6BA IV IPC/BR-DI Veículos 1431637

6BB IV IPC/BR-DI Peças e acessórios 1431641

6BC IV IPC/BR-DI Combustíveis e lubrificantes 1431644

6BD IV IPC/BR-DI Serviços de oficina 1431650

7 IV IPC/BR-DI Despesas diversas 1431659

7A IV IPC/BR-DI Fumo 1431660

7B IV IPC/BR-DI Outras despesas diversas 1431663

7C IV IPC/BR-DI Comunicação 1431678

8 V IPC/RJ-DI – Rio de Janeiro - DI 1439877

8A V IPC/RJ-DI Alimentação 1439878

8B V IPC/RJ-DI Habitação 1440004

8C V IPC/RJ-DI Vestuário 1440062

8D V IPC/RJ-DI Saúde e cuidados pessoais 1440095

8E V IPC/RJ-DI Educação, leitura e recreação 1440140

8F V IPC/RJ-DI Transportes 1440178

8G V IPC/RJ-DI Despesas diversas 1440211

8H V IPC/RJ-DI Comunicação 1440228

9 V IPC/SP-DI – São Paulo – DI 1444108

9A V IPC/SP-DI Alimentação 1440109

9B V IPC/SP-DI Habitação 1444241

9C V IPC/SP-DI Vestuário 1444298

9D V IPC/SP-DI Saúde e cuidados pessoais 1444331

9E V IPC/SP-DI Educação, leitura e recreação 1444376

9F V IPC/SP-DI Transportes 1444413

9G V IPC/SP-DI Despesas diversas 1444447

9H V IPC/SP-DI Comunicação 1444466

11 V IPC/MG-DI – Belo Horizonte – DI 1435763

12 V IPC/DF-DI – Brasília – DI  1433720

17 V IPC/RS-DI – Porto Alegre – DI 1442121

18 V IPC/PE-DI – Recife – DI  1437797

19 V IPC/BA-DI – Salvador – DI 1429061

6 VI INCC-DI – Total – Média Geral 160868

1 VI INCC-DI – Mão de Obra 160906

2 VI INCC-DI – Materiais, Equipamentos e Serviços 160914

3 VI INCC-DI – H1 – 1 e 2 Pavimentos 160876

4 VI INCC-DI – H4 – 3, 4, 5 e 6 Pavimentos 160884

5 VI INCC-DI – H12 – 10 e Mais Pavimentos 160892

35 VI Índice de Custo de Edificações 159428

6 VI ICC-RJ – Média Mensal 159363
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Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

Índice Geral de Preços - IGP e seus componentes - IPA, IPC e INCC

7 VI ICC-RJ – H1 – 1 e 2 Pavimentos 159371

8 VI ICC-RJ – H4 – 3, 4, 5 e 6 Pavimentos 159381

9 VI ICC-RJ – H12 – 10 e Mais Pavimentos 159398

10 VI ICC-RJ – Mão de Obra 159401

11 VI ICC-RJ – Materiais, Equipamentos e Serviços 159411

15 VI ICC – Belo Horizonte – Total 160957

16 VI ICC – Belo Horizonte – Materiais, Equipamentos e Serviços 160965

17 VI ICC – Belo Horizonte – Mão-de-Obra 160973

18 VI ICC – Brasília – Total 160981

19 VI ICC – Brasília – Materiais, Equipamentos e Serviços 160991

20 VI ICC – Brasília – Mão-de-Obra 161007

36 VI ICC – Porto Alegre – Total 161252

37 VI ICC – Porto Alegre – Materiais, Equipamentos e Serviços 161260

38 VI ICC – Porto Alegre – Mão de Obra 161279

48 VI ICC – Recife – Total 161287

49 VI ICC – Recife – Materiais, Equipamentos e Serviços 161295

50 VI ICC – Recife – Mão de Obra 161309

51 VI ICC – Salvador – Total 161317

52 VI ICC – Salvador - Materiais, Equipamentos e Serviços 161325

53 VI ICC – Salvador - Mão de Obra 161333

54 VI ICC – São Paulo - Total 161341

55 VI ICC – São Paulo - Materiais, Equipamentos e Serviços 161351

56 VI ICC – São Paulo - Mão de Obra 161368

47A VII INCC por estágios - DI - Todos os Itens 1004888

48A VII INCC por estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços 1006972

49A VII INCC por estágios - DI - Materiais e Equipamentos 1004889

50A VII INCC por estágios - DI - Materiais para Estrutura 1004896

51A VII INCC por estágios - DI - Material Metálico 1004899

52A VII INCC por estágios - DI - Material de Madeira 1004900

53A VII INCC por estágios - DI - Material à base de minerais não metálicos 1004901

54A VII INCC por estágios - DI - Materiais para Instalação 1004897

55A VII INCC por estágios - DI - Instalação Hidráulica 1004903

56A VII INCC por estágios - DI - Instalação Elétrica 1004904

57A VII INCC por estágios - DI - Materiais para Acabamento 1004898

58A VII INCC por estágios - DI - Produtos Químicos 1006987

59A VII INCC por estágios - DI - Revestimentos, Louças e Pisos 1004905

60A VII INCC por estágios - DI - Esquadrias e Ferragens 1004906

61A VII INCC por estágios - DI - Material para Pintura 1004907

62A VII INCC por estágios - DI - Madeira para Acabamento 1004909

63A VII INCC por estágios - DI - Pedras Ornamentais para Construção 1006990
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Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

Índice Geral de Preços - IGP e seus componentes - IPA, IPC e INCC

64A VII INCC por estágios - DI - Equipamentos para Transporte de Pessoas 1006993

65A VII INCC por estágios - DI - Serviços 1004890

66A VII INCC por estágios - DI - Aluguéis e Taxas 1004910

67A VII INCC por estágios - DI - Serviços Pessoais 1004911

68A VII INCC por estágios - DI - Serviços Técnicos 1006996

69A VII INCC por estágios - DI - Mão de Obra 1004894

70A VII INCC por estágios - DI - Auxiliar 1004912

71A VII INCC por estágios - DI - Técnico 1004913

72A VII INCC por estágios - DI - Especializado 1004914

Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

Índices de Obras Públicas (Parceria do FGV IBRE e DNIT)

36 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Obras de Artes Especiais 157964

37 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação 157972

38 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Terraplenagem 157956

39 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos) 157980

39A VIII Índice de Obras Rodoviárias - Drenagem 1002385

39B VIII Índice de Obras Rodoviárias - Sinalização Horizontal 1002386

39C VIII Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentos de Concreto de Cimento Portland 1002387

39D VIII Índice de Obras Rodoviárias - Conservação Rodoviária 1002388

39E VIII Índice de Obras Rodoviárias - Ligantes Betuminosos 1002389

40 VIII Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Obras em Concreto Armado 159665

41 VIII Índice de Obras Portuárias - Estruturas e Fundações Metálicas 159673

42 VIII Índice de Obras Portuárias - Dragagem 159681

43 VIII Índice de Obras Portuárias - Enrocamento 159691

44 VIII Índice de Obras Portuárias - Redes de Energia Elétrica e Sinalização Ferroviária 159703

45 VIII Índice de Obras Portuárias - Linhas Férreas 159711

46 VIII Índice de Obras Portuárias - Obras Complementares 159721

Observações: Os indicadores são divulgados em números índices. A Coluna era a forma de identificação dos índices na revista. No FGV Dados esses índices têm um código numérico associado.

As séries que eram publicadas na Revista Conjuntura Econômica estão reunidas na modalidade de acesso Standard do banco de dados FGV Dados;

Fonte: FGV IBRE - SIMG - Superintendência de Infraestrutura e Mercados Globais - Gestão de Produtos

Contato: ibre@fgv.br



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


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

