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Carta do IBRE
6 Melhora fiscal é de curto prazo, e é preciso 
reorganização abrangente das finanças públicas

Manoel Pires, coordenador do 

Observatório de Política Fiscal do FGV 

IBRE, e Fábio Giambiagi, pesquisador 

associado do FGV IBRE, propõem 

um rearranjo no teto de gastos, já 

que “desde 2016, quando o teto 

foi introduzido, limitando o crescimento da despesa 

à taxa de inflação, houve efetivamente um controle 

do crescimento do gasto, mas com compressão dos 

dispêndios discricionários para patamares muito baixos. 

O teto acabou sendo formalmente alterado no ano 

passado para acomodar mais despesas”.

Ponto de Vista
10 O Brasil no longo prazo

A retomada da globalização após 

a II Guerra Mundial ocorreu em um 

primeiro momento com um mundo 

ainda relativamente fechado. Em 

particular, as empresas multinacionais 

investiam em economias emergentes 

com o objetivo de produzir para o mercado interno. 

Nosso modelo de crescimento fechado funcionou 

relativamente bem. A partir de meados dos anos 

1990, o processo de globalização se acelerou. Cada 

vez mais os diversos ramos da indústria optaram 

por se integrar a alguma cadeia global de valor. 

Não conseguimos fazer esse movimento. Nos 

entrincheiramos com altas barreiras tarifárias e não 

tarifárias na produção doméstica para o mercado 

doméstico. Não tem funcionado.

Entrevista 
12 O desafio fiscal continua o mesmo

“Temos que ter medidas que restabeleçam a lógica 

do controle das despesas, que foi para o espaço com 

as Emendas 113 e 114 promulgadas no ano passado, 

derivadas da PEC dos Precatórios. Vale dizer que esse 

é o grande risco que se aventava como consequência 

de um resultado eleitoral de 2022. Mas, com um ano de 

antecedência, o atual governo fez isso: alterou a regra do 

teto de gastos retroativamente, e deu-se um calote de  

R$ 50 bilhões nos precatórios”, afirma Felipe Salto, que aos 

35 anos assumiu no último dia 25 de abril a Secretaria de 

Fazenda do Estado de São Paulo.

Capa | Atividade
24  PIB brasileiro

Quando se observa a evolução da 

economia brasileira depois do choque 

provocado pela Covid-19, é possível 

identificar um movimento marcado 

por desigualdades no ritmo de 

recuperação das diversas atividades do 

setor produtivo e da demanda. Além disso, também há o 

efeito da pandemia no mosaico de realidades geográficas 

que conformam esse PIB brasileiro, no qual coexistem 

núcleos dinâmicos e lentos, seja dentro de regiões, de 

estados ou mesmo municípios, que marcam a nossa 

histórica desigualdade. 

Energia
34 Tecnologia e o setor de O&G no contexto da 
transição energética

No contexto da indústria de O&G, 

tecnologia e inovação são o caminho 

para um setor de energia com menor 

impacto ao meio ambiente, mais 

resiliente e menos emissor. Para tanto, 

a consolidação de uma economia de 

baixo carbono exigirá que as indústrias busquem, cada 

vez mais, aprimorar as inovações e transformações no 

meio como produzem e consomem a energia. 
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Na última quarta-feira, 4, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou em 0,5 pon-
to percentual a taxa básica de juros, a maior desde 2000, para enfrentar a inflação crescente que 
chegou a 8,5% em março. A decisão é ruim para o Brasil e países emergentes já que papéis norte-
americanos se tornam mais atrativos com taxas de juros mais elevadas. E a sinalização é que pode 
haver uma nova alta de juros se a inflação não ceder. O que pode levar a uma pressão maior nas 
cotações do dólar, o que não é uma boa notícia para a inflação brasileira.

Por aqui, o Banco Central seguiu o mesmo caminho, subindo a taxa básica de juros em um ponto percentual, levando 
a Selic para 12,75%, o maior patamar desde fevereiro de 2017. Na próxima reunião, é esperada nova alta. A decisão é para 
conter a inflação que, segundo informou o BC deve-se ao “ambiente externo que seguiu se deteriorando (...) que se inten-
sificou com problemas de oferta advindos da nova onda de Covid-19 na China e da guerra na Ucrânia”. Esse foi o décimo 
aumento seguido da Selic, que chegou ao patamar mais alto desde janeiro de 2017. 

A evolução da taxa Selic
(em % ao ano)
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Fonte: Banco Central do Brasil.

Com juros mais altos, o crédito encarece, tanto para consumidores quanto para empresas investirem em expansão ou novas 
fábricas, o que acaba afetando o mercado de trabalho, já que não se abrem mais vagas. Também há um arrefecimento do con-
sumo, outro desestímulo para que haja uma expansão na capacidade de produção. Com a economia andando de lado, com 
previsão de crescimento de 0,6% este ano segundo o Boletim Macro FGV IBRE de abril, a tendência é de piora do cenário, 
especialmente com o dólar se valorizando, encarecendo ainda mais itens básicos, como combustíveis e alimentos. Além disso, 
possíveis quebras da safrinha, em função de mudanças climáticas, tendem a empurrar os preços dos alimentos ainda mais para 
cima. O que torna a tarefa do Banco Central de domar a inflação ainda mais complexa.

Claudio Conceição – claudio.conceicao@fgv.br
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O tema fiscal esteve presente em 
Cartas do IBRE recentes. Na Carta 
de setembro de 2021, procuramos 
mostrar que o “espaço fiscal” no Bra-
sil não era tão exíguo quanto se acre-
ditava naquele momento, em função 
da melhor trajetória da relação dívi-
da/PIB, efeitos da reforma da Previ-
dência, contenção da folha salarial 
do setor público e o fim da fase de 
grandes reajustes reais do salário mí-
nimo (que corrige milhões de bene-
fícios previdenciários e assistenciais). 
Já na Carta de novembro do ano pas-
sado, buscou-se indicar que, mesmo 
com a ampliação do espaço fiscal de 
2022 em cerca de R$ 90 bilhões pela 
PEC dos Precatórios, o gasto federal, 
em percentual do PIB, prossegue em 
queda. No mesmo artigo, chamou-se 
a atenção para o problema da perda 
de qualidade do gasto público.

Em retrospecto, as duas Cartas 
apontaram acertadamente que o ce-

nário fiscal, visto com extremo pes-
simismo em meados do ano passado 
– sentimento que parcialmente ainda 
se mantém –, não era tão negativo. E, 
de fato, acabou se revelando menos 
maligno do que a média das suposi-
ções. Entre 2020 e 2021, houve me-
lhora descomunal e imprevista do re-
sultado primário, de -9,95% do PIB 
para -0,4%. Já em relação a 2022, a 
projeção do mercado para o mesmo 
indicador saiu de -1,4% para -0,45% 
do PIB entre outubro de 2021 e abril 
de 2022. Os temores alimentados 
durante os momentos mais sombrios 
da pandemia, de que a dívida bruta 
como proporção do PIB ultrapassaria 
90% do PIB e até se aproximaria de 
100%, foram plenamente superados.

Entretanto, como observa Manoel 
Pires, coordenador do Observatório 
de Política Fiscal do FGV IBRE, o 
quadro é mais complexo e é preciso 
separar o curto do médio e longo 

prazo. Em 2022, como indica recen-
te reportagem de Estevão Taiar no 
Valor Econômico, a inflação elevada 
– via aumento do deflator do PIB e 
da arrecadação – pode fazer com que 
a relação dívida/PIB caia pelo segun-
do ano consecutivo, segundo diversas 
instituições consultadas. Assim, o in-

Melhora fiscal é de 
curto prazo, e é preciso 
reorganização abrangente 
das finanças públicas

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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pico de 86,6% do PIB em 2028, 
caindo para 84,2% em 2031.

A trajetória esperada pelo mer-
cado para o resultado primário na-
quele mesmo período, na verdade, 
é – ao contrário da dívida – até um 
pouco melhor em abril deste ano 
do que foi em outubro de 2021, em 
ambos os casos com melhora gradu-
al e um saldo que se torna positivo 
em 2025/26. Mas a diferença entre 
as duas trajetórias de projeções do 
primário cai até se tornar bem pe-

quena a partir de 2025 (inclusive 
se inverte em 2028 e coincide em 
2031). Fica claro, portanto, que a 
diferença significativa nas trajetórias 
projetadas em outubro e abril da re-
lação dívida/PIB deriva não do re-
sultado primário, mas da deteriora-
ção prevista do déficit nominal por 
causa dos juros mais elevados para 
combater a alta inesperadamente 
virulenta da inflação. Em 2022, por 
exemplo, a projeção do mercado de 

dicador caiu de 88,59% para 80,29% 
entre 2020 e 2021. Em 2022, pode-
ria ficar ligeiramente abaixo do nível 
ao final de 2021.

Na verdade, numa lista de 40 pa-
íses, reunindo o mundo avançado e 
os principais emergentes, o Brasil, 
segundo projeções do FMI, é um de 
apenas seis que melhoraram o resul-
tado primário – em 0,5% do PIB – 
na comparação de 2022 (projeção) 
com 2019. Adicionalmente, essa foi 
a segunda maior melhora da lista, 
superada apenas pelo Chile, com 
1,24% do PIB. A maior piora foi da 
Rússia, de 5,99% do PIB, mas paí-
ses como Alemanha, China e Japão 
tiveram pioras de respectivamente 
4,95%, 1,48% e 5,08%. Em relação 
à evolução da dívida bruta em igual 
período, e tomando-se o mesmo 
grupo de países, o Brasil, com au-
mento de 4% do PIB, ficou entre os 
dez melhores (isto é, que reduziram 
o indicador como proporção do PIB, 
ou os que menos aumentaram).

Quando se analisa o médio e 
longo prazo, contudo, o panorama 
fiscal é menos reconfortante. Na 
verdade, a trajetória esperada pelo 
mercado da dívida bruta do gover-
no geral como proporção do PIB em 
abril deste ano é consideravelmente 
pior do que a mesma projeção em 
outubro do ano passado. Na proje-
ção de outubro, a partir de 81,85% 
do PIB ao fim de 2021, a dívida 
bruta atingia um platô máximo de 
84,5% em 2025 e 2026, antes de 
começar queda inicialmente gradu-
al, e que depois se acentuava, até o 
nível de 81,5% em 2031. Em abril, 
a projeção já era de elevação até um 

Duas Cartas do IBRE 

recentes apontaram 

acertadamente que o 

cenário fiscal, visto com 

extremo pessimismo em 

meados do ano passado, 

não era tão negativo 

déficit nominal elevou-se de 5,8% 
para 7,5% do PIB entre outubro de 
2021 e abril de 2022.

Dessa forma, fica mais bem deli-
neado que a leitura das projeções fis-
cais de curto prazo e as comparações 
internacionais apontam uma situação 
controlada – e talvez conducente ao 
relaxamento do esforço de consoli-
dação fiscal, ainda mais levando em 
conta as enormes demandas sociais 
acumuladas por anos de mau desem-
penho econômico e a deterioração do 
estoque de capital público após anos 
de investimento em níveis mínimos. 
Por outro lado, a perspectiva fiscal de 
médio e longo prazo é bem menos 
animadora, impondo-se a questão de 
se é mesmo hora de abrandar as ações 
de ajuste das contas públicas.

Pires, que tem pesquisado a ques-
tão da política fiscal e a taxa de ju-
ros, observa que, desde 2016, o mer-
cado se tornou muito mais sensível 
ao resultado das contas públicas em 
termos de formação da taxa de juros. 
Dessa forma, a melhoria fiscal recen-
te de curto prazo foi processada pe-
los mercados como um fator positivo 
e, tudo o mais constante, colaborou 
para a melhora dos ativos brasileiros 
neste início de ano, agora (quando 
esta Carta foi redigida) parcialmente 
abalada pelo nervosismo em relação 
às perspectivas de aperto monetá-
rio nos Estados Unidos. Por outro 
lado, frisa o pesquisador, qualquer 
mudança fiscal negativa tem impac-
to substancial na formação da taxa 
de juros, como ocorreu na época da 
PEC dos Precatórios.

Na visão de Pires, há uma dis-
cussão fiscal politicamente inadiável 
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Pires e Giambiagi exploraram al-
ternativas de política fiscal que giras-
sem em torno de uma proposta de 
substituição do teto em 2023, pri-
meiro ano do próximo mandato pre-
sidencial, para vigorar de 2024 em 
diante. O objetivo central é preser-
var o compromisso com a sustenta-
bilidade da dívida pública que esteve 
presente quando o teto foi criado.

O arranjo proposto pelos pes-
quisadores flexibiliza a regra para 
permitir maior crescimento da 

despesa, de modo a evitar mudan-
ças recorrentes, levando ao alon-
gamento do período de ajuste. 
Nesse sentido, propõe-se alterar o 
limite de crescimento do gasto para  
IPCA + 1,5% a.a., a vigorar nos 
próximos 10 anos. Depois desse pe-
ríodo, um novo limite para a des-
pesa seria definido a cada governo, 
por meio de lei complementar, ten-
do como referência a sustentabili-
dade da dívida.

A nova regra seria acompanha-
da de medidas de reforço fiscal para 
viabilizar de forma adequada o seu 
funcionamento e abrir espaço orça-
mentário para ampliar investimentos 
e a proteção social aos trabalhadores 
informais, que ficaram muito expos-
tos na pandemia. Entre as medidas, 
constam reforma administrativa, um 
subteto para as despesas com pessoal 
e reforma tributária.

Além disso, propõem-se ajustes 
na regra fiscal para torná-la mais 
eficiente: (i) ampliando o conjunto 
de despesas sobre o seu alcance; (ii) 
criando mecanismos mais objetivos 
de correção fiscal diante de déficits 
expressivos; (iii) definindo um trâ-
mite mais claro para o acionamento 
das cláusulas de escape em situações 
excepcionais; e (iv) normalizando o 
pagamento de precatórios.

Estimativas dos dois economistas 
indicam que essa nova regra fiscal, 
em conjunto com as medidas elen-
cadas, combina um ajuste estrutural 
de médio prazo capaz de tornar a 
dívida pública sustentável e amplia 
o espaço fiscal de modo a viabilizar 
a gestão orçamentária para os pró-
ximos anos. Buscar a melhor con-
ciliação entre esses objetivos é um 
caminho possível para mitigar os 
efeitos sobre as contas públicas de 
nosso inevitável e irrefreável confli-
to distributivo. 

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.

Pires recomenda verdadeira 

reorganização das 

finanças públicas, para 

além de improviso sobre 

institucionalidade fiscal 

vigente para acomodar 

gasto mínimo necessário

sobre como reorganizar o orçamen-
to. Segundo as projeções do Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2023, as despesas discricionárias 
do Poder Executivo – projetadas em 
1,4% do PIB para 2022, segundo a 
avaliação do primeiro bimestre – cai-
rão para minúsculo 0,6% do PIB em 
2025, volume incompatível com a 
prestação normal de serviços públicos 
e a preservação mínima do estoque de 
capital público. 

No entanto, discerne o pesquisa-
dor, algum tipo inevitável de impro-
viso em relação à institucionalidade 
fiscal vigente, incluindo o teto, para 
acomodar gastos mínimos com as ru-
bricas essenciais é algo muito diferente 
de uma verdadeira reorganização das 
finanças públicas, que ele defende.

Em um contexto de inflação ele-
vada, prossegue o economista, a po-
lítica fiscal tem papel importante 
para estabilizar expectativas e con-
trolar a inflação. Improvisos neste 
momento, embalados por uma me-
lhora de curto prazo, são na verdade 
um grande risco.

É por isso que Pires e Fábio Giam-
biagi, também pesquisador associado 
do FGV IBRE, propuseram recente-
mente uma substituição mais estrutu-
rada da regra do teto implementada 
em 2016. Eles observam que, desde 
2016, quando o teto foi introduzido, 
limitando o crescimento da despesa à 
taxa de inflação, houve efetivamente 
um controle do crescimento do gasto, 
mas com compressão dos dispêndios 
discricionários para patamares muito 
baixos. O teto acabou sendo formal-
mente alterado no ano passado para 
acomodar mais despesas.



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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A figura apresenta a evolução do pro-
duto per capita da economia brasileira 
desde 1900 em reais de 2010. Os da-
dos do produto e da população foram 
obtidos na base de dados do Ipeadata. 
O gráfico foi construído em escala lo-
garítmica na base 2. A escala logarít-
mica transforma séries que crescem a 
uma taxa constante em reta.

Rápida inspeção no gráfico mos-
tra que há duas quebras estruturais. 
Uma logo após a I Guerra Mundial, 
em 1918, e outra em 1980. De fato, 
artigo de Thomas Kang no Blog do 
IBRE1 documenta estatisticamente 
que houve quebra estrutural na série 
nessas duas datas. Entre 1918 e 1980 
o produto per capita cresceu à taxa de 
3,9% ao ano; entre 1980 e 2021 cres-
cemos medíocre 0,7% ao ano.

O que gerou o bom desempenho 
de nossa economia nos 62 anos entre 
1918 e 1980? Há claros determinan-
tes domésticos: nesse período houve 
o processo de transição demográfica 
com urbanização e industrialização. 
Mas há um fato externo. A I Guer-

ra marcou o fim da primeira grande 
globalização, período conhecido por 
pax britannica. Aquela que se iniciou 
com o fim das guerras napoleônicas, 
na década de 1820, adquiriu vigor 
com o fim das leis dos cereais, na In-
glaterra da década de 1840, e muito 
mais vigor com a invenção do navio 
de casco de metal e a vapor e o te-
légrafo. Nesse período, houve grande 
expansão do comércio mundial com 
elevada mobilidade do capital. Ca-
pitais, principalmente ingleses, via-
javam para inúmeras periferias para 
financiar investimento, em particular 
em ferrovias.

A I Guerra Mundial foi seguida por 
longo período de fechamento da eco-
nomia global. Tivemos uma grande 
depressão, a II Guerra, e, em seguida, 
lenta recuperação do comércio. Foi so-
mente em 1972 que o comércio voltou 
aos níveis de 1913. Ou seja, “levou seis 
décadas para que a consequência da I 
Guerra Mundial fosse revertida”.2

Há, no entanto, algumas dife-
renças entre a atual globalização e a 

anterior. Krugman, escrevendo em 
1995, apontava que quatro eram as 
diferenças entre a primeira globaliza-
ção e a atual: “a ascensão do intraco-
mércio, comércio de bens similares 
entre países similares; a capacidade 
de os produtores fatiarem a cadeia de 
valor, quebrando o processo produ-
tivo em várias etapas geograficamen-
te separadas; a resultante emergência 
dos supercomerciadores, países com 
razões entre comércio e PIB extre-
mamente altas; e, a novidade que 
provoca mais ansiedade, a emergên-
cia de grandes exportações de bens 

Brasil no longo prazo

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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manufaturados de países de baixo 
salário para os de alto salário”.3

Fica claro que a grande novidade 
foi a quebra da produção em diferen-
tes pedaços ou etapas e a execução 
de cada etapa em um local distinto. 
Os outros três efeitos elencados por 
Paul Krugman são consequências 
desse fato.

O comércio de bens em proces-
so produz redução da exportação de 
valor adicionado em relação ao fa-
turamento das exportações. O valor 
adicionado da exportação desconta 
todos os insumos importados conti-
dos no produto exportado.

A partir de análise cuidadosa da 
matriz de insumo e produto dos paí-
ses, Robert Johnson e Guillermo No-
guera produziram uma série do valor 
adicionado das exportações totais 
como proporção do valor bruto das 
exportações. Entre 1970 e 1995, a ex-
portação de VA reduz-se de 87% das 
exportações totais para pouco menos 
de 85%. De 1995 até 2008 cai mais 8 
pontos percentuais, atingindo pouco 
mais de 75%. Uma queda pouco aci-
ma de 10 pontos percentuais (p.p.). 
O processo ganhou velocidade desde 
meados dos anos 1990. Quando nos 
concentramos somente nas exporta-
ções de bens manufaturados, a queda 
da exportação de VA como proporção 
das exportações brutas foi de aproxi-
madamente 20 p.p.4

Voltando ao início da coluna, 
a quebra estrutural em 1980 deve 
estar associada a diversos fatores. 
Certamente o estopim foi a crise da 
dívida externa e as dificuldades ex-
ternas que a ela se seguiram por mais 
de uma década.

Também é parte da explicação de 
nossa desaceleração a demanda, que 
surgiu com a redemocratização, de 
focar o gasto público nas políticas 
sociais, revertendo o grande atra-
so do período anterior. De fato, a 
partir de base de dados recente, o 
Observatório de Política Fiscal do 
IBRE acaba de divulgar uma série 
histórica do investimento público 
desde 1947 em que documenta a 
forte queda que houve desde 1980.5  
Mas parte dos problemas deve ter 
origem na nossa dificuldade em nos 
integrar com o mundo no período 
mais recente.

Quando resolvemos os problemas 
com nossas contas externas e estabili-
zamos a economia após o Plano Real, 
não conseguimos encontrar um lugar 
na economia global.

A retomada da globalização após 
a II Guerra Mundial ocorreu em um 
primeiro momento com um mundo 
ainda relativamente fechado. Em 
particular, as empresas multinacio-
nais investiam em economias emer-
gentes com o objetivo de produzir 

para o mercado interno. Nosso mo-
delo de crescimento fechado funcio-
nou relativamente bem. A partir de 
meados dos anos 1990, o processo 
de globalização se acelerou. Cada vez 
mais os diversos ramos da indústria 
optaram por se integrar a alguma 
cadeia global de valor. Não conse-
guimos fazer esse movimento. Nos 
entrincheiramos com altas barreiras 
tarifárias e não tarifárias na produ-
ção doméstica para o mercado do-
méstico. Não tem funcionado. 

1https://blogdoibre.fgv.br/posts/quebra-
estrutural-na-taxa-de-crescimento-da-economia-
brasileira-primeira-guerra-nao-na.

2Ver FINDLAY, R.; O’ROURKE, K. H. Power and 
plenty, trade, war, and the world economy in the 
second millennium. Princeton U.P., 2007, cap. 9, 
p. 506 (tradução minha).

3KRUGMAN, P. Growing world trade: Causes 
and consequences. The Brookings Papers on 
Economic Activity, n. 1, p. 332, 1995.

4Ver JOHNSON, R.; NOGUERA, G. A portrait for 
trade in vallued-added over four decades. Re-
view of Economics and Statistics, p. 896-911, dez. 
2017. Ver figura à página 899.

5https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.
br/series-historicas/investimentos-publicos/
investimentos-publicos-1947-2021.
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Conjuntura Econômica — Até me-

ados do ano passado, a previsão 

para a dívida pública brasileira era 

muito pior do que o resultado do 

fechamento do ano – a dívida bruta 

do governo geral encerrou 2021 em 

80,3% do PIB. Parte dessa melhora 

vem da alta da inflação, não é estru-

tural, e mesmo assim continuamos 

observando pressão por aumento 

de gastos. Estamos diante da cria-

ção de uma nova bomba fiscal? 

O desajuste fiscal permanece sendo a 
questão central brasileira. Porque uma 
coisa é o fato de ficarmos com uma dí-
vida mais baixa do que a prevista pela 
IFI, pelo mercado, pelo FGV IBRE, e 
até pelo próprio governo. Se verificar o 
relatório de avaliação bimestral do Or-
çamento divulgado em dezembro de 

Dia 25 de abril, o economista Felipe Salto tomou posse como secretário da Fazenda do 
Estado de São Paulo, chamado a concluir o mandato do ex-ministro Henrique Meirelles. 
Ainda que por um curto período – que pode ser estendido caso Rodrigo Garcia vença 
a contenda de outubro e ganhe um mandato para chamar de seu –, Salto comemora 
ter chegado ao mesmo posto de uma de suas maiores referências, Yoshiaki Nakano, di-
retor da FGV EESP, que também foi seu professor. Aos 35 anos, Salto já deixa no currículo 
a elogiada experiência como primeiro diretor-executivo da Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI), cujo mandato encerraria no final do ano. “Consegui cumprir minha missão 
de colocar de pé um órgão ligado ao Senado, mas que tem autonomia para botar o 
dedo na ferida”, afirma. Nesta conversa para a Conjuntura Econômica, Salto fala de seus 
planos como secretário, bem como da situação fiscal do país, alertando que é preciso 
planejamento e persistência para se obter o desejado equilíbrio das contas públicas 
que engate o país em um processo virtuoso de crescimento. “Fazer o ajuste pelo lado 
do gasto, ser mais eficiente na despesa, demanda tempo. Não há fórmula mágica”, diz.

Felipe Salto
Secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, ex-diretor da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado 

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“O desafio fiscal 
continua o mesmo”
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um ano de antecedência, o atual go-
verno fez isso: alterou a regra do teto 
de gasto retroativamente, e deu-se um 
calote de R$ 50 bilhões nos precatórios. 
Tudo bem que o aumento da taxa de 
juros pelo BC também reflete o con-
texto externo, que é bastante adverso. 
O aumento do preço das commodities, 
mesmo com a apreciação cambial no 
curtíssimo prazo, liquidamente é ne-
gativo para a inflação. Mas a outra ra-
zão, mais estrutural, pela qual a curva 
a termo de juros está lá em 12%, 13% 
para qualquer prazo, tem a ver com o 
desequilíbrio fiscal. Agora, todos esses 
pacotes que vêm sendo iniciados – de 
redução de IPI, aumento de gastos, a 
mudança derivada da PEC dos Precató-
rios, que abriu um rombo de R$ 113,1 
bilhões para 2022, que já foi totalmente 
utilizado – deixam uma herança difícil 
de ser manejada para quem assumir em 
2023, porque o principal objetivo será 
justamente esse, de restabelecer certa 
ordem nas finanças públicas. 

Quando assumiu como primeiro 

diretor-executivo da então recém-

criada Instituição Fiscal Indepen-

dente (IFI), em 2016, que evolução 

esperava ver no cenário fiscal bra-

sileiro, e qual o seu balanço agora 

que deixou a IFI?

Quando a IFI foi criada e instalada no 
dia 30 de novembro de 2016, também 
com minha posse, era um período 
muito difícil para a economia brasilei-
ra. No biênio 2015/16, o PIB brasileiro 
registrou queda acumulada de mais de 
7%. Havia ali os estertores do período 
que marcou a chamada contabilidade 
criativa dos governos do PT. Aquilo, 
na verdade, foi consequência última 
do uso de certos mecanismos contá-
beis para distorcer a meta de resultado 

2021, ainda ali o governo previa um 
déficit muito maior do que o que foi 
realizado, porque a inflação perpassou 
tudo isso. Mas este é um aspecto bom 
que deriva de algo ruim, pois inflação é 
sempre ruim. Tanto que, ato contínuo, 
o Banco Central teve que aumentar a 
taxa de juros mais rapidamente, e esse 
aumento de juros encareceu a dívida, 
dificultou o investimento privado, o 
consumo, encareceu o crédito. E se 
observar que essa dívida mais baixa 
está infinitamente mais cara, de certo 
modo trocou-se seis por meia dúzia. 
Por isso, é preciso separar o joio do tri-
go. A reforma da Previdência foi algo 
importante, mas só. Depois disso, não 
houve nada de relevante no campo do 
ajuste fiscal. O que houve foi um con-
gelamento de salários com base na Lei 
Complementar no 173 (que garantiu o 
pacote de ajuda a estados e municípios 
para enfrentamento da Covid-19, tendo 
entre as contrapartidas a proibição de rea-
juste de servidores até dezembro de 2021), 
mas não se fez reforma administrativa, 
não houve avanço estrutural nas con-
tas públicas. E a arrecadação melhorou 
por causa da inflação. Com essa taxa de 
juros que caminha para ser novamente 
uma das mais altas, o custo de fazer dí-
vida pública por parte do Tesouro vai 
novamente ficar mais elevado. Temos 
visto isso nos relatórios mensais da dí-
vida pública divulgados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN), de modo 
que digo que o desafio fiscal continua 
o mesmo. 

Temos que ter medidas que restabe-
leçam a lógica do controle das despesas, 
que foi para o espaço com as Emendas 
113 e 114 promulgadas no ano passa-
do, derivadas da PEC dos Precatórios. 
Vale dizer que esse é o grande risco que 
se aventava como consequência de um 
resultado eleitoral de 2022. Mas, com 

primário – receita menos despesa sem 
considerar o gasto com juros. A respos-
ta institucional do governo Temer, do 
Senado e do Congresso em geral foi a 
criação e promulgação da Emenda 95 
do teto de gastos. Que não salva a la-
voura, pois não tem uma bala de prata 
que resolva a questão fiscal. Mas foi um 
avanço que ajudou a reduzir o custo 
médio da dívida nos anos que se segui-
ram, levou a uma melhora do resultado 
primário que estancou essa sangria. A 
IFI foi criada nesse contexto, como res-
posta do Senado para dizer: precisamos 
de maior transparência. Nesse sentido, 
passados 5 anos e meio, acho que o país 
continua numa situação fiscal muito 
ruim, mas com uma diferença: a pre-
sença da IFI gera constrangimentos. 

Sofreu muita pressão política no 

seu período à frente da IFI?

Sim. Principalmente no começo, havia 
dificuldade de certos setores em enten-
der que a IFI seria um órgão para dizer 
aquilo que julgasse necessário, com base 
na legislação que a criou, mas sem pres-
tar contas para este ou aquele político, 
partido ou instância decisória. Claro que 
a IFI está ligada administrativamente ao 
Senado, e seu orçamento também. Mas 
seu conselho diretor é soberano. Por 
exemplo, sofremos pressão para segu-
rar nossas estimativas do efeito fiscal da 
reforma da Previdência. Mas acho que 
hoje já passou o ponto de não retorno. 
Essas pressões políticas existem e conti-
nuarão existindo, mas cada vez mais, a 
meu ver, a IFI é mais respeitada. 

Apesar desse trabalho para ampliar 

a transparência das contas públi-

cas, como bem apontou, o desafio 

do ajuste fiscal permanece, diante 
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da economia política que temos. 

Como mudar?

Acho que o Brasil é pródigo em criar 
regra fiscal e legislação nova, mas não é 
pródigo em cumprir. Infelizmente, ou 
felizmente, a gente já tem uma legisla-
ção – a Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) – que é muito moderna, avan-
çada, sofisticada, cujo espírito precisa 
ser mais espalhado pela elite política e 
pela sociedade em geral. Não adianta 
ter as melhores regras e não entender 
que, sem responsabilidade fiscal, não 
teremos crescimento econômico, juros 
baixos que estimulem o investimen-
to produtivo. Precisamos buscar uma 
maior conscientização da importância 
da responsabilidade fiscal, e há apri-
moramentos que podem ser feitos para 
isso. Com o retrocesso no teto de gastos 
promovido no ano passado, em 2023 
a prioridade zero será estabelecer certa 
normalidade nesse campo, dizer como 
as regras vão funcionar, buscar uma 
harmonização das regras fiscais vigen-
tes. Mas isso não vai resolver todo o 
problema. Precisaremos de uma prática 
em termos de finanças públicas que vai 
mudar ao longo do tempo. Não tem 
fórmula mágica para isso.

Como melhorar a conscientização 

sobre responsabilidade fiscal se, 

como costuma apontar o pesqui-

sador associado do FGV IBRE Sa-

muel Pessôa, a realidade é que as 

escolhas da sociedade refletidas no 

Congresso não compatibilizam as 

estruturas de receita e despesa? 

Temos que entender que o modelo 
de Estado que o Brasil escolheu e que 
deriva desse pacto social refletido na 
Constituição de 1988 não é o de um 
Estado pequeno. Então, o que nós, 
economistas, podemos fazer é ajudar 

a pensar como esse Estado pode fun-
cionar de forma mais racional, e mos-
trar que, se o ajuste fiscal se der todo 
pela carga tributária, isso também 
tem custos do ponto de vista produ-
tivo, gera peso morto, desincentiva a 
produção e a economia de maneira 
geral. Esse foi o tipo de ajuste que fi-
zemos em boa parte do pós-redemo-
cratização, pelo lado da receita. Para 
fazer o ajuste pelo lado do gasto, ser 
mais eficiente na despesa, e reduzir 
as renúncias tributárias, que no caso 
da União também são elevadas, vai 

demandar tempo. Depende de pes-
soas, de instituições que temos, mas 
depende também de transparência. 
Acho que o próprio trabalho da IFI 
mostrou que esse potencial é gran-
de, por isso é importante fortalecer o 
papel dos órgãos de controle, como 
também das instituições fiscais inde-
pendentes. Porque com transparência 
as pessoas passam a saber, por exem-
plo, que o governo está gastando 10 

vezes mais com gastos tributários do 
que ele gasta com o Bolsa Família 
(agora Auxílio Brasil). 

Veja, por exemplo, que no caso de 
São Paulo desde 1995 há uma práti-
ca permanente voltada à preservação 
da responsabilidade fiscal. Em 1995, 
quando Mario Covas assumiu o esta-
do e Yoshiaki Nakano era secretário 
da Fazenda, não havia dinheiro se-
quer para comprar combustível para 
viaturas. Essa situação não voltou a 
ocorrer. Claro que São Paulo também 
sofre com o contexto macroeconômi-
co. Em 2019, a situação era bastan-
te difícil. Mas não se chegou a uma 
condição de irresponsabilidade fis-
cal. Nesse aspecto, também a União 
avançou bastante. Se olharmos numa 
perspectiva de longo prazo, veremos 
que desde os anos 1980 tivemos cer-
tas reformas – como a criação da Se-
cretaria do Tesouro, o fim da conta 
movimento entre Banco Central e 
Banco do Brasil, o fim do orçamento 
monetário, onde se tinha o conselho 
monetário decidindo gastos, havia um 
assembleísmo, com representante de 
sindicato, de indústria. Temos depois 
a LRF, a renegociação das dívidas dos 
estados com a Lei no 9.496, de 1997. 
Então, numa perspectiva de longo 
prazo, as coisas vão melhorando. A 
questão é que elas não melhoram na 
velocidade que a gente gostaria. E às 
vezes há algum retrocesso, como hou-
ve no ano passado com o calote nos 
precatórios e na própria mudança na 
lógica de correção do teto. 

Como avalia a sustentabilidade do 

teto de gastos?

Quando cito a mudança feita no ano 
passado, não estou dizendo que o 
teto de gastos seja imutável. Acho até 

Com o retrocesso no teto 

promovido no ano passado, 

em 2023 a prioridade 

zero será estabelecer certa 

normalidade nesse campo, 

dizer como as regras  

vão funcionar
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agenda não só para discutir minúcias 
de convênios do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz), das 
regras que beneficiam este ou aquele 
estado, mas uma visão do todo. Ago-
ra que estou em São Paulo, percebo 
ainda mais essa necessidade, pois 
obviamente temos que defender os 
interesses do estado no Confaz e no 
Comsefaz (comitê que reúne secretários 
de Fazenda). Veja o caso mencionado, 
da LC no 192, que trata dessa mudan-
ça na tributação dos combustíveis. 
Essa é uma prerrogativa dos estados. 

A lei aprovada diz que agora terá que 
ser uma alíquota ad rem, que é um 
valor, não um percentual. O que até 
pode fazer sentido, mas de uma ma-
neira que tira poder do próprio es-
tado de definir sua própria alíquota. 
Isso porque houve um equívoco de 
diagnóstico, que se espalhou de uma 
maneira bastante perigosa, de que a 
culpa pelo preço dos combustíveis 
era dos estados e do ICMS, quando 

que a proposta dos economistas (pes-
quisadores associados do FGV IBRE) 
Fábio Giambiagi e Manoel Pires (sai-
ba mais: https://bit.ly/3iajbpo) é bas-
tante positiva. Mas não foi isso que 
eles fizeram. Mudaram no atropelo, 
diante de pressões por gastos para o 
ano seguinte – no caso, 2022. 

Como disse, de forma geral, na 
perspectiva de longo prazo, estamos 
avançando. Com retrocessos aqui 
e acolá, e com uma cultura de que 
gastos resolvem todos os problemas 
– concordo com Samuel que isso 
não mudou. E vai ser demorado para 
mudar, pois a desigualdade no Bra-
sil é muito elevada. Por isso, é preci-
so entender que ou a gente melhora 
a composição do gasto, justamente 
para atender à demanda da população 
que mais depende do Estado, ou con-
tinuaremos aumentando todo o bolo 
de gastos de modo a preservar essa 
composição ineficiente da despesa – 
aí incluído também o gasto tributário 
–, para conseguir atender à demanda 
dos mais pobres. O Brasil teve sorte 
de eleger em 1994 um presidente que 
adotou certas políticas, ainda que te-
nha demorado, pois só foi aprovar a 
LRF em 2000, mas que produziu um 
avanço descomunal do ponto de vista 
da organização das contas públicas. 

Com o chapéu de secretário da Fa-

zenda, como avalia a atual condição 

do federalismo fiscal brasileiro, es-

pecialmente as intervenções do go-

verno na arrecadação dos estados, 

como no caso da mudança do ICMS 

dos combustíveis?

O pacto federativo no Brasil preci-
sa ser revisitado. Não conseguimos 
avançar minimamente nessa questão. 
Ao contrário. Precisamos retomar essa 

na verdade o que houve foi uma mu-
dança do patamar da taxa de câmbio 
e um aumento forte das commodities 
agravado pelo quadro da guerra na 
Ucrânia. E isso não vai ser resolvido 
com uma canetada no âmbito do 
ICMS. Essa decisão é o típico caso 
de que não há uma consciência a res-
peito da importância de se preservar 
e respeitar as prerrogativas dos entes 
federados, os entes subnacionais, que 
têm pela nossa Constituição, nosso 
modelo de Federação, o mesmo peso 
que a União.

Acho que o que falta, nesse caso, é 
planejamento. Talvez, desde João Pau-
lo dos Reis Velloso (fundador do Ipea, 
ministro do Planejamento de 1969 a 
1979), não tenhamos mais uma dis-
cussão a sério sobre planejamento do 
Estado. É uma palavra que virou um 
palavrão. Planejar é visto como ruim, 
tem que deixar o mercado resolver. 
Mas não é nesse sentido. É no senti-
do, por exemplo, de que o Orçamento 
entrou no piloto automático: 93% do 
orçamento federal é dado; só 7% são 
discricionários e, dentro desses 7%, 
metade é custeio e investimento. Me-
tade da outra metade é gasto com saú-
de, que não se pode cortar. O restante 
é uma coisa mínima, cada vez menor, 
difícil de ser gerenciada, especialmen-
te num contexto em que o Congresso, 
já percebendo essa situação, aumenta 
sua ingerência no Orçamento, até 
motivado por certos discursos equivo-
cados do governo federal, de que tem 
que dar mais poder para o Congresso. 
Na verdade, não é bem isso. O que te-
mos que ter é uma reforma orçamen-
tária e fiscal em que a discussão do or-
çamento se dê em bases democráticas, 
e não com essa coisa de emendas do 
relator geral, de orçamento secreto, 
e mudanças na previsão da despesa, 

O modelo de Estado que 

o Brasil escolheu não é o 

de um Estado pequeno. O 

que podemos fazer é ajudar 

a pensar como esse Estado 

pode funcionar de forma 

mais racional
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que é feita de maneira técnica pela 
secretaria de orçamento federal, como 
 sempre foi. 

Como avalia a situação da reforma 

tributária, com a tramitação da PEC 

110 no Senado e, na outra ponta, a 

resistência de empresários que de-

fendem a reedição da CPMF visan-

do financiar a desoneração da fo-

lha, em um embate entre indústria 

e serviços?

As trincheiras da guerra tributária e 
fiscal são várias. A reforma da PEC 
45, agora 110, preconiza a criação de 
um imposto de valor adicionado na-
cional, ou de duas cabeças: uma no 
nível federal e outra no subnacional. 
Algo que, no mundo ideal, pode fa-
zer sentido. O problema é que não se 
avança, porque todas essas trincheiras 
entram em ação. Como a menciona-
da por vocês, de indústria versus ser-
viços. A indústria gosta da mudança 
proposta porque ela perceberá uma 
equalização da tributação em relação 
ao setor de serviços. Mas os serviços 
advogam que será um aumento na 
carga tributária. Porque, ao migrar a 
cobrança para o destino, como a ca-
deia de produção dos serviços tende a 
ser pequena em relação à da indústria 
– basta comparar, por exemplo, uma 
escola e uma montadora de automó-
veis –, os serviços terão menos crédito 
acumulado e, com a alíquota propos-
ta, terão de pagar mais imposto. E 
não querem. 

A outra trincheira é federativa, pois 
é difícil convencer um estado de perder 
o ICMS, que é o principal imposto ar-
recadado por esse ente. Em São Paulo, 
a arrecadação de ICMS é carro-chefe, e 
cresceu 17% em 2021. Este ano, deve 
crescer 3% a 4% acima da inflação – 

em cima desse crescimento registrado 
no ano passado. A proposta prevê uma 
agência nacional que vai congregar essa 
arrecadação e fazer sua distribuição au-
tomática. É um terreno complicado, 
pois quando se migra para o destino, 
o estado não só perde o ICMS, como 
um mecanismo de incentivo, pelo qual 
hoje faz “política industrial”. Quando 
você promove a reforma tributária nas 
bases da PEC 110, é preciso garantir 
alguns mecanismos de compensação. 
Quando Nelson Barbosa, na época 
ministro da Fazenda, propôs aquela 

mudança da resolução do Senado para 
fazer as alíquotas interestaduais con-
vergirem para zero em 20 anos – ou 
para 4%, depois que houve reclamação 
grande –, com a tributação toda indo 
para o destino, também enfrentou isso. 
A demanda era para que se tivesse uma 
câmara de compensação de perdas e 
um fundo de desenvolvimento regio-
nal. A questão é: a União está disposta 
a colocar dinheiro? Qual será o fun-
ding? Enquanto não houver essa res-

posta, nessa trincheira a gente também 
fica bastante travado. 

Sua defesa é de que ajustes fiscais 

não podem ser um fim em si mes-

mos. Quais os fins que vislumbra 

para São Paulo?

Acho que São Paulo tem um desa-
fio primordial a ser suplantado, que 
é a questão da desigualdade. Então, 
a responsabilidade social é que é o 
fim último da responsabilidade fiscal. 
Temos que ter um orçamento orga-
nizado, reduzir gastos ineficientes, 
voltar a discutir benefícios tributários 
depois do período eleitoral, quando 
tivermos mais instrumentos, justa-
mente porque é preciso abrir espaço 
no orçamento para políticas focaliza-
das nos mais pobres. 

No campo social, São Paulo tem o 
Bolsa do Povo, que é a reunião de uma 
série de benefícios, e acho que há cam-
po para melhorar a eficiência desses 
gastos, aprimorando sua composição. 
Temos programas conhecidos, como 
o Bom Prato, que não custam caro 
e geram resultado efetivo na ponta. 
O que precisamos ter claro, reforço, 
é que não adianta fazer só superávit 
primário porque se está reduzindo a 
dívida ou coisa parecida. Precisamos 
de uma situação fiscal equilibrada para 
atender a dois objetivos. O primeiro é 
poder fazer dívida nova para investir. 
A outra função é fazer gastos, mas de 
boa qualidade, que permitam reduzir 
a desigualdade. 

Além do aprimoramento de políti-

cas de proteção social, como esti-

mular a geração de emprego? 

Gerar emprego demanda crescimento. 
E como diria o ex-ministro Delfim 

Talvez, desde João Paulo 

dos Reis Velloso não temos 

mais uma discussão a sério 

sobre planejamento do 

Estado. Planejar é visto 

como ruim, tem que deixar 

o mercado resolver
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Netto – que considero uma referência 
maior – só tem dois jeitos de crescer: 
ou alimentando exportação líquida, ou 
aumentando investimento. No Brasil, 
estamos mal nas duas coisas. Por um 
lado, porque nossa política externa 
não está fazendo nada para aumen-
tar nossas exportações líquidas. Ao 
contrário, o acordo Mercosul–União 
Europeia está indo por água abaixo 
porque desrespeitamos questões am-
bientais, e tudo isso está entrando na 
nossa conta de modo negativo. O que 
também prejudica muito a atração de 
investimento novo. Os acordos que 
tinham sido encaminhados por José 
Serra e Aloysio Nunes, quando mi-
nistros de Relações Exteriores, e por 
governos anteriores também por meio 
do Itamaraty, de uma política externa 
voltada ao comércio, ficaram em se-
gundo plano. O próprio economista 
Edmar Bacha tem um paper, chamado 
“Integrar para crescer”, que considero 
fundamental para esse debate. Temos 
que ter uma ampliação da corrente de 
comércio, é assim que vamos crescer. 
A outra coisa é ampliar o investimen-
to. Nesse ponto, acho que São Paulo 
contribui, mas pode contribuir ainda 
mais. Temos um nível de investimento 
recorde previsto no orçamento deste 
ano, de R$ 27,1 bilhões, mas preci-
samos melhorar a execução, olhar na 
ponta quais problemas estão aconte-
cendo e precisam ser superados para 
dar maior celeridade a essa execução. 

Em sua posse como secretário, en-

fatizou o desejo de promover uma 

gestão moderna e inovadora. Que 

ações fazem parte desse projeto?

Vou dar quatro exemplos do que já 
estamos fazendo. Um deles é a forma-
ção de um comitê para avaliar todos os 

benefícios tributários concedidos pelo 
estado. Não é propriamente algo novo, 
pois algumas pessoas aqui na Secretaria 
também tinham essa ideia. O segundo 
ponto é a criação de uma comissão para 
projeção da arrecadação. Hoje, aqui na 
Receita, temos projeções para funções 
objetivas, uma medindo o curto pra-
zo, outra com foco mais tendencial. 
Com essa nova comissão, ganharemos 
em transparência e na coordenação de 
projetos, e com projeções mais bem-
coordenadas podemos melhorar o pro-
cesso orçamentário. Há ainda projeto 

de estabelecimento de um plano de 
revisão periódica de gastos (conhecida 
como spending reviews), e de um plano 
fiscal de médio prazo, com avaliação 
periódica das despesas, que no futuro 
possa vir a ser o instrumento principal 
de planejamento. 

De onde partiu a decisão de ser 

economista, que hoje lhe trouxe ao 

posto de secretário da Fazenda?

Nasci na capital, mas fui criado em La-
ranjal Paulista, no interior de São Pau-
lo, por isso digo que sou de lá. Sempre 
ia bem em matemática, e meus pais 
então me incentivavam a cursar enge-
nharia. Mas, além da matemática, gos-
tava mais de política do que de física e 
química. Aos 15 anos – veja que pe-
tulância –, já escrevia para o jornal da 
cidade analisando a gestão local, e tive 
meu primeiro comentário publicado 
no Fórum dos Leitores do Estado de 
S.Paulo – jornal do qual fui colunista 
até assumir a Secretaria – aos 14 anos. 
Acabei optando por estudar na FGV, 
onde passei para economia. Lembro-
me que no coquetel oferecido aos alu-
nos mais bem-colocados no vestibular, 
o professor Nakano me perguntou: 
“Você também passou para engenha-
ria civil. Mas quer construir pontes, 
calcular resistência de materiais, ou 
quer um dia ser ministro da Fazenda, 
e trabalhar por um caminho de mais 
bem-estar para a sociedade?”. Aquilo 
ficou na minha cabeça e reforçou mi-
nha escolha pela economia. 

Então seu alvo é o Ministério da 

Economia?

A Secretaria onde estou hoje já era 
um sonho que eu tinha. O professor 
Nakano é para mim referência maior, 
já era desde a faculdade, inclusive me 
deu a honra de comparecer aqui no 
dia da posse. Mas penso que temos 
que viver o dia de hoje. Algumas pes-
soas até questionaram: mas você vai 
para ficar só até dezembro? Primeiro, 
acho que o governador Rodrigo Gar-
cia tem tudo para ser eleito. E, caso 
seja uma experiência curta, ainda 
assim terá valido a pena. É do meu 
feitio trabalhar 15 horas por dia, e é o 
que estou fazendo aqui.  

Como diria o ex-ministro 

Delfim Netto, só tem 

dois jeitos de crescer: ou 

alimentando exportação 

líquida, ou aumentando 

investimento. No Brasil, 

estamos mal nas duas coisas
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Por ocasião do 22o aniversário da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), a 
agenda que se põe cada vez mais é 
pela edição de uma congênere Lei de 
Responsabilidade Social que segue 
em aberto.1 A pandemia internacio-
nal da saúde acelerou transformações 
estruturais, particularmente nas rela-
ções trabalhistas e na digitalização da 
economia, que resultaram em novos e 
tremendos desafios para a governança 
pública, sobretudo com relação à ges-
tão das políticas sociais.  

Resguardar a efetividade dos direi-
tos fundamentais, de fato, é pauta que 
reclama qualificar o ciclo das políticas 
públicas. Tal como as burlas e impasses 
que marcam a aplicação da Lei Com-
plementar no 101/2000 e a ausência 
de uma Lei Geral do Orçamento e 
Contas (para substituir a de 1964), o 
maior desafio reside na sua consecução 
federativamente equilibrada, sobretu-
do porque os gastos sociais de caráter 
universal têm execução bastante des-
centralizada no Brasil com padrões 
de financiamento ultrapassados e por 
vezes centralizado. A opção cada vez 
mais recorrente pela edição de emen-

das constitucionais resultou no inver-
so do pretendido, com proliferação 
de medidas fiscais que, na prática, se 
revelam ora contraditórias, ora inexe-
quíveis, e cada vez mais paralisantes da 
gestão pública. Uma alternativa para 
equacionar tais impasses poderia ser a 
consolidação e a harmonização dessas 
regras em um único Código Fiscal,2 
inclusive transferindo para ele tudo 
que consta no corpo permanente e nos 
transitórios da Constituição. 

Se essa estratégia ajudaria a refor-
mar a gestão fiscal, não é suficiente 
para resolver os terríveis desafios so-
ciais escancarados na pandemia da 
saúde. Antes de tudo, é preciso aten-
tar que isso passa pela questão federa-
tiva no Brasil. Salvo os pagamentos de 
benefícios, seja previdenciários, seja 
assistenciais, é extremamente descen-
tralizada a divisão federativa do gas-
to social, sobretudo aqueles que têm 
caráter mais universal (com presença 
crescente dos governos municipais 
até a frente dos estaduais) – conforme 
retrato recente na figura 1.

Pactuação politicamente legíti-
ma de responsabilidades e alocação 

Consórcio social:  
gestão compartilhada da 
responsabilidade social

José Roberto R. Afonso
Professor do IDP e ISCSP/Universidade de Lisboa e 

consultor independente

Élida Graziane Pinto
Professora da FGV-SP e procuradora do Ministério  

Público de Contas do Estado de São Paulo
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tecnicamente racional de recursos 
são esforços que pressupõem tanto a 
busca da escala adequada dos servi-
ços públicos, quanto o alargamento 
temporal das ações governamentais. 
Somente assim poderiam ser fixadas 
condições operacionais mínimas para 
resguardar a continuidade do custeio 
das políticas públicas, de forma con-
dicionada ao cumprimento do plane-
jamento setorial de cada qual delas.

Vale atentar que a Constituição 
brasileira, em seu artigo 23, prevê que 
leis complementares fixarão “normas 
para a cooperação entre a União e os 
estados, o Distrito Federal e os muni-
cípios, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional”.

A calamidade sanitária decorrente 
da pandemia da Covid-19 evidenciou 
a dimensão necessariamente federati-

va dos desafios sociais que marcam a 
realidade brasileira tão desigual.3 Ali-
ás, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
somente tem suportado as muitas 
tensões a que tem sido submetido 
ao longo do tempo, porque sua Lei 
Orgânica (Lei no 8.080/1990) foi 
erigida a partir de sólidos pilares de 
governança federativa.4

Há mais de 3 décadas, a política 
pública de saúde enfrenta polarizações 
e descontinuidades com razoável grau 
de resiliência, sob regime de responsa-
bilidade solidária, transferências obri-
gatórias e impessoais de recursos via 
sistemática de repasses fundo a fundo, 
planejamento ascendente e instâncias 
decisórias plurilaterais (comissões de 
gestores bipartite e tripartite). Em 
contraste, cabe anotar, por exemplo, 
que ainda carecem de regulamentação 
o Conselho de Gestão Fiscal previsto 

no artigo 67 da LRF5 e o Sistema Na-
cional de Educação demandado pelo 
artigo 13 da Lei no 13.005/2014 (Pla-
no Nacional de Educação).

É preciso, pois, recuperar e apri-
morar o arranjo institucional do 
SUS, para buscar implementar a no-
ção de responsabilidade social em ba-
ses operacionalmente factíveis para as 
demais políticas públicas.6

Para replicar e ampliar tal horizonte 
de cooperação federativa, um bom ins-
trumento é o consórcio, que está lastre-
ado no artigo 241 da Constituição de 
1988 e na Lei no 11.107/2005. Sua fi-
nalidade é autorizar “a gestão associada 
de serviços públicos, bem como a trans-
ferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à con-
tinuidade dos serviços transferidos”.

Contra a tendência de alocação 
pulverizada e subjetiva de recursos pú-

Fontes: Siconfi (subnacionais) e Siop (União). Despesa empenhada (2019). Elaboração: Leonardo Ribeiro.

Figura 1 Divisão federativa do gasto social (2019)
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blicos no território brasileiro, e dian-
te da urgência do enfrentamento dos 
desafios sociais, é urgente, mais que 
reformar, inovar e revolucionar nos 
arranjos institucionais que dominam 
a Federação brasileira. Uma alternati-
va seria a instituição de um consórcio 
nacional para integrar as ações sociais 
que perfizessem programas de dura-
ção continuada coincidentes nos três 
níveis da Federação. O objetivo é for-
malizar o compartilhamento nacional 
das responsabilidades na formulação 
e na execução das diferentes políticas 
sociais no Brasil.

As competências comuns inscritas 
no já citado artigo 23 da CF/1988 
impõem deveres aos entes políticos, 
cuja implementação cotidiana impli-
ca razoável grau de coincidência dos 
seus instrumentos de planejamento 
orçamentário e setorial, sem prejuízo 
das peculiaridades locais e regionais 
– sendo as principais despesas subna-

cionais nas áreas de saúde, educação 
e Previdência. Eis o contexto em que 
a gestão consorciada nacionalmente 
dos programas de duração continuada 
relativos a tais competências comuns 
agregaria racionalidade alocativa, dado 
o ganho de escala dos serviços públi-

cos assim organizados, bem como 
permitiria adotar o regime jurídico 
das despesas obrigatórias, na forma 
do artigo 9o, §2o, da LRF. É peculiar a 
decomposição do orçamento nacional 
dos governos estaduais e, sobretudo, 
dos municipais (com mais peso ainda 
dos gastos ditos universais) – confor-
me destacado pelo BID em recente 
relatório, reproduzido na figura 2.

A execução orçamentária do con-
sórcio seria materialmente insuscetível 
de contingenciamento e estaria corre-
lacionada com a dimensão temporal 
mais larga do plano plurianual. Os 
programas de duração continuada te-
riam resguardada, por conseguinte, sua 
consecução sob regime administrativo-
financeiro de pactuação político-insti-
tucional, em consonância com os res-
pectivos instrumentos de planejamento 
setorial de cada ente da Federação.

A gestão associada de serviços pú-
blicos referida ao fortalecimento do 

O objetivo é formalizar 

o compartilhamento 

nacional das 

responsabilidades na 

formulação e na execução 

das diferentes políticas 

sociais no Brasil

Fonte: BID. Panorama de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno de países de América Latina y el Caribe. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3kdVPA9. 
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planejamento setorial das políticas 
públicas e à vedação de contingen-
ciamento dos repasses federativos 
correspondentes visa atender não só 
à pauta da responsabilidade social, 
como também permitiria qualificar 
substantivamente a busca da susten-
tabilidade da dívida pública, na for-
ma do artigo 164-A, inserido pela 
Emenda 109/2021 na CF/1988.

A defesa concomitante da respon-
sabilidade social e da responsabilidade 
fiscal passa pela estruturação de arran-
jos alocativos que promovam o ganho 
de escala na prestação dos serviços pú-
blicos e pela diminuição do espaço das 
transferências voluntárias e das emen-
das parlamentares balcanizadas. Assim, 
restaria alargada temporal e operacio-
nalmente a capacidade de consecução 
fiscal dos serviços públicos.

O atendimento a projetos munici-
pais e estaduais, tecnicamente, no or-
çamento público federal estaria condi-
cionado à adesão ao consórcio nacional 
em comento, para fins de aferição tanto 
sua da conformidade com os respectivos 
instrumentos de planejamento, quanto 
da sua viabilidade operacional, em ter-
mos de escala mínima do serviço.

A articulação federativa seria fo-
mentada e reforçada pelo dever de 
execução orçamentária conforme o 
pactuado e em estrita aderência com o 
planejado. Assim, seria possível tentar 
mobilizar um ciclo virtuoso de instân-
cias setoriais e subnacionais de pactu-
ação e planejamento nas mais diversas 
políticas públicas, em prol da gestão 
associada dos programas de duração 
continuada correspondentes.

Tal horizonte não implica ino-
vação normativa, mas tão somente 

integração sistêmica de institutos 
jurídicos já existentes. Ora, é preciso 
maximizar a articulação federativa, a 
governança pública e “a efetiva en-
trega de bens e serviços à sociedade”, 
tal como prevê o §10 do artigo 165 
da Constituição, que, por sinal, in-
troduziu formalmente no ordena-
mento brasileiro a noção de imposi-
tividade orçamentária.

Enfim, esta é uma proposta de 
construir um arranjo, dentro do ar-
cabouço normativo já vigente, que 
permita respostas fiscais que prote-
jam e privilegiem o cumprimento das 
competências comuns dos poderes 
públicos, nos mais diversos níveis da 
Federação. Em uma plena democra-
cia e uma república federativa, de 
direito e de fato, é preciso encon-
trar novas soluções que conciliem a 
responsabilidade fiscal com a social, 
que melhor planejem e coordenem 
as políticas e que conciliem eficiência 
com descentralização na execução das 
funções públicas. A figura jurídica e 

administrativa do consórcio pode ser 
um bom caminho para resolver esses 
diferentes e enormes desafios. Essa 
forma especial de compartilhamento, 
de recursos e junto de responsabili-
dades, poderia centralizar a execução 
das ações sociais universais que defi-
nem o eixo nuclear de pretensão de 
vida digna em nossa sociedade. 

1O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, tem 
defendido publicamente a pauta tanto em 
aparições na mídia (Em ato do MST, Gilmar 
Mendes defende uma Lei de Responsabilidade 
Social. Jota, 14/8/2020. Disponível em: https://
bit.ly/2YyfakN) quanto em artigos acadêmi-
cos, como em MENDES, G.; AFONSO, J.; VERAS, 
D. Combate à pandemia e suas consequências 
econômicas e sociais: coordenação cooperação 
e consórcio. In: MENDES, G. F.; SANTANA, H. L. S.; 
AFONSO, J. R. (Orgs.) Governance 4.0 para Covid-
19 no Brasil – propostas para gestão pública e 
para políticas sociais e econômicas. 1. ed., São 
Paulo: Grupo Almedina Brasil, v. 1, 2020.

2Vide estratégia defendida por AFONSO, 
J. R. e RIBEIRO, L., no artigo na Conjuntura 
Econômica, Novas regras fiscais (e nova cul-
tura), em novembro de 2021. Disponível em:  
https://tinyurl.com/y43zeueb. 

3A importância de ações com coesão nacional 
para o combate às desigualdades pode ser vista 
no caso do Auxílio Emergencial que, de acor-
do com trabalho recente de economistas do 
FMI, salvou ao menos 2 milhões de empregos 
e reduziu a queda do PIB em pelo menos 2 p.p. 
CUNHA, D. et al. Estimating the employment 
and GDP multiplier of emergency cash transfers 
in Brazil. IMF Working Papers, 2022, 2022.055. 

4PINTO, E. G.; AFONSO, J. R.; RIBEIRO, L. C. Políti-
ca pública de saúde e dever de enfrentamento 
da calamidade: financiamento e responsabi-
lização. In: MENDES, G. F.; SANTANA, H. L. S.; 
AFONSO, J. R. (Orgs.) Governance 4.0 para Co-
vid-19 no Brasil – propostas para gestão pública 
e para políticas sociais e econômicas. 1. ed., São 
Paulo: Grupo Almedina Brasil, v. 1, 2020.

5Tema abordado em AFONSO, J. R.; RIBEIRO, L.; 
PORTO, L. Gestão fiscal e federativa no Brasil. 
Conjuntura Econômica, 2021, 75.03: 26-29. Dis-
ponível em: https://bit.ly/3MuBB19. 

6AFONSO, J. R.; CARVALHO, C. (Des)coordena-
ção governamental na pandemia. Conjuntura 
Econômica, 2021, 75.08: 18-21. Disponível em: 
https://bit.ly/3Lc41gd. 
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A inflação continua se elevando, for-
temente afetada pelos combustíveis 
e todos os impactos decorrentes da 
alta desse insumo sobre os transpor-
tes e alimentos. Soma-se a isso a de-
sorganização das cadeias produtivas, 
a redução na oferta de insumos e a 
alta dos preços das commodities, pro-
vocada inicialmente pela pandemia e 
mais recentemente pela guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia, e como resultado 
temos uma variação dos preços que se 
situa acima dos 10%, em 12 meses, 
desde setembro do ano passado.

Podemos creditar a elevação da 
inflação a pressões de demanda, no 
caso brasileiro? Possivelmente não. 
Diferentemente dos Estados Unidos, 
nossa economia tem crescido muito 
pouco, a redução da massa salarial 
e do próprio salário médio, além 
do desemprego ainda elevado, não 
permite afirmar que há pressões de 
demanda interna no horizonte. Por 
outro lado, há vários indicadores que 
estão pressionando custos e caracteri-
zando a inflação brasileira atual como 
um fenômeno tipicamente causado 
por pressões de oferta. E parece que 

preços no país, e está configurada 
uma típica inflação de oferta, que se 
dissemina na medida em que a alta 
de preços de energia e combustíveis 
impacta todo o processo produtivo 
na economia. 

E as pressões de demanda? São, 
atualmente, muito reduzidas. A 
massa de rendimentos habitualmen-
te recebidos, considerando todos os 
trabalhos, era em fevereiro deste ano 
7,2%, em termos reais, à observada 
em fevereiro de 2020. A taxa de de-
semprego era de 11,2%, comparada a 
11,6% antes do início da pandemia, 
permanecendo, portanto, elevada 
(dados da Pnad Contínua). Outro in-
dicador que reflete o desaquecimento 
da demanda é a comparação entre os 
preços da alimentação no domicílio 
e fora dele – enquanto os primeiros 
se elevaram 13,7% nos últimos 12 
meses, os últimos aumentaram 6,2% 
no mesmo período, mostrando que o 
alto desemprego e a queda da massa 
salarial restringiram o repasse dos au-
mentos dos alimentos aos cardápios 
de bares e restaurantes. Da mesma 
forma, a inflação dos serviços, muito 

Qual é o efeito da taxa de juros 
sobre a inflação atual?

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP

essa pressão veio para ficar. Vamos a 
alguns números. 

O índice de preços dos alimentos, 
calculado pela Food and Agricultu-
re Organization (FAO), atingiu, em 
março deste ano, um patamar 60% 
superior ao de fevereiro de 2020, 
mês anterior à disseminação da pan-
demia. Os preços de fertilizantes 
subiram 234% no mesmo período 
(dados do Banco Mundial, Commo-
dity markets review). Já os preços de 
commodities ligadas à energia tam-
bém se elevaram substancialmente 
no mesmo período de comparação: 
o petróleo bruto aumentou 110%, o 
carvão 268% e o gás natural 523%. 
O preço de outros insumos impor-
tantes também sofreu forte alta: o 
minério de ferro de 73%, o cobre de 
80% e o alumínio de 107% (dados 
também do Banco Mundial, World 
Bank commodity price data).

Não há como evitar pressões sobre 
os preços dos alimentos e dos pro-
dutos industrializados nesse cenário. 
Soma-se a isso a política de preços 
da Petrobras, que repassa quase inte-
gralmente as oscilações externas aos 
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Fontes: IBGE e Banco Central.

suscetíveis à demanda, tem se acelera-
do bem menos que os demais preços 
(6,3% comparado à variação geral 
de 11,3% nos últimos 12 meses até 
março). A evolução média dos preços 
desses itens específicos da cesta de 
consumo integrante do IPCA pode 
ser observada no gráfico acima.

Qual é o efeito da taxa de juros so-
bre os preços nesse cenário? Entendo 
ser bastante limitado; na verdade, se 
restringe ao impacto indireto via taxa 
de câmbio, sempre resgatada como 
instrumento de controle inflacio-
nário nos momentos de pressões de 
oferta ou demanda; e, mesmo assim, 
esse efeito poderá ser temporário em 
virtude da esperada decisão do Fede-
ral Reserve na direção do aumento da 
taxa de juros básica norte-americana. 

Em um cenário como o atual, são 
necessárias outras medidas associadas 

às condições de oferta e produtivida-
de para reverter o cenário de inflação 
atual. A primeira seria a mudança na 
política de preços da Petrobras, que 
deveria adotar como referência a pa-
ridade do preço de exportação, e não 
de importação, e para tal é necessário 
aumentar a produção nacional de pe-
tróleo refinado; além disso, seria im-
portante retomar os estoques regula-
dores de grãos, de modo a evitar altas 
excessivas nos preços dos alimentos; 
também administrar mais ativamen-
te a taxa de câmbio, de modo a evi-
tar sua volatilidade, isso é, tanto sua 
apreciação como depreciação exces-
siva; e, a médio prazo, desenvolver a 
geração de fontes de energia limpas, 
pois certamente a restrição energética 
será um dos maiores problemas de to-
das as economias nos próximos anos; 
e, por fim, estimular a produção local 

de insumos industrializados que es-
tão, desde o início da pandemia, ge-
rando pressões sobre os preços, como 
fertilizantes, microprocessadores e 
insumos farmacêuticos. 

O movimento inflacionário não se 
restringe ao Brasil e, ao que tudo in-
dica, as pressões sobre os preços deve-
rão persistir por um período conside-
rável. Os instrumentos tradicionais de 
controle da demanda agregada, como 
a taxa de juros, são insuficientes para 
lidar com esse quadro. É preciso usar 
uma caixa de ferramentas maior, com 
amplas opções. Do contrário, convi-
veremos com uma inflação alta por 
muito tempo; sabemos, pela nossa 
história, que o prolongamento desse 
cenário pode levar à reindexação de 
preços e salários, e nada pode ser pior 
para a inflação neste país que a reto-
mada dessa prática. 

Variações percentuais em 12 meses de itens do IPCA
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

e seus espelhos regionais
PIB brasileiro

Quando se observa a evolução da economia brasileira depois do choque pro-
vocado pela pandemia de Covid-19, é possível identificar um movimento 
marcado por desigualdades no ritmo de recuperação das diversas atividades do 
setor produtivo e da demanda, que entre outros fatores reforçou a fragilidade 
de um mercado de trabalho que ainda não havia se recuperado da recessão que 
durou do segundo trimestre de 2014 ao fim de 2016, de acordo ao Comitê de 
Datação de Ciclos Econômicos (Codace) da FGV. Aumento da informalidade 
e da subutilização por horas trabalhadas entre os empregados, e aumento do 
desemprego de longa duração entre aqueles que não conseguiram se recolocar 
são alguns elementos que apontam a debilidade da retomada do emprego e 
preocupam os analistas de mercado de trabalho. 

Aproximando-se mais desse quadro, também se pode notar o efeito da 
pandemia no mosaico de realidades geográficas que conformam o PIB bra-
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sileiro, no qual coexistem núcleos 
dinâmicos e lentos, seja dentro de 
regiões, de estados ou mesmo mu-
nicípios. O diagnóstico oficial desse 
impacto em um cenário já histori-
camente marcado pela desigualdade 
ainda está por ser revelado, posto que 
as contas regionais calculadas pelo 
IBGE são divulgadas com 2 anos de 
defasagem, e hoje param em 2019. 
Mas algumas trilhas nos permitem 
esboçar cenários, ainda que sujeitos 
a revisões posteriores. E cujo con-
torno, afirma Claudio Considera, 
coordenador do Núcleo de Contas 
Nacionais do FGV IBRE, inspira a 
mesma atenção. “O país já apresen-
tava baixo crescimento antes da pan-
demia, e não há como desvincular 
as regiões dessa dinâmica”, afirma. 
Claudio e Juliana Trece, coordena-
dora de pesquisa do Monitor do PIB 
do FGV IBRE lembram que no pe-
ríodo de 2011 a 2019 o crescimento 
médio anual do PIB brasileiro foi de 
0,3%, com a economia do Sudeste 
– que representa 40% da atividade 
do país – retraindo -0,1% na mesma 
comparação. Nesse período, apenas o 
Norte e o Centro-Oeste registraram 
expansão média anual de 1 dígito, se-
guidas da Região Sul, com expansão 
média de 0,6%. Juliana ressalta que 
cada região tem sua trajetória – sobre 
a qual também trataremos, duran-
te este mês, no Blog da Conjuntura  
(https://bit.ly/38mmRPI). Ela cita 
o caso do Centro-Oeste, cuja parti-
cipação do setor agrícola é o dobro 

da registrada no país – liderada pelas 
lavouras de soja e milho – observa-se 
que a própria expansão desse setor co-
laborou para uma diversificação eco-
nômica. “Em estados como Goiás, 
por exemplo, é notório o avanço de 
atividades como a de serviços finan-
ceiros. Mas ainda é um crescimento 
sobre uma participação pequena, que 
não move significativamente o PIB 
nacional”, ressalta Juliana.

Parte dessa perda de impulso do 
PIB brasileiro, carregada pelo Su-
deste, se deve ao encolhimento da 
indústria de transformação, que no 
agregado da economia brasileira per-
deu praticamente 7 pontos de parti-
cipação entre 2010 e 2020, saindo de 
27,4% para 20,5%. “Essa atividade 
continuou baixa mesmo no perío-
do de recuperação da recessão, entre 
2017 e 2019”, aponta Considera. 
Mesmo com o empurrão inicial dado 
pela pandemia, com a substituição do 
padrão de consumo das famílias em 
função das medidas de isolamento, 
ampliando a demanda por bens, o 
resultado da indústria continuou ne-
gativo, ainda que em um nível mais 
próximo da neutralidade: -0,2% ao 
ano na média de 2020/21, contra 
-2,1% no período 2011-2019. “No 
primeiro trimestre deste ano, o setor 
já acumula queda de 4,5% em rela-
ção ao mesmo período de 2021, e de 
1,8% no acumulado de 12 meses. E, 
em março, a produção industrial fi-
cou 2,1% abaixo do nível observado 
em fevereiro de 2020, no pré-pande-
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mia”, ressalta Considera, apontando 
a um fôlego curto. 

No caso da indústria paulista, que 
representa cerca de 40% da atividade 
de transformação do país, a retração 
anual média entre 2020 e 2021 foi 
de 0,7%, diz Considera. “O único 
segmento que conseguiu se sair bem 
foi o de alimentos. Este é, em boa 
parte, ligado ao complexo do agro-
negócio, focado no setor sucroalco-
oleiro (que representa cerca de 40% 
do valor bruto da produção agrícola 
paulista). É uma indústria de com-
modity”, diz Vagner Bessa, gerente 
de área de indicadores econômicos 
da Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados (Seade), vinculada 
à Secretaria de Governo. “O baque 
sofrido pela estrutura industrial do 
estado ainda não foi resolvido, e é 
um dos nossos problemas para cres-
cer no médio prazo”, afirma.

Para fechar o PIB no azul já em 
2020, com 0,4% de expansão nas 
estimativas do Seade, São Paulo re-

cebeu a ajuda do setor de serviços, 
beneficiado por características estru-
turais da economia do estado. “Di-
ferentemente do que acontece em 
outros entes, em que os serviços pres-
tados às famílias – que mais sofreram 
com a pandemia – têm maior peso, 
aqui o setor terciário é muito orga-
nizado em torno da grande empresa 

e de setores que atendem a outras 
empresas, e esse segmento foi muito 
bem”, explica Bessa. Para se ter uma 
ideia, em São Paulo, atividades vol-
tadas às famílias, que contribuíram 
negativamente para o PIB paulista 
em 2020 – como transportes (-0,4 
ponto percentual) e alojamento e 
alimentação (-0,2 p.p.) –, somadas, 
representaram 6% da economia do 
estado. Em contrapartida, serviços 
financeiros e de informação, classifi-
cados entre os prestados às empresas, 
colaboraram, respectivamente, com 
1,5 p.p. e 0,1 p.p. para a atividade 
e respondem, juntos, por 15,5% do 
PIB estadual. “Mesmo que os servi-
ços ganhem em participação no Bra-
sil como um todo, é um resultado 
diferente do que ter predominância, 
por exemplo, dos serviços voltados 
ao turismo”, reforça. 

Juliana, do FGV IBRE, ilus-
tra esse diferencial comparando o 
crescimento médio do setor de in-
formação e comunicação antes da 
pandemia, de 2011-2019, com sua 
evolução durante a pandemia, em 
2020/21. “A variação média anual 
do volume desses serviços no Brasil 
entre 2011-19 foi de 1,6%, e subiu 
para 3,8% em 2020/21”, compara. 
Foi São Paulo quem liderou a lista 
de estados beneficiados por esse au-
mento de demanda, com um salto de 
3,5% para 9%, seguido pelo Ceará, 
que saiu de uma retração de 1,8% 
nessa atividade para uma expansão 
de 5,2%, e Santa Catarina, com uma 
evolução de 0,9% no pré-pandemia 
para 2,9% em 2020/21.

Outra característica a se destacar 
no desempenho da economia paulista Fonte: IBGE/SCR.

Crescimento regional no pré-pandemia (2011-2019) 
Média anual, em %
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foi que a expansão maior se deu lon-
ge da capital. Em 2021, das 16 áreas 
administrativas que compõem o esta-
do, oito cresceram mais que a região 
metropolitana, ainda que esta repre-
sente 53,5% do PIB paulista. Bessa 
afirma que parte desse resultado se 
deve à presença da indústria. “Hoje, 
a região de Campinas – que cresceu 
7,6% em 2021 e representa 18,7% do 
PIB do estado – conta com uma área 
industrial mais importante que a da 
região metropolitana, bem como do 
complexo industrial de estados como 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais ou 
Bahia”, afirma Bessa. Por outro lado, 
ressalta o economista, essas regiões do 
interior não tiveram que lidar com a 
parte ruim da pandemia, como o im-
pacto negativo no setor de transportes. 
“A Região Metropolitana de São Paulo 
conta com dois aeroportos, tem me-
trô, trem. Essas outras regiões não ti-
veram que lidar com esses segmentos, 
que ficaram na rabeira do processo de 
recuperação”, exemplifica. Ainda que 
com desafios impostos pela conjuntu-
ra macroeconômica, Bessa considera 
que o impulso da pandemia na ativi-
dade paulista pode levar o estado a um 
patamar de crescimento melhor que o 
anterior. “Em 2021, o estado alcançou 
os índices de crescimento mais altos 
da série histórica, iniciada em 2013. 
Recuperou inclusive o espaço que ti-
nha perdido na economia brasileira. 
E é um processo que parece continuar 
em 2022. O primeiro trimestre fechou 
acima de nossa expectativa, com sur-
presas positivas na indústria e no co-
mércio”, afirma.

A falta de interiorização e adensa-
mento produtivo é um dos desafios 

que o Rio de Janeiro busca mitigar 
para reverter uma tendência de cresci-
mento abaixo da brasileira, e mesmo 
da Região Sudeste. A falta de explorar 
suas vocações levou o estado a perder 
peso na economia nacional, como 
apontado pelo agora subsecretário 
Estadual de Planejamento Estraté-
gico Bruno Sobral, em entrevista na 
Conjuntura Econômica de dezembro 
(https://bit.ly/3M9dCVK).

E que coloca ao estado o desafio de 
reverter uma situação crítica de em-
prego, que nos últimos anos o posicio-
nou como a pior taxa de desemprego 
do Sudeste, e entre as piores do país. 
Em Minas Gerais, por sua vez, o im-
pacto de uma recuperação incomple-
ta do mercado de trabalho também é 
preocupante, aponta Raimundo Sou-
sa, pesquisador e professor da Funda-
ção João Pinheiro. “O maior desafio 

Índice de volume da indústria de transformação brasileira  
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de curto/médio prazo no estado diz 
respeito à recuperação do emprego. 
Ainda que este esteja se restabele-
cendo em termos de nível, há forte 
contração do rendimento médio”, 
diz. Ele ressalta que parte significati-
va da estrutura produtiva do estado 
está atrelada à fabricação de bens de 
consumo não duráveis, especialmente 
produtos alimentícios, que correspon-
dem a 20% da produção industrial do 
estado, equiparando-se à participa-
ção da indústria extrativa. “A falta de 

perspectiva de retomada do poder de 
compra da população, nesse sentido, 
é preocupante”, diz Sousa, lembran-
do que até meados de 2021 o auxílio 
emergencial colaborou para manter a 
demanda por itens como alimentos e 
roupas, este último importante para a 
indústria têxtil local. “Com a redução 
do valor do auxílio, ambas as ativida-
des iniciaram uma trajetória de que-
da”, diz. Que, na conta do PIB, em 
parte foi compensada pelo aumento 
da demanda por bens intermediá-

rios de metalurgia, cuja rentabilidade 
também foi favorecida pela evolução 
dos preços relativos. Sem uma recu-
peração dos salários, o economista 
considera que há risco até para a sus-
tentabilidade da demanda de setores 
que têm registrado uma boa recupe-
ração, como a construção, lembrando 
o peso do aumento de juros para o 
financiamento imobiliário. No setor 
de extração mineral, o conflito Rús-
sia x Ucrânia voltou a elevar os preços 
das commodities metálicas, jogando a 
favor da produção mineira que, desde 
os acidentes de Mariana e Brumadi-
nho, não trabalham com capacida-
de plena. A Samarco, por exemplo, 
anunciou em abril que ainda opera 
com 26% da capacidade, e a expec-
tativa é de que só volte à normalidade 
em 2028. “Mesmo que a quantidade 
extraída e exportada não seja maior, 
uma melhoria nos termos de troca po-
derá beneficiar o estado”, diz.

Gerar PIB, mas  
também emprego   
O desafio de recuperação do mercado 
de trabalho também tem deixado es-
pecialistas do Nordeste em estado de 
alerta. “Na Bahia, mesmo antes da pan-
demia já vínhamos registrando perda 
de dinamismo. Em 2021, entretanto, 
o rendimento médio do trabalhador 
ocupado chegou ao menor nível em 
nove anos de série histórica, e o segun-
do menor entre os estados brasileiros, 
perdendo apenas para o Maranhão”, 
diz Luiz Lobo, técnico especialista em 
produção de informações econômicas 
da Superintendência de Estudos Eco-
nômicos e Sociais da Bahia (SEI). A 

Fontes: Seade e IBGE; para Brasil, 2018.
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taxa de desocupação, por sua vez, che-
gou a 21,7% no primeiro trimestre de 
2021. “No decorrer do ano, houve re-
cuperação do emprego, mas para 2022 
nossa estimativa é de que essa retoma-
da perca velocidade, pois já chegamos 
em um teto de informalidade”, diz, 
indicando que o emprego informal 
abarca 55% da população ocupada na 
Bahia. “Agora, a tendência é de evolu-
ção da formalidade, mas de forma len-
ta, pois para isso precisamos recuperar 
o crescimento econômico”, afirma.

No estado, o setor que tem des-
pontado em desempenho é o agrícola, 
com uma expansão de 20,5% e 18%, 
respectivamente, em 2020 e 2021 no 
valor bruto da produção agrícola, do-
minada pela soja (34%), seguida do 
algodão (13,7% do total). “Hoje, o 
agronegócio já representa um quarto 
do PIB do estado”, diz Pedro Marques 
de Santana, técnico especialista em 

produção de informações econômicas 
da SEI. Apesar do resultado a se co-
memorar, esta não é, entretanto, uma 
atividade multiplicadora de empre-
gos. No último ano, a Bahia registrou 

queda de 13,2% no PIB industrial 
em relação ao ano anterior, terceiro 
recuo consecutivo, e a retração mais 
intensa registrada na série histórica da 
PIM-PF Regional iniciada em 2003. 

2011-2021
Antes da chegada da 

pandemia (2011-2019)
Após a chegada da 

pandemia (2020/2021)

Brasil 2,1 1,6 3,8

Ceará -0,4 -1,8 5,2

Pernambuco -1,8 -2,2 -0,3

Bahia -4,1 -4,1 -4,4

Minas Gerais -0,4 -0,3 -0,5

Espírito Santo 0,3 1,0 -2,7

Rio de Janeiro 0,2 1,2 -4,0

São Paulo 4,6 3,5 9,0

Paraná -0,7 -0,2 -2,7

Santa Catarina 1,3 0,9 2,9

Rio Grande do Sul 0,0 0,3 -1,2

Goiás -1,5 -1,4 -2,0

Distrito Federal 1,9 3,0 -2,5

Rio Grande do Sul

Variação média anual do volume 
do segmento de informação e 
comunicação – %

Fonte: IBGE/PMS.

Fonte: IBGE/PMS.
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Esse recuo é concentrado na indústria 
de transformação, afetada em vários 
segmentos como o de fabricação de 
coque de petróleo e de biocombustí-
veis, com queda de -18,1%. E, espe-
cialmente, com o encerramento das 
operações fabris da Ford no Brasil, o 
que incluiu a planta do Polo Industrial 
de Camaçari, levando a uma queda de 
quase 100% da produção de veículos 
automotores do estado em relação a 
2020. Além de afetar a arrecadação, o 
comércio, e uma rede de fornecedores 
que também tiveram suas operações 
impactadas, gerando um desemprego 

total estimado em 12 mil postos. “A 
situação de pandemia tem dificultado 
as negociações em torno da fábrica, 
mas temos esperança de que essa plan-
ta ainda seja reativada, e que seja para 
produção de automóveis elétricos”, diz 
Luiz Mario Vieira, também da SEI. 
Energia eólica e o setor de saúde, cita 
Vieira, são outras áreas de potencial de 
desenvolvimento no estado.

Em Pernambuco, uma das princi-
pais economias nordestinas, junto a 
Bahia e Ceará, a aposta é de investi-
mento no setor terciário, em busca de 
uma resposta mais célere da atividade 

econômica. “O setor de serviços repre-
senta 75% do PIB pernambucano, e 
pode dinamizar o PIB mais rapida-
mente”, diz Maurilio Lima, diretor 
de pesquisa da Agência Estadual de 
Planejamento e Pesquisas do estado 
(Condepe/Fidem). O setor está entre 
os focos do Plano Retomada, lançado 
pelo governo em agosto do ano passa-
do. O Plano tem investimento previsto 
de R$ 5 bilhões até o final de 2022 em 
ações que incluem desde linhas de cré-
dito para empreendedores informais e 
pequenas empresas, um pacote de in-
centivos à contratação de trabalhado-
res – esperando abrir 130 mil vagas –, 
verbas para obras públicas e incentivo 
ao investimento privado.

“Na primeira década deste sécu-
lo, apostava-se em outro perfil para 
a economia pernambucana”, lembra 
Lima, ressaltando os projetos do Es-
taleiro Atlântico Sul, que encerrou 
suas operações em 2020, e da Refi-
naria Abreu e Lima que, após ser alvo 
de denúncias de corrupção e super-
faturamento na Lava Jato, teve seu 
projeto interrompido, reduzindo sua 
produção a menos da metade da pre-
vista no projeto inicial. “Esse impacto 
não foi causado pela pandemia. E a 
refinaria chegou a ir a leilão”, ressalta. 
No ano passado, a Petrobras decidiu 
retomar os investimentos para con-
clusão das obras da unidade. Prevê-se 
um desembolso de US$ 1 bilhão para 
ampliação de sua primeira unidade de 
refino e instalação da segunda, com 
capacidade total de processamento de 
260 mil barris diários e estimativa de 
conclusão até 2026. 

Hoje, entretanto, o foco do gover-
no está posto em incentivar outros 

Taxa de 
desocupação (%)

Taxa composta de 
subutilização (%)*

4o tri 19 4o tri 21 4o tri 19 4o tri 21

Norte 9,5 8,4 16,5 17,3

Nordeste 13,8 14,9 34,9 36,7

Centro-Oeste 11,5 11,2 19,9 21,3

Sudeste 6,8 6,7 14 14,2

Sul 10,7 11,2 25,8 26,7

Fonte: PNADC IBGE. *Compreende desocupados, 
subocupados por insuficiência de horas trabalhadas 
e os que fazem parte da força de trabalho potencial.

Desemprego e subutilização em 
relação ao pré-pandemia



M a i o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  31 

CAPA ATIVIDADE

negócios. Como outlets nos polos de 
confecção e o centro de distribuição 
da Amazon em Cabo de Santo Agos-
tinho. Além de investimentos no se-
tor de turismo, como hotéis na região 
portuária da capital e um novo resort 
e parque aquático no litoral sul do 
estado, previsto para ser inaugurado 
no final de 2022. “Estudos apontam 
que o turismo em Pernambuco mo-
vimenta em torno de 4% do PIB, e 
queremos potencializá-lo”, diz Lima. 
Outra frente de interesse é de adensar 
a cadeia automobilística, com a atra-
ção de empresas de autopeças, como 
Yazaki, Itaesbra e Benteler, e do setor 
farmacêutico. “Com esse grupo de 
ações, queremos manter o ritmo atual 
da atividade, cuja expansão em 12 me-
ses está na casa dos 4,5% (fechados em 
fevereiro)”, diz Lima. “E, dessa forma, 
colaborar para a recuperação do mer-
cado de trabalho, que ainda roda 6,3% 
abaixo do nível pré-pandemia.”

No Ceará, João Mario de França, 
diretor-geral do Instituto de Pesqui-
sa e Estratégia Econômica do Ceará 
(Ipece) destaca que a pandemia po-
tencializou oportunidades em seto-
res que já estavam sendo priorizados 
pelo governo antes da crise: o da saú-
de e o tecnológico, aos que este ano 
se somou o de energias renováveis, 
com o lançamento, em fevereiro, de 
um Hub do Hidrogênio Verde no 
Complexo do Pecém, com vistas a ser 
fornecedor global desse combustível. 
Em abril, a companhia White Mar-
tins assinou memorando de interesse 
em participar do hub, para exporta-
ção do combustível à Europa. 

“No caso da saúde, trata-se do 
desenvolvimento de negócios e ca-

Fonte: Mapa.

Bahia: agro decola...
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deia de valor – biotecnologia, quí-
mica fina, equipamentos médicos –, 
com duas grandes ações de implan-
tação e dinamização de distritos de 
inovação”, descreve França. O pri-
meiro é o Distrito em Inovação em 
Saúde de Porangabussu, na capital, 
onde está a Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Ceará. 
O segundo é o Polo Industrial e 
Tecnológico de Saúde (Pits) no Eu-
sébio, na Região Metropolitana de 
Fortaleza, onde está a sede da Fun-
dação Oswaldo Cruz.

“Quanto ao hub tecnológico, são 
várias as iniciativas, a começar pela 
digitalização do setor público, que 
esperamos ver concluída até o fim do 
ano. Temos ainda o desenvolvimento 
do Cinturão Digital (inaugurado em 
2010, chegou em 2021 aos 184 muni-
cípios cearenses), que amplia a oferta 
de conectividade e banda larga em 
todas as regiões. E a implantação de 
cabos submarinos de fibra ótica inter-
continentais, que permitem a atração 
de gigantes da tecnologia, como data 

centers.” O último, do total de 16, foi 
inaugurado em 2021 e liga Fortaleza 
a Sines, em Portugal, é o primeiro a 
conectar diretamente o Brasil e Euro-
pa, resultado do investimento de 150 
milhões de euros da empresa portu-
guesa EllaLink.  

França ressalta que a disciplina 
fiscal do estado tem garantido a re-
alização de investimentos em áreas 

estratégicas, e assegurado a lideran-
ça do Ceará, nos últimos 7 anos, 
no quesito investimento em relação 
à receita corrente líquida (RCL). 
“Capacidade de investimento ala-
vanca crescimento econômico. E, 
com isso, voltamos à tendência de 
crescer mais aceleradamente que o 
Brasil. Em 2020 nossa retração eco-
nômica foi maior – de 4,16%, de 
acordo a nossa estimativa, contra 
3,8% do Brasil –, mas em 2021 es-
timamos um crescimento de 6,63%, 
de 2 pontos percentuais acima do 
brasileiro”, diz.

O diretor do Ipece ressalta que a 
capacidade de investir em políticas, 
especialmente na área educacional e 
de capacitação, é fundamental para 
mitigar o grave quadro de desigual-
dade e pobreza que caracteriza o 
Ceará e os demais estados nordes-
tinos. Este ano, tanto Ceará quanto 
Pernambuco se uniram ao grupo de 
outros dez estados que somam um 
estoque de empregos com cartei-
ra assinada (1,2 milhão de pessoas, 

2011-2021
Antes da chegada da 

pandemia (2011-2019)
Após a chegada da 

pandemia (2020/2021)

Brasil -5,0 -4,4 -6,9

Bahia -28,0 2,9 -82,7

Minas Gerais -4,5 -8,2 11,7

Rio de Janeiro -3,8 -4,5 -0,9

São Paulo -4,7 -4,7 -4,7

Paraná -4,3 -3,8 -6,0

Santa Catarina -1,7 -2,9 3,4

Rio Grande do Sul -4,5 -1,3 -16,5

Goiás* -7,8 -11,7 9,5

Rio Grande do Sul

Variação média anual do volume do 
segmento de veículos automotores, 
reboques e carrocerias - %

Fonte: IBGE/PIM-PF Regional. *Dados com ano de início em 2012.

A disciplina fiscal do 

Ceará tem garantido a 

liderança no 

investimento em 

relação aos demais 

estados brasileiros nos 

últimos 7 anos
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no caso do Ceará), menor que o de 
beneficiários do Auxílio Brasil (1,3 
milhão). “A média de pessoas extre-
mamente pobres no Ceará e demais 
estados do Nordeste ainda está aci-
ma da nacional. Então, fica evidente 
a dependência da proteção social e 
de políticas que garantam a geração 
de renda. E mostra que ainda temos 
muito a avançar.”

Além do foco em dinamizar a 
economia com os novos hubs, bus-
cando uma diversificação em relação 
às atividades tradicionais do estado – 
como das indústrias têxtil, de calça-
dos e de alimentos –, há um esforço 
reconhecido do estado em busca do 
ensino público fundamental e médio 
de excelência, bem como do ensino 
profissionalizante voltado às deman-
das tecnológicas e do setor de servi-
ços. “Não é um processo que acon-
tece da noite para o dia, mas é um 
trabalho concreto que tem sido lide-
rado pelo governo. Vale ainda lem-
brar das políticas do estado voltadas 
à primeira infância, com o Programa 
Mais Infância Ceará, que conta com 
benefício mensal, orientação a pais e 
mães e a criação de centros pedagó-
gicos, entre outras iniciativas.”

França ainda ressalta a impor-
tância de os estados ampliarem 
sua capacidade de atração de in-
vestimentos produtivos, visando 
libertar-se gradualmente da prática 
do incentivo fiscal via ICMS. “Esse 
foi um mecanismo importante 
para atrair indústrias e outras em-
presas ao Nordeste, mas a ideia é 
de que tenda a perder força. Com 
uma reforma tributária que foque 
os impostos indiretos, deverá ficar 

Fonte: IBGE, elaborado por Ipece.

Ceará: fiscal em dia permite investimento público  

cada vez menos efetivo”, diz. Para 
isso, França aponta a importância 
crescente de se garantir boas con-
dições logísticas, de infraestrutura, 
e qualidade de mão de obra. “Mas 
também será preciso um bom ce-
nário nacional. Claro que empre-
sas estrangeiras que vêm se instalar 
no estado observam se este cumpre 
contratos, se está com suas contas 
em dia. Mas também monitoram a 
ambiência do país, se este transmi-
te segurança ao investidor, se tem 
uma situação fiscal consolidada e 
uma legislação que dê segurança 

jurídica aos investidores”, afirma. 
O que, até o momento, o país não 
conseguiu garantir. “A falta de sus-
tentabilidade fiscal ainda traz muita 
instabilidade. Essa incerteza rebate 
na condição de vida da população, 
no processo inflacionário, eleva os 
juros e inibe investimentos”, diz. 
“É importante que o Brasil avance 
em seu processo de consolidação 
fiscal e nas grandes reformas, como 
a tributária e a administrativa, para 
ampliar a eficiência econômica, o 
que refletirá positivamente nos es-
tados”, conclui.  

30,82%

18,61%

12,93%

10,42%

Administração, educação, saúde, 
pesquisa e desenvolvimento 

públicos, defesa e seguridade social

Comércio e reparação de veículos
automotores e motocicletas

Atividades imobiliárias

Atividades profissionais, científicas e técnicas,
administrativas e serviços complementares
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A tecnologia e a inovação possuem 
papel fundamental no desenvolvi-
mento socioeconômico e na geração 
de riqueza, impactando positiva-
mente para o aumento da competi-
tividade e para o valor agregado de 
produtos e serviços de empresas e 
países. Tal fato é constatado quando 
se observa que países com altos Ín-
dices de Desenvolvimento Humano 
(IDHs), como por exemplo Suíça, 
Suécia e EUA, lideram o ranking de 
países inovadores de acordo com o 
Índice Global de Inovação publica-
do em 2021.1 O mesmo documento 
reforça que o Brasil é uma das eco-
nomias em desenvolvimento que re-
gistra um desempenho em inovação 
acima do esperado, em relação a seu 
nível de desenvolvimento.

No contexto da indústria de O&G, 
tecnologia e inovação são o caminho 
para um setor de energia com menor 
impacto ao meio ambiente, mais re-
siliente e menos emissor. Para tanto, 
a consolidação de uma economia de 

Por meio da ajuda de dados, pode-se, 
por exemplo, desligar equipamentos 
ou ferramentas implementando ma-
chine learning.

De acordo com a Agência Inter-
nacional de Energia (IEA, na sigla 
em inglês), ainda são restritas as 
tecnologias que permitem substi-
tuir muitos processos industriais – 
que hoje são altamente dependentes 
de combustíveis fósseis. Os ativos 
intensivos em capital da indústria 
também representam um desafio à 
descarbonização das cadeias de va-
lor, tendo em vista os altos custos 
incorridos caso essas plantas fos-
sem aposentadas antecipadamente 
e substituídas por tecnologias al-
ternativas de menor emissão. Além 
disso, os mercados globais altamen-
te competitivos, com margens cada 
vez menores para a comercialização 
de produtos industrializados, res-
tringem investimentos que prova-
velmente serão necessários para a 
viabilização em escala comercial de 

Tecnologia e o setor de O&G no 
contexto da transição energética

Fernanda Delgado

Diretora executiva corporativa 
do Instituto Brasileiro do Petróleo e 

Gás (IBP) e professora de Geopolítica 
do Petróleo e dos Recursos  

Naturais da FGV

Melissa Fernández

Gerente de Tecnologia e  

Inovação do IBP

Raquel Filgueiras

Economista sênior do IBP

baixo carbono exigirá que as indús-
trias busquem, cada vez mais, apri-
morar as inovações e transformações 
no meio como produzem e conso-
mem a energia. 

Para a indústria de O&G que bus-
ca, constantemente, por novas tecno-
logias para atingir metas de eficiência 
operacional, redução de custo e segu-
rança, trata-se de um caminho natu-
ral e que vem sendo cada vez mais ex-
plorado. Apesar da percepção de que 
se trata de uma indústria tradicional e 
com pouca inovação, avanços signifi-
cativos nesses quesitos são observados 
ao longo do tempo, como no gráfico 
a seguir.

Por meio do gráfico, observa-se que 
a digitalização e as novas tecnologias 
podem ser grandes aliados para o uso 
racional da energia e para a descarbo-
nização das atividades na indústria. 
E que muitas dessas já são realidade, 
como, por exemplo, as máquinas que 
controlam seus sistemas eletrônicos a 
partir de informações que recebem. 



CONJUNTURA ENERGIA

M a i o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 5 

tecnologias menos emissoras para 
esses segmentos.2

Nesse contexto, a cadeia de O&G 
busca – com investimentos contínu-
os – o desenvolvimento e aperfeiçoa-
mento de inovações para gerar maior 
densidade energética e produtivi-
dade, além de garantir a efetividade 
de suas políticas para baixo carbono 
e diversificação de fontes renováveis 
para geração. Além disso, a indústria 
de O&G terá papel fundamental no 
financiamento das tecnologias neces-
sárias à transição, posto que a maior 
parte dos recursos necessários à diver-
sificação das matrizes será, ao menos 
inicialmente, proveniente dos investi-
mentos de energia fóssil.3

No âmbito da diversificação, o 
foco tem sido nas fontes solar e eó-
lica, responsáveis por cerca de 90% 
de todo o investimento global que 

as empresas do setor fizeram fora 
da cadeia de O&G em 2019.4 Es-
tima-se que o percentual investido 
por empresas de O&G em energias 
renováveis quadruplicou em 2021, 
com investimentos pelo setor em 
eólicas offshore no primeiro trimes-
tre superando a totalidade dos in-
vestimentos feitos pelo setor nessa 
modalidade ao longo de todo o ano 
de 2020.5

Além disso, a indústria vem bus-
cando outras soluções como o au-
mento da eficiência de seus processos, 
o desenvolvimento de combustíveis 
mais limpos, entre outros. Essa mo-
bilização ocorre em nível mundial e 
vem criando diversas oportunidades 
para aprimoramento e desenvolvi-
mento de novas tecnologias.

Em relação à compensação e re-
dução da intensidade de emissões, 

os investimentos em captura e uso 
de CO2 (CCUS) são o principal 
exemplo. Sendo uma das principais 
medidas para redução das emissões 
no setor energético, com 19% de 
participação em 2070, o CCUS 
teve 37% de todo o seu investi-
mento global acumulado realizado 
entre 2015 e 2018 proveniente do 
setor de O&G.6 Atualmente, mais 
da metade da capacidade global 
de captura de CO2 vem de plantas 
de processamento de gás natural. 
Essa captura advém da necessidade 
da separação do gás do CO2 para 
cumprir requisitos de mercado ou 
para sua liquefação na produção de 
GNL. O CO2 capturado pode ser 
utilizado, por exemplo, para a pro-
dução de combustíveis sintéticos 
para transportes de longa distância, 
especialmente no setor de aviação, 

Preço do Brent e principais marcos de inovação
(US$ por barril) 

Notas:  Média de preços até março de 2022. Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA), Society of Petroleum Engineers e Deloitte Analysis. 
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*

2006 Projeto piloto
para campos
inteligentes

2000 Primeira
aquisição sísmica
marinha utilizando
sensor único e 
cabos direcionais

1997 Primeira
interligação de
plataformas com
fibra ótica para
a terra

1997 Primeira
comtemplação
inteligente de poço
(campo de Snoore,
Noruega)

1991 Instalação da
primeira árvore de 
Natal molhada sem
cabos guia pela 
Petrobras

1993 Instalação da
primeira ESP subsea
elétrica. Instalação da
plataforma mexicana
flutuante no Golfo do
México

1996 Primeiro
imageamento sônico
em escala comercial

1998 Demonstração de
fraturação slick water
no shale barnett 
(Bacia Fort Worth)

2000 Primeira
geração de ROV 
em águas 
ultraprofundas

2008 Primeira implantação
de CCUS-EOR no Brasil

2022 Operação 
de plataforma 
com tecnologia 
4G, Brasil

2019 Primeiro
projeto de Digital 
Twin, integrando
toda a cadeia de
O&G pela ADNOC

2017 Teste de
blockchain para a
primeira grande
transação de
petróleo

2016 Lançamento do
primeiro robô móvel
certificado para
trabalhar em ambientes
de risco e hostis. Uso de
impressora 3D para
desenvolvimento de
protótipos no Golfo do
México

2015 Computação
cognitiva nas
operações em
upstream

2014 Teste de uso
de wereables e
inteligência artificial
no upstream

2013 Monitoramento de
poço em tempo real e
sistema de alerta
antecipado para auxiliar
nas operações de
construção de poços

2012 Testes de
inspeção em
oleodutos com
drones Alaska

2011 Primeira instalação
de um projeto de captura e
armazenamento de carbono
(CCS) em escala industrial
nos Estados Unidos

2010 AI em drilling
para otimizar a
perfuração

2004 Introdução de
lama à base de água
de alta performance
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bem como para produção de hidro-
gênio de baixo carbono.7

O CCUS também permite ainda 
a reutilização de infraestruturas e o 
adiamento de custos de shut-down, 
o que introduz outro tema impor-
tante para a indústria: o desafio de 
adaptação e aproveitamento das in-
fraestruturas atuais e com construção 
planejada, principalmente por serem 
projetos de alto investimento e prazos 
mais longos de retorno. 

Nesse contexto, o hidrogênio 
tem atraído cada vez mais atenção, 
tanto por sua elevada densidade 
energética, versatilidade de usos e 
possibilidade de entrega de energia 
com baixa ou nula emissão, quan-
to pela possibilidade de funcionar 
como um vetor de armazenamento 
de energia. Após décadas sendo vis-
to como uma fonte energética dis-
ruptiva para o futuro, o acirramento 
das mudanças climáticas e o clamor 

cada vez mais urgente por matrizes 
energéticas pautadas em fontes mais 
renováveis tem tornado o hidrogê-
nio um objetivo estratégico de go-
vernos e empresas em todo o mun-
do.8 Em volumes de mistura baixos, 
a rede de gás natural e seus usuários 
finais precisariam de menos ajustes 
para utilizar o hidrogênio. 

No Brasil, os recentes avanços 
em prol da modernização e amplia-
ção do mercado de gás, com a im-
plementação do “novo mercado de 
gás”, podem constituir uma opor-
tunidade de expansão da infraestru-
tura de H2. O aumento da oferta de 
hidrogênio poderia reduzir custos 
e incentivar outras aplicações com 
maior potencial de descarboniza-
ção. Contudo, em percentuais mais 
altos, alguns retrofits seriam neces-
sários, em virtude dos impactos no 
aço da tubulação e a possíveis danos 
aos queimadores.9

Nesse sentido, os desafios para a 
viabilização logística da indústria do 
hidrogênio em larga escala podem ser 
endereçados no contexto de expansão 
do mercado de gás natural brasileiro, 
de forma a maximizar o aproveita-
mento dessas infraestruturas no futu-
ro e reduzir custos de abatimento em 
setores hard-to-abate – setores da in-
dústria pesada e modos de transporte 
de longa distância. O mais recente 
Plano Decenal de Expansão de Ener-
gia (PDE) 2031, que trata da visão do 
planejamento do mercado de energia 
para a próxima década, dedica um 
capítulo exclusivo ao hidrogênio. De 
acordo com o documento, “as rotas 
de produção de hidrogênio azul10 e 
turquesa têm potencial para gerar um 
energético flexível e limpo a partir 
de um combustível fóssil abundan-
te, o gás natural. Essas rotas abrem 
oportunidades para a cadeia do gás 
desempenhar papel essencial na ener-

Fonte: World energy investment. IEA, 2021. Relatórios públicos das empresas do setor.

Investimento de grandes empresas em novos projetos fora da cadeia de O&G
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gia e na indústria de baixo carbono, 
expandindo a função de combustível 
de transição atribuído, geralmente, 
ao gás natural”.

Apesar do papel relevante das fon-
tes renováveis no contexto da transi-
ção, estas ainda respondem pela me-
nor parcela da matriz energética global 
(16,6%)11 da oferta global de energia 
em 2020. O que reforça a necessida-
de de aceleração do desenvolvimento 
de tecnologias para descarbonização 
do setor energético para que os com-
promissos estabelecidos no Acordo 
de Paris sejam cumpridos. 

A IEA mapeou 444 tecnologias 
vitais para a redução das emissões de 
CO2 em dois cenários – desenvolvi-
mento sustentável e inovação acele-
rada. Mesmo no cenário de inovação 
acelerada, cerca de 47% das tecnolo-
gias levantadas ainda se encontram 
hoje em estágio de demonstração ou 
prototipação, conforme a figura a se-
guir. No contexto brasileiro, apenas 
13 das 444 tecnologias apontadas 
pela IEA estão em desenvolvimento.

Segundo a REN21, uma comu-
nidade global de energia renovável 
constituída por representantes da ci-
ência, governos, ONGs e indústria, 
os investimentos em fontes de energia 
renováveis, no mundo, aqui incluem-
se investimentos em nova capacidade 
e P&D, no período de 2009 a 2019, 
apresentaram tendência de cresci-
mento de 80%, alcançando a marca 
global de US$ 301,7 bilhões, com 
destaque para as fontes eólica (47,3% 
do total em 2019) e solar (46,7% do 
total no mesmo ano). Em termos de 
nova capacidade, foi observado que 
as fontes renováveis receberam, em 

2019, investimento de US$ 282,2 bi-
lhões, que representavam equivalente 
a 71,2% do total de investimentos 
em adição de capacidade no setor 
energético global, demonstrando a 
superação em valores de investimen-
tos em combustíveis fósseis.

O gráfico abaixo leva ao entendi-
mento de que a transição para uma 
economia de baixo carbono pode 
significar uma promissora onda de 
investimentos em tecnologia e ino-
vação. Além disso, sem o apoio da 
indústria de O&G, essas tecnologias 
tão importantes para a redução das 
emissões nesses segmentos podem 
não atingir o nível de maturidade e 
estrutura de oferta necessários para 
sua adoção em larga escala de forma 
competitiva.12 Ao mesmo tempo, 
a utilização da infraestrutura atual 
para oferta de combustíveis alterna-
tivos funciona como um hedge para 
a indústria no sentido de reduzir sua 
intensidade de emissões frente à for-
ma custo-efetiva aos desafios impos-
tos pela transição.13

No que tange a apostas de tecno-
logias, estudos de diversas consulto-
rias apontam que os avanços na digi-
talização como a internet das coisas 

Participação da redução de emissões nos cenários 
(Porcentagem)

Fonte: IEA, 2020.
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(IoT), blockchain, gêmeos digitais e 
plataformas de gerenciamento e ne-
gociação de energia habilitadas para 
a inteligência artificial, também pro-
metem aumentar a eficiência e redu-
zir os custos em cadeias de valor de 
energia convencional e renovável. O 
que mostra o grande potencial des-
sas tecnologias como pilar essencial 
da transição. 

Um importante ator nessa dinâmi-
ca de oportunidades é o Estado. Po-
líticas públicas relacionadas às ener-
gias e aos combustíveis renováveis são 
observadas em quase todos os países, 
e parte do progresso no desenvolvi-
mento e implantação das tecnologias 
de energias renováveis vem por meio 
de políticas governamentais voltadas 
para a superação de barreiras econô-
micas, técnicas e institucionais.

No Brasil, especificamente, há 
uma série de iniciativas que apoiam 
e fomentam como a cláusula de in-

vestimento em PD&I que já contem-
pla há algum tempo investimentos 
em projetos nessa área. Os projetos 
ainda são tímidos em números, mas, 
de 2020 em diante, já se observa um 
crescimento nessas temáticas, confor-
me mostra o gráfico acima.

Ainda que o Brasil se encontre 
em posição privilegiada com uma 
participação relevante de fontes re-
nováveis na matriz energética, é im-
portante buscar meios e ações para 
que essa trajetória seja sustentável, 
pautada na pluralidade energética e 
na participação pronunciada de re-
nováveis. Nesse contexto, a econo-
mia de baixo carbono está associada 
ao fomento dos investimentos em 
tecnologia e inovação, seja para o 
desenvolvimento de fontes menos 
emissoras, seja para a viabilização de 
tecnologias que assegurem melhor 
desempenho, eficiência e confiabili-
dade do sistema energético. 

1Índice Global de Inovação 2021. WIPO, 2021.

2A policy framework for accelerating sustaina-
ble energy transitions in heavy industry. IEA, 
2020.  

3World energy investment (WEI). IEA, 2021.

4The O&G industry in energy transitions. IEA, 
2020.

5World energy investment (WEI). IEA, 2021.

6Energy technology perspectives. IEA, 2020.

7Energy technology perspectives. IEA, 2020.

8Hydrogen in Latin America. IEA, 2021.

9MCDONALD, Z. Injecting hydrogen in natural 
gas grids could provide steady demand the sector 
needs to develop. 2020.

10Hidrogênio azul é aquele produzido a partir 
da reforma a vapor do gás natural e que con-
templa posterior captura de carbono (CCS ou 
CCUS). Já o hidrogênio turquesa é produzido 
pela pirólise do metano com produção de car-
bono sólido. Logo não há emissão de CO

2
 no 

processo em ambos processos.

11Estimativa IBP com base em dados IEA World 
Energy Outlook 2021.

12World Energy Outlook – the O&G industry in 
energy transitions. IEA, 2020.

13World Energy Outlook – the O&G industry in 
energy transitions. IEA, 2020.

Fonte: ANP, abril de 2022.
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No final de abril foram realizadas as 
reuniões de primavera (spring meetin-
gs) do FMI e do Banco Mundial. As 
discussões focaram nos riscos globais 
oriundos dos eventos imprevistos dos 
últimos 2 anos: pandemia; recupera-
ção, marcada por falta de sincronia nas 
cadeias de suprimento e seus impactos 
sobre a inflação. E mais recentemen-
te, a guerra da Ucrânia, infelizmente. 
Para além dos impactos terríveis sobre 
vidas, o conflito produz choque de 
oferta que espalha ao redor do globo 
os efeitos de mais ruptura nas cadeias 
de suprimento. Aumentam os preços, 
principalmente de energia e de ali-
mentos. E com isso sofrem mais os 
grupos de menor poder aquisitivo. Se-
gundo Christine Lagarde, presidente 
do Banco Central Europeu, aumen-
tos nos preços da energia respondem 
por cerca de 50% em uma inflação de 
7,4% registrada na região. 

O FMI reduziu ainda mais as pro-
jeções de crescimento das economias 
ao redor do mundo, depois de já o 
ter feito em consequência da onda de 
ômicron. Nas palavras de Kristalina 
Georgieva, Managing Director do 
FMI, vivemos em um mundo mais 
suscetível a choques. A pergunta é 
como construir e manter a resiliência 

a esses choques e por tempo prolon-
gado – importantes por certo – de 
curto prazo sem comprometer capa-
cidade (d)e entrega de crescimento 
no longo prazo. 

As respostas à crise da guerra na 
Ucrânia e seus impactos em energia 
renovam e potencializam as preocu-
pações com segurança energética na 
rota da descarbonização. Na Europa, 
em março, foi divulgado o progra-
ma RePower EU. Entre as medidas 
propostas, tem-se diversificação no 
suprimento do gás natural, acelera-
ção na adoção de tecnologias limpas/
renováveis e proteção a consumidores 
vulneráveis. Cabe aos Estados-mem-
bros a implantação.

Construir resiliência a esses cho-
ques no Brasil é tarefa possível, mas 
não trivial. O cenário de investimen-
tos de longo prazo é desafiado tam-
bém pelo calendário eleitoral, com 
uma eleição que se desenha forte-
mente polarizada. 

O país já soube produzir respostas 
virtuosas a crises experimentadas no 
passado. Esse é o caso dos choques 
do petróleo, na década de 1970, que 
deixaram como legado o Proálcool, a 
implantação de uma plataforma de 
hidreletricidade, que hoje correspon-

Ajuste na rota da transição
energética sem perder o norte

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e doutora em economia pela FGV EPGE
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de a 100 GW dos cerca de 180 GW 
de capacidade instalada de geração de 
eletricidade, e do desenvolvimento de 
tecnologia para exploração de petró-
leo em águas profundas. Essa com-
binação nos garante hoje condições 
melhoradas de segurança energética 
em uma matriz energética compara-
tivamente mais limpa. Mas será que 
basta para as próximas décadas? 

A resiliência a crises requer equi-
librar agenda de clima e objetivos de 
segurança energética; porém, como 
ensina a economia, duplos manda-
tos (objetivos) são sempre difíceis de 
equilibrar e entregar. 

Os combustíveis fósseis fazem par-
te da resposta de curto prazo: escas-
sez gera pressão imediata de preços, 
que penaliza mais os grupos de mais 
baixa renda e não raro tem produ-
zido manifestações e protestos aos 
quais os políticos são muito sensíveis. 
Em prazo mais longo, antevê-se uma 
aceleração da transição energética. 
As tecnologias que já são economi-
camente viáveis são eólicas e solares. 
E no radar seguem armazenamento e 
baterias. Mas o leque de tecnologias 
não está completo e aqui é que surge 
a necessidade de coordenação. 

O aprofundamento da descarbo-
nização depende de um conjunto de 
tecnologias que ainda estão ou por 
ser descobertas ou por ganhar mer-
cados. O discurso oficial não aponta 
para uma aposta na eletrificação dos 
transportes, talvez por antever as es-
pecificidades de um grande potencial 
de biocombustíveis. Um pouco disso 
é lobby, que povoa nossas discussões 
em infraestrutura. 

Em mais longo prazo, a agenda do 
ministro Bento de Albuquerque des-
taca novos e velhos investimentos em 
energia nuclear. A ver, pois o ticket é 

alto e requer grande participação de 
capitais públicos, o que é difícil. E o 
bolso do consumidor de eletricidade!

No meio do caminho, a agenda do 
governo contempla duas tecnologias, 
que guardam certa complementarida-
de: investimentos em eólica offshore e 
o hidrogênio. 

Apesar do discurso oficial, e da 
farta dotação de recursos para pro-
duzir energia limpa, o Brasil não é 
lugar de energia barata. E isso com-
promete sua capacidade de investir 
e acelerar a transição energética. As 
explicações envolvem ingredientes 
fora da pauta imediata do setor. Não 
somos grandes produtores dos equi-
pamentos necessários para a produ-
ção das novas tecnologias de energia 
limpa. E como economia fechada e 
sem uma solução adequada para o 
risco cambial, perdemos atratividade 
relativa, inclusive para outros países 
de menor porte na região. 

O gás natural é outro componen-
te da agenda de clima e segurança 
energética. Em resposta à invasão 
da Ucrânia e as sanções impostas à 

Rússia, o RePower contempla metas 
agressivas de redução da dependência 
do gás importado na Rússia ao longo 
dessa década. Isso significa aumento 
da demanda por GNL, pressionando 
preços do recurso. 

O Brasil poderia estar mais bem 
preparado, só que não. Comemora-
mos um ano da aprovação da reforma 
do gás no Congresso sem alcançar a 
prometida redução do preço do gás. E 
não há sinais de desenvolvimento de 
um mercado competitivo de gás que 
nos permita melhor acessar o recurso. 
Logo, o atendimento da demanda vai 
encontrar um mercado internacional 
pressionado e preços elevados. Como 
o gás é a tecnologia marginal e os 
contratos das termelétricas contem-
plam regras de indexação a cestas nos 
mercados internacionais, o consumi-
dor vai sentir no bolso o impacto. 

Por fim, um dos efeitos identifi-
cados nas respostas é uma revisão da 
integração no comércio internacio-
nal, o que daria lugar a blocos regio-
nais ou à internalização da produção 
(on-shoring). Aqui vale novamente 
fundamentar respostas de política 
nas evidências. Investigação de grupo 
de pesquisadores do FMI mostra que 
diversificação é uma resposta mais 
adequada do que simplesmente inter-
nalizar cadeias de produção inteiras, 
principalmente considerando nossa 
dificuldade de inovar. Fica a dica para 
evitar tentações no pós-eleições. 

Desenvolver resiliência a choques 
não antecipados é essencial para atra-
ção de investimentos e crescimento. 
No passado fomos capazes de produ-
zir respostas positivas e duradouras, 
inovando na direção de energias lim-
pas. Pergunta é como e o que fazer 
agora para transformar a oportunida-
de em resultado.  

As respostas à crise 

da guerra na Ucrânia 

e seus impactos em 

energia potencializam 

as preocupações com 

segurança energética na 

rota da descarbonização
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Os efeitos da pandemia da Covid-19 
sobre o comércio mundial nas cadeias 
de suprimento de insumos contribui 
para o aumento da inflação mundial 
e debates sobre a revisão das políti-
cas comerciais e industriais. O uso 
do termo segurança estratégica, an-
tes voltado para a questão da oferta 
alimentar passou a englobar questões 
de saúde pública e componentes pre-
sentes nas cadeias de produção das 
indústrias modernas, como os semi-
condutores. A guerra entre a Rússia 
e a Ucrânia intensificou ainda mais a 
pressão inflacionária via alimentos e 
energia, além das questões relativas à 
fragmentação da produção. 

Diante desse cenário quais são as 
perspectivas para o comércio exterior 
do Brasil? Este é um ano de eleição 
e se espera que os candidatos à Pre-
sidência apresentem seus programas 
de política comercial. Antes, porém, é 
preciso analisar algumas características 
do comércio exterior do país. Iremos 
observar que enquanto a estrutura das 
exportações mudou, a das importa-
ções se manteve quase inalterada. Se a 
crise atual levar ao debate sobre as no-
vas diretrizes para o comércio exterior 
do Brasil, a questão não será resolvida 
num prazo curto. 

trajetória de expansão do crescimento 
econômico. Cenário favorável para a 
entrada de investimentos estrangeiros 
no país, redução no déficit das não 
commodities por medidas de melhora 
da competitividade (produtividade) 
dos produtos brasileiros são estraté-
gias possíveis.

Outra perspectiva para analisar 
a balança comercial é por setor de 
atividade (gráfico 3). A indústria de 
transformação era a principal fonte 
de superávit para o saldo da balan-
ça comercial do Brasil até 2008. A 
agropecuária e a indústria extrativa 
passaram a ocupar esse lugar e a con-
tribuição de cada um varia ao longo 
dos anos. Entre 2010 e 2012 e depois 
em 2021, a contribuição da extrativa 
superou a da agropecuária. Em 2021, 
o superávit da agropecuária foi de  
US$ 46,5 bilhões, da extrativa de 
US$ 63 bilhões e o déficit da trans-
formação de US$ 45,3 bilhões. 

Ressalta-se que, ao longo do período 
de 2002-2021, a estrutura de participa-
ção dos setores nas exportações sofreu 
alterações, enquanto a composição 
das importações pouco se alterou. No 
caso das exportações, a participação 
da indústria de transformação que era 
de 82,8%, em 2002, caiu ao longo do 

Um retrato da balança comercial:  
a rigidez das pautas de  

exportações e importações

Lia Baker Valls Pereira

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

Os saldos comerciais
Começamos a análise no ano de 2007 
até o primeiro trimestre de 2022 (grá-
fico 1). Ao longo de todo o período, 
a balança comercial das commodities 
foi positiva e a das não commodities, 
negativa. A balança comercial foi 
deficitária, em 2013 e 2014, onde a 
principal contribuição para o resulta-
do foi o aumento do déficit das não 
commodities. Observa-se que, após a 
crise de 2008, o saldo das commodi-
ties começou a crescer, o que só foi 
interrompido em 2015 com a queda 
nos preços das commodities (gráfico 
2). Nesse ano os preços das commo-
dities recuaram em 28,7% em relação 
a 2014. No entanto, a queda do PIB 
de 3,5% reduziu as importações e o 
saldo foi positivo. Na pandemia, o 
saldo das commodities cresceu e com a 
queda do saldo das não commodities, 
o superávit aumentou. 

O desempenho da balança co-
mercial depende principalmente das 
exportações de commodities e dos 
seus preços. Melhoras na balança em 
condições desfavoráveis no comércio 
de commodities ficam dependentes 
de uma piora do nível de atividade 
doméstica. É uma restrição que deve 
ser considerada se o objetivo é uma 
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Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

período e chegou em 2021 com um 
percentual de 53,1%. A agropecuária 
e a extrativa ganharam parcelas nas 
exportações brasileiras. Em 2021, os 
percentuais foram de 18,4% e 28,5% 
para a agropecuária e a extrativa, res-
pectivamente. No primeiro trimestre 
de 2022 esses mesmos percentuais fo-
ram de 21,2% e de 23%. Observa-se 
que o efeito da guerra da Ucrânia ainda 
não aparece nesses resultados. É possí-
vel que esses percentuais cresçam via o 
efeito do aumento de preços.

Na composição das importações, a 
indústria de transformação manteve 
percentuais ao redor de 85% em todo 
o período. A agropecuária registrou 
percentuais abaixo de 3% e a extrati-
va ao redor de 10%.

No caso brasileiro, diminuir a de-
pendência de fornecedores estrangei-
ros requer uma mudança estrutural na 
indústria de transformação. Há notí-
cias veiculadas pelos meios de comu-
nicação que algumas empresas estão 
procurando fornecedores locais, mas é 
reconhecido que é necessário um perí-
odo de treinamento e adaptação para 
que a substituição de importações não 
seja apenas um fator de aumento nos 
custos de produção e permita soluções 
que no médio prazo auxiliem para a 
melhora da produtividade das empre-
sas. Não é uma agenda de curto prazo 
e o tema a ser analisado é o quanto 
essa questão deva ser deixada para as 
empresas decidirem ou se o governo 
deve propiciar condições e estímulos e 
quais seriam. 

O saldo da conta petróleo
Antes da crise energética que atingiu 
vários países no mundo e da guerra 
na Ucrânia, o debate central sobre 
esse tema era a transição energéti-

Gráfico 1 Balança comercial em US$ bilhões: 
commodities, não commodities e total
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Gráfico 2 Variação (%) anual dos preços e volumes  
das exportações de commodities
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Elaboração: FGV IBRE. Base Icomex. Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia.

ca para uma matriz de renováveis. 
Para o Brasil, os especialistas con-
sideravam que essa transição seria 
menos custosa dado que a matriz 
energética brasileira é predominan-
temente hídrica e haveria amplas 

oportunidades para a exploração da 
energia solar e eólica. Essa questão 
continua prioritária na agenda do 
desenvolvimento sustentável. No 
entanto, a crise energética levou a 
um aumento do preço de petróleo 
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e a guerra na Ucrânia alimentou a 
tendência de crescimento.

O gráfico 4 mostra os saldos comer-
ciais do petróleo bruto, dos derivados 
do petróleo, a soma dos dois (P&D) 
e do saldo total da balança. Observa-
se, que desde 2016, o saldo de P&D 
é positivo associado ao aumento das 
exportações de petróleo bruto. A con-
tribuição do saldo de P&D para o 
superávit da balança comercial é cres-
cente, passando de 1%, em 2016, para 
28%, em 2019, e 23% em 2021. No 
primeiro trimestre de 2021, a contri-
buição foi de 31%. 

Ressalta-se que em 2021, o volu-
me exportado de P&D recuou 4,4% 
em relação a 2020, mas os preços na 
mesma base de comparação aumen-
taram 61,2%. Para as importações, 
os preços (38%) e volume (43%) su-
biram. Na comparação do primeiro 
trimestre de 2021 com o de 2022, 
preços exportados e importados au-
mentaram em 53% e 71%, respecti-
vamente, enquanto os volumes cres-
ceram 10,2% para as exportações e 
25% para as importações. 

A contribuição do saldo do P&D 
tem sido relevante, mas numa pers-
pectiva de médio prazo não se pode 
esquecer que a pressão para a redu-
ção do uso de fontes de energia não 
renováveis irá continuar. Além disso, 
seria o momento de avaliar os custos e 
benefícios da construção das refinarias 
no país. Num cenário de incertezas da 
geopolítica mundial reduzir a depen-
dência de insumos estratégicos passa a 
ser uma meta desejável.

Mensagem principal
As estruturas de composição da ba-
lança comercial não se alteram de 
forma rápida. No Brasil, consolida-

ram-se as commodities centradas no 
complexo soja, minério de ferro e pe-
tróleo, como carro-chefe das exporta-
ções e, nas importações, o déficit na 
indústria de transformação. A diver-
sificação da pauta de exportações e 
a redução do déficit da indústria de 
transformação continuam na agenda 

da política comercial e o cenário de 
incertezas e mudanças na geopolítica 
mundial, em um mundo provavel-
mente mais protecionista, sugere que 
são objetivos justificáveis. É preciso 
começar a discutir as possíveis estra-
tégias que levem ao aumento da pro-
dutividade nesse novo cenário. 

Gráfico 3 Saldos comerciais por setor de atividade
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Gráfico 4 Saldos comerciais do setor de petróleo e 
derivados em US$ bilhões
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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 30/04/2022

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

Fev.                    1.127,077 1,50 3,55 15,35 1.141,546 1,83 3,68 16,12 1.374,002 1,94 4,56 17,38 972,904 0,38 1,10 11,97

Mar.                   1.153,777 2,37 6,00 15,57 1.161,418 1,74 5,49 14,77 1.412,492 2,80 7,49 17,62 981,244 0,86 1,97 11,47
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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

Fev. 684,619 0,28 0,77 9,30 489,702 942,566 1312,308 6.436,73 1,00 1,68 10,80 6.215,24 1,01 1,56 10,54

Mar. 693,857 1,35 2,13 9,68 494,258 956,849 1338,972 6.546,80 1,71 3,42 11,73 6.315,93 1,62 3,20 11,30
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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

 95,6 96,7 99,3 92,1 79,3

 96,5 95,0 98,7 94,4 79,0

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

Fev. 620,058 0,90 1,65 10,33 - 697,37 715,65

Mar. 628,008 1,28 2,95 10,96 - 750,71 761,19
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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 -3,01 – 99,00 – 6,79 – 102,90 –

2015 -8,26 – 90,83 – 3,88 – 106,89 –

2016 -6,43 – 84,99 – -9,43 – 96,80 –

2017 2,52 – 87,13 – 4,52 – 101,17 –

2018 0,96 – 87,97 – 0,02 – 101,19 –

2019        

Jan. -1,91 0,40 80,68 87,08 1,65 0,17 103,36 103,86

Fev. 0,15 0,43 79,08 87,34 -3,46 -0,08 79,79 91,74

Mar. -2,03 -0,14 81,01 87,10 -6,81 -0,93 83,59 89,59

Abr. -2,44 -1,11 83,35 87,44 -10,80 -2,64 73,63 79,27

Mai. -0,37 0,05 90,99 87,36 -12,07 -4,13 86,70 85,23

Jun. -1,34 -0,69 85,80 86,63 -12,51 -5,37 87,54 87,92

Jul. -1,51 -1,26 93,44 86,11 -11,93 -6,22 96,31 91,60

Ago. -1,59 -1,59 96,21 86,87 -10,62 -6,39 102,25 96,14

Set. -1,28 -1,29 91,77 86,85 -9,74 -6,51 98,14 94,42

Out. -1,00 -1,23 97,02 88,66 -9,48 -7,34 98,87 93,81

Nov. -1,06 -1,27 87,97 86,75 -9,47 -8,25 92,44 92,11

Dez. -1,08 -1,08 76,93 85,98 -9,70 -9,70 93,86 90,79

2020        

Jan. -0,82 -1,00 80,02 86,79 -15,08 -11,11 87,77 88,80

Fev. -0,55 -1,19 78,86 87,37 -8,33 -10,47 80,12 88,57

Mar. -1,66 -0,99 77,89 80,55 -5,85 -9,53 83,25 89,21

Abr. -8,35 -2,90 60,28 64,87 -2,48 -7,25 80,80 87,09

Mai. -11,30 -5,39 71,17 70,09 -3,15 -6,29 81,67 81,19

Jun. -10,84 -5,62 78,38 76,83 -2,82 -5,15 86,50 85,90

Jul. -9,55 -5,64 90,99 83,92 -2,16 -4,26 97,64 93,49

Ago. -8,55 -5,68 93,90 86,25 -2,10 -4,25 100,45 93,91

Set. -7,09 -5,43 95,37 88,53 -2,35 -4,38 94,06 89,56

Out. -6,27 -5,51 97,34 89,65 -2,76 -4,25 92,82 87,30

Nov. -5,47 -5,16 90,22 90,14 -3,34 -4,18 84,06 84,05

Dez. -4,45 -4,45 83,33 90,34 -3,38 -3,38 90,25 86,64

2021        

Jan. 2,35 -4,21 81,90 90,83 0,31 -1,96 88,04 90,25

Fev. 1,34 -4,17 79,11 89,36 -3,02 -2,49 74,78 87,55

Mar. 4,36 -3,09 86,09 87,39 -2,01 -2,46 83,26 88,62

Abr. 10,55 1,17 81,28 86,09 -0,62 -2,82 83,79 90,23

Mai. 13,17 4,90 88,35 87,19 1,81 -1,49 91,22 90,16

Jun. 12,99 6,65 87,88 86,72 2,21 -1,07 90,08 90,25

Jul. 11,03 7,04 92,25 85,46 1,40 -1,44 94,95 90,37

Ago. 9,30 7,24 93,38 85,02 0,99 -1,40 99,01 92,25

Set. 7,55 6,45 91,47 84,57 1,26 -0,75 97,08 92,02

Out. 5,73 5,65 89,74 84,12 0,63 -0,60 88,41 83,95

Nov. 4,73 5,01 86,26 84,17 0,97 0,55 87,95 87,01

Dez. 3,92 3,92 79,19 86,42 1,05 1,05 91,94 88,47

2022        

Jan. -7,24 3,14 75,97 84,54 -6,69 0,47 82,15 83,92

Fev. -5,79 2,77 75,72 85,14 -3,22 1,04 75,42 88,39
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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 – 98,51 98,56 92,67 98,18 93,78 109,03 99,26 98,38 101,73 97,96 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,81 88,87 84,89 83,88 79,63 102,63 94,55 97,78 75,98 92,85 77,37 95,08

2016 -5,98 – 83,50 83,46 79,76 74,03 75,70 93,95 91,61 100,11 68,21 86,85 66,23 92,10

2017 2,23 – 85,37 85,59 83,52 76,12 80,41 90,03 92,29 103,38 72,43 88,32 75,00 92,90

2018 1,11 – 86,31 86,34 86,92 78,78 78,42 90,67 93,05 108,57 77,58 88,41 80,90 92,61

2019              

Jan. -2,47 0,43 77,84 84,74 86,07 75,56 76,28 87,35 97,89 103,91 63,39 82,74 70,16 84,70

Fev. 0,71 0,51 78,99 88,70 85,19 76,79 76,46 90,07 97,83 105,20 75,31 76,90 85,82 83,43

Mar. -1,32 -0,02 80,68 82,91 86,14 77,79 76,39 89,64 98,62 105,22 73,26 80,90 76,53 85,62

Abr. -1,22 -0,89 84,57 88,36 87,94 84,39 81,42 91,70 102,13 106,80 79,26 81,08 86,94 89,50

Mai. 1,38 0,66 91,53 87,88 87,85 87,25 80,59 92,67 98,40 106,32 86,11 90,16 90,79 95,49

Jun. 0,32 -0,01 85,59 86,83 85,37 78,39 78,62 93,35 98,68 100,79 76,55 87,26 73,42 89,64

Jul. 0,02 -0,53 93,08 85,38 84,73 81,90 76,68 92,20 93,93 103,11 84,00 93,39 85,97 99,75

Ago. -0,27 -0,89 95,45 86,31 84,06 80,93 76,51 94,79 93,37 105,03 85,24 96,24 91,16 102,38

Set. -0,05 -0,53 90,97 86,67 83,10 77,44 77,77 93,24 92,45 103,07 79,53 91,53 84,89 99,37

Out. 0,23 -0,34 96,79 88,03 81,36 79,35 77,31 91,30 94,96 105,78 85,98 94,32 98,00 108,22

Nov. 0,15 -0,25 87,41 86,12 81,41 77,88 78,17 93,31 97,07 104,19 77,21 85,75 84,45 99,19

Dez. 0,19 0,19 74,81 85,59 79,33 70,42 78,65 97,06 98,29 104,87 59,31 77,64 63,33 85,34

2020              

Jan. 1,55 0,50 79,05 86,16 83,65 79,68 77,87 98,36 99,79 105,55 66,02 81,49 71,83 84,21

Fev. 0,59 0,17 78,71 86,71 87,00 79,79 79,37 98,33 102,14 109,85 71,57 79,07 76,75 81,93

Mar. -1,07 0,25 77,21 78,67 81,57 71,95 62,11 95,99 80,05 108,03 69,50 79,67 68,88 79,39

Abr. -9,13 -2,28 57,70 61,91 57,56 50,75 39,47 84,59 56,50 107,74 37,74 66,78 13,06 66,32

Mai. -12,35 -5,26 69,85 68,80 62,73 57,96 45,55 94,58 83,14 98,51 52,83 77,03 27,49 76,97

Jun. -11,88 -5,69 77,36 76,15 63,98 64,38 59,30 92,98 105,82 101,12 59,45 82,52 47,87 85,08

Jul. -10,51 -5,83 90,16 82,87 74,82 73,97 72,60 96,45 108,38 104,45 70,76 95,22 71,79 94,94

Ago. -9,40 -5,88 93,07 85,88 77,06 75,24 78,84 100,82 104,93 105,44 72,90 98,21 82,06 95,87

Set. -7,71 -5,58 95,53 88,95 81,63 83,60 83,08 101,02 106,02 108,70 80,12 96,91 86,67 101,36

Out. -6,73 -5,68 97,91 89,87 84,69 87,62 86,95 98,54 105,69 107,47 87,86 97,38 90,10 104,60

Nov. -5,75 -5,29 90,99 90,97 86,45 90,04 87,42 97,69 107,99 108,16 86,96 88,77 86,59 97,60

Dez. -4,60 -4,60 82,46 91,01 98,94 93,43 93,68 96,29 100,65 105,43 80,43 84,05 72,23 86,96

2021              

Jan. 2,63 -4,51 81,13 90,64 90,08 92,49 94,80 94,03 99,38 109,74 77,43 83,96 69,08 83,34

Fev. 1,91 -4,39 79,65 88,95 91,01 94,59 87,65 94,98 96,85 113,36 82,63 79,45 70,41 80,54

Mar. 5,22 -3,18 86,45 86,10 90,78 95,22 81,34 96,62 91,78 111,56 90,80 87,71 77,10 83,99

Abr. 12,14 1,71 80,97 85,40 90,16 93,33 78,10 89,36 96,62 108,89 84,21 83,82 69,55 78,40

Mai. 14,80 5,78 87,99 87,02 94,23 94,66 78,64 89,78 101,77 108,42 90,66 91,14 68,95 87,98

Jun. 14,53 7,72 87,61 86,64 94,19 96,66 78,26 95,63 104,20 107,58 90,97 91,55 63,00 86,84

Jul. 12,39 8,22 91,91 85,16 92,46 94,09 75,98 97,24 92,84 107,96 96,44 95,32 64,82 93,15

Ago. 10,47 8,45 92,67 84,72 92,40 94,31 77,69 95,03 98,43 107,60 95,63 96,34 67,30 94,82

Set. 8,42 7,45 90,77 84,19 89,72 96,00 76,29 95,91 98,29 108,75 92,03 93,42 66,56 95,70

Out. 6,43 6,51 89,91 83,86 87,44 91,51 71,50 100,03 94,82 110,01 95,05 90,86 65,03 94,07

Nov. 5,24 5,62 86,05 83,79 85,33 92,38 72,66 99,15 93,08 109,57 90,76 86,23 68,59 91,37

Dez. 4,31 4,31 77,59 86,22 86,76 92,13 72,21 99,18 95,53 112,47 83,38 80,63 60,17 80,45

2022              

Jan. -7,31 3,50 75,20 84,52 84,26 90,08 70,91 102,28 90,11 110,47 71,19 79,74 51,29 76,38

Fev -6,11 3,01 75,76 85,04 87,01 89,36 69,84 100,42 93,84 106,71 78,52 77,42 58,01 76,56
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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 -3.606 2.191

Acum. Ano/21 64,39 52,88 280.815 219.407 61.406 -27.925 19.252 -17.112 -50.471 3.294 226 -33.706 -6.006

2022             

Jan. 65,99 56,66 19.731 19.850 -119 -8.065 -2.925 -1.497 -5.408 268 20 -8.685 -640

Fev. 62,15 52,18 23.490 18.864 4.049 -2.414 1.731 -1.777 -4.410 265 33 -2.900 -520
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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. **A partir de 30 de novembro de 2021, essas estimativas passaram a ser divulgadas com base no novo método de ponderação da pesquisa, conforme a Nota Técnica 03/2021. Consequentemente, a série histórica deste 
indicador foi atualizada. 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. 12,2 55,6 63,3 2.750 2.586 1.661 1.084 4.464 6.676 2.052 249.932

Fev. 12,6 55,3 63,2 2.760 2.585 1.653 1.093 4.478 6.831 2.053 249.707

Mar. 12,8 55,2 63,4 2.748 2.601 1.626 1.096 4.465 6.798 2.022 248.520

Abr. 12,6 55,5 63,6 2.734 2.594 1.631 1.082 4.421 6.852 2.006 248.882

Mai. 12,4 55,8 63,7 2.715 2.580 1.635 1.072 4.358 6.768 1.994 248.485

Jun. 12,1 56,0 63,7 2.716 2.574 1.663 1.071 4.351 6.854 1.983 249.520

Jul. 12,0 56,1 63,7 2.709 2.573 1.693 1.072 4.329 6.721 1.988 249.515

Ago. 11,9 56,1 63,7 2.720 2.587 1.697 1.073 4.357 6.781 1.990 250.975

Set. 11,9 56,2 63,8 2.720 2.585 1.668 1.065 4.336 6.955 2.000 251.728

Out. 11,8 56,3 63,8 2.741 2.586 1.644 1.068 4.379 7.112 2.017 254.510

Nov. 11,3 56,5 63,7 2.753 2.594 1.685 1.064 4.399 7.122 2.014 256.777

Dez. 11,1 56,5 63,6 2.744 2.579 1.689 1.065 4.422 7.024 2.022 256.364

2020           

Jan. 11,4 56,2 63,4 2.750 2.582 1.711 1.065 4.415 7.070 2.034 256.029

Fev. 11,8 55,9 63,4 2.753 2.610 1.717 1.066 4.412 7.019 2.031 255.055

Mar. 12,4 55,0 62,7 2.776 2.634 1.741 1.068 4.366 6.913 2.049 252.959

Abr. 12,7 53,2 60,9 2.806 2.660 1.779 1.075 4.309 6.945 2.066 247.457

Mai. 13,1 51,1 58,8 2.852 2.682 1.852 1.084 4.320 7.007 2.070 241.911

Jun. 13,6 49,5 57,3 2.896 2.665 1.831 1.089 4.392 7.355 2.099 237.992

Jul. 14,1 48,7 56,7 2.931 2.666 1.918 1.085 4.459 7.482 2.128 236.861

Ago. 14,8 48,5 57,0 2.926 2.667 1.891 1.070 4.501 7.556 2.119 235.931

Set. 14,9 49,0 57,6 2.928 2.667 1.903 1.054 4.552 7.823 2.094 238.429

Out. 14,6 50,0 58,6 2.886 2.670 1.816 1.025 4.546 7.588 2.064 240.213

Nov. 14,4 50,8 59,3 2.855 2.657 1.779 1.011 4.498 7.514 2.048 241.326

Dez. 14,2 51,1 59,5 2.813 2.636 1.786 1.001 4.496 7.009 2.049 239.577

2021           

Jan. 14,5 51,1 59,7 2.806 2.622 1.785 1.014 4.511 6.927 2.037 238.904

Fev. 14,6 51,1 59,8 2.781 2.590 1.726 1.015 4.573 6.660 2.030 237.142

Mar. 14,9 50,9 59,8 2.789 2.586 1.761 1.014 4.511 6.744 2.104 237.268

Abr. 14,8 51,1 60,0 2.756 2.583 1.752 1.011 4.453 6.528 2.064 235.610

Mai. 14,7 51,4 60,3 2.754 2.558 1.785 1.012 4.410 6.626 2.078 237.186

Jun. 14,2 52,1 60,8 2.712 2.570 1.764 1.006 4.360 6.481 1.989 236.852

Jul. 13,7 52,8 61,2 2.687 2.547 1.756 991 4.313 6.540 2.021 238.160

Ago. 13,1 53,4 61,5 2.650 2.527 1.708 989 4.243 6.477 2.016 237.569

Set. 12,6 54,1 61,9 2.603 2.493 1.685 974 4.122 6.399 1.989 236.630

Out. 12,1 54,6 62,1 2.564 2.455 1.600 973 4.063 6.445 1.981 235.648

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.531 2.427 1.592 966 4.021 6.326 1.968 235.118

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.510 2.412 1.592 978 4.019 6.003 1.973 235.296

2022           

Jan. 11,2 55,3 62,3 2.535 2.436 1.623 984 3.987 6.122 1.983 236.843

Fev. 11,2 55,2 62,2 2.538 2.447 1.638 1.002 3.947 6.077 1.990 236.586

Mar. 11,1 55,2 62,1 2.548 2.467 1.637 1.008 3.953 6.118 1.995 237.673
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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



