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6 Petróleo deve elevar fortemente arrecadação até 
2030, mas é preciso evitar mau uso dessa receita

Em 2021, arrecadação bruta total da União chegou a 22,3% 

do PIB, bem acima da média de 2014-2019, de cerca de 21% 

do PIB, aproximando-se da média observada em 2011/12, 

de 22,4% do PIB. Boa parte desse desempenho em 2021 

deveu-se ao fato de que a arrecadação somada de royalties, 

participações especiais, dividendos pagos à União pela 

Petrobras e tributos federais pagos pela indústria extrativa 

mineral (excetuando-se contribuições previdenciárias) 

atingiu 1,85% do PIB, comparado a médias de 1,06% do PIB 

em 2018-2020 e de 0,92% do PIB das mesmas receitas em 

2011-2020. Em outras palavras, a alta das receitas públicas 

federais associadas à extração de recursos naturais, sobretudo 

petróleo, gás natural e minério de ferro, foi responsável por 

um salto substancial, de quase 1% do PIB, na arrecadação 

bruta federal do ano passado.  A grande questão é saber o 

que acontecerá daqui para a frente como a trajetória dessa 

arrecadação e qual uso será destinado a esses recursos.

Entrevista
14 “Se ficarmos mais 12 anos discutindo reformas, 
seremos reféns das crises que podem vir à frente”

O economista Manoel Pires faz parte de um seleto grupo 

de pesquisadores brasileiros inquietos com o rumo da 

agenda de reformas do país. Dedicado a acompanhar a 

evolução das contas públicas, cujas análises estão reunidas no  

Observatório de Política Fiscal do FGV IBRE,  Pires já publicou 

uma proposta de reforma do teto de gastos, em parceria com 

Fabio Giambiagi, e este mês lança um livro no qual reúne a 

análise de nove autores, além dele, sobre os caminhos para 

se ampliar a progressividade do sistema tributário brasileiro. 

E alerta: “se demorarmos nas reformas que garantam a 

sustentabilidade fiscal do país, poderemos nos deparar com 

uma próxima crise sem espaço fiscal para administrá-la”.

Capa | China
26 Sem fiel da balança

Em 1o de junho, as ruas de Xangai testemunharam o 

desconfinamento da maior parte de seus 26 milhões 

de moradores, que desde o final de março entraram em 

isolamento para conter a propagação da variante ômicron, 

no maior surto de Covid-19 observado desde o início da 

pandemia. A flexibilização na cidade mais populosa da 

China é vista como marco para se desvelar outro manto de 

incerteza, que encobre o tamanho e a persistência do impacto 

econômico provocado pela política de Covid-zero. Para 

alguns analistas, a tendência é de que se busque acomodar 

o choque sem insistir em alcançar a meta de crescimento de 

5,5% do PIB estipulada para 2020. Sob um contexto de revisão 

para baixo da atividade das principais economias do mundo, 

justifica-se não buscar pontos de crescimento a todo custo. 

O que indica que a locomotiva asiática de crescimento, desta 

vez, não deverá ser o fiel da balança mundial.
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PIB cresce, mas o futuro preocupa

O crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior não 
deixa de ser uma boa notícia. O resultado, abaixo das expectativas de mercado – estimavam 1,2% 
–, foi praticamente o mesmo projetado pelo Boletim Macro FGV IBRE de maio, de 0,9%.

A economia, como era esperado, engatou uma recuperação nesses 3 meses pela volta à quase 
normalidade, depois de ficar emperrada durante a fase aguda da pandemia. 

Qualquer crescimento deve ser comemorado, ainda mais depois da fase mais crítica da pandemia, com a guerra na 
Ucrânia que já completa mais de 100 dias, da inflação disseminada pelo mundo e das projeções de menor crescimento 
mundial. Mas se colocarmos uma lupa nos números, eles não são muito favoráveis. 

O PIB positivo do primeiro trimestre pode ser explicado por fatores temporários, como a reabertura da economia, a 
normalização do consumo do governo, medidas de estímulo fiscal e a expressiva contribuição externa. Se olharmos sob 
a ótica da oferta, o segmento Outros Serviços, aqueles prestados às famílias, contribuiu fortemente para esse resultado, 
crescendo 2,2%. No caso do consumo das famílias, que cresceu 0,7%, a reabertura da economia com a volta das pes-
soas aos restaurantes, bares, salões de beleza, cinemas, viagens, entre outros, explica esse aumento, impulsionado pelas 
medidas de estímulo promovidas pelo governo, como o Auxílio Brasil e o reajuste do salário mínimo que, no entanto, 
já teve parte corroído pela inflação.

Apesar do número positivo, o PIB no ano deve ficar ainda abaixo de 1%. O mercado estava mais otimista e revendo 
as previsões para o ano para cima, mas a estagnação da demanda doméstica privada no trimestre deve levar a novas 
revisões, inferiores. Outro ponto de preocupação é a queda de 3,5% nos investimentos no primeiro trimestre do ano. 
O que é péssimo para o crescimento sustentável de qualquer economia. 

As previsões são de que teremos um segundo semestre difícil, com baixo crescimento. E os sinais são de que 2023 será um 
ano ainda mais desafiador, com a atividade econômica podendo entrar em um processo recessivo, segundo alguns analistas.

Um dado que mostra a fragilidade da economia é o PIB per capita. Segundo Silvia Matos, pesquisadora e coorde-
nadora do Boletim Macro FGV IBRE, o indicador só deve retornar ao nível de antes do surgimento da pandemia, na 
melhor das hipóteses, em 2024, com uma projeção do PIB crescendo 0,9% este ano e 0,3% no ano que vem.

PIB – per capita em nível (1980 = 100)
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Fonte: FGV IBRE.

Claudio Conceição – claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor
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Em 2021, a arrecadação bruta total da 
União chegou a 22,3% do PIB, bem 
acima da média de 2014-2019, de 
cerca de 21% do PIB, aproximando-
se da média observada em 2011/12, 
de 22,4% do PIB.

Boa parte desse desempenho em 
2021 deveu-se ao fato de que a arreca-
dação somada de royalties, participações 
especiais, dividendos pagos à União 
pela Petrobras e tributos federais pagos 
pela indústria extrativa mineral (excetu-
ando-se contribuições previdenciárias) 
atingiu 1,85% do PIB, comparado a 
médias de 1,06% do PIB em 2018-
2020 e de 0,92% do PIB das mesmas 
receitas em 2011-2020.

Em outras palavras, a alta das receitas 
públicas federais associadas à extração 
de recursos naturais, sobretudo petró-
leo, gás natural e minério de ferro, foi 
responsável por um salto substancial, 
de quase 1% do PIB, na arrecadação 
bruta federal do ano passado. 

Olhando um pouco mais para trás, 
a arrecadação total da União caiu de 
cerca de 22,5% do PIB em 2011 para 
aproximadamente 21% em 2014. 

Boa parte dessa queda pode ser expli-
cada pelo aumento do “gasto tribu-
tário federal” (renúncias fiscais), que 
saltou de 3,5% para 4,5% do PIB na-
quele período (em 2019, foi de 4,3% 
do PIB). 

Entre 2014 e 2018, a arrecadação 
federal oscilou em torno de 21% do 
PIB. Em 2019, superou 22%, mas a 
razão foi um ingresso atípico e expres-
sivo de receitas associadas ao leilão da 
chamada cessão onerosa, da ordem de 
0,95% do PIB.

Em 2020, com as desonerações/
diferimentos e expressiva queda na 
atividade, a arrecadação despencou 
para pouco acima de 19,5% do PIB, 
recuperando-se de forma espetacular 
para 22,3% do PIB em 2021.

Esse impacto da extração de recur-
sos naturais, sobretudo petróleo e gás 
natural, na arrecadação federal é um 
fenômeno extremamente relevante 
no horizonte à frente, mas que apa-
rentemente tem passado ao largo do 
radar da maioria dos analistas. 

As receitas com royalties e parti-
cipações especiais (recursos naturais 

em geral, incluindo a Compensação 
Financeira pela Exploração Mineral, 
CFEM) cresceram significativamente 
entre 2001 e 2021, passando de 0,35 
ponto percentual (p.p.) para 1,08 
p.p. do PIB. 

Já os dividendos pagos pela Pe-
trobras à União corresponderam a 
0,09% do PIB em 2001, mantive-
ram-se no intervalo entre 0,05% e 
0,16% do PIB até 2011, e a partir 
daí caíram. De 2015 a 2017, com 
a crise da Petrobras e a forte queda 
da cotação internacional do petróleo 
(que chegou a cerca de US$ 30 no 

Petróleo deve elevar 
fortemente arrecadação até 
2030, mas é preciso evitar 
mau uso dessa receita

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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gás está projetada para sair de 134 
milhões de metros cúbicos por dia 
(m3/d) em 2021 para 277 milhões de 
m3/d em 2031. Novamente, toda a 
alta vem das áreas do pré-sal.

Essas projeções estão alinhadas às 
da Agência Internacional de Energia 
(IEA, na sigla em inglês pela qual é 
reconhecida internacionalmente) e 
da FGV Energia. A alta projetada da 
produção doméstica de petróleo e gás 
vem na esteira de crescimento de 50% 
na última década e de 150% em 20 
anos – que fez, inclusive, com que o 

Brasil passasse a ser exportador líqui-
do de petróleo e derivados a partir de 
2016 (o saldo comercial nessa conta 
foi superavitário em US$ 19 bilhões 
em 2021). Já a produção de minério 
de ferro deverá crescer cerca de 30% 
até 2030, tomando como referência o 
guidance corporativo da Vale.

Quando se pensa no potencial ar-
recadatório associado à extração de 
petróleo e gás nos anos à frente, é pre-
ciso levar em consideração também 
o “óleo-lucro”, o petróleo que cabe 

começo de 2016, vindo de cerca de  
US$ 100 em meados de 2014), a con-
ta foi zerada, e depois ficou em ape-
nas 0,01-0,02% do PIB em 2018-20. 
Em 2021, no entanto, os dividendos 
saltaram para 0,24% do PIB, o valor 
mais alto do período analisado, ini-
ciado em 2001.

Finalmente, há os tributos federais 
pagos pelo setor de extração mineral 
(petróleo inclusive), o que exclui royal-
ties, participações especiais e receitas 
previdenciárias. Trata-se da soma de 
IPI, IRPJ, IRRF, IOF, PIS-Pasep, Co-
fins, CSLL, entre outros. 

Esse conjunto de tributos arreca-
dou 0,44% do PIB em 2011 e chegou 
a um nível mínimo no período recente 
de 0,13% do PIB em 2016. Em 2021, 
trouxe 0,52 p.p. do PIB para os cofres 
da União, crescendo em relação ao 
0,27 p.p. do PIB de 2020.

Exposta a evolução das receitas as-
sociadas ao setor extrativo nas últimas 
duas décadas, a grande questão é saber 
o que acontecerá daqui para a frente 
com a trajetória dessa arrecadação.

O economista Bráulio Borges, pes-
quisador associado do FGV IBRE, 
que levantou os números já apresen-
tados nesta Carta, realizou um traba-
lho detalhado de projetar as receitas 
federais advindas do setor extrativo 
no período de 2022 a 2030. 

Segundo o Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2031 (PDE 
2031), da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), a extração de petróleo 
e gás no Brasil deverá crescer pouco 
mais de 80% até 2030. Dessa forma, 
a produção de petróleo deve saltar de 
2,9 milhões de barris por dia (b/d) 
em 2021 para 5,2 milhões de b/d em 
2029, volume que será mantido em 
2030 e 2031. O aumento é oriundo 
do pré-sal. Já a produção bruta de 

Alta de receitas federais 

ligadas à extração de 

recursos naturais, 

sobretudo petróleo, gás e 

minério de ferro, levou a 

salto de quase 1% do PIB 

na arrecadação de 2021

à União nos contratos de partilha. 
O regime de partilha foi criado em 
2010, mas a produção sob esse tipo 
de contrato começou somente em 
2018. Na prática, a partilha introdu-
ziu um aumento da taxação sobre a 
extração de petróleo e gás natural – 
no jargão internacional, aumentou o 
government take.

Essa receita associada ao óleo-lucro, 
quase irrelevante até 2021, deverá ter 
crescimento robusto até 2030. Segun-
do projeções publicadas em janeiro 
deste ano pela PPSA (a estatal criada 
para representar a União nos contratos 
de partilha e para comercializar o óleo-
lucro), o government take deve sair de 
26 mil barris por dia 2022 para 1,127 
milhão b/d em 2031. 

Dessa forma, quando se projeta a 
soma da arrecadação de royalties e par-
ticipações especiais (do setor extrativo 
em geral, incluindo CFEM etc.), divi-
dendos pagos pela Petrobras à União 
e o óleo-lucro da partilha, chega-se a 
uma receita que deve atingir em média 
1,7% do PIB entre 2022 e 2030, com-
parado com 0,7% do PIB na média de 
2001 a 2021. Em 2021, essa receita foi 
de 1,33% do PIB (1,08% de royalties 
etc., 0,24% de dividendos e 0,01% 
de óleo-lucro). Para 2030, a projeção 
é de 2,25% do PIB (respectivamente, 
1,19%, 0,16% e 0,90% nos três com-
ponentes mencionados acima). 

Na verdade, como acrescenta Bor-
ges, o aumento da arrecadação do 
setor extrativo pode ser ainda maior, 
já que o Brasil tem a terceira maior 
reserva de níquel do mundo, um dos 
minerais mais demandados na tran-
sição energética. Hoje o país produz 
pouco níquel, mas isso pode mudar 
diante da demanda crescente.

Já em termos dos tributos federais 
pagos pelo setor extrativo – incluindo 
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se ponto, ela voltaria a subir, levada 
basicamente pelo aumento da produ-
ção doméstica de petróleo e gás. Em 
2030, chegaria a 2,71% do PIB.

Esse cenário base de Borges conser-
vadoramente leva em conta uma cota-
ção do barril de petróleo do tipo Brent 
de US$ 65 a partir de 2024 (a preços 
de 2021), alinhada à média real efeti-
vamente observada em 1980-2021. O 
pesquisador observa que projeções de 
consenso mais recentes indicam cota-
ção do petróleo tipo Brent em torno 
de US$ 70 o barril no médio prazo, 

a preços de hoje. No caso do minério 
de ferro, ele admite uma cotação de 
US$ 80 no médio prazo (a preços de 
2021), metade do observado na mé-
dia do ano passado.

Numa análise de sensibilidade, 
o economista aponta que preços do 
barril de petróleo do tipo Brent de  
US$ 45, US$ 55, US$ 75 e US$ 85 a 
partir de 2024 (a preços de 2021) leva-
riam a arrecadação total da União vin-
culada à indústria extrativa a atingir em 
2030 valores correspondentes a, respec-

tivamente, 2%, 2,3%, 3,1% e 3,4% do 
PIB (vale lembrar os percentuais histó-
ricos de 0,92% do PIB na média 2011-
20 e 1,06% em 2018-20).

Borges aponta que, curiosamente, 
esse commodity windfall (isto é, receita 
adicional proveniente de fatores tem-
porários, ainda que duradouros) não 
parece estar incorporado às projeções 
fiscais mais recentes do FMI para o 
Brasil (abril de 2022), que estimam 
queda significativa das receitas fede-
rais primárias entre 2022 e 2027, em 
percentual do PIB. De forma seme-
lhante, a Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI), vinculada ao Senado, em 
sua mais recente atualização das proje-
ções fiscais de longo prazo, publicada 
em maio deste ano, projeta queda da 
receita bruta da União de 22,3% para 
20,4% do PIB entre 2021 e 2031. 
Finalmente, nas projeções do Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO) de 2023, a receita primária 
total do governo central passaria de 
21,95% do PIB em 2022 para 21% 
em 2025.

As projeções de Borges, no entanto, 
mostram que o aumento das receitas 
associadas ao setor extrativo, observa-
do em 2021, tende a persistir ao longo 
da próxima década, por conta sobre-
tudo da forte expansão projetada da 
extração doméstica de petróleo e gás 
e do aumento do government take na 
produção sob o regime de partilha. 

Contudo, ele nota que são receitas 
voláteis, em alguma medida contingen-
tes e associadas à exploração de recursos 
naturais finitos. Dessa forma, não de-
veriam ser utilizadas para bancar au-
mentos permanentes de gasto nem, por 
outro lado, reduções permanentes de 
carga tributária. Isso é ainda mais im-
perativo tendo-se em conta a situação 
fiscal brasileira ainda bastante frágil.

As receitas anuais associadas 

ao setor extrativo deverão 

ser 1,2 ponto porcentual 

(p.p.) do PIB maiores, ao 

ano, na média 2022-30, 

comparativamente à  

média 2011-20  

petróleo e gás, carvão mineral, miné-
rios metálicos e não metálicos e ati-
vidades de apoio a esses setores, mas 
excluindo royalties e receitas previden-
ciárias –, saltou-se de uma média de 
0,24% do PIB de 2011 a 2020 para 
0,52% do PIB em 2021 (ante 0,27% 
em 2020). A projeção é de um pico 
de 0,62% do PIB em 2022, seguido 
de queda para um patamar por volta 
de 0,40-0,45% do PIB até 2030 (para 
quando a previsão é de precisamente 
este último número).

Finalmente, chega-se à soma de 
todas as receitas federais associadas ao 
setor extrativo: royalties etc., dividen-
dos da Petrobras, óleo-lucro e tribu-
tos federais.

Segundo Borges, mesmo apresen-
tando alguma volatilidade por conta 
da expectativa de reversão parcial dos 
atuais preços do petróleo em 2023/24, 
após o choque da guerra entre Rússia e 
Ucrânia, as receitas anuais associadas ao 
setor extrativo deverão ser 1,2 p.p. do 
PIB maiores, ao ano, na média 2022-
30, comparativamente à média 2011-
20. De uma média de 0,92% do PIB 
em 2011-20, projeta-se elevação para 
2,11% do PIB em média em 2022-30. 
Esse conjunto arrecadatório atingiu 
1,85% do PIB em 2021 e deverá che-
gar a 2,31% do PIB em 2022. 

Essa alta forte recente (em 2020 
foi ligeiramente acima de 1% do 
PIB) deve-se em boa parte à escala-
da do preço das commodities – e do 
petróleo em particular – na saída da 
pandemia, com o choque altista adi-
cional da guerra da Ucrânia. Assim, a 
projeção é de queda em 2023 e 2024 
(ante 2022), na suposição de norma-
lização dos mercados, com a receita 
ligada ao setor extrativo chegando a 
um mínimo na próxima década de 
1,6% do PIB em 2024. A partir des-
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Segundo o economista, esse con-
texto criado pelas receitas do setor 
extrativo indica que não se pode pen-
sar apenas no teto de gastos, possi-
velmente reformado, como principal 
regra fiscal. É preciso também dispor 
de metas de resultado primário bem 
calibradas, que na prática definam 
um piso para a carga tributária, pelo 
menos até o final da década (evitando 
assim reduções “populistas” da carga 
tributária em períodos eleitorais). 
Idealmente, essas metas de primário 
deveriam ser ajustadas ao ciclo econô-
mico e estar ligadas umbilicalmente a 
um guidance de médio prazo para a 
trajetória da dívida líquida do gover-
no geral como proporção do PIB. 

Seria útil também, na visão do 
economista – ecoando sugestão de 
Nelson Barbosa, pesquisador associa-
do do FGB IBRE –, a criação de uma 
rubrica discriminando as receitas as-
sociadas à exploração de petróleo e 
gás natural na contabilidade pública, 
para dar transparência ao impacto 
desse fator na arrecadação geral, dada 
a relevância crescente que elas ten-
dem a ter daqui em diante.

Levando em conta a questão da 
equidade intergeracional, Borges se 
pergunta se o windfall extrativo não 
deveria ser reservado, pelo menos até 
2030, para viabilizar a consolidação 
fiscal necessária e/ou impulsionar a 
infraestrutura e o capital humano, 
em vez de ser dispersado em gastos 
menos vitais para o desenvolvimento 
econômico e social.

Ele argumenta que vários estudos 
vêm apontando o mau uso das receitas 
de royalties pelos municípios recipien-
tes e mesmo por alguns estados, como 
o Rio de Janeiro. A Lei no 12.734, de 
2012, buscou repartição mais igualitá-
ria dos royalties do petróleo, sobretudo 

daqueles associados à produção offshore 
(no mar), mas não está em vigor em 
função da Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) 4.917, impetra-
da pelo estado do Rio, e que aguarda 
julgamento pelo STF. Finalmente, em 
relação às receitas de óleo-lucro sob 
o regime de partilha, há o direciona-
mento para o Fundo Social, da União, 
devendo ser gastas em educação (75%) 
e saúde (25%), de acordo com a Lei 
no 12.858, de 2013. O fato, porém, 
como nota o economista, é que tem 
havido várias tentativas de apropria-

ção de parte dessa receita por outras 
esferas (como, por exemplo, um “jabu-
ti” incluído em projeto de lei recente 
aprovado pelo Congresso e vetado pelo 
presidente Bolsonaro, que destinava 
30% dessas receitas para estados e mu-
nicípios e outros 20% para a criação de 
uma nova estatal de gasodutos).

Já o economista Manoel Pires, pes-
quisador associado do FGV IBRE, re-
força que é preciso muita cautela para 
evitar a ideia de que as receitas asso-
ciadas ao petróleo serão uma panaceia 

para os problemas fiscais brasileiros. 
Em Cartas do IBRE recentes, das quais 
participou, defendeu-se a visão de que 
o Brasil está passando por uma melho-
ra fiscal surpreendente no curto prazo, 
mas que persistem problemas sérios a 
resolver no médio e longo prazo. 

Há, por exemplo, o forte aumen-
to dos juros, que vai se manifestar de 
forma crescente como impulsionador 
do déficit nominal, que se transmite 
diretamente para relação dívida/PIB. 
E é também bom lembrar, como 
já notado, que após a alta forte em 
2021/22, a arrecadação ligada ao pe-
tróleo, supondo a normalização dos 
mercados, recuaria em 2023 e 2024, 
só voltando a superar 2% do PIB a 
partir de 2027 no cenário base traça-
do por Borges. Assim, é prudente não 
contar demais com essa receita como 
viabilizadora do ajuste fiscal no pró-
ximo mandato presidencial.

É verdade que a receita voltaria a 
crescer na segunda metade da década, 
até nível muito expressivo em 2030 
(quase três vezes maior do que aque-
le observado em 2018-2020). Mas aí, 
como ressaltam tanto Pires quanto 
Borges, será vital fazer um bom apro-
veitamento desse commodity windfall. 
A história de inúmeros países nas últi-
mas décadas mostra a frequência com 
que o “presente dos céus” representado 
pela extração de recursos naturais pode 
se tornar uma “maldição”, que mais 
atrapalha do que ajuda o desenvolvi-
mento econômico e social. 

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.

Borges questiona se windfall 

extrativo não deveria ser 

reservado, ao menos até 

2030, para consolidação 

fiscal e/ou para impulsionar 

infraestrutura e  

capital humano
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Felipe Salto, João Villaverde e Laura 
Karpuska acabam de publicar, pela 
Saraiva, Reconstrução, o Brasil nos anos 
20. A coletânea, reunindo diversos 
autores, estabelece a agenda, os temas 
principais e propostas de políticas 
econômica e pública em termos mais 
gerais, em um ano eleitoral. Por si só 
já tem espaço importante como texto 
que deve liderar nossa reflexão dos di-
versos temas.

O país encontra-se polarizado, há 
muito tempo – desde, pelo menos as 
jornadas de junho de 2013, mas pos-
sivelmente até antes.

A minha impressão ao ler Recons-
trução é que os organizadores toma-
ram o seguinte caminho: “Nós somos 
uma nova geração que veio depois do 
desastre. Não queremos remoer a po-
larização e vamos olhar para frente”.

Entendo a escolha dos organiza-
dores. Vamos juntar os cacos do que 
sobrou de país e tentar reconstruir, da 
melhor forma possível. Segue daí o 
título do livro: Reconstrução.

A dúvida que fica é a seguinte: é 
possível avançarmos sem um cuida-
doso escrutínio do que fizemos?

O livro se equilibra nessa difícil 
escolha e, penso, suas maiores fragi-
lidades resultam dessa opção. Por ou-
tro lado, a força do livro tem origem 
nessa escolha. O texto é leve e possí-
vel de ser lido por todos e, portanto, 
talvez sinalize um acordo possível nos 
próximos anos. Talvez a chapa Lula-
Alckmin seja a expressão política des-
se denominador comum.

Há vários capítulos importan-
tes para nosso debate. Temas como 
os desafios da imprensa no mundo 
digital, principalmente da imprensa 
local, tão bem tratados no capítulo 
5. Também me chamou a atenção 
o capítulo sobre federalismo fiscal, 
que nos brinda com cuidadoso es-
crutínio da estrutura de distribuição 
de recursos no interior da Federação 
brasileira. O capítulo 12 tem pro-
posta para elevar a receita em uns 
2% do PIB com o aumento da pro-

gressividade dos impostos de renda. 
Importante contribuição para o de-
bate de 2022, inclusive em função 
de ainda vivermos sob desequilíbrio 
fiscal estrutural. E os dois belíssimos 
capítulos que tratam respectivamen-
te do tema da infância e juventude e 
do ingresso na vida adulta no mer-
cado de trabalho. Importantíssimo o 
capítulo “Subsídios para uma refor-
ma orçamentária no Brasil”. Mas o 
livro tem muito mais.

O capítulo inicial apresenta inte-
ressante análise do papel do Estado 
na economia. No front da política 

Reconstrução, o Brasil 
nos anos 20 – uma 
avaliação

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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econômica, o capítulo 16 sumariza a 
leitura que o livro faz de nossa gran-
de estagnação e da queda na armadi-
lha da renda média, na qual estamos 
desde o início dos anos 1980. Aí a 
ambiguidade do projeto do livro se 
apresenta. Como discutir a grande 
estagnação brasileira sem exame mais 
detalhado de nossos erros passados de 
políticas públicas?

A resposta do livro, imagino, seria: 
“Fizemos muitas coisas, muitas medi-
das, muitas políticas. Algumas deram 
errado; outras deram certo. Mas, no 
frigir dos ovos, estamos aqui. Estag-
nados há quatro décadas”. Ok, mas 
como avançar sem um diagnóstico 
mais cuidadoso?

Por exemplo, na discussão recen-
te, apresentam-se os erros do que 
ficou conhecido como Nova Matriz 
Econômica. Sem problemas, pois 
hoje é consensual que se errou ali. 
Acho que até os petistas não terão 
muito problema com esse reconhe-
cimento. O livro também é claro 
em reconhecer a não sustentabili-
dade da política econômica do pri-
meiro mandato de Dilma Rousseff. 
Mas segue a indagação: a falta de 
sustentabilidade da política come-
çou ali? Essa questão divide eco-
nomistas e interessados no debate 
político-econômico brasileiro. Será 
por isso que o tema não foi trata-
do em Reconstrução? Essa questão é 
importantíssima se desejamos fazer 
um diagnóstico adequado da nossa 
estagnação. Para mim, a insustenta-
bilidade da política econômica é um 
fenômeno muito anterior. Remonta 
a 2006 provavelmente. Para susten-
tar meu ponto de vista, emprego a 

série de superávit primário estrutu-
ral da União, como calculado pela 
Instituição Fiscal Independente. 

Entre 2003 e 2014, houve contí-
nua redução do saldo primário estru-
tural da União, de superávit de 2,2% 
do PIB para déficit de 2,4% do PIB. 
Note-se que a piora no governo Lula 
foi tão intensa quanto a do primeiro 
mandato de Dilma. A política fiscal 
do governo mais popular de nossa 
história era claramente insustentá-

vel. A mesma constatação pode ser 
documentada se olharmos a série das 
exportações líquidas, da inflação, da 
rentabilidade do investimento priva-
do e da evolução dos salários reais em 
relação à produtividade do trabalho.

E, portanto, o capítulo sobre as 
instituições fiscais me deixou com 
dúvidas. Na página 391, lê-se: “De 
maneira geral, é possível dizer que os 
resultados primários foram positivos, 

de 1997 a 2013, com grande robustez 
especialmente durante a década de 
2000, mantendo uma média anual 
de 2,0% do PIB entre 2000 e 2009”. 
Essa afirmação não sobrevive bem 
frente aos dados da IFI se empregar-
mos o conceito de primário estrutu-
ral, que, me parece, é o mais relevante 
para a solvência.

Os dados da IFI são claríssimos: 
nossa grande crise tem componente 
interna evidente. Prevalecia em 2014 
elevadíssimo déficit fiscal estrutural. 
O mundo não foi culpado por nossas 
escolhas que construíram uma crise 
fiscal estrutural. O mundo pode ter 
ajudado pois permitiu que o proble-
ma fiscal ficasse escondido pelo im-
pacto positivo do boom de commodi-
ties na arrecadação. Mas a fonte do 
problema foi nós termos dado passos 
maiores do que a perna e termos to-
mado um tombo fenomenal.

Em alguns capítulos do livro senti 
falta de maior diálogo com o conhe-
cimento acumulado. Penso que os 
dois capítulos que tratam da política, 
2 e 3, têm esse problema. Talvez mais 
o terceiro do que o segundo.

A ciência política brasileira, desde 
os trabalhos clássicos dos anos 1990 
de Fernando Limongi e Argelina Fi-
gueiredo, tem caminhado na direção 
de reconhecer a funcionalidade de 
nosso presidencialismo de coalizão. 
Escritos de Fabiano Santos, Octavio 
Amorim, Carlos Pereira e Marcus 
Melo, entre tantos outros, apontam 
nessa direção.

Não obstante esse otimismo, ca-
ímos em longa crise política. Qual 
é o diagnóstico? O que deu errado? 
Há questões estruturais que não 

“Fizemos muitas coisas, 

muitas medidas, muitas 

políticas. Algumas deram 

errado; outras deram certo. 

Mas, no frigir dos ovos, 

estamos aqui. Estagnados 

há quatro décadas”
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foram bem tratadas pela literatura? 
Ou nossa grande crise política foi 
fruto de uma conjuntura particu-
larmente ruim? Por que a adoção do 
parlamentarismo ou do voto distri-
tal misto, como sugerem os capítu-
los 2 e 3, irá resolver o problema? 
Vale lembrar que, segundo Jairo Ni-
colau, as eleições de 2022 ocorrerão 
com o melhor sistema eleitoral no 
Brasil de todos os tempos, resultado 
da minirreforma política de 2017.  
Será que não é melhor esperarmos 
algumas eleições para que se con-
solidem os efeitos benéficos da re-
forma de 2017 e que pensemos em 
novas rodadas de aprimoramento 
de nosso sistema eleitoral mais para 
frente? Qual é a garantia de que o 
sistema distrital misto será melhor 
do que aquele que saiu da minirre-
forma de 2017?

Muito bom o capítulo de educa-
ção ressaltando as exitosas experi-
ências do Ceará e de Pernambuco. 
Um tema de que senti falta e que me 
parece um dos grandes gargalos é o 
desenho da carreira do magistério. O 
que pode ser feito para atrair profes-
sores melhores?

No capítulo sobre política habita-
cional me parece haver um problema 
que aparece em outros trechos do li-
vro. A microeconomia. A política pú-
blica precisa ser desenhada pensando 
na resposta das pessoas a ela. Assim, 
a ideia de que o déficit habitacio-
nal não deve ser indicador relevante 
para o desenho de uma política ha-
bitacional me parece equivocada. E a 
explicação fornecida pelo texto não 
ajuda: “Não há clareza sobre o efei-
to do programa sobre o indicador” 

(página 355). Pensar uma política 
habitacional sem saber qual será seu 
impacto sobre o comportamento das 
pessoas, e, consequentemente, sobre 
o indicador de déficit habitacional, 
me parece quase como jogar dinhei-
ro de helicóptero. A política precisa 
ser melhor estudada.

Penso que o capítulo de infraestru-
tura tem a mesma dificuldade daque-
le sobre investimento habitacional. 
Lendo o capítulo de infraestrutura, 

parece que o problema desse tipo de 
investimento no Brasil é a falta de 
recursos públicos. Ora, não é o caso. 
Tivemos quase uma década de “vacas 
gordas”, com elevação do investimen-
to público e das estatais. Qual foi o 
resultado? Novamente aparecem aqui 
os limites do projeto do livro. Sem 
cuidadosos estudos dos problemas 
que tivemos no último ciclo de inves-
timentos, não avançaremos. Questões 

como as dificuldades de implantar um 
bom marco legal e institucional para 
a contratação de projetos de obras de 
elevado grau de complexidade e as di-
ficuldades de instituir mecanismo crí-
vel e eficiente de seguro de desempe-
nho, entre outros desafios, dificultam 
a execução da obra, geram litígios e 
aditivos, encarecendo e atrasando em 
demasia os projetos. Aqui, como em 
diversas outras áreas, o diabo está nos 
detalhes microeconômicos da confec-
ção do diagnóstico e da execução da 
política pública.

O livro termina com o capítulo das 
ações de política externa. A premissa 
do capítulo é que havia continuidade 
das políticas externas desde a rede-
mocratização e que o atual governo 
patrocina uma ruptura. Que há rup-
tura no atual governo não há dúvidas. 
Mas não me parece que o Itamaraty 
de Celso Amorim foi de continuidade 
ao que vinha dos governos anteriores. 
A ênfase em associações com ditadu-
ras de esquerda da América Latina 
e na África representa clara ruptura 
com o Itamaraty do governo Sarney 
até FHC. É possível que a política de 
Celso Amorim de “falar grosso com o 
gigante do norte” seja o melhor para 
nossos interesses de longo prazo. Não 
me considero capaz de julgar. Mas 
certamente constitui uma ruptura 
com o que tínhamos antes. 

1Os dados podem ser baixados diretamente 
do site da IFI (https://www12.senado.leg.br/
ifi/dados/dados).

2 h t t p s : / / w w w 1 . f o l h a . u o l . c o m . b r /
ilustrissima/2021/03/camara-deveria-deixar-
debate-equivocado-sobre-reforma-politica-
morrer.shtml.
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Conjuntura Econômica — Qual foi 

sua motivação para a organizar o 

livro Progressividade tributária e 

crescimento econômico?

A discussão do livro tem uma série de 
motivações iniciais. A mais urgente é 
a questão de a pandemia ter explici-
tado um nível de desigualdade muito 
grande no país, seja do ponto de vista 
da renda das pessoas, seja do rol de 
políticas públicas que não conseguem 
alcançar grupos que precisam delas. 
Essa vulnerabilidade social ficou clara 
durante a pandemia, e uma das dis-
cussões inerentes a se resolver é como 
obter fontes de financiamento para 
políticas públicas que ataquem esses 
problemas. De certa forma, a grande 
motivação do projeto do Observató-

O economista Manoel Pires faz parte de um seleto grupo de pesquisadores brasilei-
ros inquietos com o rumo da agenda de reformas do país. Dedicado a acompanhar a 
evolução das contas públicas, cujas análises estão reunidas no Observatório de Políti-
ca Fiscal do FGV IBRE (https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/), este ano Pires já 
publicou uma proposta de reforma do teto de gastos, em parceria com Fabio Giam-
biagi, e este mês lança um livro no qual reúne a análise de nove autores, além dele, 
sobre os caminhos para se ampliar a progressividade do sistema tributário brasileiro. 
“Começamos a discussão da reforma do Imposto de Renda muito crus”, avalia, defen-
dendo a necessidade de não se esperar que o tema volte à agenda legislativa para 
amadurecer propostas. “O importante é que, quando surgir a janela de oportunidade 
política, o debate esteja o mais pronto possível”, afirma, alertando que, se demorarmos 
nas reformas que garantam a sustentabilidade fiscal do país, poderemos nos deparar 
com uma próxima crise sem espaço fiscal para administrá-la.

Manoel Pires 
Pesquisador associado e coordenador do Observatório de Política Fiscal do 
FGV IBRE, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda 

Foto: Bianca Gens

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Se ficarmos mais 
12 anos discutindo 
reformas, seremos 
reféns das crises que 
podem vir à frente”
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que não se trata o tema da progres-
sividade tributária de forma ingê-
nua. Em geral, no debate público, a 
expectativa que se forma sobre esse 
tema é indevida; espera-se que com 
algumas coisas você possa arrecadar 
muito, e existe certo descuido com 
relação a impactos econômicos de 
eventuais sistemas tributários mais 
progressivos. No livro, trata-se essa 
questão da progressividade com 
muito cuidado. Na apresentação, eu 
cito um exemplo histórico que me 

chamou a atenção e ilustra muito 
bem a importância de não se tratar a 
tributação com leniência, descuido, 
ou com foco ingênuo em relação à 
progressividade. No século XVIII, o 
governo britânico instituiu um im-
posto sobre janelas. Ou seja, passou-
se a tributar as casas conforme o 
número de janelas que elas tinham. 
Pensava-se em um modelo progressi-

rio como um todo é exatamente cha-
mar a atenção de que a desigualdade 
do Brasil é grande. Então, essas duas 
frentes foram convergindo e se en-
contraram no livro, pois do ponto de 
vista fiscal o combate à desigualdade 
tem que ser tratado tanto da perspec-
tiva do gasto quanto da tributação.

O debate em torno dos temas 
tratados no livro começou há cerca 
de 1 ano e meio, e ganhou impulso 
quando o governo apresentou, em 
junho do ano passado, um proje-
to de reforma do Imposto de Ren-
da (PL 2.337/21). Nesse momento, 
uma coisa que me chamou a atenção 
foi a falta de consenso sobre qual de-
veria ser o modelo de tributação. As 
pessoas que analisavam o projeto ale-
gavam os efeitos mais diversos pos-
síveis – uns afirmando que geraria 
crescimento, outros que não; uns di-
zendo que a modelagem estava certa, 
outros garantindo que estava errada. 
Algo muito diferente das discussões 
sobre a reforma da tributação sobre 
o consumo, por meio das PECs 45 
e 110, já que estas possuem mode-
los muito próximos e os problemas 
na tramitação se concentram mais 
no conflito distributivo. No caso do 
Imposto de Renda, foi exatamente o 
oposto. As pessoas não conseguiam 
elementos mínimos de consenso. 
Então, o livro também vem para su-
prir essa lacuna, apresentando quais 
as grandes tendências da tributação 
direta no mundo, com um olhar es-
pecífico aos temas que de certa forma 
foram motivo de embate nas análises 
iniciais do projeto.

O segundo ponto que eu acho 
que esse livro tem de importante é 

vo, pois casas maiores em geral têm 
mais janelas que as menores, então 
as famílias mais ricas pagariam mais 
imposto. Mas com o tempo as famí-
lias começaram a tapar janelas para 
evitar o imposto, e isso gerou uma 
série de problemas de saúde pública, 
entre outras externalidades negati-
vas. Esse é um exemplo até caricato, 
mas que mostra bem aonde o livro 
quer chegar: em uma discussão ma-
dura que concilie eficiência econô-
mica e progressividade.

Considera que o projeto apresen-

tado pelo governo, da forma como 

foi aprovado no Congresso – que, 

entre outros efeitos, gera perda 

de arrecadação –, é um ponto de 

partida adequado para se dar con-

tinuidade à reforma do Imposto de 

Renda (IR)?

O livro tem uma visão otimista sobre 
a proposta que o governo encami-
nhou de fato, que poderia ser aperfei-
çoada, e traz algumas contribuições 
para isso. Mas a reforma foi muito al-
terada no Congresso, então não acho 
que seria um bom ponto de partida. 

Eu tenho um capítulo sobre IR 
no Brasil que trata especificamen-
te da reforma proposta. E lá traço 
um diagnóstico das inconsistências 
do sistema tributário, que acho que 
pode servir de base para uma dis-
cussão mais geral do sistema. Temos 
um IR pouco progressivo, mas ao 
mesmo tempo tributamos muito o 
trabalho, pois tributamos muito o 
trabalho nas empresas. Isso é um 
problema que todos os governos 
têm tentado tratar, mas o fazem de 

Melhorar a progressividade 

sem onerar o custo 

tributário do trabalho 

passa por reduzir a alíquota 

patronal e ampliar a 

progressividade do IR 

Pessoa Física
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forma parcial. Veja a proposta do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, de cortar a alíquota patronal 
e substituí-la por uma CPMF. Isso 
ajuda na questão da tributação ex-
cessiva sobre o fator trabalho, que 
gera informalidade e desemprego, 
mas é difícil saber se o sistema es-
taria melhorando, porque a CPMF 
é um imposto muito ruim. Melho-
rar a progressividade sem onerar o 
custo tributário do fator trabalho é 
fazer exatamente o oposto: reduzir 
a alíquota patronal e ampliar a pro-
gressividade do Imposto de Renda 
Pessoa Física. Isso permitiria ali-
nhar nosso nível de tributação tanto 
do ponto de vista das empresas no 
custo do trabalho quanto da renda 
que as pessoas obtêm. No livro, Ro-
drigo Orair (pesquisador licenciado 
do Ipea, associado ao International 
Policy Centre for Inclusive Growth, 
IPC-IG) apresenta quais as tendên-
cias na tributação corporativa no 
mundo, o que podemos considerar 
como razoável em termos de tribu-
tação das empresas.

Uma mudança nesse sentido po-
deria vir conjugada com a tributação 
de dividendos. O capítulo escrito 
pelo economista Sérgio Gobetti (pes-
quisador do Ipea, atualmente assessor 
da Secretaria da Fazenda do Rio Gran-
de do Sul) apresenta as várias formas 
dessa tributação na experiência in-
ternacional. Poderíamos adotá-la em 
algum dos vários formatos que o livro 
traz, não existe um preferível. Todos 
são coerentes, dependendo do que 
se almeja. Somada a uma revisão de 
juros sobre capital próprio – sobre 
qual escrevo – e uma redução das 

alíquotas sobre as empresas. Uma 
redução do fator trabalho feita dessa 
forma poderia ter impacto positivo e 
reduzir o fenômeno da pejotização, 
por exemplo, que é uma combinação 
dessa carga tributária elevada sobre os 
trabalhadores com isenção de lucros 
sobre dividendos. No final das con-
tas, o sistema tributário criou uma 
reforma trabalhista para os profissio-
nais liberais, criando novas formas de 
organização da produção. E o livro 
trata dessas questões.

Sua avaliação é de que a CPMF é um 

imposto ruim, mas há uma corrente 

que a defende. Como justificá-la? 

Quando tivemos a CPMF no Bra-
sil, a alíquota mais alta que vigorou 
na época foi de 0,38%. Essa contri-
buição foi considerada importante 
fonte de recurso para dar estabilida-
de de financiamento para o SUS, e 
eventualmente contribuir para o es-

forço de resultado primário. Mas a 
CPMF tem dois problemas. O pri-
meiro é que é regressiva, pois todos 
pagam a mesma alíquota indepen-
dentemente do nível de renda e de 
transações que são feitas. Além dis-
so, estudos mostram que ela levou a 
algum tipo de exclusão financeira, 
pois as pessoas tentaram se adaptar 
à CPMF evitando participar do sis-
tema financeiro – reduzindo depó-
sitos, carregando mais moeda para 
fazer suas transações. É difícil saber 
se essas duas distorções compensam 
os benefícios que eventualmente a 
CPMF pode ter trazido, que justifi-
caram sua criação. 

A proposta, agora, é de zerar a con-
tribuição patronal da folha e financiá-
la com CPMF. Então, em primeiro 
lugar estamos falando de uma CPMF 
numa proporção maior do que a gen-
te já vivenciou. Portanto, é difícil sa-
ber o impacto que traria. Além disso, 
está substituindo uma distorção – um 
imposto muito alto sobre folha – por 
outra, então é complicado avaliar se o 
sistema tributário estaria melhorando 
como um todo. 

Em entrevista à Conjuntura Econô-

mica em 2020 (https://bit.ly/3abfj6V), 

depois de deixar a Secretaria da Re-

ceita Federal, Marcos Cintra defen-

deu que a reedição de uma CPMF 

seria importante para substituir um 

sistema de arrecadação em franca 

erosão, devido à redução dos em-

pregos com carteira assinada. E que 

também poderia abrandar os impac-

tos de uma reforma dos impostos 

sobre consumo no setor de serviços, 

A CPMF tem dois 

problemas. O primeiro é 

ser regressiva, pois todos 

pagam a mesma alíquota. 

Além disso, levou a  

algum tipo de  

exclusão financeira
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vante. Pois a proposta em discussão 
tributa todos os setores igualmente, 
e não é isso que a gente observa nos 
países que instituem um IVA. Nor-
malmente, há grupos de alíquotas 
diferenciadas, e algumas isenções 
principalmente em itens relacionados 
à cesta básica, saúde e educação. No 
nosso caso, para viabilizar essa refor-
ma acho que será importante abrir 
mão de alguns preceitos. E aí, é uma 
questão de calibragem. O fato é que a 
proposta de CPMF é pedir para que 

outro imposto indireto financie a alí-
quota desse setor, quando isso pode 
ser feito dentro do próprio IVA. Não 
precisa tributar mais as trocas finan-
ceiras. Pode-se realizar como hoje, 
mas não com tantas alíquotas dife-
renciadas, pois isso gera desigualda-
de, imperfeição. Não à toa, chegamos 
à discussão do ICMS sobre os com-
bustíveis. Então, é possível reduzir 

que passariam a pagar mais imposto. 

Como avalia esses pontos?  

A base de arrecadação sobre folha está 
se fragmentando sob vários aspectos. 
A crise no Brasil trouxe informalida-
de alta, e a digitalização da economia 
fragmenta o vínculo empregatício em 
todo o mundo. Mas o que a gente vê aí 
fora não é uma solução à la CPMF. O 
que se vê é uma combinação, ou diver-
sificação, das fontes de financiamento 
da seguridade. Vários países estão reto-
mando a ideia de tributar um pouco 
mais as empresas sobre faturamento, 
para poder diversificar essa fragmen-
tação. Do meu ponto de vista, prefiro 
fazer a substituição da contribuição 
patronal, a redução da carga sobre a 
folha, compensando no IR, o que nos 
alinha às práticas internacionais. 

Outro argumento que surgiu com 
a digitalização da economia é que se-
ria mais fácil tributar as atividades di-
gitais com a CPMF do que com um 
sistema convencional. Não acho que 
isso seria verdade. Continuo pagando 
tributo indireto por todos os serviços 
digitais que uso, como o ISS sobre 
streaming. A questão não está aí, mas 
na tributação direta. Pois como a em-
presa não tem foro no Brasil, e apura 
lucro em outra jurisdição, fragmenta-
se a base tributária desse tipo de ser-
viço que é prestado no Brasil. Essa é 
uma discussão mundial, mas é dife-
rente. O fato é que, no mundo, não 
está se caminhando para uma CPMF, 
mas na direção de se tentar entender 
os direitos de cada país numa ativida-
de econômica global digital. 

A questão da oneração de setores 
que sofrerão com a reforma da tribu-
tação indireta é um imbróglio rele-

a dispersão de alíquotas do sistema 
isentando alguns que sejam meritó-
rios, criando um grupo de alíquotas 
diferenciadas, e aí calibra-se para ter 
o mesmo nível de arrecadação. Não 
é preciso um novo imposto que au-
menta o custo de intermediação fi-
nanceira da economia; isso pode ser 
feito dentro da mesma proposta de 
reforma. Não vejo contradição nisso.

Diante de sua avaliação de que não 

é aconselhável tratar do IR a par-

tir do projeto que hoje tramita no 

Congresso, qual o caminho para 

essa reforma?

Temos que considerar que isso de-
penderá muito do espaço político 
que o governo terá.. Mas acho que 
seria uma reforma bem-vinda para o 
país, e o livro mostra por quê. O ca-
pítulo de coautoria de Débora Freire 
Cardoso (pesquisadora do Cedeplar/
UFMG), por exemplo, aponta que 
uma mudança distributiva no Im-
posto de Renda, aumentando sua 
progressividade, geraria mais cres-
cimento. Esse capítulo trata de as-
pectos puramente econômicos, de 
arrecadar renda de um grupo rico e 
injetá-la nos mais pobres. E ela mos-
tra que isso gera crescimento. Mas 
existem fatores que são de difícil afe-
rição. Por exemplo, uma tributação
regressiva permite que grandes gru-
pos econômicos acumulem muita 
riqueza, e isso de certa forma acaba 
gerando um potencial de atividades 
de lobby, concentração de mercado, 
que vão contra o crescimento econô-
mico. Então, tem aspectos de longo 
prazo que são positivos do ponto 

Na proposta (de teto 

de gastos), criamos um 

subteto que compatibiliza 

uma regra de reajuste de 

pessoal com algum projeto 

de profissionalização da 

gestão pública
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de vista de melhor distribuição de 
recursos, com um modelo de desen-
volvimento que evite acúmulos de 
riqueza muito desproporcionais.

O capítulo de Bráulio Borges (pes-
quisador associado do FGV IBRE) trata 
das estimativas de alíquota efetiva e 
nominal na tributação de empresas. 
Ele mostra até que ponto a gente des-
toa da experiência internacional em 
termos de incidência tributária. Como 
já mencionei, no capítulo em que trato 
de juros sobre capital próprio, mostro 
que há vários sistemas tributários que 
não usam esse tipo de instrumento. 
E, mesmo que desejemos usá-lo, ele 
pode ser muito aperfeiçoado. Países 
europeus realizaram muitas reformas 
desse sistema, que é dos anos 90, e 
gera muita renúncia, impacto fiscal, 
desonera excessivamente os acionistas. 
O que mostro é que vários desses as-
pectos têm espaço de melhora bastan-
te significativo.

O Brasil tem uma agenda de re-

forma fiscal importante a realizar 

tanto do lado do gasto quanto da 

arrecadação. O que considera prio-

ritário para 2023?

Acho que a discussão do teto será 
inadiável. Seja por razões fiscais ou 
políticas, pois virou objeto de crítica 
generalizada. Até por um gesto poli-
ticamente simbólico, é preciso tirar 
essa incerteza do caminho. Em um 
formato que ainda precisamos co-
nhecer. As outras agendas – entre as 
quais também incluiria a de investi-
mentos, sobre o que será concedido 
para o setor privado, quais projetos 
uma mudança do teto poderá via-

bilizar do ponto de vista público – 
dependerão muito do que o governo 
vai querer fazer, qual a costura po-
lítica que ele irá viabilizar, e se ela 
contribuirá para trazer uma visão de 
país mais moderna ou não.

Como avalia as chances da propos-

ta de reforma do teto de gastos 

que lançou em coautoria com Fabio 

Giambiagi (https://bit.ly/38vAuQr) 

servir de referência para esse deba-

te, diante de um cenário em que os 

dois candidatos mais bem-posicio-

nados nas pesquisas de voto para 

a eleição presidencial não demons-

tram valorizar esse instrumento?

De fato a gente tem um problema 
grande no sistema atual, porque 
de certa forma ele teve sua credi-
bilidade muito desgastada nos últi-
mos tempos. Passamos por muitas 
mudanças, sendo a última a mais 

traumática. E quando você olha 
esse sistema para o futuro, se de-
para com situações que devem se 
repetir: o esmagamento de despe-
sas discricionárias, que este ano já 
está acontecendo, com vários gastos 
importantes sofrendo reduções. E o 
governo com incapacidade de abrir 
espaço no orçamento para viabilizar 
a regra fiscal. Nos últimos 2 anos, 
praticamente não houve qualquer 
proposta para isso. As soluções para 
viabilizar a regra do teto aparente-
mente estão esgotadas. Então, eu e 
o Fabio olhamos para esse estado de 
coisas e fizemos a pergunta inversa: 
qual a regra do teto que traz alguma 
disciplina fiscal, consegue viabilizar 
a sustentabilidade da dívida públi-
ca, e ao mesmo tempo consegue 
abrir espaço no orçamento, ou via-
bilizá-lo num horizonte de médio 
prazo? E chegamos nessa proposta, 
em que o gasto público cresceria 
1,5% acima da inflação nos próxi-
mos 10 anos. 

Considero que nossa proposta 
tem algumas vantagens. A primeira 
é conciliar melhor a viabilidade do 
orçamento com a sustentabilidade 
fiscal. Mas também porque tem um 
conjunto de mecanismos que atua 
para melhorar a qualidade do gas-
to. É uma coisa que o formato atu-
al claramente não está fazendo. Em 
nossa proposta, criamos um subteto 
de gastos com pessoal. A despesa de 
pessoal, que é a segunda mais impor-
tante, terá uma regra formal para li-
mitar reajustes, lembrando que hoje 
o serviço público não tem qualquer 
regra de reajuste. No nosso subteto, 
você vai compatibilizar uma regra de 

Apresentamos ideias de 

onde poderíamos arrumar 

arrecadação adicional sem 

gerar impacto negativo 

sobre o crescimento, 

visando à eficiência na 

modelagem do sistema
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reajuste de pessoal que caiba em al-
gum projeto de profissionalização da 
gestão pública. E, ao mesmo tempo, 
essa regra permite que se cave espa-
ço para investimento público. E para 
tratar da questão dos informais, que 
ficou evidente na pandemia.

A ideia de propor um novo teto 
foi feita dentro desse contexto, e 
com esses objetivos. Casando com a 
discussão do livro, apontamos que o 
problema fiscal, dada essa dificuldade 
de buscar novas medidas que redu-
zam o gasto, tem a questão tributária 
como vetor que ajuda a acelerar o 
processo em busca da sustentabilida-
de. Apresentamos algumas ideias de 
onde poderíamos arrumar arrecada-
ção adicional sem gerar impacto ne-
gativo sobre o crescimento, visando à 
eficiência na modelagem do sistema. 
Buscamos trazer nossa contribuição 
e, especialmente, acelerar esse proces-
so. Pois se ficarmos mais 10, 12 anos 
discutindo reformas, seremos reféns 
das crises que podem vir à frente, 
sem espaço fiscal para administrá-las. 
Essa é uma das preocupações que te-
mos, trazidas no texto.

Levando em conta que 2023 ain-

da pode ser um ano comprometi-

do pelos efeitos da inflação alta e 

baixo crescimento, considera que 

será um ambiente mais ou menos 

aberto para as reformas estrutu-

rantes no campo fiscal de que o 

Brasil necessita?

Há argumentos para se pensar nas 
duas direções. Quando se tem uma 
situação econômica muito difícil, as 
pessoas muitas vezes abrem mão de al-

guma coisa, precisam se agarrar em al-
guma expectativa, e com isso as refor-
mas andam. Mas quando a economia 
vai bem, fica mais fácil de repartir os 
custos distributivos de determinadas 
reformas. E costumam ser períodos 
em que a sociedade e a classe política 
têm muito mais confiança na equipe 
econômica, no governo de ocasião. O 
mais importante é se a coalizão esta-
rá unida, se estamos tratando de uma 
visão nova de Brasil, e até que ponto 
o governo estará disposto a abraçar 

alguns desses temas e enfrentar os em-
bates políticos que cada um traz.

Diante da tendência hoje apon-

tada de aumento da polarização 

política, não é difícil imaginar a 

formação de uma coalizão afinada 

com essa agenda de reformas?

Há de fato uma tendência à pola-
rização, que na verdade já está pre-

sente. A eleição pode servir para re-
forçar essa tendência, mas também 
é verdade que alguns grupos políti-
cos mudam de lado, a depender da 
maré. Pode-se eventualmente bus-
car alguma maioria política dentro 
de um acordo programático. Como 
exemplo, gosto de lembrar que o 
Congresso que aprovou a reforma da 
Previdência é o mesmo Congresso 
das emendas secretas. A relação que 
o governo cultiva com o Congresso 
é extremamente importante para se 
ir a um lado ou outro. E a questão 
econômica pode facilitar que deter-
minados grupos façam uma adesão 
programática diferente. 

Esse é um processo em construção. 
Da mesma forma que a eleição serve 
para polarizar, ela é uma oportunida-
de para rearranjar forças. Se as forças 
políticas atuarem nesse sentido, será 
melhor para o país. Da minha parte, 
o que posso fazer é apresentar algu-
mas soluções técnicas dentro de temas 
que considero que são importantes. 
O livro do qual tratamos aqui, por 
exemplo, ajuda a queimar etapas na 
discussão pública sobre IR. Como já 
comentei, começamos a discussão da 
reforma do Imposto de Renda muito 
crus, houve muita reação. O objetivo 
do livro é clarear um pouco essa dis-
cussão quando mostra, por exemplo, 
que tributar dividendos é normal, é 
factível, possível. Não tem os efeitos 
adversos que todos alegaram naquele 
debate. Existem formas de fazer isso, 
dependendo do que acharmos me-
lhor. Juros sobre capital próprio? Tem 
jeito de funcionar no Brasil de outras 
formas que podem ser melhores. E 
tributo sobre herança tem uma fun-

O Congresso que  

aprovou a reforma da 

Previdência é o mesmo 

das emendas secretas. A 

relação que o governo 

cultiva com o Congresso  

é importante 
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ção social importante, a gente pode 
avançar nessa discussão também. 
Com isso, o livro ajuda a criar co-
nhecimento, para auxiliar as pessoas 
a tomarem decisões mais bem-infor-
madas. Esse processo não se resolverá 
no primeiro dia de um novo gover-
no, talvez não no primeiro mandato 
de uma eleição, mas é um processo 
em construção. O importante, para 
mim, é que quando surgir essa janela 
de oportunidade política esse debate 
esteja o mais pronto possível. Se ti-
vermos que, no meio da oportunida-
de, rediscutirmos tudo para aprender, 
a perderemos. 

De que forma a confiança da popu-

lação na administração do gasto 

público fará diferença? Como con-

vencê-la dos efeitos benéficos de 

uma mudança diante de exemplos 

negativos como o das emendas de 

relator, de pouca transparência 

sobre as despesas, ou contingen-

ciamentos orçamentários em se-

tores importantes como de saúde 

e educação?  

Temos bons e maus exemplos. Um 
debate maduro tem que destacar os 
bons exemplos, preservar o que é bom 
e funciona, discutir o que não funcio-
na, e verificar se é o caso de melhorar 
ou reverter. Esse é o princípio, mas é 
preciso respeitar o limite da política. 
Quando você muda muito o orça-
mento, reforma coisas demais, erra na 
mão, você cria um ambiente de insta-
bilidade social, pois as pessoas ficam 
desamparadas, elas acham que têm 
um direito e de repente descobrem 
que não têm mais. É preciso entregar 

as reformas, mas elas são um meio 
para se atingir o resultado. Portanto, 
é preciso entregar resultado também. 
Não adianta fazer reforma e continu-
ar sem crescer. É preciso considerar 
medidas que tragam resultados para a 
melhoria de vida das pessoas. 

Mas da mesma forma que temos 
políticas públicas ruins, vemos ava-
liações muito positivas de determi-
nados programas. Políticas de mi-
crocrédito têm trazido resultados 
importantes nos últimos anos. A 

vacinação contra a Covid-19 des-
pertou uma valorização do SUS. 
Há estudos que apontam os efeitos 
positivos do Programa Minha Casa 
Minha Vida. Também é preciso des-
tacar o que funciona. 

Quando se trata de sistema tribu-

tário, costuma-se observar uma re-

ação negativa da chamada classe 

O que vemos nos  

últimos anos é que a 

classe média está muito 

esmagada. Isso traz uma 

importante dimensão 

política para essa agenda 

de reformas 

média, que reclama de pagar de-

mais por um Estado que lhe ofere-

ce de menos, e com isso desconfia 

de propostas de mudanças, com a 

percepção de que sairá perdendo. 

Como resgatar a credibilidade des-

sa parte da população na agenda 

de reformas?

O que vemos nos últimos anos é que 
a classe média está muito esmagada. 
Esse grupo que chamamos de classe 
média – pessoas com renda na faixa 
de três a cinco salários mínimos – na 
verdade tem uma distância pequena 
em relação aos grupos mais vulnerá-
veis. E tudo está ficando mais caro 
para eles. As pessoas que antes ti-
nham emprego formal não têm mais 
e terão que trabalhar mais tempo por 
causa da reforma da Previdência; e 
sem emprego formal não têm direito 
a auxílio doença, seguro-desemprego. 
Isso traz uma importante dimensão 
política para essa agenda de reformas, 
porque essas pessoas que perdem 
bem-estar questionam a representa-
tividade política do sistema. Elas se 
sentem menos representadas, porque 
não têm ninguém para defendê-las. 
É um pouco isso que estamos vendo 
nos últimos anos. 

Tratar a questão da progressividade 
pensando nesse grupo como um alvo 
tributário, ou que precisa dar uma 
contribuição, na situação atual está 
fora de contexto. Uma das coisas que 
mostramos na análise de IR é que o 
grande problema está no topo da dis-
tribuição. Os mais ricos pagam muito 
menos imposto do que as pessoas da 
classe média. Por isso, a discussão da 
progressividade tributária está concen-
trada nos extremos da distribuição.  



https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica
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O mundo mudou. E muito. Relações 
tecnológicas, econômicas, sociais, o 
que já vinha sendo alterado de forma 
gradual teve a sua tendência consoli-
dada e o seu ritmo acelerado pela pan-
demia da Covid-19. Políticas públicas 
e práticas governamentais também 
precisarão ser ajustadas a esse novo 
normal. Não é mais a simplória tarefa 
de informar as coisas e contas do go-
verno na internet. Serviços públicos, 
da organização interna ou prestados 
à comunidade, estão migrando, de 
forma irreversível e rápida, do mundo 
físico para o digital. A receptividade, a 
adesão e a resposta dos usuários, con-
tribuintes e cidadãos, segue a mesma 
tendência positiva.

Pelo caráter inovador e disruptivo 
dessas transformações, é natural que se 
observem descompassos, entre alguns 
países e governos, seus órgãos e os ser-
viços que prestam. Não há um padrão 
ou um roteiro padronizado da trans-
formação digital dos governos. Não 
foram ainda formuladas teorias e mui-
to menos existe um ou alguns poucos 
padrões do que seja um ideal ou ótimo 
de organização e estruturação de um 
governo na era digital. A tecnologia 
corre muito mais à frente das leis. Ali-

Estado, a começar por leis e regulamen-
tos. Esses mesmos Estados, por sua vez, 
parecem estar mais preocupados em re-
gular as tendências e classificações ESG 
para o setor privado do que de adotá-las 
internamente, em âmbito público. 

É possível resumir a dimensão da 
oportunidade que se abre para me-
lhorar a governança pública na Fede-
ração brasileira no pós-Covid citando 
os resultados da recente pesquisa da 
ONU sobre governo eletrônico em 
193 países: o Brasil é o quarto com 
mais internautas no mundo, mas 
aparece em 54o lugar no índice de go-
verno digital, ainda que seja o 20o do 
ranking na oferta de serviços online.2  

Similar resultado é encontrado na 
análise comparativa de dados da OCDE 
como o indicador de abrangência da 
estratégia digital nacional, o NDSC 
na sigla em inglês.3 O  indicador que 
busca avaliar o potencial da capacidade 
de coordenação das políticas necessárias 
para uma transformação digital em prol 
do crescimento e do bem-estar  de um 
país, mostra o Brasil em uma posição 
mediana, inclusive acima de algumas 
economias mais desenvolvidas – grá-
fico 1. Se, por um lado, o indicador 
reflete o esforço recente de transforma-

Do governo eletrônico à governança 
pública digital: muito por fazer  

(e ganhar) no Brasil

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

consultor independente

Bernardo Motta Monteiro
Economista, mestrando do ISEG da  

Universidade de Lisboa

ás, as empresas e as famílias mudam 
antes e até a revelia dos governos. 

Muito mais do que a presença do 
governo no mundo digital, e mais 
que torná-lo um governo eletrônico, 
é preciso alcançar um conceito maior: 
o de governança pública digital. Isso 
significa que não basta apenas mo-
dernizar e digitalizar um governo, 
que, no caso brasileiro, abrange um 
conjunto de governos, considerados 
os três níveis federativos. 

No campo conceitual, adotar uma 
ideia mais abrangente de governança 
pública não constitui expressão co-
mum para os brasileiros, nem mesmo 
no âmbito dos especialistas em admi-
nistração pública e ciência política. 

A denominação começou a ser 
usada quase que exclusivamente no 
âmbito empresarial, tendo ganhado 
recentemente mais impulso por conta 
das estratégias ditas de environmental, 
social and governance (ESG), atentas ao 
ambiente, ao social e à governança, na 
tradução do acrônimo.1 Esse conceito 
de governança, no entanto, é de outra 
e maior dimensão, de modo a abranger 
mais do que apenas os elementos que 
compõem a administração pública, 
mas alcançar também as instituições de 
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ção digital do setor público brasileiro, 
por outro mostra que ainda há muito 
a se percorrer e que não faltam áreas de 
ação para melhorar nosso desempenho, 
e muito. Ao mesmo tempo, isso aponta 
oportunidades imensas para melhorar a 
eficiência e a produtividade na presta-
ção de serviços públicos e concomitan-
te redução de despesas.

Há no país uma estratégia de go-
verno digital,4 mas formulada somente 
para a administração pública federal.5 
Ora, a maior parte dos serviços pú-
blicos básicos prestados à população 
é realizada por governos estaduais e 
municipais, que lideram a execução 
das despesas públicas com consumo de 
bens e serviços e com investimentos fi-
xos. Fica claro que é necessário abranger 
tais governos nessa estratégia, ampliar 
objetos e objetivos, dar consistência às 
ações entre os diferentes níveis e unida-
des de governo, de modo a se ter uma 
completa e autêntica estratégia de go-

vernança pública nacional no Brasil. A 
mudança poderia tratar e contemplar, 
simultaneamente, três grandes objetos 
ou conceitos: a governança pública, a 
digitalização do governo e a Federação 
bem descentralizada.

Mais do que estratégia, é preciso 
transformar em medidas e ações con-
cretas. Neste contexto, um caminho 
possível poderia ser a criação de um 
Conselho Brasileiro de Modernização 
e Governança Pública, como colegiado 
que reúna representantes das chefias 
de todos os poderes e das três esferas 
de governo da Federação.6 Esse órgão 
poderia cuidar de implantar a estratégia 
nacional da governança e digitalização 
do setor público, ditando suas diretri-
zes reguladoras. A ideia central desse 
modelo é funcionar em rede – em uma 
forma popular, atuar como uma teia de 
aranha ou um polvo. No nível nacional, 
um órgão colegiado e com representan-
tes de cada esfera de governo e tratando 

de todas as matérias. Em cada nível e 
esfera de governo subnacional, deveria 
ser espelhada e reproduzida a mesma 
estruturação – ou seja, numa rede hie-
rárquica, se repetiria e se conectariam 
regionalmente, por estados e por gran-
des cidades e polos nas demais (no caso 
de cidades de menor porte, é possível 
formar aglomerações delas).

Não se pode descuidar da preocu-
pação de que a ordenação atrapalhe 
ou trave o processo de inovação, mas 
é sempre possível saber dosar. Antes 
de tudo, é preciso reconhecer que a 
transformação digital não constitui 
uma opção política, propriamente 
dita. Aos governos não é conferida a 
opção de participar ou não do (novo) 
mundo digital, de modo que a capa-
cidade de adaptação condiciona sua 
própria sobrevivência.

É um tremendo desafio adotar uma 
governança digital em um país de di-
mensões continentais, com profunda 

Nota: EGDI: E-Government Development Index, ou Índice de Desenvolvimento de Governo Eletrônico. OSI: Online Services Index, ou Índice de Serviços Online; TII:Telecommunications Infrastructure 
Index, ou Índice de Infraestrutura de Telecomunicações; HCI: Human Capacity Index, ou Índice de Capacidade Humana. 
*Países que passaram do grupo EGDI alto para o muito alto ou do grupo EGDI médio para o alto em 2020. 
Fonte: ONU, 2020 (https://bit.ly/3NKEgog Table 2.2 Countries in the Americas with the highest EGDI values).

Tabela 1 Países das Américas com os maiores valores EGDI

País
Classe de 

classificação
Ranking 

EGDI
Sub-região

OSI 
valor

HCI 
valor

TII valor
EGDI 

(2020)
EGDI 

(2018)

Estados Unidos VH  9 América do Norte 0,9471 0,7911 0,9182 0,9297 0,8769

Uruguai V3  26 América do Sul 0,8412 0,7660 0,8574 0,8500 0,7858

Canadá V3 28 América do Norte 0,8412 0,7371 0,7818 0,8420 0,8258

Argentina* V2 32 América do Sul 0,8471 0,6974 0,7265 0,8279 0,7335

Chile* V2  34 América do Sul 0,8529 0,5930 0,7606 0,8259 0,735

Brasil* V1 54 América do Sul 0,8706 0,6558 0,6522 0,7677 0,7327

Costa Rica* V1 56 América Central 0,6824 0,6152 0,7475 0,7576 0,7004

México HV  61 América Central 0,8235 0,6337 0,5910 0,7291 0,6818

Barbados HV 62 Caribe 0,5765 0,6192 0,7523 0,7279 0,7229

Colômbia HV  67 América do Sul 0,7647 0,6719 0,6122 0,7164 0,6871

Peru HV 71 América do Sul 0,7529 0,6911 0,5780 0,7083 0,6461

Bahamas HV 73 Caribe 0,6765 0,5812 0,6739 0,7017 0,6552

Equador HV  74 América do Sul 0,8118 0,6966 0,5133 0,7015 0,6129
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heterogeneidade regional, com regime 
de governo democrático e, sobretudo, 
organizado na forma de uma Federa-
ção, caracterizada pela grande autono-
mia, de direito e de fato, dos governos 
subnacionais (estaduais e municipais). 
Uma visão nacional é imprescindível 
para a transformação digital. Essa é 
uma lição clara e inequívoca das expe-
riências internacionais e das reflexões 
teóricas do assunto mais recentes. 

Não apenas melhorar a eficiência 
para quem recebe como a produti-
vidade para o governo que a preste, a 
digitalização radical, consistente e coor-
denada de todos os governos brasileiros 
pode ser o mais importante instrumen-
to para reformar sua administração e, 

sobretudo, para realizar um profundo 
ajuste das despesas e das contas públi-
cas no país. Assim se pode combinar os 
ganhos financeiros, com a conversão de 
ações e serviços físicos para o meio di-
gital, como também se ganham dados e 
meios precisos para tornar mais eficien-
tes as políticas públicas.   

1De forma resumida, temos que: “O E em ESG, 
critérios ambientais, inclui a energia que sua 
empresa absorve e os resíduos que ela descar-
rega, os recursos de que necessita e as conse-
quências disso para os seres vivos. (…) toda 
empresa afeta e é afetada pelo meio ambiente. 
O S, critérios sociais, aborda os relacionamentos 
que sua empresa tem e a reputação que fomen-
ta com pessoas e instituições nas comunidades 
onde você faz negócios. (…) O G, governança, é 
o sistema interno de práticas, controles e pro-

cedimentos que sua empresa adota para se 
governar, tomar decisões eficazes, cumprir a lei 
e atender às necessidades das partes interessa-
das externas” (HENISZ; KOLLER; NUTTALL, 2019 
– disponível em: https://tinyurl.com/slryl4g).

2Resultados da pesquisa da ONU em: https://
tinyurl.com/y6hh9u6r. Vale reproduzir este 
comentário sobre o peso do Brasil (https://
tinyurl.com/ydp72f8s). 

(...) O índice EDGI é composto por três 
indicadores que capturam o escopo e a 
qualidade dos serviços online, o status da 
infraestrutura de telecomunicações e a ca-
pacidade humana disponível (...)
Nona economia do planeta, quarto país com 
mais internautas conectados à internet, o 
Brasil é o 54o no ranking (...) Embora longe 
do topo, a maior oferta de serviços públicos 
pela internet fez o país avançar e ser incluído 
pela primeira vez no grupo de alto índice de 
desenvolvimento em e-gov (ou EDGI) (...)
No quesito serviços online, o Brasil é o 20o do 
ranking, tendo subido duas posições desde o 
levantamento anterior, em 2018 (...)
Brasil (...) têm capital humano altamente 
desenvolvido, mas o estado de suas infra-
estruturas pode estar dificultando maiores 
progressos no desenvolvimento do gover-
no eletrônico.

3A metodologia do indicador está disponível em: 
OCDE. Assessing national digital strategies and 
their governance. OECD Digital Economy Papers, 
maio de 2022 (https://tinyurl.com/2p9fm5mj).

4O Plano Estratégico foi definido pelo Decreto 
no 10.332, de 29/4/2020, com suas diretrizes di-
vulgadas em: https://tinyurl.com/ygz79bcp. 

5Para uma discussão sobre planejamento es-
tratégico governamental no país, ver Toni 
(2021) em: https://tinyurl.com/2q2c3v2z. Mais 
voltado para o digital, com análise da gama de 
normativos aplicáveis, ver Cavalieri (2021) em: 
https://tinyurl.com/yegchr48. 

6De forma semelhante, Mendes, Afonso e Veras 
(2020) – em livro citado em https://tinyurl.com/
yxbzbmvr – defendem a proposta de criar um 
Conselho da República, composto por: no âm-
bito do Executivo, presidente da República e 
seu vice, dois governadores e dois prefeitos das 
capitais, escolhidos pelos seus pares com rodí-
zio obrigatório (de mandato e região): no âmbi-
to do Legislativo, o presidente da Câmara dos 
Deputados e do Senado, mais um presidente 
de Assembleia Legislativa e de uma Câmara de 
Vereadores das capitais, com o mesmo proces-
so de escolha; e, no âmbito dos demais poderes 
e órgãos, com direito à voz mas sem voto, os 
presidentes do Supremo Tribunal Federal e do 
Conselho Nacional de Justiça, bem assim o pro-
curador-geral da República e o presidente do 
Conselho Nacional do Ministério Público, mais o 
presidente do Tribunal de Contas da União. 

Gráfico 1 Abrangência da estratégia digital nacional

Fonte: OCDE (2022). Disponível em: https://tinyurl.com/2p94t669.
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O nível e a persistência da inflação 
observados no mundo têm colocado 
um desafio ímpar aos bancos cen-
trais, diante da missão de avaliar em 
que medida a contração econômica 
provocada por um aperto mais forte 
na política monetária é menos custo-
sa para a atividade do que as conse-
quências de não se interferir na traje-
tória dos preços.

Nos Estados Unidos, maior eco-
nomia do globo, esse debate é aque-
cido pelo diagnóstico de que colocar 
a inflação para baixo poderá levar o 
país a uma inevitável recessão nos 
próximos anos. No VIII Seminá-
rio Anual de Política Monetária 

do FGV IBRE, promovido dia 
25 de maio em parceria com o 
Valor Econômico e moderação 
de Alex Ribeiro, repórter espe-

cial do jornal, os economis-
tas participantes sinalizaram 

O dilema dos BCs

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

a preocupação de o banco central 
americano ainda não ter conseguido 
convencer o mercado da impossibili-
dade de se combater a alta de preços 
sem subir os juros reais da economia. 
“Temo que, como o mundo quis 
acreditar em hipóteses mais benignas 
para o tamanho do choque inflacio-
nário, agora se enverede também em 
interpretações benignas de que qual-
quer mexidinha vai fazer milagres de 
desinflação, portanto não é preciso 
causar um sacrifício tão grande em 
termos de atividade”, disse Eduar-
do Loyo, ex-diretor do BC, diretor 
do BTG Pactual. “Não é que essas 
coisas não possam ser verdade, mas 
é preciso ter cautela.” A estimativa 
do Fed de que o país poderá fechar 
2023 com uma inflação de 2,7%, 
sem uma contrapartida clara pelo 
lado dos juros, é um exemplo desse 
descompasso que ajuda a alimentar 
expectativas otimistas do mercado – 
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mercado – mas pouco factíveis, na 
opinião dos economistas. 

José Júlio Senna, chefe do Cen-
tro de Estudos Monetários do FGV 
IBRE, destacou a análise de Donald 
Cohan, vice-chairman do Fed quan-
do este estava sob a liderança de Alan 
Greenspan, para explicar os motivos 
que levaram o BC americano a errar 
no diagnóstico da inflação. Para Co-
han, o Fed ficou atrás da curva no in-
tento de domar o aumento de preços 
por um erro na definição da estraté-
gia de política monetária definida em 
2020, conhecida como FAIT, de fle-
xible average inflation target. A deci-
são tomada naquele momento, indica 
Cohan, esteve fortemente apoiada no 
comportamento da economia no pe-
ríodo anterior, de 2010-19, marcado 
por um quadro de deficiência de de-
manda, inflação baixa e juros reais de 
equilíbrio perto de zero, muitas ve-
zes negativo. A interpretação do Fed 
foi de que esse contexto, conhecido 
como estagnação secular, perduraria 
mesmo diante da situação atípica da 
pandemia, e justificaria a adoção de 
um regime de inflação pela média. 
Uma convicção, lembra Senna, que 
sequer lhes motivou a elaborar um 
cenário alternativo. “Na estratégia 
traçada pelo banco, o Fed se compro-
meteu em explicar como reagiria a um 
undershooting da inflação, abaixo de 
2%, mas não sinalizou preocupação 
com o contrário, de pressões inflacio-
nárias se tornarem persistentes”, diz. 
“Esse argumento amarrou demais as 
decisões do comitê de política mone-
tária (Fomc)”, avalia. 

Diante dos primeiros sinais de 
manutenção da alta de preços, o Fed 
optou por manter a aposta de que era 
um fenômeno transitório, e não jus-
tificava iniciar uma política monetá-

ria apertada sob o risco de abortar a 
recuperação econômica. “Isso talvez 
seja a explicação para o começo da 
história, mas depois o Fed realmen-
te ficou para trás”, reconhece Sen-
na, lembrando que até março o BC 
americano ainda estava comprando 
títulos em mercado, quando a infla-
ção já havia chegado na casa dos 7%, 
lembra. “O Fed agora se corrigiu, o 
discurso é outro. Mas ainda levanta 
polêmica sobre sua firmeza, diante 
da necessidade de um aperto mone-
tário mais forte.” 

Senna ressalta que os números do 
mercado de trabalho americano evi-
denciam que a inflação presente na 
economia americana não se explica 
apenas pelos choques da pandemia 
e da guerra. “Um aumento médio de 
6,5% do salário nominal é incom-
patível com medidas de núcleo da 
inflação entre 4% e 6%. Combater 
inflação nesse contexto demanda um 
aperto monetário robusto”, afirma. 
Para reforçar o exemplo, Senna ainda 
cita estudo de coautoria de Lawrence 
Summers (https://bit.ly/3Q6xDhT), 
publicado em abril, em que os auto-
res indicam que, desde 1955, todas as 
vezes em que se registrou uma com-
binação de inflação média de salários 
acima de 5% e taxa média de desem-
prego abaixo dos 5% no trimestre, 
os Estados Unidos registraram uma 
recessão nos 2 anos seguintes. 

De outro lado, o ex-diretor do BC 
também ressalta a referência do atual 
presidente do Fed, Jerome Powell, a 
três exemplos em que o BC america-
no conseguiu realizar um pouso suave 
ao controlar a inflação: 1965, 1984 e 
1994. “Nesses episódios, entretanto, 
a taxa de desemprego era mais alta, e 
a inflação dos salários mais baixa, em 
menos de 4%”, afirma Senna.

“Os Estados Unidos são um gi-
gante do consumo, e o que comanda 
a inflação são os salários. Esse é um 
tipo de inflação que só é possível de 
ser controlada colocando a política 
monetária em território restritivo”, 
reforça o ex-presidente do BC bra-
sileiro, Affonso Celso Pastore, sócio 
da AC Pastore & Associados. “E o 
que é território restritivo? Depende 
da taxa neutra de juros – aquela que 
produz, simultaneamente, igualdade 
entre poupança e investimento, en-
tre PIB atual e potencial, e a igual-
dade entre inflação e a meta”, ilustra, 
divergindo da definição do Fed para 
essa taxa, de 2,5%, no que foi apoia-
do por Senna e Eduardo Loyo, que a 
consideraram baixa. Pastore reforça 
que o tamanho dos estímulos fiscal 
e monetário operados nos Estados 

José Júlio Senna

“O Fed agora se corrigiu, o 
discurso é outro. Mas ainda levanta 
polêmica sobre sua firmeza, diante 
da necessidade de um aperto 
monetário mais forte” 

Foto: Bianca Gens
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Unidos colaborou para a desancora-
gem das expectativas, e terá seu pre-
ço nesse processo de ajuste.  

Senna afirma que não há indícios 
de recessão para a economia dos EUA 
este ano, e que o importante para o 
Fed agora é trabalhar com uma pers-
pectiva realista da inflação adiante. “Se 
não é de 2%, de quanto é? O mercado 
responde, e aponta algo acima de 3%. 
Também se pode falar de 4% de taxa 
de juros para se chegar no juro neu-
tro”, diz Senna. Mas o jogo não acaba 
aí, destacando a necessidade de moni-
toramento das condições financeiras 
como um todo. “Até onde vai a Fed 
Funds dependerá em larga medida do 
impacto que a redução de balanço terá 
em relação aos juros longos. Se estes re-
agirem com muita intensidade, talvez a 
taxa de juros não tenha que subir mui-
to”, diz Loyo. “Diante da sequência de 
choques, num fenômeno imprevisível, 
traçar cenários é algo complexo. Com-
promissos sobre até onde cada BC che-
gará com o aperto monetário não são 
recomendáveis”, afirma. 

A chave, diz, Senna, está numa boa 
administração de riscos, lembrando 
que a incerteza é característica defini-
dora do ambiente no qual se conduz 
política monetária. “Essa condução 
necessariamente tem que envolver 
gestão de ricos. O que, por sua vez, 
requer que sejam compreendidas as 
múltiplas fontes de incerteza a que os 
BCs se defrontam.”  

No caso do Brasil, Senna lem-
bra que nosso histórico de inflação 
nos abre menos margem para teste. 
E que o BC, apesar de ter iniciado 
o aumento da Selic em nível baixo, 
não deixou de avançar. “Em agosto 
do ano passado, os juros já estavam 
em terreno contracionista. O grosso 
do trabalho está feito”, afirma. O que 

não indica, diz Senna, que o traba-
lho está concluído. “Relutância em 
fazer ajustamento adicional pode ser 
interpretada como desistência. Não 
perseguir a meta de inflação de 2023 
seria ruim para as expectativas e, por 
consequência, para a própria infla-
ção”, afirma. 

Pastore concorda que, ainda que a 
probabilidade de se cumprir a meta 
de 3,25% (com banda de 1,5 p.p.) em 
2023 seja baixa, o banco não pode se 
omitir de persegui-la. “Caso pare em 
13,25%, deixando a Selic nesse nível 
até meados do ano que vem, quan-
do talvez começasse a baixá-la, o BC 
poderá ficar contente em ter reduzido 
a inflação, mas perderá credibilidade. 
Pois no regime de metas de inflação, 
a meta é uma âncora. Quando desan-
cora expectativa, sobe o coeficiente da 
inércia. E quanto mais se for leniente 
com a inflação, mais difícil fica a vida 
lá na frente.”

Para o ex-presidente do BC, o 
banco conseguirá conter a inflação 
nas condições atuais de juros. Mas 
considera que, na avaliação sobre o 
custo de se ter a inflação fora da meta 
versus o custo de se ter um PIB abai-
xo do seu potencial, o BC ainda está 
privilegiando a atividade econômica. 
“Como está, o BC não perderá o con-
trole da inflação; ela irá para baixo. 
Mas iremos conviver com inflação 
mais alta por mais tempo, a inércia 
tende a subir, a capacidade de anco-
ragem de expectativa tende a cair, e 
ficaremos com a economia crescendo 
menos por mais tempo”, afirma, de-
fendendo “mais proatividade” na su-
bida da taxa de juros, para evitar esse 
custo secundário. 

Reveja o VIII Seminário Anu-
al de Política Monetária do FGV 
IBRE: https://bit.ly/3O3lOqO.   

Eduardo Loyo

“Até onde vai a Fed Funds dependerá 
em larga medida do impacto que a 
redução de balanço terá em relação 
aos juros longos”

Affonso Celso Pastore

“No Brasil, caso pare a Selic em 13,25% 
até meados do ano que vem, o BC
poderá ficar contente em ter reduzido 
a inflação, mas perderá credibilidade”

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Foto: Reprodução/YouTube/FGV
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Economia mundial perde 
fôlego. Desta vez, a 

China não é exceção

Sem fiel da 
balança

Em 1o de junho, as ruas de 
Xangai testemunharam o 

desconfinamento da maior 
parte de seus 26 milhões de 

moradores, que desde o final de 
março entraram em isolamento 

para conter a propagação da 
variante ômicron, no maior 

surto de Covid-19 observado 
desde o início da pandemia. 

Entre derrubada de barreiras 
e registro de aglomerações 

em alguns bairros, e a volta de 
imposições isoladas em outras 
localidades, o governo mantém 

claro que ainda não joga com 
o benefício da dúvida, mesmo 
diante de uma variante menos 

letal. E que, a cada foco de 
contágio, tudo pode recomeçar.  
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mento do PIB chinês será de 4,1% 
em 2022 – com viés de baixa. Sob 
um contexto de revisão para baixo da 
atividade das principais economias 
do mundo, justifica-se não perseguir 
uma expansão de PIB a todo custo. O 
que indica que a locomotiva asiática 
de crescimento, desta vez, não deverá 
ser o fiel da balança mundial.

Na essência, as revisões observadas 
até agora nas economias do Ocidente 

diferem da natureza do desafio chinês. 
Nos Estados Unidos, partem da ne-
cessidade de se enxugar liquidez e cor-
rigir a inflação com um maior aperto 
nos juros, ambas medidas de natureza 
contracionista. Na Europa, além da 
inflação da pandemia, a crise energé-
tica deflagrada com a guerra na Ucrâ-
nia ameaça a segurança de suprimen-
to na região. O que motivou recente 
declaração da presidente executiva do 
Citigroup Inc de que a chance de re-
cessão na Europa é até maior do que 
nos Estados Unidos – apontando, por 
exemplo, que o fechamento de empre-
sas menos competitivas diante desse 
choque de preços da energia já é uma 
realidade. “Na China, por sua vez, o 
desafio hoje é predominantemente 
doméstico”, afirma Fabiana D’Atri, 
economista do Bradesco, apontando 
que a tarefa dos analistas se concentra 
em descobrir se, eliminado o efeito do 
lockdown, restará alguma chaga que 
exponha deficiências estruturais na es-
tratégia do governo de consolidar um 
modelo de crescimento sustentável, 
com base no consumo doméstico, nos 

Mesmo assim, a flexibilização na 
cidade mais populosa da China é vis-
ta como marco para se desvelar outro 
manto de incerteza, que encobre o 
tamanho e a persistência do impacto 
econômico provocado pela política 
de Covid-zero. Para alguns analistas, 
ainda que este ano o governo já te-
nha acionado um pacote não trivial 
de estímulos fiscais e monetários para 
suprir a queda da atividade nos me-
ses de isolamento, a tendência é de 
que se busque acomodar o choque 
sem insistir na meta de crescimen-
to de 5,5% do PIB estipulada para 
2020. “Depois de um crescimento de 
4,8% no primeiro trimestre do ano, 
o lockdown afetou fortemente os in-
dicadores econômicos chineses, o que 
deve levar a um segundo trimestre 
praticamente perdido”, diz Lívio Ri-
beiro, pesquisador associado do FGV 
IBRE, sócio-diretor da BRCG. “Para 
se chegar aos 5,5%, seria preciso ace-
lerar a economia a uma velocidade 
de cruzeiro no segundo semestre, de 
ao menos 7%, que não é razoável”, 
afirma. Ribeiro estima que o cresci-

Média 
2000-07

Média 
2008-11

Média 
2012-18

2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2022*

Mundo 4,5 3,1 3,5 2,8 -3,1 6,1 3,6 3,6 -1,3

Área do euro 2,2 -0,1 1,1 1,5 -6,4 5,3 2,8 2,3 -1,5

Estados Unidos 2,7 0,3 2,4 2,3 -3,4 5,7 3,7 2,3 -1,5

China 10,5 9,8 7,2 6 2,3 8,1 4,4 5,1 -1,2

Brasil 3,6 4,1 0,2 1,4 -3,9 4,6 0,8 1,4 -0,7

Comércio 
internacional - volume

7,3 2,7 3,6 0,9 -8,2 10,1 5 4,4 0

Projeções para o PIB mundial caem, e devem piorar
Corrente de comércio sente (dados de abril, em %)

Fonte: World Economic Outlook FMI; elaborado por Ipea. *Diferença entre projeções de out/21 e abr/22.

Na Europa, além da 

inflação da pandemia,  

a crise energética 

deflagrada com a guerra 

na Ucrânia ameaça a 

segurança de suprimento 

na região
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serviços de alto valor agregado e no 
aumento da produtividade.

“Até agora, boa parte da revisão 
para o PIB chinês de 2022 é expli-
cada pelo que se olha pelo retrovi-
sor”, afirma Fabiana, indicando que 
uma volta à normalidade em Xangai 
e demais localidades chinesas com 
restrições deverá ser suficiente para 
reativar boa parte da atividade econô-
mica. “Mas ainda é preciso observar 
até que ponto haverá impactos mais 
persistentes no tecido econômico da 
China”, pondera Ribeiro. Ele ressalta 
que os indicadores de maio dos seto-
res de manufaturas e serviços conti-

nuam apontando a uma economia 
frágil, com PMIs ainda em terreno 
contracionista. No caso das manufa-
turas, mais perto do nível de estabi-
lidade, com serviços indicando mais 
dificuldades para uma recuperação 
robusta. “Pelo lado da demanda, a 
disposição a consumir das famílias 
chinesas tampouco recuperou o ní-
vel pré-pandemia, deixando dúvidas 
quanto à volta à tendência observada 
antes do choque sanitário”, afirma. 

O fato é que, quando a Covid-19 
dominou o mundo, foi a atividade re-
lacionada ao modelo de crescimento 
da “Velha China” que ajudou a frear 

a desaceleração do país e possibilitou 
uma recuperação em V, levando o PIB 
a fechar 2020 no terreno positivo, em 
2,3%. Em 2020, enquanto o Oci-
dente organizava sua volta gradual da 
primeira onda do novo coronavírus, a 
China – primeira a lidar com o vírus, 
bem-sucedida em seu rígido lockdown 
– surfou o ciclo de forte aumento de 
demanda por bens, e aumentou suas 
exportações de produtos como com-
ponentes eletrônicos, equipamentos 
de telecomunicações e farmacêuti-
cos. Nesse ano, enquanto o comércio 
mundial de bens encolheu 7% em 
valor, as exportações chinesas se ex-

Fonte: OCDE Stat.

Anual Em 12 meses

2019 2020 2021   Jan-2022 ev-2022   Mar-2022   Abr-2022

França 1,3 0,5 2,1 3,3 4,2 5,1 5,4 

Alemanha 1,4 0,4 3,2 5,1 5,5 7,6 7,8 

Japão 0,5 -0,0 -0,2 0,5 0,9 1,2 2,5 

Coreia 0,4 0,5 2,5 3,6 3,7 4,1 4,8 

México 3,6 3,4 5,7 7,1 7,3 7,5 7,7 

Turquia 15,2 12,3 19,6 48,7 54,4 61,1 70,0 

Estados Unidos 1,8 1,2 4,7 7,5 7,9 8,5 8,3 

Área do euro (19 países) 1,2 0,3 2,6 5,1 5,9 7,4 7,4 

União Europeia – 27 países 
(em 01/02/2020)

1,4 0,7 2,9 5,6 6,2 7,8 8,1 

G20 3,6 2,7 4,3 6,5 6,8 7,9 8,5 

Argentina 53,5 42,0 48,4 50,7 52,3 55,1 58,0 

Brasil 3,7 3,2 8,3 10,4 10,5 11,3 12,1 

China 2,9 2,5 0,9 0,9 0,9 1,5 2,1 

Índia 7,7 5,6 4,9 5,8 5,0 5,4 6,3 

Rússia 4,5 3,4 6,7 8,7 9,2 16,7 ..

África do Sul 4,1 3,2 4,6 5,7 5,7 6,1 6,0 

Inflação: a pedra no caminho mundial
(países selecionados)
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pandiram 3%, e em 2021 mantiveram 
crescimento acima da variação global. 
“A China se aproveitou dessa gordura 
extraordinária da demanda de bens, 
mas que tende a um cenário natural 
de acomodação. Atualmente, entre-
tanto, a possibilidade de novos lockdo-
wns gera incertezas quanto a possíveis 
interrupções no fornecimento de insu-
mos e produtos”, afirma Fabiana. 

Por cima disso, o governo chinês 
tem trabalhado com um forte pacote 
de estímulos fiscais e monetários. “Em 
2020, somaram 37 trilhões de renmin-
bis e, este ano, já chegaram a 35 trilhões, 
ou US$ 5,3 trilhões. De uma ponta a 
outra, também são basicamente com-
postos de ‘Velha China’”, diz Ribeiro, 
apontando que mesmo as iniciativas no 
campo monetário são, em sua maioria, 
transferências de recursos do Banco 
Central chinês para o Tesouro, reforçan-
do o fiscal. “São políticas voltadas não 

para as famílias – com exceção daquelas 
direcionadas a pequenos negócios. Em 
sua grande maioria, focam no estímulo 
à economia do jeito que a China sabe 
fazer melhor, que são as obras de infra-
estrutura”, completa. Fabiana divide o 

pacote de estímulos chinês em três blo-
cos. Um de suavização dos estragos da 
pandemia na atividade, no qual entram 
medidas de suporte a empresas e redu-
ção de impostos; outro de estímulo de 
fato, onde fica o forte investimento em 
obras de infraestrutura, com o aumento 
de transferências para governos locais e 
investimento em setores estratégicos, 
favorecendo a indústria; e, o mais sutil, 
de uma revisão de regulações impostas 
ao setor imobiliário a partir do terceiro 
trimestre de 2020, com o objetivo de 
limitar o grau de endividamento das in-
corporadoras. Entre elas, cita a proibi-
ção de usar o valor de pré-vendas como 
fonte de financiamento.

Além de representar cerca de um 
terço da economia chinesa – conside-
rando seus efeitos diretos e indiretos 
–, o setor imobiliário é considerado 
um importante termômetro de recu-
peração dessa disposição das famílias a 

Principais vetores da economia chinesa
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país e possibilitou uma 

recuperação em V

Fontes: CEIC, Bradesco.
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consumir. Em abril, a queda nas vendas 
imobiliárias no país foi de 39% em re-
lação ao mesmo período de 2020. Ain-
da que o lockdown tenha um papel im-
portante nessa retração, Fabiana afirma 
que uma comparação da evolução entre 
o índice de mobilidade e venda diária 
de imóveis nos últimos meses mostra 
que a retomada da decisão de compra, 
desta vez, tem sido menor. “O choque 
negativo de confiança provocado pelos 
lockdowns parece ter sido mais forte 
agora, e as medidas de estímulo coloca-
das pelo governo podem não funcionar 
como o esperado”, diz. A prova do pu-
dim, apontam os economistas, aconte-
cerá a partir de junho, com a esperada 
manutenção de uma flexibilização mais 
ampla das medidas de isolamento im-
postas pelo governo, depois de cerca de 
30% do país sofrerem algum grau de 
restrição à circulação. “Se neste mês o 
setor registrar estagnação, é porque de 
fato algo não está funcionando”, diz.  

Um dos fatores que pode alterar o 
ânimo dos chineses para comprar sua 
casa própria é o receio quanto à saúde 
financeira das incorporadoras, ilus-
trado pelo emblemático caso da Ever-
grande, que no segundo semestre de 
2021 tomou a mídia internacional, e 

reflete o caso de outras empresas com 
dificuldades de cumprir seus com-
promissos de entrega. “Para manter 
a confiança do consumidor, tem-se 
lançado mão de plataformas de in-
vestimento e de iniciativas dos pró-
prios governos locais com estruturas 
parafiscais para terminar a obra, com 
empresas regionais sendo chamadas a 
concluir edificações de incorporado-
ras com problemas”, afirma Ribeiro. 
O pesquisador ressalta que, para o 
governo chinês, nenhuma incorpora-
dora é too big to fail, mas sim o setor 
imobiliário como um todo, e que re-
quererá atenção. O pesquisador con-
sidera correto o caminho traçado pelo 
governo em 2020 para desalavancar as 
incorporadoras, que representavam a 
maior parte do endividamento do se-
tor privado não financeiro da China. 
“E o governo sabia que isso provo-
caria um impacto econômico gran-
de. O que ele não contava, porém, é 
que adiante viriam outros dois novos 
choques, da ômicron e da guerra na 
Ucrânia, afetando a atividade.”

Ainda que seja um setor de grande 
peso, as dúvidas quanto à efetividade 
das medidas apresentadas pelo gover-
no para estimular as vendas imobili-
árias – “que incluem mudanças nos 
juros e nas regras de sinal (na China, 
o valor da entrada dada em um imó-
vel supera 80% do valor total), bem 
como a possibilidade de pessoas com-
prarem mais de uma unidade”, enu-
mera Ribeiro – não são as únicas que 
apontam ao risco de queda no ritmo 
do consumo. Números do varejo de 
bens e de concessão de crédito tam-
bém apresentaram sinais de que, pelo 
lado da demanda, o problema pode 

 Um impulso de US$ 5,3 trilhões

Fontes: Banco Popular da China (PBOC), Ministério das Finanças, relatórios de trabalho do governo, estimativas da Bloomberg.
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ser mais persistente. Talvez o dado 
mais ilustrativo tenha vindo do setor 
automobilístico, com o registro de 
zero carros vendidos em Xangai em 
abril. Há confinamento capaz de, so-
zinho, conter a decisão de compra de 
todos os habitantes da terceira cidade 
mais populosa do mundo? Para Ri-
beiro, caso se confirme, uma desace-
leração mais persistente do consumo 
das famílias pode estar relacionada à 
preocupação dos chineses em recom-
por suas economias. “Desde a eclosão 
da pandemia, o governo chinês foi 
um dos poucos globais a não dar su-
porte às famílias, priorizando as em-
presas. Com isso, a população teve de 
lançar mão de sua poupança para so-
breviver, o que voltou a ser observado 
nessa nova rodada de confinamento”, 
descreve. “Se no Ocidente tivemos o 
debate sobre um excesso de poupança 
das famílias, graças a medidas de au-
xílio que podem ter impulsionado o 
consumo mais que proporcionalmen-
te no processo de retomada, na China 
esse argumento tem sinal trocado”, 
ilustra. Ribeiro pontua que ainda não 
há números que confirmem essa tese, 
já que os dados oficiais de poupança 
de 2020 na China só serão divulga-
dos no ano que vem. Mas reforça que 
esse pode ser um fator determinante 
quando se trata da decisão de gastar.

Os especialistas indicam que a pan-
demia também pode ter alargado uma 
falha estrutural do modelo chinês, de 
falta de políticas de proteção às famí-
lias, a ponto de comprometer a reto-
mada da disposição dos chineses de 
ir às compras. “No limite, por que o 
chinês poupa? Porque precisa garantir, 
além de moradia, cuidados de saúde. 

E programas nessa direção são nebu-
losos”, afirma Fabiana. “Hoje, faltam 
medidas que poderiam estimular as 
famílias a se preocuparem menos com 
a recomposição de suas economias, 
como um amplo programa de seguri-
dade social”, completa Ribeiro. 

Outro elemento importante nessa 
equação, cita Fabiana, é o horizon-

te do crescimento econômico. Nesse 
campo, no curto prazo, prevalecem 
os questionamentos sobre a rigidez da 
política de Covid-zero mantida pelo 
governo. Mas nessa conta também 
entram outros temas de caráter es-
trutural, como a ampliação do papel 
do Estado na economia capitaneada 
por Xi Jinping. “A regulação no cam-

Concessões de crédito
(acumulado em 12 meses)

Fonte: PBoC. Elaborado: BRCG.
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po das big techs e da economia digital 
tem sido amplamente questionada por 
analistas ocidentais, que apontam essa 
direção como ameaçadora ao desen-
volvimento de startups, que são uma 
das potenciais vias de aumento da 
produtividade da economia”, cita Lia 
Valls, pesquisadora associada do FGV 
IBRE. Fabiana, por sua vez, ressalta o 
emaranhado de dúvidas que surgem 
diante do leque de diretrizes apontadas 
pelo governo para guiar o crescimento 
futuro do país. “Pela característica his-
tórica de priorizar medidas do lado da 
demanda, parece claro que a política 
de common prosperity não envolverá 
tirar de ricos para dar aos pobres. Mas 
ainda não está claro como o governo 
pensa em promover um país mais au-
tossuficiente, mais verde, inovador, 
mantendo sua indústria essencial, 
com crescimento vigoroso e combate 
à desigualdade”, enumera Fabiana, re-
forçando que, por agora, o único sinal 
visível é de forte intervenção estatal e 
de perda da essência privada, mesmo 
dentro das estatais. “Isso alimenta a 
cautela de qualquer analista, e talvez 
os instrumentos que Xi Jinping pre-
tenda usar para alcançar esse objetivos 
só sejam compartilhados após a con-
firmação, no final deste ano, de sua 
permanência no poder.”

Desglobalização à vista? 
Se os desafios domésticos da China 
não parecem pequenos, o país ainda 
tem de equacionar a hostilização do 
ambiente fora de suas fronteiras, ini-
ciada antes da pandemia, com a cha-
mada guerra comercial liderada pelo 
então presidente dos Estados Uni-

Mercado imobiliário: construções vs. vendas
(acumulado 12 meses)
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dos Donald Trump. Em entrevista à 
Conjuntura Econômica em janeiro de 
2021 (https://bit.ly/3O1TbKy), o 
conselheiro internacional do Centro 
Brasileiro de Relações Internacionais 
(Cebri), Marcos Caramuru, que foi 
cônsul-geral do Brasil em Xangai e 
embaixador em Pequim, ilustrou a 
diferença de clima em relação à crise 
financeira internacional de 2008/09, 
a partir da qual a China ampliou sua 
presença no mundo, “com investi-
mentos anuais acima de US$ 120 
bilhões por vários anos”, afirmou, 
apontando que a tendência, desde as 
investidas de Trump, é ver uma Chi-
na mais voltada para dentro. Levan-
tamento do Centro Empresarial Bra-
sil-China (CEBC) aponta que esse 
fluxo de investimento direto chinês 
no mundo, especialmente nas econo-
mias desenvolvidas, passou a declinar 
a partir de 2017, com queda intensi-
ficada a partir do início das investidas 
de Trump em 2018, ao restringir a 
entrada de empresas chinesas no país. 
Comportamento seguido por outros 
países, como a Alemanha, sensível à 
entrada de capital chinês em setores 
de alta tecnologia. 

Tal mudança de clima na relação 
entre a China e o Ocidente se intensi-
ficou diante da pandemia e da guerra 
na Ucrânia. “Esses choques têm leva-
do uma série de governos e empresas 
do Ocidente a repensar uma depen-
dência que hoje parece excessiva com 
relação à China, e agora à Rússia, tan-
to pela hostilidade política envolven-
do esses países e o Ocidente, quanto 
pela segurança de abastecimento, ob-
servando um excesso de dependência 
em insumos importantes para diver-

sos segmentos industriais”, descre-
ve Maurício Santoro, professor de 
Relações Internacionais da Uerj, au-
tor de Brazil–China relations in the 
21st century, the making of a strategic 
partnership (Editora Palgrave Mac-
Milllan, 2022). O fato é que, desde 
então, as estimativas de um incontor-
nável processo de desglobalização e 
possível regionalização de cadeias de 
valor têm dominado as análises, nas 
quais o saldo para a China tende a ser 
negativo. Esse, entretanto, é um ca-
minho de mais longo prazo, lembra 
Lia, cuja consolidação dependerá de 
um jogo de forças entre geopolítica 
e economia. “Ainda tenho dificulda-

de de ver esse discurso concretizado. 
Qual o incentivo hoje para se  fechar 
uma fábrica na China e abrir outra 
no Vietnã, México, Brasil? O custo é 
grande, diante de vantagens chinesas 
não só do ponto de vista tecnológico 
como logístico e até mesmo de po-
sicionamento favorável, não só para 
atender à China como seu entorno”, 
questiona Fabiana. A economista do 
Bradesco considera pouco provável 
mexidas significativas no estoque in-
dustrial já dado. “Talvez o delta de 
investimentos daqui para frente ten-
da a ser mais diversificado. Mas ainda 
acho difícil que  decisões econômicas 
sejam deixadas de lado em detrimen-

Atração de investimento direto estrangeiro
Países/regiões selecionados (US$ milhão)

2000 2020

Mundo 1.356.645  998.891

Europa  706.728  72.537

Estados Unidos  314.007  156.321

China/Hong Kong, China  95.297  268.571

Brasil  32.779  24.778

Fontes: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).
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to das políticas. Veja o caso da política 
do ex-presidente Trump: aumentou a 
tributação ao produto chinês, não in-
ternalizou produção e importou uma 
inflação que ele mesmo gerou”, diz a 
economista do Bradesco. 

Mas analistas reconhecem que esse 
balanço entre uma desglobalização 
controlada ou radical também depen-
derá de como a evolução da guerra 
na Ucrânia pesará do lado da geopo-
lítica nessa balança. Especialmente 
para a China. “A guerra colocou uma 
série de problemas para o país. Mes-
mo sendo aliada política próxima da 
Rússia, o país não está dando carta 
branca para a Rússia fazer o que qui-
ser na Ucrânia. Por exemplo, não tem 
dito que a Rússia tem direito de con-
quistar territórios naquele país, e não 
está ajudando a Rússia militarmente, 
como ocorre com Estados Unidos e 
Europa na Ucrânia”, lembra Santoro. 
“O apoio chinês tem se dado pela via 
econômica, abrindo mercado a pro-

dutos russos, compensando perdas 
que a Rússia vem somando por causa 
das sanções. E, até certo ponto, com 
apoio político em fóruns multilate-
rais, tentando evitar punições rigoro-
sas contra a Rússia. Seu apoio tem se 
colocado mais pelo discurso de que a 
guerra é um problema, mas o culpa-

do é o Ocidente”, completa. Mesmo 
assim, Xi Jinping não tem consegui-
do evitar reações negativas, do surgi-
mento de vozes dissonantes dentro da 
China a um azedamento das relações 
com os Estados Unidos. “Atualmente, 
já se pensa sobre o que acontecerá na 
economia global se daqui alguns anos 
a guerra que hoje vemos na Ucrânia 
seja em Taiwan. Recentemente, o pre-
sidente dos Estados Unidos, Joe Bi-
den, já se posicionou sobre isso (diz 
23/5, em viagem à Ásia, Biden declarou 
que os EUA estariam dispostos a respon-
der militarmente se a China invadisse 
Taiwan). Sempre houve ambiguidade 
em relação a esse tema, mas suas úl-
timas sinalizações apontam o quanto 
essa relação está se deteriorando”, lem-
bra Santoro. Ele ressalta que o presi-
dente que assumir o Brasil em 2023 
deverá levar em conta o aumento das 
tensões entre Estados Unidos e China. 
“Será preciso reconhecer a centralida-
de de ambos os países nos temas brasi-

Fonte: OMC.
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leiros envolvendo comércio exterior e 
investimentos, e identificar a melhor 
forma de lidar com esse cenário di-
plomático tenso”, diz. Para Santoro, 
entretanto, a primeira tarefa pendente 
para o país é resolver a instabilidade 
política doméstica. O professor tam-
bém aconselha que, diante das inves-
tidas da China para ampliar o Brics, 
o Brasil opte pelo fortalecimento do 
G20, “que reúne tanto países ricos 
quanto emergentes, importante para 
alimentar a defesa das organizações 
multilaterais, do direito internacional, 
e se criticar protecionismos”, diz. 

“Quando falamos da relação Chi-
na x Brasil, não tratamos da polari-
zação que hoje se vê no mundo. Há 
uma relação pragmática que já foi 
estabelecida, com dependências reco-
nhecidas, e cujo avanço tem que se 
dar a partir do que temos”, defende 
Fabiana, elogiando os resultados da 
última reunião da Comissão Sino-
Brasileira de Alto Nível de Concer-
tação e Cooperação (Cosban), prin-
cipal fórum de diálogo regular entre 
ambos os países, realizada em maio. 
“Houve vários acordos agrícolas en-
caminhados, envolvendo milho, sor-
go, frutas, o que poderá nos abrir o 
mercado asiático como um todo. 
Não há por que negar essa relação de 
fornecedor de alimentos. Precisa-se, 
sim, melhorar os seus termos, para 
que não apenas as demandas chinesas 
sejam atendidas”, afirma, ressaltando 
o bom preparo dos representantes do 
Brasil que participaram da elaboração 
tanto do plano estratégico, que orien-
ta a cooperação bilateral no horizonte 
de 10 anos adiante, quanto do plano 
executivo, que identifica pontos para 

uma agenda de trabalho conjunta nos 
próximos 5 anos. 

Tulio Cariello, diretor de Pesquisa 
do Conselho Empresarial Brasil Chi-
na, reforça a importância de o Brasil 
definir seus interesses para cooperação 
e atração de investimentos chineses ao 
país. “Diferentemente de países como 
a Argentina, que recentemente aderiu 
à iniciativa da Rota da Seda, buscan-
do ganhos a partir de interesses geo-
políticos da China, temos condições 
de consolidar uma agenda incluindo 
áreas de nossa vital necessidade, como 
a de infraestrutura”, afirma, ressaltan-
do a dominância do capital chinês em 
investimentos da área de energia elé-
trica no Brasil nos últimos anos. Mas 
também destaca segmentos emergen-
tes que ganham cada vez mais impor-
tância na agenda de ambos os países, 
como os relacionados a energia limpa. 
“A China quer despontar mundial-
mente como líder nos segmentos que 

definirão a matriz energética mundial 
no futuro, e temos sinergias a serem 
exploradas nesse campo”, diz. 

No campo das trocas comerciais 
do Brasil com o país, Lia Valls ressalta 
que o Icomex do FGV IBRE do pri-
meiro trimestre do ano demonstrou 
uma queda de vendas à China, com-
pensada pelo aumento de preços das 
commodities embarcadas, influen-
ciado principalmente pela guerra na 
Ucrânia. “Os efeitos do lockdown 
ainda não se refletem nesses resulta-
dos, que são difíceis de prever”, diz. 
Se por um lado uma menor reação 
do consumo pode levar à redução de 
importações do país, Livio lembra 
que a aceleração de investimentos em 
infraestrutura joga a favor do miné-
rio brasileiro. “Será um ano de altos e 
baixos. Mas essas variações ainda não 
tirarão a China da liderança quando 
se trata de colaboração para o superá-
vit comercial brasileiro”, conclui.  

Comércio Brasil x China: no início do ano, variação de 
preços ajuda mais que volume
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A estrutura tarifária é um dos aspec-
tos mais importantes na regulação 
de serviços de utilidade pública (dis-
tribuição de água, energia elétrica, 
coleta e tratamento de esgoto, entre 
outros). Ela define quanto cada con-
sumidor deve ser cobrado por cada 
produto/serviço, em função do uso 
e da quantidade entregue/prestada. 
Outro aspecto que foge ao escopo 
da regulação econômica, mas que 
também afeta o consumidor, é a tri-
butação. Esses dois tópicos são foco 
deste artigo.

A fim de facilitar a compreensão, 
considere o exemplo da estrutura 
tributária legada às empresas que ga-
nharam os leilões de 2021 para a pres-
tação dos serviços de distribuição de 
água e coleta e tratamento de esgoto 
no Rio de Janeiro. O exemplo é útil 
por ser bastante similar com o que é 
feito em várias prestadoras no Brasil, 
com variações nos valores cobrados e 
na definição dos intervalos. 

No esquema legado, os usuários 
são divididos em cinco categorias: 
domiciliar, comercial, industrial, pú-
blica e pública estadual. Cada con-
sumidor está sujeito a cobranças de 
valores diferentes. Em cada um dos 
grupos há duas estruturas tarifárias, 

A e B, a depender do município e 
do bairro em questão. Consumido-
res de alguns bairros da capital são 
cobrados pela estrutura A, mais cara. 
Já os consumidores de bairros ou re-
giões menos abastadas da Zona Oes-
te da capital e demais municípios são 
cobrados pela estrutura B. As tarifas 
variam de acordo com intervalos de 
consumo. No caso da categoria do-
miciliar, a cada intervalo de consu-
mo de 15 m3 (15.000 litros), há um 
novo valor por m3, cujo máximo é 
atingido em 60 m3 e o valor cobrado 
se torna constante.

Estruturas tarifárias em bloco, 
como a já vista, têm alguns objeti-
vos: 1) promover acesso a popula-
ções de baixa renda (em alguns ca-
sos de maneira explícita, por meio 
de uma tarifa social); 2) incentivar 
o uso racional de recursos escassos 
pelos consumidores; 3) obter maior 
contribuição para o financiamento 
do sistema por meio dos usuários 
que apresentam a maior propensão 
a pagar ou atribuem maior valor ao 
bem ou serviço. Contudo, esses mo-
delos tarifários trazem alguns perigos 
e até alguns incentivos perversos. Por 
exemplo, se a empresa prestadora de 
serviços, por alguma eventualidade, 

Tarifas, tributos 
e incentivos

Rafael Martins de Souza
Pesquisador do FGV CERI. Doutor pela FGV EPGE
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atrasar a medição, alguns clientes 
que têm nível de consumo próximo 
aos limites de cada intervalo podem 
acabar sendo alçados à outra faixa de 
consumo, enfrentando um aumento 
desproporcional e desarrazoado em 
suas despesas mensais. Há inclusive 
alguns processos judiciais contes-
tando esse tipo de cobrança. Outra 
fragilidade é que uma família pode 
pagar uma tarifa maior por ser mais 
numerosa, mesmo possuindo uma 
baixa renda per capita.

A estrutura tarifária não é a úni-
ca fonte de problemas em relação 
às faturas de serviços de utilidades 
públicas. A estrutura tributária tam-
bém pode contribuir nesse sentido. 
Por exemplo, na fatura dos serviços 
de distribuição de energia elétrica 
no estado do Rio de Janeiro há isen-
ção de ICMS para consumo até 50 
kWh; há uma alíquota de 18% para 
consumo de 51 até 300 kWh; de 
31% para consumo de 301 até 450 
kWh; e de 32% para consumo acima 
de 450 kWh. Além de claramente 
alta, essa estrutura tributária ampli-

fica os efeitos perversos da estrutura 
tributária, fazendo com que o estado 
seja sócio dos efeitos da variação das 
condições climáticas à custa dos bol-
sos dos consumidores. 

Para entender esse ponto, consi-
derem os consumidores/contribuin-
tes que simplesmente reagem ao au-
mento de temperatura no verão e são 
punidos com aumento desproporcio-
nal em sua fatura devido à estrutura 
de blocos observada tanto na tarifa 
quanto no imposto.

Deve-se lembrar que consumido-
res, como todos os agentes econô-
micos, reagem a incentivos. Muitas 
vezes essa reação não se dá da for-
ma esperada ou desejada. No Brasil, 
há registro de aumento de furto de 
energia quando há aumento de ta-
rifas. Já detectamos esse efeito em 
estudo do FGV CERI para a Light. 
Muitos consumidores descobrem 
que não têm condições de pagar a 
maior quantidade de energia con-
sumida devido ao intenso uso de 
aparelhos condicionadores de ar no 
verão. Esse fato reforça o chamado 

ciclo vicioso das tarifas, uma vez que 
o aumento das fraudes causa tarifas 
maiores que por sua vez incentivam 
mais fraudes.

Como visto, as estruturas tribu-
tária e tarifária desempenham pa-
pel importante nos incentivos en-
frentados por consumidores e por 
prestadores de serviços. O Brasil, 
que tem renovado a sua disposição 
em ampliar a participação privada 
em setores de infraestrutura, deve 
atentar para os incentivos implíci-
tos que estão associados a cobranças 
por serviços. 

Incentivos são chave para a atra-
ção de novas empresas, para a am-
pliação dos investimentos, bem 
como para que os consumidores 
compreendam e experimentem as 
melhorias na qualidade e ampliação 
de acesso que os entrantes podem 
trazer. Descuidar de aspectos tão 
cruciais para o desenvolvimento dos 
setores de infraestrutura pode levar 
a população a se voltar contra os no-
vos agentes, colocando em risco os 
avanços recentes.  

Exemplo de tarifas em blocos crescentes
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O processo de transição energética 
contempla a indústria de O&G em 
suas múltiplas dimensões. A história 
é marcada pela mudança de fontes e, 
no atual contexto, a diversificação das 
matrizes tem sido a palavra de ordem. 
Essa alteração é mais sobre o adding 
up de fontes e menos sobre eliminar 
ou abolir segmentos energéticos. O 
gráfico 1 reforça a tendência de diver-
sificação de fontes energéticas com o 
passar do tempo. Essa passagem tam-
bém está, pelo menos até então, ali-
nhada a essa perspectiva.

Tendo em vista os desdobramentos 
geopolíticos recentes – com o início 
do conflito Rússia vs. Ucrânia – o foco 
na segurança energética tem ganha-
do força como parte fundamental da 
abordagem sobre o tema. Ainda assim, 
a atuação da indústria não se restringe 
a essa dimensão. As empresas do setor 
também têm potencial para contribuir 
em grande medida no aspecto da des-
carbonização por meio da sua expertise 
técnica e cultura de inovação, além da 
capacidade de mobilização de recursos 
para a realização de investimentos. 

Novas fronteiras vão se abrindo 
a cada dia para a descarbonização, 
sobretudo em função do desenvol-
vimento de novas tecnologias. Sobre 
o aspecto tecnológico, vale destacar 

tanto, por um caminho de desenvol-
vimento tecnológico que pode ser 
pavimentado com uma contribuição 
importante da indústria de O&G.

Há estudos que demonstram siner-
gias importantes entre o setor de O&G 
e o desenvolvimento das fontes reno-
váveis offshore, sobretudo envolvendo 
overlaps tecnológicos e a diversificação 
das empresas que já atuam no setor.3 
Algumas das principais empresas da 
indústria já vêm identificando o uso, 
ou eventual adaptação, de soluções já 
existentes no mercado para a expan-
são no segmento renovável, sobretudo 
envolvendo tecnologias marítimas. A 
Equinor, por exemplo, tem a energia 
eólica offshore como um dos elementos 
de sua estratégia no sentido da diversi-
ficação, aproveitando sua expertise em 
termos de engenharia e gerenciamen-
to de projetos em ambiente offshore.4 
Na mesma linha, a Shell anunciou em 
março de 2022 que iniciou o proces-
so de licenciamento ambiental de seis 
projetos totalizando 17 GW de gera-
ção eólica offshore no Brasil.5

Entre as fontes aventadas para o 
segmento offshore, a eólica é a mais 
avançada atualmente em termos de 
maturidade. O gráfico 2 mostra a evo-
lução do acréscimo de capacidade por 
ano entre 2016 e 2020 por região.

O&G e energia renovável offshore: 
perspectivas e desafios 

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

Raquel Filgueiras

Economista sênior do IBP

dado da Agência Internacional de 
Energia (IEA) que indica que 50% 
das reduções necessárias para atingir 
a meta de zerar as emissões líquidas 
em 2050 virão de tecnologias ainda 
em desenvolvimento.1 A expansão 
dessas tecnologias e a redução de seus 
custos dependerão de recursos de en-
genharia e gerenciamento de projetos 
em larga escala, expertises associadas 
às grandes empresas de O&G.2

Uma das mais promissoras verten-
tes tecnológicas é a difusão das fontes 
de energias renováveis em ambientes 
offshore, o que exige investimentos e 
conhecimentos técnicos específicos 
para o desenvolvimento de projetos 
com equipamentos, serviços e know-
how especializados. Ainda que este 
seja um mundo novo e com amplo 
espaço para crescimento, algumas 
possibilidades já vêm ganhando no-
toriedade como, por exemplo, as eóli-
cas offshore, a energia dos oceanos que 
inclui a energia das ondas e das ma-
rés, e as usinas fotovoltaicas flutuan-
tes, todas destacadas no documento 
Offshore renewables: An action agenda 
for deployment, da Agência Interna-
cional de Energia Renovável (Irena), 
publicado em 2021. Nesse sentido, a 
construção de um ambiente offshore 
competitivo em carbono passa, por-
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A China foi responsável por cerca 
de 50% da capacidade eólica offshore 
adicionada em 2020 – 6,1 GW. Com 
isso, a capacidade instalada em ener-
gia eólica offshore no mundo ultrapas-
sa a marca de 35 GW.6 Na projeção 
da Irena, a fonte alcançará 380 GW 
em 2030 e superará a marca de 2.000 
GW até 2050,7 sendo convergente 
com os objetivos indicados pela IEA 
em seus cenários mais auspiciosos em 
termos de descarbonização.

No contexto brasileiro, há estudos 
que indicam elevado potencial para 
o país em energia eólica offshore, os 
principais conduzidos pela Empre-
sa de Pesquisa Energética (EPE). O 
Plano Decenal de Expansão 2031 
(PDE)8 considera a eólica offshore 
como um “recurso potencialmente 
disponível para a expansão” a par-

tir de 2027. O documento também 
identifica que “a expertise do setor 
petrolífero na instalação de estrutu-
ras, logística e operações no ambiente 
marinho também poderá beneficiar o 
desenvolvimento da eólica offshore”. 
Em 2020, um estudo específico vol-
tado para a eólica offshore no Brasil9 
também foi publicado pela EPE. Sob 
condições específicas consideradas 
no estudo, o total do recurso eólico 
mapeado foi de 218 Mtep no país. 
Já o Plano Nacional de Energia 2050 
(PNE) elaborado em 2020 pela EPE, 
apontava para uma capacidade ins-
talada de geração de energia elétrica 
por eólicas offshore no Brasil em torno 
de 16 GW até 2050, caso houvesse 
uma redução de 20% no Capex dessa 
fonte. A perspectiva que se manteria 
ainda com a indicação de um eleva-

do crescimento da capacidade eólica 
onshore no cenário 2050.

Para consolidar esse potencial, os 
primeiros passos em eólicas offshore 
no Brasil estão sendo dados. Em ja-
neiro deste ano, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais (Ibama) identificou mais 
de 80 GW em projetos de geração de 
energia eólica offshore que estão em 
processo de licenciamento ambien-
tal, o que é mais de duas vezes supe-
rior à capacidade instalada em todo 
o mundo em 202010 e quase quatro 
vezes maior que a capacidade prevista 
2 anos antes no cenário 2050 dese-
nhado pelo PNE. Ainda no início do 
ano, o governo brasileiro publicou 
um decreto11 sobre a cessão de espa-
ços físicos e aproveitamento de recur-
sos naturais para a energia offshore, 

Gráfico 1 Demanda mundial de energia primária por década
(porcentagem, %)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18
00

18
10

18
20

18
30

18
40

18
50

18
60

18
70

18
80

18
90

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
10

20
20

20
30

20
40

Biomassa Carvão Petróleo Gás natural Hídrica Nuclear Outras renováveis

Fonte: Adaptado de Smil (2010) e Exxon (2013).



CONJUNTURA ENERGIA

4 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 202 2

buscando destravar o potencial para 
essa fonte no país.

Outro destaque em termos de ener-
gias renováveis offshore são as usinas fo-
tovoltaicas flutuantes. Dados de 2020 
da Irena indicam uma capacidade 
instalada de cerca de 2,6 GW. Ainda 
de acordo com a agência, países asiá-
ticos como China, Japão e Coreia do 
Sul estão em estágio mais avançado no 
tema, ainda que também possam ser 
destacados os países europeus que vêm 
implementando políticas públicas de 
apoio.12 Neste ponto, vale mencionar 
ainda o potencial do Brasil em função 
da extensão de sua bacia hidrográfica 
e da presença de usinas hidrelétricas 
com grandes reservatórios. Ainda que 
o PDE também considere essa fonte 
como um recurso potencialmente dis-
ponível para a expansão, o documento 
destaca que estudos acerca da viabili-
dade econômica dessa fonte ainda es-
tão em estágio inicial no Brasil.

Outro aspecto importante relativo 
às renováveis offshore está relaciona-

do ao potencial técnico dessas fontes 
para a produção do hidrogênio, que 
se consolida como uma fonte funda-
mental no futuro da transição ener-
gética. No PDE 2031 a EPE traz um 
detalhamento do potencial técnico 
de produção de hidrogênio a partir 
dos recursos renováveis offshore no 
Brasil. De acordo com as projeções 
do documento, esses recursos estão 
associados a um potencial de 1.715,3 
Mt/ano de produção de hidrogênio 
até 2050, com maior destaque para 
as fotovoltaicas offshore, responsável 
por 79% desse potencial.

Em síntese, o papel da indústria de 
O&G no contexto da transição ener-
gética vai muito além da garantia da 
segurança energética. A atuação dessa 
indústria pode se dar nas múltiplas 
dimensões e vias da descarbonização, 
como mostra o exemplo do desen-
volvimento das energias renováveis 
offshore. A expertise acumulada no 
ambiente marinho em termos de de-
senvolvimento tecnológico, serviços e 

operações de logística pode ser deter-
minante na viabilização do segmento 
de fontes renováveis offshore, abrindo 
assim uma importante fronteira em 
termos de descarbonização e de pro-
dução de hidrogênio, combustível 
que tende a assumir papel importante 
na transição a longo prazo.

No caso específico do Brasil, a com-
petitividade do offshore pode constituir 
uma efetiva vantagem para o pioneiris-
mo no setor. É preciso que o avanço re-
gulatório propicie um ambiente seguro 
e competitivo, mas que também acom-
panhe a agilidade dos avanços tecnoló-
gicos nesse contexto.  

1IEA. Net-zero by 2050. 2021.

2IEA. The oil and gas industry in energy transi-
tions. 2020.

3MÄKITIE, T. et al. Established sectors expedi-
ting clean technology industries? The Norwe-
gian oil and gas sector’s influence on offsho-
re wind power. Journal of Cleaner Production, 
Centre for Technology, Innovation and Culture, 
University of Oslo, v. 177, p. 813-823, 2018. 

4EQUINOR. Offshore wind. Disponível em: ht-
tps://www.equinor.com/energy/offshore-wind.

5EPBR. Shell anuncia 17 GW em eólicas no Brasil. 
2022. Disponível em: https://epbr.com.br/shell-
anuncia-17-gw-em-eolicas-offshore-no-brasil/.

6GWEC. World installs 6.1 GW of offshore wind in 
2020, led by China. 2021. Disponível em: https://
gwec.net/world-installs-6-1gw-of-offshore-
wind-in-2020-led-by-china/.

7IRENA. Offshore renewables: An action agenda 
for deployment. 2021.

8O Plano Decenal de Expansão mostra as pro-
jeções da EPE para o setor energético brasileiro 
em um horizonte decenal.

9EPE. Roadmap eólica offshore Brasil. 2020.

10 h t t p s : // v a l o r . g l o b o . c o m /e m p r e s a s /
noticia/2022/01/28/geracao-de-energia-
eolica-offshore-em-analise-no-brasil-e-o-
dobro-do-total-produzido-no-mundo.ghtml.

11ht tps : //w w w. in .gov. br/en /web/dou /-/
decreto-n-10.946-de-25-de-janeiro-de-2022-
376016988.

12IRENA. Offshore renewables: An action agenda 
for deployment. 2021.

Gráfico 2 Evolução da capacidade instalada por ano
(em GW)
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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 31/05/2022

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

Abr.                   1.158,546  0,41 6,44 13,53 1.177,809 1,41 6,98 14,66 1.415,143 0,19 7,69 14,52 990,543 0,95 2,93 11,52
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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

Abr. 701,353 1,08 3,23 10,61 499,131 967,545 1355,693 6.614,89 1,04 4,49 12,47 6.382,88 1,06 4,29 12,13
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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

 99,3 97,4 99,5 99,1 78,7

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

Abr. 638,152 1,62 4,61 12,26 - 768,42 803,99
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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 87,13 1,65 0,17 103,36 103,90

Fev. 0,15 0,43 79,08 87,36 -3,46 -0,08 79,79 91,73

Mar. -2,03 -0,14 81,01 87,01 -6,81 -0,93 83,59 89,49

Abr. -2,44 -1,11 83,35 87,41 -10,80 -2,64 73,63 79,22

Mai. -0,37 0,05 90,99 87,33 -12,07 -4,13 86,70 85,18

Jun. -1,34 -0,69 85,80 86,61 -12,51 -5,37 87,54 87,89

Jul. -1,51 -1,26 93,44 86,09 -11,93 -6,22 96,31 91,59

Ago. -1,59 -1,59 96,21 86,87 -10,62 -6,39 102,25 96,20

Set. -1,28 -1,29 91,77 86,86 -9,74 -6,51 98,14 94,48

Out. -1,00 -1,23 97,02 88,68 -9,48 -7,34 98,87 93,82

Nov. -1,06 -1,27 87,97 86,80 -9,47 -8,25 92,44 92,15

Dez. -1,08 -1,08 76,93 86,03 -9,70 -9,70 93,86 90,84

2020        

Jan. -0,82 -1,00 80,02 86,93 -15,08 -11,11 87,77 88,88

Fev. -0,55 -1,19 78,86 87,43 -8,33 -10,47 80,12 88,57

Mar. -1,66 -0,99 77,89 80,34 -5,85 -9,53 83,25 89,05

Abr. -8,35 -2,90 60,28 64,80 -2,48 -7,25 80,80 87,01

Mai. -11,30 -5,39 71,17 70,04 -3,15 -6,29 81,67 81,12

Jun. -10,84 -5,62 78,38 76,81 -2,82 -5,15 86,50 85,86

Jul. -9,55 -5,64 90,99 83,89 -2,16 -4,26 97,64 93,48

Ago. -8,55 -5,68 93,90 86,26 -2,10 -4,25 100,45 93,99

Set. -7,09 -5,43 95,37 88,56 -2,35 -4,38 94,06 89,63

Out. -6,27 -5,51 97,34 89,70 -2,76 -4,25 92,82 87,33

Nov. -5,47 -5,16 90,22 90,21 -3,34 -4,18 84,06 84,11

Dez. -4,45 -4,45 83,33 90,40 -3,38 -3,38 90,25 86,71

2021        

Jan. 2,35 -4,21 81,90 91,04 0,31 -1,96 88,04 90,36

Fev. 1,34 -4,17 79,11 89,44 -3,02 -2,49 74,78 87,57

Mar. 4,36 -3,09 86,09 87,06 -2,01 -2,46 83,26 88,39

Abr. 10,55 1,17 81,28 85,98 -0,62 -2,82 83,79 90,12

Mai. 13,17 4,90 88,35 87,12 1,81 -1,49 91,22 90,08

Jun. 12,99 6,65 87,88 86,68 2,21 -1,07 90,08 90,20

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

Ago. 9,30 7,24 93,38 85,04 0,99 -1,40 99,01 92,33

Set. 7,55 6,45 91,47 84,63 1,26 -0,75 97,08 92,10

Out. 5,73 5,65 89,74 84,20 0,63 -0,60 88,41 83,99

Nov. 4,73 5,01 86,26 84,27 0,97 0,55 87,95 87,08

Dez. 3,92 3,92 79,19 86,52 1,05 1,05 91,94 88,56

2022        

Jan. -7,24 3,14 75,97 84,75 -6,89 0,45 81,97 83,88

Fev. -5,73 2,78 75,82 85,34 -3,11 1,06 75,79 88,77

Mar. -4,46 1,76 84,28 85,60 -1,71 1,13 84,10 89,58
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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 93,78 109,04 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 94,56 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 85,58 83,52 76,12 80,40 90,03 92,29 103,38 72,43 88,32 75,00 92,90

2018 1,11 – 86,31 86,34 86,93 78,78 78,41 90,67 93,06 108,57 77,58 88,41 80,90 92,61

2019              

Jan. -2,47 0,43 77,84 84,70 85,96 75,63 76,12 87,27 97,66 103,95 63,39 82,74 70,16 84,70

Fev. 0,71 0,51 78,99 88,60 85,31 77,04 76,27 90,08 97,87 105,16 75,31 76,90 85,82 83,43

Mar. -1,32 -0,02 80,68 83,06 86,09 77,38 76,91 89,86 97,82 105,14 73,26 80,90 76,53 85,62

Abr. -1,22 -0,89 84,57 88,39 87,90 84,40 81,64 91,81 101,81 106,78 79,26 81,08 86,94 89,50

Mai. 1,38 0,66 91,53 87,85 87,80 87,17 80,66 92,70 99,01 106,33 86,11 90,16 90,79 95,49

Jun. 0,32 -0,01 85,59 86,85 85,35 78,38 78,70 93,40 98,83 100,78 76,55 87,26 73,42 89,64

Jul. 0,02 -0,53 93,08 85,37 84,71 81,90 76,72 92,22 94,03 103,11 84,00 93,39 85,97 99,75

Ago. -0,27 -0,89 95,45 86,32 84,05 80,88 76,50 94,75 93,45 105,04 85,24 96,24 91,16 102,38

Set. -0,05 -0,53 90,97 86,67 83,12 77,48 77,68 93,18 92,60 103,10 79,53 91,53 84,89 99,37

Out. 0,23 -0,34 96,79 88,05 81,40 79,38 77,21 91,23 95,15 105,83 85,98 94,32 98,00 108,22

Nov. 0,15 -0,25 87,41 86,09 81,46 77,93 77,97 93,20 97,10 104,25 77,21 85,75 84,45 99,19

Dez. 0,19 0,19 74,81 85,55 79,46 70,51 78,37 96,91 98,48 104,87 59,31 77,64 63,33 85,34

2020              

Jan. 1,55 0,50 79,05 86,08 83,47 79,84 77,56 98,20 99,39 105,63 66,02 81,49 71,83 84,21

Fev. 0,59 0,17 78,71 86,59 87,22 80,22 79,07 98,37 102,27 109,75 71,57 79,07 76,75 81,93

Mar. -1,07 0,25 77,21 78,93 81,45 71,30 62,97 96,36 78,96 107,86 69,50 79,67 68,88 79,39

Abr. -9,13 -2,28 57,70 61,94 57,49 50,73 39,83 84,80 56,02 107,72 37,74 66,78 13,06 66,32

Mai. -12,35 -5,26 69,85 68,76 62,67 57,85 45,66 94,59 84,01 98,53 52,83 77,03 27,49 76,97

Jun. -11,88 -5,69 77,36 76,16 63,94 64,35 59,37 93,01 106,05 101,11 59,45 82,52 47,87 85,08

Jul. -10,51 -5,83 90,16 82,86 74,80 73,98 72,64 96,46 108,48 104,45 70,76 95,22 71,79 94,94

Ago. -9,40 -5,88 93,07 85,89 77,05 75,21 78,81 100,77 105,01 105,46 72,90 98,21 82,06 95,87

Set. -7,71 -5,58 95,53 88,96 81,66 83,63 82,98 100,97 106,19 108,76 80,12 96,91 86,67 101,36

Out. -6,73 -5,68 97,91 89,88 84,75 87,66 86,78 98,44 105,93 107,55 87,86 97,38 90,10 104,60

Nov. -5,75 -5,29 90,99 90,93 86,52 90,09 87,18 97,53 108,09 108,25 86,96 88,77 86,59 97,60

Dez. -4,60 -4,60 82,46 90,95 99,13 93,54 93,35 96,07 100,96 105,43 80,43 84,05 72,23 86,96

2021              

Jan. 2,63 -4,51 81,13 90,54 89,82 92,75 94,40 93,77 98,77 109,87 77,43 83,96 69,08 83,34

Fev. 1,91 -4,39 79,65 88,80 91,34 95,23 87,19 95,04 97,13 113,17 82,63 79,45 70,41 80,54

Mar. 5,22 -3,18 86,45 86,45 90,56 94,32 82,43 97,10 90,35 111,26 90,80 87,71 77,10 83,99

Abr. 12,14 1,71 80,97 85,44 90,06 93,24 78,54 89,70 95,99 108,88 84,21 83,82 69,55 78,40

Mai. 14,80 5,78 87,99 86,97 94,15 94,54 78,82 89,79 102,83 108,45 90,66 91,14 68,95 87,98

Jun. 14,53 7,72 87,61 86,64 94,15 96,63 78,38 95,64 104,52 107,58 90,97 91,55 63,00 86,84

Jul. 12,39 8,22 91,91 85,16 92,44 94,10 76,02 97,23 92,94 107,98 96,44 95,32 64,82 93,15

Ago. 10,47 8,45 92,67 84,73 92,40 94,30 77,65 94,96 98,53 107,64 95,63 96,34 67,30 94,82

Set. 8,42 7,45 90,77 84,19 89,76 96,03 76,17 95,86 98,48 108,83 92,03 93,42 66,56 95,70

Out. 6,43 6,51 89,91 83,87 87,51 91,56 71,29 99,91 95,09 110,12 95,05 90,86 65,03 94,07

Nov. 5,24 5,62 86,05 83,73 85,41 92,44 72,36 98,97 93,18 109,69 90,76 86,23 68,59 91,37

Dez. 4,31 4,31 77,59 86,13 86,95 92,27 71,77 98,92 95,87 112,47 83,38 80,63 60,17 80,45

2022              

Jan. -7,30 3,50 75,21 84,40 83,68 90,02 70,36 101,97 89,41 110,61 70,85 79,57 51,31 76,90

Fev. -6,06 3,01 75,82 84,93 87,25 89,07 69,27 98,94 94,84 106,52 78,72 77,28 58,55 77,08

Mar. -4,81 1,85 84,30 84,39 88,28 93,46 67,80 96,85 100,91 108,77 94,76 85,82 67,19 83,02
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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 62,59 186.784 173.104 13.680 -54.789 -19.605 -37.050 -37.935 2.751 461 -56.647 -2.319

2016 65,62 55,79 179.526 139.322 40.203 -24.475 13.942 -30.602 -41.543 3.126 274 -16.093 8.109

2017 62,22 53,59 214.988 158.952 56.038 -22.033 19.001 -38.324 -43.170 2.135 379 -17.075 4.579

2018 68,72 58,15 231.890 185.322 46.568 -51.457 7.382 -35.990 -58.824 -15 440 -52.339 -1.322

2019 69,77 55,03 221.128 185.927 35.200 -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 19.749 19.816 -66 -8.065 -2.925 -1.497 -5.408 268 20 -8.685 -640

Fev. 62,15 52,18 23.506 18.872 4.634 -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 2.784 2.617 1.682 1.097 4.519 6.758 2.077 253.010

Fev. 12,6 55,3 63,2 2.794 2.617 1.673 1.106 4.533 6.915 2.078 252.782

Mar. 12,8 55,2 63,4 2.782 2.633 1.646 1.109 4.520 6.881 2.047 251.582

Abr. 12,6 55,5 63,6 2.768 2.626 1.651 1.095 4.475 6.936 2.031 251.948

Mai. 12,4 55,8 63,7 2.748 2.612 1.655 1.085 4.412 6.851 2.019 251.544

Jun. 12,1 56,0 63,7 2.749 2.606 1.683 1.084 4.405 6.938 2.007 252.592

Jul. 12,0 56,1 63,7 2.743 2.605 1.714 1.085 4.383 6.803 2.013 252.588

Ago. 11,9 56,1 63,7 2.754 2.619 1.717 1.086 4.411 6.865 2.015 254.066

Set. 11,9 56,2 63,8 2.753 2.617 1.688 1.078 4.390 7.040 2.025 254.829

Out. 11,8 56,3 63,8 2.774 2.618 1.664 1.081 4.433 7.200 2.041 257.645

Nov. 11,3 56,5 63,7 2.787 2.626 1.705 1.077 4.454 7.210 2.039 259.940

Dez. 11,1 56,5 63,6 2.778 2.611 1.710 1.078 4.476 7.110 2.047 259.522

2020           

Jan. 11,4 56,2 63,4 2.784 2.614 1.731 1.079 4.470 7.157 2.059 259.183

Fev. 11,8 55,9 63,4 2.787 2.642 1.738 1.079 4.467 7.105 2.056 258.198

Mar. 12,4 55,0 62,7 2.810 2.666 1.763 1.081 4.420 6.998 2.074 256.076

Abr. 12,7 53,2 60,9 2.840 2.693 1.800 1.088 4.362 7.031 2.091 250.507

Mai. 13,1 51,1 58,8 2.888 2.715 1.875 1.097 4.373 7.093 2.096 244.893

Jun. 13,6 49,5 57,3 2.932 2.698 1.853 1.102 4.446 7.446 2.125 240.929

Jul. 14,1 48,7 56,7 2.967 2.698 1.941 1.098 4.515 7.574 2.154 239.783

Ago. 14,8 48,5 57,0 2.962 2.700 1.914 1.083 4.557 7.650 2.146 238.843

Set. 14,9 49,0 57,6 2.964 2.700 1.927 1.067 4.609 7.919 2.120 241.369

Out. 14,6 50,0 58,6 2.921 2.703 1.838 1.038 4.602 7.681 2.089 243.176

Nov. 14,4 50,8 59,3 2.891 2.690 1.801 1.023 4.553 7.607 2.074 244.303

Dez. 14,2 51,1 59,5 2.847 2.668 1.808 1.013 4.552 7.095 2.074 242.536

2021           

Jan. 14,5 51,1 59,7 2.840 2.655 1.807 1.027 4.567 7.013 2.062 241.854

Fev. 14,6 51,1 59,8 2.815 2.622 1.747 1.028 4.630 6.742 2.055 240.070

Mar. 14,9 50,9 59,8 2.824 2.618 1.782 1.027 4.567 6.827 2.130 240.198

Abr. 14,8 51,1 60,0 2.790 2.615 1.773 1.023 4.508 6.608 2.090 238.523

Mai. 14,7 51,4 60,3 2.788 2.589 1.807 1.024 4.465 6.708 2.104 240.119

Jun. 14,2 52,1 60,8 2.745 2.602 1.786 1.018 4.415 6.561 2.014 239.777

Jul. 13,7 52,8 61,2 2.721 2.578 1.778 1.003 4.366 6.620 2.046 241.096

Ago. 13,1 53,4 61,5 2.682 2.558 1.728 1.001 4.296 6.556 2.041 240.496

Set. 12,6 54,1 61,9 2.635 2.523 1.706 986 4.173 6.477 2.013 239.545

Out. 12,1 54,6 62,1 2.596 2.486 1.620 985 4.113 6.524 2.006 238.552

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.562 2.457 1.612 978 4.070 6.404 1.992 238.016

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.541 2.441 1.611 990 4.069 6.077 1.997 238.198

2022           

Jan. 11,2 55,3 62,3 2.566 2.466 1.643 996 4.036 6.198 2.007 239.763

Fev. 11,2 55,2 62,2 2.569 2.477 1.658 1.015 3.996 6.151 2.014 239.502

Mar. 11,1 55,2 62,1 2.579 2.497 1.657 1.021 4.002 6.194 2.020 240.603

Abr. 10,5 55,8 62,4 2.569 2.499 1.715 1.016 3.948 5.977 2.021 242.948
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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



CONJUNTURA ECONÔMICA

14  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 202 2

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



