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6 Inflação alta e desequilibrada reforça importância 

de fórmulas paramétricas nos contratos

Diversos fatores e choques recentes 

confluíram para um fenômeno 

de inflação muito elevada e 

bastante assimétrica entre setores 

e produtos, e têm provocado 

fortes desequilíbrios contratuais 

nas esferas pública e privada. A legislação que 

estabeleceu o Plano Real permite ajustes contratuais 

uma vez por ano, para evitar a volta da indexação, 

mas por vezes se torna complicado para as empresas 

esperar esse tempo entre um ajuste e outro. Mas 

há um instrumento que pode trazer forte melhora 

da situação: as fórmulas paramétricas aderentes 

à natureza de cada setor, que servem como régua 

para detectar e medir eventuais desequilíbrios 

econômico-financeiros em contratos.

Ponto de Vista
10 Insustentabilidade da política econômica  

nos anos 2000

Desde o segundo mandato do 

presidente Lula, a trajetória de 

crescimento já apresentava claros 

sinais de falta de sustentabilidade. 

Nossa grande crise não foi fruto de 

choque externo, como a queda dos 

preços das commodities. O choque externo somente 

expressou uma realidade que já ocorria.

Entrevista
12 “Celso Furtado é nosso melhor e nosso pior”

Uma das leituras que acompanham o físico e 

doutor em economia Samuel Pessôa há vários 

anos é a da obra do advogado-economista Celso 

Furtado. Um hábito paradoxal à primeira vista, já 

que Pessôa acumula muito mais discordâncias 

do que convergências com o autor de Formação 

econômica do Brasil. Nos últimos anos, Samuel tem 

se dedicado a registrar sua análise resultante dessa 

experiência, que pretende publicar como uma 

contribuição à literatura sobre Furtado - desta vez, 

sob um olhar ortodoxo. Nesta  

conversa à Conjuntura Econômica, Pessôa nos 

conta parte desse caminho, e analisa como 

seu texto pode contribuir para o atual debate 

econômico brasileiro.  

Capa / Crédito
36 Me dá um dinheiro aí?

Com a normalização mais lenta 

de determinados segmentos 

da economia, a persistência 

inflacionária e uma reversão 

brusca do cenário de juros, 

as preocupações em relação 

ao crédito voltaram a entrar na pauta dos 

empresários. Em 2021, o crédito para os 

pequenos negócios caiu -2,2%; no primeiro 

trimestre deste ano, a contração foi de 19,5% 

em relação ao mesmo período do ano passado. 

Para os especialistas consultados pela Conjuntura 

Econômica, apesar do cenário negativo no 

curto prazo, o horizonte pode ser mais positivo 

levando em conta o conjunto de mudanças 

microeconômicas em prol da ampliação do  

acesso a crédito.
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Nos últimos 40 anos, a renda per 
capita do país não cresceu mais 
do que 0,7%, em média. A ativi-
dade econômica avança a passos 
de tartaruga. Para este ano, a úl-

tima previsão do Boletim Macro FGV IBRE é de uma 
expansão de 0,9% do PIB. Se o número for maior, não 
deve passar de 1,5%, como mostram outras projeções. 
O que é muito pouco. Verdade que tivemos a pandemia 
e vemos uma guerra na Ucrânia que se prolonga. Mas 
não dá para jogar tudo no colo desses dois episódios. Há 
muito tempo que o país tem uma taxa de investimen-
to extremamente baixa. No ano passado, uma surpresa: 
os investimentos em relação ao PIB foram de 19,17%, 
ante os 16,61% de 2020. Esse salto foi feito pela inicia-
tiva privada que aumentou a sua rentabilidade, mesmo 
com a pandemia.

Em média, os investimentos privados cresceram, em 
termos reais, algo ao redor dos 3% nos últimos 4 anos.

Os economistas José Roberto Afonso, Geraldo Biasoto 
Jr. e Thiago Felipe R. Abreu, em artigo publicado nesta 
edição, se debruçam sobre a questão dos investimentos 
no Brasil, mostrando um quadro pouco animador para o 
crescimento do país. Um dos caminhos que a maioria dos 
economistas indica é que a saída para o baixo crescimento 
brasileiro passa por um aumento dos investimentos, ain-

Nota do Editor

da mais em um país tão carente de infraestrutura básica. 
Primeiro, pela fragilidade da dinâmica da indústria e da 
maioria dos setores que lidera os investimentos na última 
década. E, segundo, porque o maior e mais qualificado 
componente da ampliação do PIB potencial é, justamen-
te, a infraestrutura.

Segundo os autores, se for comparado aos dados in-
ternacionais do FMI projetados para este ano, o Bra-
sil estaria na 147a posição num total de 170 países no 
ranking da formação de capital fixo/PIB. A taxa brasilei-
ra, de 17,1%, é pouco mais da metade tomando como 
referência a Turquia e a Índia, e muito inferior a vários 
outros países.

Se for olhado pelo lado do investimento público em 
infraestrutura, o quadro é melancólico. Segundo dados 
da OCDE, os investimentos brasileiros em relação ao 
PIB ficaram em modestos 1,67% em 2019, o que repre-
sentava a metade da média dos países da OCDE. Pior, 
países com infraestrutura plenamente constituída como 
a França e a Coreia do Sul apresentam quociente de in-
vestimento em infraestrutura sobre PIB muito superio-
res à média da OCDE.

Sem investimentos, o crescimento não vem e não se 
sustenta.

Claudio Conceição – claudio.conceicao@fgv.br
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Os principais índices de preços do 
país apontam não só o forte avanço 
da inflação, mas também seu espa-
lhamento e persistência. Uma carac-
terística marcante da atual crise in-
flacionária são os grandes aumentos 
de preços de inúmeros insumos das 
mais diversas cadeias produtivas, que 
sobem acima da inflação média e em 
intensidades extremamente variadas. 
Além dos casos mais evidentes da 
energia elétrica e dos combustíveis 
fósseis, há componentes da constru-
ção, peças para veículos, grãos, outros 
suprimentos agropecuários etc.

Diversos fatores e choques recen-
tes confluíram para esse fenômeno 
de inflação muito elevada e bastante 
assimétrica entre seus diversos com-
ponentes, como aponta André Braz, 
economista do FGV IBRE especiali-
zado em preços. Dentre essas causas, 
podem ser destacadas a pandemia 
(com desvio do consumo de servi-
ços para bens e gargalos de oferta e 
logísticos espalhados pelo mundo), a 
crise hídrica no Brasil, a guerra entre 
Rússia e Ucrânia, as tensões eleitorais 

e as preocupações renovadas com as 
contas públicas. 

A elevação recente muito intensa 
dos gêneros alimentícios e dos preços 
monitorados, como combustíveis fós-
seis e eletricidade, naturalmente tem 
grande impacto nos orçamentos do-
mésticos, com destaque para as famí-
lias mais pobres, com evidente efeito 
negativo em termos sociais. 

Adicionalmente – e no que é o 
tema desta Carta –, o comportamen-
to recente dos preços relativos tem 
provocado fortes e disseminados de-
sequilíbrios contratuais na esfera pú-
blica e privada.  

No caso dos alimentos, podem ser 
citadas a merenda escolar e as com-
pras para hospitais e presídios. Já a 
alta dos combustíveis fósseis atinge 
as despesas com frete e a geração de 
energia termoelétrica, e a eletrici-
dade impacta a grande indústria, a 
prestação de serviços e a administra-
ção pública – para ficar apenas em 
alguns exemplos.

Tomando-se o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), setores impor-

tantes para a atividade produtiva expe-
rimentam grande pressão inflacionária 
específica nos seus custos, o que está 
aumentando a frequência de reajuste 
dos preços. Isso, por sua vez, faz pres-
crever em curto espaço de tempo pre-
ços de referência utilizados pelo poder 
público em suas licitações.

Esse problema afeta obras de in-
fraestrutura, especialmente de trans-
portes e saneamento, em todo o país, 
como relata Túlio Bastos Barbosa, 
superintendente de Infraestrutura e 
Mercados Globais do FGV IBRE. 
A legislação que estabeleceu o Plano 

Inflação alta e 
desequilibrada reforça 
importância de fórmulas 
paramétricas nos contratos

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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como régua para detectar e medir 
eventuais desequilíbrios econômico-
financeiros em contratos.

O equilíbrio econômico-financei-
ro pode ser buscado pelo uso dessas 
fórmulas paramétricas, a exemplo do 
que fazem diversas agências regulado-
ras. Institutos de pesquisa possuem 
bancos de dados com inúmeras séries 
capazes de dar suporte à produção de 
fórmulas paramétricas. Estas, por sua 
vez, permitem a diferentes setores es-
timar os efeitos da inflação sobre os 
preços de seus insumos. 

Na FGV Dados, por exemplo, há 
mais de 23 mil séries de índices de 
preços, amplamente utilizadas – e 
com potencial de serem ainda mais 
empregadas – em fórmulas paramé-
tricas que ajudam a buscar e manter 
o equilíbrio econômico-financeiro 
dos contratos numa extensa gama 
de setores.

As fórmulas paramétricas conside-
ram os insumos que impactam cada 
atividade produtiva ponderados por 
sua importância, que é estimada a 

Real permite ajustes contratuais uma 
vez por ano, para evitar a volta da 
indexação, mas por vezes a inflação 
muito alta e assimétrica entre setores 
e produtos torna complicado para as 
empresas até esperar um ano entre 
um ajuste e outro. 

O setor de infraestrutura sofre com 
esse tipo de elevação de preços em 
itens vitais na sua estrutura de custos, 
como óleo diesel, aço, PVC, cimento 
etc. Nos contratos de saneamento, por 
exemplo, costuma-se o usar o Índice 
Nacional do Custo da Construção 
(INCC) relativo a edificações. Mas 
num projeto de saneamento, por vezes 
o aço tem peso muito forte e variável, 
e altas pronunciadas neste ou noutros 
insumos decisivos na estrutura de cus-
tos podem provocar total desequilíbrio 
econômico-financeiro nos contratos 
em tempo relativamente curto.

Outros exemplos relevantes são 
merenda escolar e refeições hospita-
lares. A compra da merenda é feita de 
forma descentralizada, em que cada 
diretor de escola tem orçamento fixo 
para o ano. No caso de elevações mui-
to intensas de determinados produtos 
importantes na merenda escolar, fica 
impossível comprar a mesma quan-
tidade de alimentos para o mesmo 
grupo de alunos, deixando as escolas 
numa situação muito difícil. Hospi-
tais têm dificuldades similares.

Assim, o problema trazido aos 
contratos pela atual inflação, muito 
elevada e irregular entre seus compo-
nentes, afeta não só os negócios entre 
o setor privado, mas também o orça-
mento e a gestão do setor público.

Mas há um instrumento que 
pode trazer forte melhora da situa-
ção, como explicam Braz e Barbosa: 
as fórmulas paramétricas aderentes à 
natureza de cada setor, que servem 

Diversos fatores e 

choques recentes 

confluíram para esse 

fenômeno de inflação 

muito elevada e bastante 

assimétrica entre seus 

diversos componentes

partir dos custos desses produtos in-
termediários frente à despesa total. A 
fórmula mede quanto em média os 
insumos utilizados na estrutura pro-
dutiva variaram de preço, permitindo 
transferir essa informação aos con-
tratos, para reestabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro. 

Alguns contratos têm índices 
de preços (IGP, IPCA, INCC, en-
tre outros) como indexadores, mas 
dificilmente um indicador geral de 
preços cumprirá bem esse papel, 
dada a variedade de segmentos e 
estruturas produtivas na economia, 
cada uma afetada pelo comporta-
mento dos preços de conjuntos de 
insumos específicos. 

No setor de infraestrutura de 
transportes, observa-se amplo car-
dápio de índices de preços específi-
cos patrocinado pelo DNIT e pro-
duzidos pelo FGV IBRE. O DNIT 
conta hoje com 31 índices de preços 
específicos, permitindo ao setor rea-
justes justos e equilibrados para con-
tratantes e contratados.

Para mostrar de forma mais con-
creta a importância para a administra-
ção pública e para a iniciativa privada 
das fórmulas paramétricas, Barbosa 
apresenta um exercício da construção 
hipotética de uma ponte ou viaduto 
para implantação de uma rodovia. 

A suposição é de um projeto no 
estado de São Paulo, em 2021, com 
vigas pré-moldadas, relevo ondulado, 
grande porte (30 metros de extensão 
por 12,8 de largura), BDI (benefícios 
e despesas indiretas) de 25,38% e des-
considerando transporte de insumos.

Nesse exercício específico, após a 
análise da estrutura de custos da obra, 
foram utilizados seis dos 31 índi-
ces de preços específicos disponíveis 
mencionados acima, que foram com-
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Em 2021, entretanto, o mesmo ín-
dice protegeria a iniciativa privada de 
desequilíbrio econômico-financeiro 
que poderia inviabilizar a continui-
dade da prestação do serviço. 

“Esse é um dos principais objeti-
vos, previstos em lei, de se utilizar ín-
dices específicos – proporcionar uma 
régua, que garanta que o lucro pac-
tuado entre as partes seja preservado 
até o final da prestação do serviço”, 
sintetiza Barbosa.

Por outro lado, o setor de saneamen-
to não conta com uma ampla gama de 

índices de preços específicos, dificultan-
do a criação de fórmulas paramétricas. 

É possível entender esse proble-
ma com outro exemplo hipotético, 
de uma obra de saneamento para as-
sentamento de tubos, na qual a mão 
de obra representa 25,58% do custo; 
equipamentos, 11,90%; e materiais, 
62,52%. Nesse caso, o aço e o con-
creto apareceriam como vilões, pres-
sionando o custo em 2021.

De forma semelhante ao ocor-
rido no setor de infraestrutura de 

transportes, uma fórmula paramé-
trica para essa obra de assentamento 
de tubo teria apresentado em 2019 
alta de 2,20%, inferior à do INCC 
(4,15%) e do IPCA (4,31%).

Contudo, em 2021, haveria forte 
pressão do aço (INCC – vergalhão e 
arames de aço-carbono) e do concre-
to (IPA – massa de concreto prepara-
da para construção), que representam 
21,30% e 11,82% do custo total da 
obra hipotética. 

As altas de 44,68% e 12,39%, 
respectivamente, do aço e do concre-
to levariam a fórmula paramétrica a 
uma elevação de 22,10% em 2021, 
contra 13,85% do INCC e 10,06% 
do IPCA. Ou seja, mais uma vez, 
nesse segundo momento, a fórmula 
paramétrica protegeria as partes do 
desequilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, evitando eventual pa-
ralização e desmobilização da obra, 
com consequente aumento nos índi-
ces de desemprego. 

Dada a especificidade de cada setor 
econômico, as fórmulas paramétricas 
oferecem maior precisão na hora de 
corrigir os preços pelos efeitos da in-
flação. Diante da atual onda inflacio-
nária, levar as fórmulas paramétricas 
a uma proporção maior dos contratos 
é a melhor solução para dar continui-
dade com equilíbrio a obras e servi-
ços, evitando interrupções e ajudando 
a manter a economia em movimento, 
neste momento particularmente difí-
cil da conjuntura nacional. 

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.

Dada a especificidade de 

cada setor econômico, 

as fórmulas paramétricas 

oferecem maior precisão  

na hora de corrigir os 

preços pelos efeitos  

da inflação

parados com o INCC da FGV e com 
o IPCA do IBGE.

A fórmula paramétrica foi com-
posta por sete índices, incluindo o 
INCC, com peso de 13,345%, e os 
outros seis mencionados, que fazem 
parte do Sistema de Custos Refe-
renciais de Obras (Sicro) do DNIT: 
Mobilização e Desmobilização (peso 
de 0,664%), Administração Local 
(31,002%), Obra de Arte Especial 
(OAE, 54,311%), Pavimentação 
(0,440%), Sinalização Horizon-
tal (0,091%) e Sinalização Vertical 
(0,127%). A soma dos pesos, natu-
ralmente, é 100%. 

Barbosa explica que, quando se 
aplica essa fórmula paramétrica para 
2019, pré-pandemia (e sem guerra na 
Ucrânia no cenário) e com inflação 
previsível da ordem de 4% ao ano, o 
índice específico da obra hipotética, 
cuja decomposição foi apresentada 
acima, apresentou variação de 2,77%, 
comparado a 4,15% para o INCC e 
4,31% para o IPCA.

Contudo, em 2021, em decor-
rência das consequências econômi-
cas da pandemia, o comportamento 
daqueles índices mudou fortemente. 
O IPCA variou 10,06%; o INCC, 
13,85%; e o índice da fórmula para-
métrica da obra hipotética, 16,34%, 
pressionado principalmente pelo aço 
(OAE-Sicro-Aço, produtos de aço 
e ferro), que representa 20,39% do 
total da obra e apresentou alta de 
32,94% no período.

O especialista observa que esse 
exercício demonstra a importância da 
escolha do índice que irá reajustar um 
contrato. Em 2019, o índice específi-
co foi mais baixo que o INCC ou o 
IPCA, e seu emprego para recalibrar 
o contrato protegeria a administração 
pública de eventuais danos ao erário. 



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Na coluna Ponto de Vista de agosto de 
2021 mostrou-se que estamos cons-
truindo as condições para um novo 
ciclo de crescimento. Tanto a situação 
fiscal, as contas externas e a rentabi-
lidade do investimento privado têm 
melhorado desde o nadir de 2014.

Naquela oportunidade vimos que o 
ciclo de crescimento dos anos 2000 foi 
precedido de um longo período – entre 
1998 até 2004, aproximadamente – de 
arrumação da casa macroeconômica.

Infelizmente não conseguimos 
sustentar o ciclo. Ele terminou com 
profunda e extensa crise econômica. 
O objetivo desta coluna é documen-
tar que a trajetória de crescimento 
desde o segundo mandato do presi-
dente Lula já apresentava claros sinais 
de falta de sustentabilidade. Isto é, a 
grande crise deveu-se a desequilíbrios 
que foram se avolumando. Nossa 
grande crise não foi fruto de choque 
externo, como a queda dos preços das 
commodities. O choque externo so-
mente expressou uma realidade que 
já ocorria. Ou dito de outra forma, 

o choque externo positivo e anterior, 
isto é, a elevação dos preços das com-
modities, permitiu que o desequilíbro 
do setor público fosse escondido.

No site da Instituição Fiscal In-
dependente (IFI) é possível baixar a 
série do superávit primário estrutural 
do governo central.1 Na aba G3 do 
arquivo Excel, lê-se que o superávit 
primário estrutural saiu de 1,8% do 
PIB em 2005 para déficits de 0,4%, 
1,2% e 2,4% em, respectivamente, 
2010, 2013 e 2014. Ou seja, houve, 
em praticamente todos os anos entre 
2004 e 2014, impulso fiscal positivo, 
isto é, a política fiscal estimulou a de-
manda agregada.2

No entanto, a política fiscal não deve 
ter contribuído muito para o cresci-
mento econômico pois, segundo a mes-
ma base de dados da IFI, no período, a 
economia operou a pleno emprego. Na 
aba G2 da planilha da IFI encontra-se o 
dado de hiato de recursos. Sempre que 
o hiato é positivo, como vigorou entre 
2004 e 2014, é sinal de que a economia 
opera a plena carga.

De fato, meu colega Bráulio Bor-
ges do FGV IBRE calculou a taxa 
de desemprego neutra, isto é, aquela 
que mantém os salários crescendo 
no mesmo ritmo da produtividade 
do trabalho. Nos 11 anos entre 2004 
e 2011, segundo os cálculos de Bráu-
lio, a taxa de desemprego observada 
foi sistematicamente menor do que 
a neutra.

De fato, entre 2004 e 2014 a ren-
da real do trabalho principal medida 
pela Pnad cresceu 50%. Segundo o 
Observatório da Produtividade, no 
mesmo período a produtividade do 

Insustentabilidade da 
política econômica 
nos anos 2000

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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trabalho por hora trabalhada para a 
média da economia cresceu 21%.

Se há pressão de demanda em 
excesso à capacidade produtiva da 
economia, devemos observar um 
processo permanente de elevação da 
inflação. De fato, do nadir em junho 
de 2006 de 2,1% para a inflação acu-
mulada em 12 meses dos preços livres 
do IPCA, ela sobe para 7,3% em de-
zembro de 2013.

Mas se há pressão inflacionária per-
manente, os preços dos bens e serviços 
que são passíveis de serem comprados 
no mercado internacional devem su-
bir menos do que os demais. Isto é, a 
inflação de serviços deve ser maior do 
que a inflação dos preços livres em ge-
ral. De fato, da mínima em outubro 
de 2007 de 4,7%, a inflação acumula-
da em 12 meses dos serviços rodou a 
9,2% em junho de 2014. Ao longo de 
todo o período, a inflação dos serviços 
superou a inflação da média dos preços 
livres. Produtos industriais, por exem-
plo, saem de 2,8% em junho de 2004 
para 5,6% em julho de 2014. Eviden-
temente, o trabalho é o bem menos 
comercializável internacionalmente. 
Como vimos, os salários subiram bem 
acima da produtividade.

A maior inflação dos bens não 
comercializáveis internacionalmente 
é compatível com a valorização do 
câmbio. O câmbio real a preços do 
1o trimestre de 2022 (o deflator é a 
diferença de inflação entre o Brasil e 
os parceiros comerciais) saiu, duran-
te aquele mesmo período, de R$ 5,6 
por dólar americano para R$ 3,8, va-
lorização de 33%.

Uma economia a pleno emprego 
que sofre pressões constantes de de-

manda apresentará piora nas contas 
externas, pois parte da demanda terá 
que ser atendida pela oferta externa, 
caso contrário a inflação será ainda 
maior. De fato, entre 2005 e 2014 
as exportações líquidas se reduzem 
de 4,3% do PIB para um déficit de 
3,7%, numa virada de 8 pontos per-
centuais do PIB!

Evidentemente essa dinâmica pro-
duz redução da taxa de retorno do ca-
pital. A melhor estatística de retorno 

do investimento é a geração de caixa, 
medida pelo lucro antes dos juros e 
impostos pagos e da depreciação e 
amortização, conhecida por Lajida, 
como proporção do faturamento, ou, 
no jargão da contabilidade, da recei-
ta operacional líquida (ROL), dada 
pelo faturamento líquido dos impos-
tos indiretos pagos. Como proporção 
da ROL, o Lajida, para a média das 
empresas abertas (dado da base da 

Economática), caiu de 27% em 2004 
para 18% em 2013 e 16% em 2014.

Todas essas estatísticas contam a 
mesma história: nos anos 2000 a eco-
nomia operava a pleno emprego. Adi-
cionalmente, os números mostram 
que havia elevado grau de artificiali-
dade na política econômica. Quando 
as vacas gordas passaram, não estáva-
mos preparados para enfrentar as va-
cas magras. Caímos e ainda não con-
seguimos nos levantar plenamente. 

Como tratei em texto recente es-
crito com Bráulio Borges,3 é neces-
sário que a política fiscal seja con-
tracíclica. Segundo nossos cálculos, 
para que a política econômica dos 
anos 2000 não fosse insustentável, 
deveríamos ter praticado uma polí-
tica fiscal muito mais superavitária. 
Não é um objetivo impossível. Chi-
le e Colômbia praticam políticas 
fiscais contracíclicas e têm colhido 
bons resultados.

O programa do próximo presi-
dente da República deveria levar em 
conta que a melhor fase recente da 
economia brasileira, justamente o pe-
ríodo de governos petistas abordado 
nesta coluna, mostrou-se insustentá-
vel no longo prazo. É preciso que a 
retomada do crescimento se dê em 
bases duradouras, ou o Brasil perma-
necerá na estagnação da chamada “ar-
madilha da renda média”. 

1https://www12.senado.leg.br/ifi/dados/dados.

2Basta ver a aba GB1 do arquivo Excel.

3Ver “Expansão fiscal durante o superciclo das 
commodities”, em Para não esquecer: políticas 
públicas que empobrecem o Brasil, editado por 
Marcos Mendes, editora Autografia, capítulo 1, 
páginas 38 até 71.

Para que a política 

econômica dos anos 2000 

não fosse insustentável, 

deveríamos ter praticado 

uma política fiscal muito 

mais superavitária. Não é 

um objetivo impossível
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Conjuntura Econômica — O que 

o levou a estudar e escrever sobre 

a obra de Celso Furtado?

Leio Celso Furtado há mais de 20 
anos. De 3 anos para cá, comecei a 
fazer isso de forma sistemática: reli 
toda a obra dele, fazendo anotações, 
buscando produzir uma construção 
de seu pensamento. Por que Fur-
tado? Celso Furtado é o economis-
ta mais influente que a gente tem. 
Não tenho aqui números precisos, 
mas acho que Formação econômica 
do Brasil ainda vende mais de 10 mil 
cópias por ano. O livro foi publica-
do há 63 anos e a vitalidade do texto 
impressiona muito.

Mas quem escreve sobre Furtado 
em geral é de seu campo ideológico, 

Uma das leituras que acompanham o físico e doutor em economia Samuel Pessôa há 

vários anos é a da obra do advogado-economista Celso Furtado. Um hábito parado-

xal à primeira vista, já que Pessôa acumula muito mais discordâncias do que conver-

gências com o autor de Formação econômica do Brasil. “Mas precisava entendê-lo, pois 

é de Furtado a mais importante contribuição, feita na segunda metade do século XX, 

para se traduzir o subdesenvolvimento brasileiro”, diz. Nos últimos anos, Samuel tem 

se dedicado a registrar sua análise resultante dessa experiência, que pretende publi-

car como uma contribuição à literatura sobre Furtado – dessa vez, sob um olhar orto-

doxo. Nesta conversa à Conjuntura Econômica, Pessôa nos conta parte desse caminho, 

e analisa como seu texto pode contribuir para o atual debate econômico brasileiro. 

“Diria que os dois grandes erros de Furtado foram achar que microeconomia não tem 

papel, que eficiência alocativa é desimportante. E, nessa visão mecânica, não tratar a 

educação de qualidade com a ênfase que deveria”, afirma.

Samuel Pessôa
Pesquisador associado do FGV IBRE

Foto: Bianca Gens

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Celso Furtado é 
nosso melhor e 
nosso pior”
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publica o paper dele, 1954. Dá para 
defender que o modelo de Lewis é o 
de Furtado também. 

O fato é que não há outro econo-
mista que tenha pensado o Brasil como 
ele. Há sociólogos, historiadores, mas 
não economistas que o tenham feito e 
ganhado os debates nos quais Furtado 
se envolveu. O diagnóstico que fez do 
subdesenvolvimento econômico bra-
sileiro foi adotado por todas as nossas 
elites, seja de direita ou de esquerda. 
Mas acho que esse diagnóstico estava 

errado. Minha avaliação é que Celso 
Furtado não entendeu o fenômeno 
do subdesenvolvimento. Agora, o 
fato de Furtado ser nosso profissional 
de economia mais importante de to-
dos os tempos significa que não foi ele 
quem entendeu errado. Fomos todos 
nós. Não sabemos o que é o subde-
senvolvimento, e não sabemos qual o 
caminho para gerar desenvolvimento 

compartilha sua visão de mundo, e 
naturalmente o festeja muito. Minha 
avaliação é de que faltava alguém de 
fora de sua área, mas que se dedicasse 
à sua obra, dando a importância que 
ela merece, para fazer uma análise à 
luz da teoria econômica padrão. E 
fizesse uma crítica respeitando sua 
grandeza, sem caricaturas. Esse é o 
meu objetivo: construir, a partir de 
um ponto de vista ortodoxo, um re-
trato intelectual de nosso economista 
maior, que é o pai de toda uma tradi-
ção gigantesca do pensamento econô-
mico brasileiro, que é o pensamento 
econômico heterodoxo.

Deu trabalho. Tive que me de-
dicar para ter empatia e buscar en-
tendê-lo a partir do mundo em que 
foi criado, tentar reconstruir seu 
pensamento para então fazer minha 
crítica. Se eu começasse pela crítica, 
não ia entender por que foi tão vito-
rioso. Formação econômica do Brasil 
é um livro lindo mesmo. E estava 
na fronteira do conhecimento, no 
sentido do uso da teoria econômica 
moderna para entender fenômenos 
históricos. Roberto Fogel, que foi 
Prêmio Nobel, estava fazendo isso 
para os Estados Unidos na mesma 
época. Arthur Lewis, que é o grande 
macroeconômico básico que Furta-
do usou para estudar o subdesenvol-
vimento do Brasil, ganhou Nobel 
por seu estudo de desenvolvimen-
to econômico, e Furtado chegou a 
alegar que o modelo de Lewis tinha 
sido criado por ele também. Será 
que Furtado não deveria ter com-
partilhado esse prêmio? Acho que a 
alegação procede. A Economia brasi-
leira é do mesmo ano em que Lewis 

econômico. Costumo chamar o erro 
de Furtado como o erro da sociedade 
brasileira toda.

Por que discorda do diagnóstico de 

subdesenvolvimento, entre outros 

pontos da obra de Furtado? 

Furtado tinha uma visão do desen-
volvimento econômico que consi-
dero mecânica. Para ele, desenvolvi-
mento econômico era essencialmente 
acumulação de capital e transposição 
de trabalhadores desqualificados do 
setor tradicional para o setor moder-
no da economia. Ele achava que isso 
bastava para o trânsito de uma eco-
nomia de subdesenvolvimento para a 
de desenvolvimento. O que faltou aí? 
Eficiência econômica. Furtado tinha 
uma desconfiança imensa da microe-
conomia, e acho que esse é o grande 
pecado dele. 

No texto que estou escrevendo, 
elenco ao menos cinco citações – en-
tre Formação econômica do Brasil e Um 
projeto para o Brasil (1968) –, em que 
Furtado mostra acreditar que o Brasil 
está a um passo de ter as condições da-
das para que o desenvolvimento seja 
uma questão de tempo e acumulação. 
Mas se observarmos, por exemplo, 
que naquela época metade das crian-
ças estava fora da escola, é estranho 
achar que é possível haver desenvol-
vimento econômico sem educação. 
Claro que essa visão não era só dele, 
era do momento. Mas veja o exemplo 
de Eugênio Gudin. Mesmo nos anos 
dourados de 1950, em que toda a elite 
brasileira achava que estávamos a ca-
minho do desenvolvimento, Gudin 
olhava para aquilo e dava risada, pois 

O fato de Furtado ser 

nosso profissional de 

economia mais importante 

significa que não foi ele 

quem entendeu errado 

(o subdesenvolvimento). 

Fomos todos nós
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sempre teve a certeza de que isso não 
aconteceria facilmente. Porque Gudin 
tinha cabeça de microeconomista, que 
via o crescimento como uma questão 
de produtividade e eficiência alocati-
va, e não quantitativa. E, em questão 
de desenvolvimento econômico, ter 
qualidade é mais importante do que 
quantidade. Não faz muito tempo, vi-
mos o exemplo do esforço imenso para 
se reconstruir uma indústria naval, 
acumular capital num setor moderno, 
mas com incentivos todos errados, re-
gras mal desenhadas, sem eficiência. 
Dessa forma, o setor moderno não é 
moderno; é fonte de desperdício, de 
perda de dinheiro público. 

O que Furtado fez foi olhar o 
desenvolvimento econômico, que é 
algo mais complicado, com os ócu-
los da macroeconomia de Keynes. 
Nem tenho certeza se Keynes apro-
varia a transposição que foi feita de 
sua visão de mundo, construída para 
discutir ciclo econômico de curto 
prazo, para o debate de crescimen-
to de longo prazo. Mas Furtado 
pertencia a essa tradição, portanto, 
olhou o desenvolvimento econômi-
co a partir dela. Furtado nasceu em 
1920. O trabalho clássico de Key-
nes que revolucionou a economia é 
de 1936, quando Furtado tinha 16 
anos. Então, a formação dele como 
economista aconteceu na cheia key-
nesiana, que vai do final dos anos 
1960 até meados dos anos 1970. E 
parte das limitações dele é por não 
conseguir transcender esse universo 
em que se formou. Pois, como disse, 
acho que sua ideia de subdesenvolvi-
mento está totalmente equivocada.

Em resumo, diria que os dois 

grandes erros de Furtado foram 
achar que microeconomia não tem 
papel, que eficiência alocativa é de-
simportante, com uma visão mecâ-
nica do crescimento. E nessa visão 
mecânica, não tratar a educação de 
qualidade com a ênfase que deveria. 
Costumo dizer que Furtado é nosso 
melhor e nosso pior.

Sua avaliação é de que Furtado não 

dava o braço a torcer. Acha que essa 

característica prejudicou o debate 

em torno de suas teorias?

Eugênio Gudin foi o principal con-
traponto a Furtado, mas em um de-
bate surdo que ocorreu nos anos 1950 
e início dos anos 1960, pois Furtado 
desconsiderava olimpicamente qual-
quer crítica contra ele. Gudin era 36 
anos mais velho que Furtado, e foi o 
polo do pensamento ortodoxo bra-

sileiro até pelo menos meados dos 
anos 1960. Furtado e Gudin che-
garam inclusive a trabalhar na FGV 
na mesma época, na breve passagem 
de Furtado pelo IBRE, entre 1948 
e 1949. Gudin escreveu várias colu-
nas, publicadas no jornal O Globo, 
criticando os posicionamentos de 
Furtado quando este foi ministro 
do Planejamento do governo João 
Goulart (1961-64). Lendo-as, con-
sidero-as bem fundamentadas, com 
números. Uma das críticas de Gudin 
era de que Furtado era mais literato 
que técnico. E Furtado nunca se pre-
ocupou em responder. Ele era uma 
pessoa educada, fina, absolutamen-
te correta com a coisa pública, mas 
nunca dialogou com a divergência. 
Acho isso ruim, e acho que Furtado 
estabeleceu um padrão que é seguido 
pela heterodoxia brasileira. Ele não 
só não dialogava com a divergência 
como não testava as próprias teorias. 
Para Furtado, o simples fato de haver 
um argumento racionalmente lógico 
que ia ao encontro de seus pontos 
de vista era suficiente para ser uma 
teoria aceita. Nunca passava pela ca-
beça dele que deveria buscar, a partir 
da teoria, alguns experimentos que 
pudessem colocar à prova sua visão 
de mundo.

Como seu empenho de revisita ao 

pensamento de Furtado com um 

olhar ortodoxo pode contribuir 

para o debate econômico de hoje? 

Acho, como disse, que é preciso ter 
claro que desenvolvimento econômi-
co não é uma questão quantitativa, 
mas qualitativa, associada à gover-

Não faz muito tempo, 

vimos o esforço imenso 

para se reconstruir 

uma indústria naval, 

acumular capital num 

setor moderno, mas com 

incentivos todos errados
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senvolvimento. Os juros da dívida 
externa que pagávamos eram muito 
ou pouco? Em que medida lucros e 
dividendos que transferimos do in-
vestimento estrangeiro compensam 
o benefício desse investimento ao 
gerar riqueza, transferência de capi-
tal físico organizacional, tecnologia? 
Isso nunca foi quantificado por ele. 
Para Furtado, era óbvio que as coisas 
eram assim, apesar de nunca tentar 
submeter essa crença a nenhum tes-
te empírico. Então, ele foi ficando 

muito ideológico. Acho que Furtado 
envelheceu mal.

Furtado também é reconhecido pelo 

seu interesse pela questão do de-

senvolvimento regional. Estudo seu 

serviu como base da criação da Su-

perintendência do Desenvolvimen-

to do Nordeste (Sudene), em 1959, a 

nança, à qualidade das instituições 
do país, e que escolarização da po-
pulação é o item mais importante de 
todos. Falamos de capital, e o capital 
mais importante e mais escasso no 
Brasil é o humano. Disparado, mais 
que o físico. 

Veja, o pensamento de Furtado 
tem dois momentos. O Furtado de até 
meados dos anos 1960 olha o mun-
do pelas lentes da teoria econômica, 
com um modelo que ele criou, sem 
muito princípio microeconômico. 
Esse economista que, como mencio-
nei, chegou a ver o desenvolvimento 
brasileiro ao dobrar da esquina, asso-
ciado a resolver o problema da baixa 
diversificação da estrutura produtiva 
da economia. Mas o Brasil tornou a 
economia mais complexa, ela ficou 
diversificada, internalizamos um se-
tor produtor de bens de capital. E 
como fizemos isso com baixíssima 
eficiência, continuamos pobres. 

Conforme esse primeiro otimis-
mo foi frustrado, e a industrializa-
ção não entregou o que ele imagi-
nou que ia entregar, Furtado ficou 
entrincheirado numa posição de 
atribuir o subdesenvolvimento ao 
tipo de relacionamento que tínha-
mos com o resto do mundo. Era por 
causa dos juros da dívida externa, do 
pagamento de lucros e dividendos 
do capital multinacional estabeleci-
do aqui, a subordinação das decisões 
de investimento das empresas mul-
tinacionais aos interesses estrangei-
ros. Então, o subdesenvolvimento 
passou a ser cada vez mais relacio-
nal, mas ele nunca se perguntou se 
esses fatores todos eram efetivamen-
te relevantes para explicar o subde-

qual chegou a liderar. Como avalia o 

papel de Furtado nessa área?

Esse é um campo de análise com uma 
literatura extensa. O pensamento 
de Furtado sobre desenvolvimen-
to regional inspirou-se no modelo 
centro-periferia que era da Comissão 
Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal), assim que não há um 
corte teórico totalmente novo. Ainda 
que tenha que concluir minha aná-
lise sobre a contribuição de Furtado 
nessa área, acho que – e na linha de 
um artigo que escrevi há mais de 20 
anos – a ideia de criação da Sudene 
é fruto da mesma visão mecanicista 
da superação do subdesenvolvimento 
que Furtado tem. Se no caso do sub-
desenvolvimento o foco é acumular 
capital, sem olhar para a eficiência, o 
que a Sudene conseguiu fazer foi sub-
sidiar o investimento no Nordeste, 
sem o olhar microeconômico. 

A questão do desenvolvimento 
regional também envolve pensar em 
melhorar o fator humano. Até tem-
pos atrás, havia grande diferença entre 
os dados de ensino do Sudeste para 
o Nordeste, por exemplo, mas boas 
práticas e bons governos que o Nor-
deste tem tido nas últimas décadas, 
vários deles de esquerda, têm reduzi-
do bastante essa distância. Infraestru-
tura também é chave. E, com muita 
parcimônia, algum tipo de política 
de diversificação da produção da qual 
não sou totalmente refratário. Mas, 
reforço, é preciso pensar na governan-
ça, nos incentivos, no desenho. Essa é 
uma coisa que as pessoas que se pre-
ocupam com esse tema em geral não 
pensam, porque normalmente não 
acreditam em microeconomia. Há um 

Para Furtado, o fato de 

haver um argumento 

racionalmente lógico 

que ia ao encontro de 

seus pontos de vista era 

suficiente para ser uma 

teoria aceita
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certo voluntarismo, achando que fa-
zendo o investimento crescer as coisas 
dão certo. Mas se aumentarmos inves-
timento com dirigismo e incentivos 
errados só vai gerar falências e perdas 
para o Estado brasileiro e a sociedade 
como um todo.

No livro Para não esquecer: polí-

ticas públicas que empobrecem 

o Brasil (Insper, Brava, Autografia, 

2022), lançado recentemente, você 

compartilha um capítulo com Bráu-

lio Borges, também pesquisador 

associado do FGV IBRE, em que de-

fendem a adoção no Brasil de uma 

política fiscal contracíclica. Entre 

outros motivos, para reduzir a vo-

latilidade e evitar gastos populistas 

em épocas de bonança. Hoje vemos 

decisões de gastos públicos sendo 

tomadas sob um diagnóstico, criti-

cado por muitos analistas, de falsa 

melhora nos dados de endivida-

mento e superávit. Como avalia a 

evolução do debate fiscal no Brasil?

Se olharmos o longo prazo, obser-
vamos uma evolução. A gente con-
seguiu fazer o ajuste em 1999 e se-
gurar o real. Houve uma transição 
saudável para o governo petista, e foi 
somente a partir do segundo manda-
to de Lula que o fiscal foi piorando. 
Mas o governo petista também tem 
uma contribuição muito importante 
para a estabilidade macroeconômica 
do país, que foi a acumulação de re-
servas, que tirou muito do risco do 
câmbio. E teve uma contribuição 
importante na redução do juro in-
terno brasileiro. Mas agora estamos 
diante de um buraco fiscal, certa-

mente pelo fato de nossas institui-
ções fiscais serem muito pró-cíclicas. 
Hoje temos o teto de gastos, que não 
é tão pró-cíclico assim, não como 
quando nossa institucionalidade fis-
cal era a meta de superávit primário, 
que é a regra fiscal mais pró-cíclica 
que existe. 

Evidentemente, tivemos que jo-
gar todo o foco no primário, pois 
tínhamos um problema grave de 
endividamento. E para pagar dívida 
não tem jeito, é preciso fazer primá-

rio. Mas conforme o problema de 
endividamento foi minorando, de-
veríamos ter reformado nossas insti-
tuições fiscais para torná-las menos 
pró-cíclicas. E se possível, como pro-
pomos no artigo, adotar o modelo 
chileno, que é contracíclico. Por que 
isso é importante? Primeiramente, 
porque é importante do ponto de 
vista econômico stricto sensu. A eco-
nomia tem menos volatilidade se a 

política fiscal for contracíclica. Por 
exemplo, as pessoas acham que a vo-
latilidade cambial no Brasil se deve a 
um mercado financeiro muito líqui-
do, eficiente, grande, e que a lógica 
dos investimentos de portfólio, dos 
investidores internacionais, faz com 
que nossa moeda tenha volatilidade 
grande. Porque o Brasil é um gran-
de buffer dos investidores que dese-
jam investir em emergentes. Então, 
quando os emergentes vão bem, vem 
muito mais dinheiro para cá do que 
para os demais; e quando vão mal, 
sai mais dinheiro daqui do que dos 
outros emergentes, gerando maior 
volatilidade. Mas o maior motivo 
para a volatilidade do câmbio não é 
esse. O maior motivo é que a polí-
tica fiscal brasileira é muito pró-cí-
clica. E a enorme pró-ciclicidade da 
economia fiscal gera uma volatilida-
de grande no câmbio. Então, tem 
motivos de economia stricto sensu 
para que adotemos uma política fis-
cal contracíclica, ou ao menos mais 
neutra, como é a regra que estabele-
ce um limite para o gasto. Talvez o 
teto de gastos seja um limite muito 
extremo, podem-se usar outros. Mas 
ou uma regra de teto de gastos, ou 
uma regra de primário estrutural.

Agora, tem um motivo que não 
é econômico, mas de economia po-
lítica. A disputa política e o conflito 
distributivo na sociedade brasileira 
são muito intensos. Se tivéssemos 
instituições fiscais que explicitas-
sem os conflitos e os limites, seria 
melhor. O debate público ocorre-
ria de forma mais aberta, o debate 
no Congresso aconteceria de forma 
mais clara, e dificultaria a atuação 

Adotar instituições fiscais 

pró-cíclicas tem só uma 

função do ponto de vista 

da economia política, 

que é reduzir o custo de 

transação da percepção da 

sociedade da real situação



ENTREVISTA SAMUEL PESSÔA

J u l h o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  17 

dos interesses particulares e dos gru-
pos de pressão. Então, adotarmos 
instituições fiscais pró-cíclicas tem 
só uma função do ponto de vista da 
economia política, que é reduzir o 
custo de transação da percepção da 
sociedade de nossa real situação. 

Por exemplo, se tivéssemos uma 
situação de contas fiscais contracícli-
cas, se tivéssemos uma institucionali-
dade que fizesse com que nossas ins-
tituições fiscais fossem contracíclicas, 
a gente teria percebido que a piora 
fiscal ocorreu muito antes de 2013. 
Ou seja, não é que a piora fiscal foi 
produzida porque veio a crise; ela a 
antecede em muitos anos (ver pág. 
12). É só pegar a análise feita pela 
Instituição Fiscal Independente do 
Senado (IFI) de superávit primário 
estrutural. Há um gráfico cristalino 
em apontar que a piora fiscal medida 
pela evolução do superávit primário 
estrutural do governo central é ante-
rior a 2013. Agora, se tivéssemos uma 
meta de primário estrutural, percebe-
ríamos isso. E a política operaria em 
cima disso de maneira mais clara. O 
boom de commodities gerou uma nu-
vem, uma opacidade que dificultou 
nosso diagnóstico da real situação das 
contas públicas. Quando ele passou, 
apareceu o problema que já estava lá, 
mas a gente não percebia.

Agora estamos em ano eleitoral, 
numa eleição polarizada, com presi-
dente que faz do confronto quase seu 
dia a dia. E que de fato está usando 
as contas públicas para aumentar sua 
popularidade. Mas temos que lem-
brar que a presidente Dilma Rousseff 
fez igual em 2014. Ainda é preciso 
esperar o ano fechar para fazer essa 

conta, mas acho que ela gastou mais 
do que Bolsonaro gastará na busca 
por se reeleger.

Mesmo com uma política fiscal con-

tracíclica modelo para os demais 

países, o Chile ainda reflete alto 

grau de insatisfação social com seu 

bem-estar, o que se refletiu no de-

bate sobre a nova Constituição, que 

também divide opiniões. Em se tra-

tando de desenvolvimento socioe-

conômico, ainda não encontramos 

o modelo ideal na América Latina?  

Como a região é muito desigual, 
heterogênea, é muito difícil a cons-
trução de consenso. O fenômeno da 
Constituinte chilena é precedido de 
um longo período de manifestações. 
O desconforto com o sistema econô-
mico da Concertación era claro, pois 
com exceção de dois governos de di-
reita o restante da gestão do país de-

pois da ditadura esteve nas mãos da 
centro-esquerda. Porque não se con-
seguiu eliminar alguns problemas, 
vistos dessa forma pela sociedade, 
do legado de Augusto Pinochet, do 
mundo neoliberal dos economistas 
de Chicago no período da ditadura. 
Essencialmente, esse ressentimento 
vem da ausência de Estado de bem-
estar social e de seguros públicos 
muito pequenos. Aposentadoria in-
dividual sem sistema de repartição 
solidário, universidade sem um siste-
ma inteligente de financiamento ou 
universidade pública gratuita. Evi-
dentemente, o mundo neoliberal le-
gado com a ditadura foi um mundo 
que gerou eficiência econômica. A 
renda per capita do Chile era a mes-
ma que a do Brasil nos anos 1980, 
e hoje é o dobro da nossa. Ou seja, 
não teve só custos; houve benefícios 
também. O que não estamos conse-
guindo fazer na América Latina in-
teira é negociar custos e benefícios 
com uma sociedade muito heterogê-
nea. A América Latina foi a região 
que mais sofreu com a pandemia de 
Covid-19, e não é a mais pobre do 
mundo. O governo de esquerda do 
México está sendo muito ruim. De 
fato, temos muitos problemas no 
continente, no Brasil em especial, 
para construir consensos mínimos 
e colocar o país para crescer e dis-
tribuir renda. Parecia que estávamos 
indo na direção correta, quando em 
algum momento entre o final do se-
gundo mandato do presidente Lula 
e meados do mandato da presidente 
Dilma entramos numa crise profun-
da. E ainda não está claro se conse-
guiremos sair dela.  

Se tivéssemos instituições 

fiscais que explicitassem 

os conflitos e limites, o 

debate no Congresso 

aconteceria de forma mais 

clara e dificultaria a ação 

de grupos de pressão
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As taxas de investimento fixo no Bra-
sil, seja a total para a economia ou a 
da administração pública, se torna-
ram marcantemente baixas, em ter-
mos históricos, e ainda decrescentes, 
nos últimos anos. É consenso, talvez 
já até unanimidade, que a recupera-
ção do crescimento depende da emer-
gência em reverter essa situação. Falta 
discutir mais e definir como superar 
esse desafio.1

A fragilidade das condições de fun-
cionamento da economia brasileira 
vai muito além dos percalços vividos 
com a Covid-19 ou dos desafios colo-
cados para a economia mundial pela 
guerra na Ucrânia. Não que os dois 
fatos não sejam de imensa importân-
cia, muito pelo contrário, pois já se 
forma um consenso de que tanto os 
países como as empresas internacio-
nais estão mudando suas estratégias 
produtivas e locacionais para uma 
ótica de redução de riscos nos supri-
mentos de todos os gêneros.

Já não há a menor dúvida de que a 
saída da crise passará por aumento de 
investimento fixo, ainda mais em país 
tão carente de infraestrutura básica. 

ferior a vários outros países dotados de 
capital social ainda em formação.

Especificamente quanto ao inves-
timento público em infraestrutura, 
o mesmo quadro grave é constatado 
com dados da OCDE – vide figura 2. 
Em 2019, o Brasil chegou a 1,67% do 
PIB, isso representava a metade da mé-
dia dos países da OCDE. Pior, países 
com infraestrutura plenamente cons-
tituída, como a França e a Coreia do 
Sul, apresentam quociente de inves-
timento em infraestrutura sobre PIB 
muito superiores à média da OCDE.

O mais espantoso não é apenas estar 
atrás de outras economias emergentes 
em termos de taxa de investimento, é 
o Brasil retroceder rápida e gravemen-
te na infraestrutura básica contra seu 
passado recente. O total de investi-
mento em infraestrutura, a preços de 
2021, foi de apenas R$ 147 bilhões 
nesse ano, contra R$ 207,5 bilhões em 
2014, segundo a Associação Brasileira 
da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(ABDIB).2 Com isso, o estoque espe-
cífico de capital na infraestrutura atin-
giu o seu auge em 53,7% do PIB, em 
torno dos 1990, e 3 décadas depois, 
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Essa verdade se impõe por duas vias. 
De um lado, pela fragilidade da di-
nâmica da indústria e da maioria dos 
setores que lideraram o investimento 
na última década. De outro, porque o 
maior e mais qualificado componen-
te da ampliação do PIB potencial é 
justamente a infraestrutura. 

Pior do que investir pouco, é inves-
tir abaixo do mínimo. Há evidências 
de que o Brasil atualmente vive um 
intenso processo de desinvestimento. 
Seja comparativamente a outros pa-
íses, em diferentes estágios de desen-
volvimento, seja numa perspectiva 
temporal, os investimentos no Brasil 
apresentam uma necessidade de in-
cremento urgente para a alavancagem 
produtiva do país (Iedi, 2021).

Comparando dados internacionais 
do FMI projetados para 2022 – vide 
figura 1 (só para economias próxi-
mas) –, se verifica que o Brasil osten-
ta a 147a colocação num total de 170 
países em ranking da razão formação 
de capital fixo/PIB a nível agregado. 
A taxa brasileira, de 17,1% do PIB, é 
pouco mais de metade tomando como 
referência Turquia e Índia, é muito in-
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recuou para 37,4%, segundo cálculos 
de Claudio Frischtak. Ele projeta em 
23 pontos do PIB o hiato de estoque, 
porque o necessário seria na casa de 60 
pontos do produto. Isso resulta de uma 
frustração no fluxo de investimento no 
setor da ordem de 1,91 ponto do PIB 
apenas em 2021, ou seja, se investiu 
1,73 contra uma necessidade de 3,64 
pontos do produto.3

A involução é mais marcante quan-
do se considera apenas a despesa reali-
zada pelas administrações públicas. O 
investimento líquido, ou seja, o inves-
timento bruto menos a depreciação do 
estoque, tem sido negativo desde 2015 
no caso do governo federal. No caso 
dos estados, desde 2016 isso se dá, 
exceto pelo ano de investimento de 
0,01% do PIB, em 2021. No caso dos 

governos municipais, embora 2017, 
2018 e 2021 apresentaram comporta-
mento negativo, tendo sido respeitado 
o ciclo eleitoral com investimento lí-
quido positivo de 0,23% do PIB, em 
2020, único resultado razoável para os 
três níveis de governo desde 2017.

Os dados revelam um comporta-
mento tão medíocre que em 11 anos, 
de 2010 a 2021, o investimento pú-

Figura 1 Formação bruta de capital fixo: em % do PIB (2022)

Fonte: FMI. World Economic Outlook Database, abr. 2022. 
Nota: Amostra total de 170 países, Brasil: colocação 147.
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blico bruto em ativos não financei-
ros foi, na média anual, 1,75% do 
PIB. Ao deduzir a depreciação média 
anual, de 1,48% do PIB, o resulta-
do líquido, ou seja, o investimento 
líquido, limitou-se a 0,26% do PIB, 
como pode ser observado na figura 4. 
Ou seja, a colaboração dos governos 
no investimento do país foi pífia nos 
últimos 11 anos.

É muito relevante que um aspecto 
da economia pública brasileira seja res-
saltado. Como pode ser verificado na 
figura 5, o Brasil tem uma posição mui-
to singular no confronto entre o valor 
investido e os gastos gerais de governo. 
Na média dos países da OCDE, o in-
vestimento representa 8,1% do gasto 
público. Já no Brasil, essa correlação é 
de ínfimos 2,5%, colocando o país na 
última posição, quando contabilizados 
dados de 2019.4

Na avaliação do investimento 
governamental, também é crucial 
atentar para sua natureza. Entre os 
diversos países listados na figura 5, 

o Brasil apresenta uma das menores 
participações do investimento fede-
ral no conjunto do investimento go-
vernamental. De fato, cada nível de 
governo acaba por se especializar em 
segmentos específicos. Exemplos dis-
to é o investimento em asfaltamen-
to e recapeamento da malha urbana 
e postos de atendimento básico de 
saúde, onde a presença dos governos 
municipais é muito forte. Assim, é 
fundamental notar que a baixa parti-
cipação federal constitui evidência de 
que ações de caráter integrador são as 
mais afetadas, com sérios desdobra-
mentos para a realidade nacional.

Há um elemento catalisador em 
todo esse processo de esmagamento 
do investimento público nos últimos 
5 anos: o teto de gastos. Na esteira do 
final do governo Dilma, a regra do teto 
de gastos federais pareceu a muitos 
uma forma de impedir que a tendência 
à expansão do gasto se transformasse 
em déficits públicos ou nas tradicionais 
elevações da carga tributária. Havia até 

uma esperança de que, em conjunto 
com a reforma da Previdência, tornasse 
condição essencial para que as contas 
públicas fossem equacionadas.

A realidade foi bem outra. A refor-
ma da Previdência demorou até o outro 
governo para acontecer e o gasto cor-
rente foi pouco contido. A forma de 
ajuste foi a focalização da tesoura no in-
vestimento. Pelo lado das despesas, di-
ficuldades de efetiva restrição de gastos 
correntes, em virtude da elevada rigidez 
orçamentária, também vem levando os 
estados a restringir severamente o espa-
ço orçamentário para investimentos e 
outras despesas discricionárias impor-
tantes para o país como as focalizadas 
em programas sociais. Se faz necessário 
repensar o regime fiscal brasileiro, mas 
sem deixar de lado a necessidade de se 
buscar uma trajetória de equilíbrio para 
a dívida pública. 

Não há, no entanto, como deixar 
de verificar que há um viés anti-inves-
timento na gestão das políticas públi-
cas.5 Desde a Constituição de 1988, 

Figura 3 Investimento público líquido em ativos não financeiros:  
em % do PIB por esfera do governo (2010-2021)
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as políticas de gasto social ocuparam 
papel na despesa pública. Confrontar 
a fome e a perversa distribuição de 
renda do país com elevação do salá-
rio mínimo real, Bolsa Família, Loas, 
Auxílio Brasil acabaram ocupando 
todo o espaço nos orçamentos pú-
blicos. O investimento público ficou 
órfão de defensores mais organizados 
e do apelo eleitoral.

Com as atuais regras fiscais vigen-
tes, é quase impossível que o cenário 
das finanças públicas federais seja al-
terado para beneficiar o investimen-
to. Por isso, o futuro do país depende 
da construção de uma nova institu-

cionalidade para dar suporte ao in-
vestimento em infraestrutura. Essa 
construção depende da formação de 
um locus institucional, da participa-
ção privada e da formatação de uma 
nova arquitetura de financiamento.

A história da deterioração de 
nossa capacidade de investimento 
público do Estado remonta há 40 
anos, tendo começado com a crise 
da dívida externa de 1981/82.6 O 
colapso da capacidade de financia-
mento governamental levou a uma 
penosa reorganização das contas pú-
blicas, onde subsídios e benefícios 
setoriais se multiplicavam, com o 

foco na redução do déficit público. 
As empresas estatais sofreram imen-
so controle em seu acesso ao crédito, 
a começar do crédito externo, vir-
tualmente paralisado com a crise da 
dívida latino-americana. 

As dificuldades financeiras tanto para 
pagamento a prestadores de serviços 
quanto na realização de investimentos 
deram impulso ao crescimento da pro-
pensão de agentes privados a participar 
de investimentos tradicionalmente rea-
lizados pelo Estado, aí inclusa a gestão 
dos serviços ofertados à sociedade. 

O processo ganhou impulso com 
a expectativa, em grande parte aten-
dida, de um novo patamar de efici-
ência, derivado da gestão privada. 
As concessões públicas, existentes de 
longa data no país, avançaram no se-
tor rodoviário, no qual a antiga gestão 
pública das estradas foi substituída 
pela gestão privada com cobrança de 
pedágios colocada em novo patamar. 

As privatizações transferiram ao 
setor privado ativos estatais egressos 
do próprio histórico de emergência 

Fonte: OCDE. Elaboração própria.

+ Investimento bruto público total em ativos não financeiros 1,75 

- Depreciação 1,48 

= Resultado líquido investido 0,26 

Figura 4 Investimento público bruto e líquido  
de 2010 a 2021 (em % do PIB)

Fontes: STN e CTN/IBGE. Elaboração própria.
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do capitalismo no Brasil. Primeira-
mente nos setores aéreo, petroquími-
co e siderúrgico. Posteriormente no 
setor elétrico e nas telecomunicações. 
Tais movimentos foram críticos para 
desatar nós setoriais que estrangula-
vam o crescimento e a oferta de bens 
e serviços a empresas e à população.

Na sequência, a emergência das 
parcerias público-privadas, em suas 
formas administrativa e patrocinada, 
trouxe imenso oxigênio para diversas 
ações que historicamente foram reali-
zadas pelo setor público envolvendo 
maior parcela de investimentos.

É necessário, no entanto, ir além do 
que já se fez. Os projetos estruturan-
tes, em termos de infraestrutura, care-
cem de uma institucionalidade que os 
ampare como projetos de país, ao con-
trário de projetos de governo. Por isso, 
é necessário que seja construído um 
orçamento de capital, sem o caráter 
anual e sem os vícios que o PPA aca-
bou assumindo. Esse orçamento terá 
que expressar os grandes desafios da 
infraestrutura nacional, mas não será 
apenas de responsabilidade do Execu-
tivo. Dessa maneira, as articulações em 
torno dos projetos terão a priorização 
necessária e o aceno ao maior número 
de players possível.

Essa não é uma ideia nova. O eco-
nomista britânico John Maynard Key-
nes defendeu, conforme publicado em 
suas Obras completas, o privilégio aos 
investimentos e o manejo do orçamen-
to de capital.7 A preferência de Keynes 
pelo gasto público em investimento no 
lugar de custeio advinha da necessidade 
de aumento do estoque de capital até o 
retorno futuro pelo multiplicador dis-
parado. Para realçar tais gastos, ele tam-
bém propôs um orçamento de capital. 

Em verdade, o orçamento de ca-
pital poderá ser a forma mais pala-

tável de se tornar o teto de gastos 
no que deveria ter ocorrido desde 
seu nascedouro, focado no gasto 
corrente. Vale notar o ponto teó-
rico, terá legitimados seus projetos 
pelo retorno financeiro e econômi-
co positivos, isso autoriza que esses 
gastos excedam as receitas normais 
de governo. Mais que isso, deverá 
ter o nome de orçamento de modo 
a trazer para dentro de si a capaci-
dade gerencial privada e as chances 
oferecidas pelo mercado financeiro 
para geração de poupanças. Dessa 
forma, seu foco estará na construção 
do que poderíamos chamar de joint 
ventures de uma segunda geração.8 
Nessas estruturas, o Estado assume 
o risco próprio a seus marcos regula-
tórios e repassa ao privado um nível 
de risco suportável e as tarefas que 
ele melhor desempenha.

Há recursos a mobilizar no merca-
do doméstico de capitais e é possível 
obter acesso a poupanças externas. 
Os instrumentos de transformação e 
canalização da poupança macroeco-
nômica para o investimento também 

existem, quando possa ser necessário 
um conjunto de aprimoramentos. 
As debêntures incentivadas9 são um 
exemplo e as alterações em tramita-
ção trazem grandes ganhos.

Enfim, a inovação institucional de 
se adotar um orçamento de capital 
é um dos possíveis caminhos de re-
formas a se percorrer para reverter a 
atual triste e a insana opção preferen-
cial brasileira pelo desinvestimento, 
estagnação e degradação social.  

1Dois bons e recentes debates sobre taxa de in-
vestimento no Brasil foram realizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Economia (FGV IBRE) e pelo 
TCU e Fiesp. A gravação dos debates pode ser 
acessada nos seguintes endereços eletrônicos: 
https://bit.ly/3A1axUb e https://bit.ly/3NklOSM.

2Vide levantamento anual da ABDIB divulgado 
em maio de 2022. 

3Vide Carta de Infraestrutura, InterB Consultoria, 
n. 21, 2022. 

4Uma boa análise sobre o papel da infraestru-
tura na retomada da economia brasileira foi 
realizada pelo Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi), em 2021. Para 
mais detalhes, ler: KELLER, D.; ROCHA, I.; ROSA, 
R.; MARQUES, M. O papel da infraestrutura na 
retomada da economia brasileira. Carta IEDI, n. 
1.089, jun. 2021.

5Um bom detalhamento do TCU sobre alguns 
dos atuais e principais problemas associados 
aos investimentos públicos pode ser observa-
do no Diagnóstico das obras paralisadas no Bra-
sil financiadas com recursos federais. Para mais 
informações, acesse: https://bit.ly/3A8J6Ib. 

6Para mais detalhes, ler: CRUZ, P. D. Dívida exter-
na e política econômica: a experiência brasileira 
nos anos setenta. Coleção Teses – Unicamp. 
Campinas, 1999.

7O pensamento fiscal de Keynes, mas sobre-
tudo em relação ao investimento público, é 
detalhado no livro AFONSO, J. R. Keynes, crise e 
política fiscal, 2012. 

8Ler: BIASOTO JUNIOR, G.; AFONSO, J. R. Estado 
e novo arranjo para o financiamento do inves-
timento público no Brasil. Economia e Socieda-
de, v. 26, n. 1, 2017.

9Para mais detalhes sobre a relevância das de-
bêntures incentivadas, ler: BORENSZTEIN, E.; 
CAVALLO, E.; DOS SANTOS, P. P. Infrastructure 
bonds: the case of Brazil. IDB, 2022.

Os projetos estruturantes, 

em termos de 

infraestrutura, carecem de 

uma institucionalidade que 

os ampare como projetos 

de país, ao contrário de 

projetos de governo
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Até poucos anos atrás, entendia-se 
que a preservação ambiental só seria 
possível com a adoção de estratégias 
de degrowth e os países em desenvol-
vimento defendiam que, para realizar 
o processo de catching up, não po-
deriam prescindir de taxas de cresci-
mento mais elevadas que implicariam 
maiores níveis de poluição, mesmo 
que suas populações crescessem a ta-
xas menores. Porém, a piora dos in-
dicadores de aquecimento global e as 
catástrofes climáticas e populacionais 
de diversas espécies têm mostrado a 
gravidade da situação e a premência 
da adoção de medidas que impeçam 
essa escalada, bem como o avanço 
tecnológico tem possibilitado o uso 
de energias mais limpas, sendo o pró-
prio desenvolvimento dessas tecnolo-
gias uma oportunidade para o cresci-
mento econômico. É dessa mudança 
de paradigma e das oportunidades de 
investimento que surgem nesse cená-
rio que trata este artigo, analisando 
estratégias de desenvolvimento factí-
veis no cenário atual.

A busca de novas fontes de ener-
gia, a reorientação do uso do petró-

leo, o progresso da biotecnologia para 
a produção de alimentos e remédios 
a partir de nossos recursos naturais, 
a implantação de uma infraestrutura 
de baixo uso de carbono e os necessá-
rios avanços tecnológicos na área da 
saúde para lidar com novos vírus são 
alguns exemplos de investimentos as-
sociados à sustentabilidade que pode-
rão gerar bons empregos e estimular a 
inovação e sofisticação tecnológica e 
a demanda por serviços intensivos em 
conhecimento. Em outras palavras, 
temos que compreender a necessida-
de de tornar a economia sustentável 
como uma ocasião para sofisticarmos 
nossa estrutura produtiva.  

Entre esses temas, um dos mais 
discutidos atualmente é a necessidade 
de avançar na oferta e viabilidade do 
uso de energias limpas. A autonomia 
de baterias elétricas, por exemplo, é 
um calcanhar de aquiles para a pro-
liferação desse produto, e ao mesmo 
tempo pode se constituir um impor-
tante componente de uma política in-
dustrial, que viabilize a sua produção 
acessível e em larga escala e possibili-
taria nos reinserir no mercado auto-

A sustentabilidade como 
estratégia de desenvolvimento

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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mobilístico global. Adicionalmente, as 
cadeias produtivas da geração de ener-
gias alternativas, como a solar e a eóli-
ca, possuem diversos elos que também 
podem resultar na geração de uma 
quantidade satisfatória de empregos.

O investimento em infraestrutura, 
tão necessário em nosso país, é outra 
janela de oportunidades para mudar-
mos a matriz energética. Para possibi-
litar a redução das emissões de carbo-
no, o setor de transportes, incluindo 
a mobilidade urbana, deverá ser for-
temente eletrificado em poucas déca-
das, e organizado de forma multimo-
dal – isso é, entrelaçando e tornando 
comunicáveis diversos meios de trans-
porte, enquanto o arranjo territorial e 
econômico deve possibilitar às pesso-
as que se desloquem menos para rea-
lizar as suas atividades, demandando 
uma quantidade menor de combustí-
veis, inclusive. O transporte coletivo 
deve ser priorizado nessa estratégia 
de mudança da matriz energética e 
da infraestrutura para mobilidade, 
enquanto o transporte por ferrovias 
também deverá ser ampliado, bem 
como a cabotagem, pois a Amazônia 
é cheia de hidrovias. 

O conflito entre Rússia e Ucrânia 
tem evidenciado, mais uma vez, que a 
autonomia na geração de fontes susten-
táveis de energia é uma agenda priori-
tária. Os países desenvolvidos voltaram 
a se preocupar com o planejamento 
energético e veem, corretamente, essa 
questão como crucial para o desenvol-
vimento futuro; enquanto isso, o gover-
no brasileiro, sempre na contramão da 
história, vem renunciando ao controle 
das empresas que comandaram, sempre 
que adotaram boas políticas de investi-

mento e gestão de preços, o desenvolvi-
mento energético nacional: a Petrobras 
e a Eletrobras.

Outro investimento importante, 
que possui grande efeito multiplicador 
sobre o emprego e gera impactos sociais 
relevantes, é a necessidade de amplia-
ção da rede de saneamento básico. O 
marco geral do saneamento vai ajudar 
muito nesse sentido, ainda que, possi-
velmente, os municípios mais carentes 
terão de permanecer sendo atendidos 
pelos governos locais. A necessidade de 
enfrentamento e redução de danos de-
correntes da maior fre quência de even-
tos climáticos como secas e enchentes, 
que antes era um problema eventual, 
tornou-se recorrente e de cunho for-
temente social, e requer fortes investi-
mentos em tecnologia na construção 
civil, e esta última, é sempre bom lem-
brar, possui elevados efeitos multiplica-
dores sobre o emprego. 

Há também uma série de opor-
tunidades de desenvolvimento de 
tecnologias no agronegócio. A recu-

peração de áreas mais degradadas e a 
urgência da adoção de técnicas mais 
intensivas na pecuária, para reduzir 
o desmatamento, são dois exemplos. 
É possível – e necessário – também 
modificar as características dos de-
fensivos agrícolas utilizados em nosso 
país. E a ciência também pode aju-
dar nesse sentido, com a realização 
de pesquisas sobre a meteorologia e 
a sazonalidade de produtos e pragas 
para reduzir o uso de fertilizantes, 
além da utilização de sensoriamento 
remoto e o estudo de plantas e ma-
térias produzidas pelas próprias plan-
tas para combater insetos e pragas; 
adicionalmente, a criação de labora-
tórios de referência para controle de 
agrotóxicos em nossos produtos pode 
melhorar sua comercialização e nossa 
posição no estabelecimento de acor-
dos comerciais. Novamente, imagi-
nemos a cadeia produtiva que pode 
se desenvolver em torno desse tema.

As possibilidades não se esgotam 
aqui, certamente são inúmeras e não 
fui suficientemente abrangente. Mas 
minha intenção foi demonstrar que 
é possível converter um dos maiores 
problemas mundiais em uma opor-
tunidade de geração de emprego e 
renda. Por fim, é lógico que, para de-
senvolver nossa estrutura produtiva, é 
necessário investir em insumos e pro-
dutos de elevado conteúdo tecnoló-
gico e valor agregado que não foram 
citados neste artigo. Mas, me parece 
que se não enfrentarmos rapidamente 
a degradação ambiental, o estágio de 
desenvolvimento das demais tecnolo-
gias também será prejudicado pelas 
restrições que serão criadas à qualida-
de de vida em nosso planeta. 

Se não enfrentarmos a 

degradação ambiental, o 

estágio de desenvolvimento 

das demais tecnologias 

também será prejudicado 

pelas restrições que serão 

criadas à qualidade de vida 
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Serviço público 
como vocação 

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Entre as características mais mencio-
nadas pelos amigos que o ex-ministro 
da Fazenda, Ernane Galvêas, amea-
lhou em sua vida, interrompida no 
último dia 23 de junho, é a perene 
disposição ao trabalho e sua qualida-
de como servidor público. Com qua-
se 100 anos, que completaria no pró-
ximo dia 1 de outubro, o ex-ministro 
da Fazenda era membro do Conselho 
Diretor da Fundação Getulio Vargas 
e consultor econômico da Presidên-
cia e presidente do Conselho Técnico 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC).  

“Galvêas se colocou entre os mais 
notáveis burocratas que o Brasil já 
teve”, afirma o também ex-ministro 
Antônio Delfim Netto, que, junto a 
Galvêas – o primeiro no Planejamen-
to, o segundo na Fazenda –, timoneou 
o país durante a crise da dívida, no 
início dos anos 1980. Em depoimen-

tos concedidos ao Centro de Pesquisa 
e Documentação de História Con-
temporânea do Brasil (CPDOC), 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
compilados no sexto volume da cole-
ção História contada do Banco Central 
do Brasil (https://bit.ly/3uk6vCY), 
Galvêas conta seu trajeto, desafia-
dor desde o princípio. Nascido em 
Cachoeiro de Itapemirim (ES), em 
1 de outubro de 1922, Galvêas teve 
a infância marcada pela Grande Re-
cessão de 1929, que impactou a eco-
nomia cafeeira do Brasil, incluindo 
os produtores do interior capixaba 
onde vivia. Na sequência, a morte 
do pai, quando Galvêas tinha apenas 
11 anos, levou à separação dele e seus 
oito irmãos entre familiares que aju-
daram em sua criação. Depois de vi-
ver com uma tia em Mimoso do Sul 
(ES), para terminar o primário, fez o 
ginasial em Campos (RJ), onde ficou 

interno por 5 anos. Foi ao mudar-se 
para a casa de uma irmã no Rio de Ja-
neiro, incentivado por seu cunhado – 
que menciona como farol de sua vida 
– que Galvêas prestou concurso para 
o Banco do Brasil e, em 1942, come-
çou a lapidar sua trajetória pública ao 
ingressar como escriturário em uma 
agência no bairro carioca do Méier.

Focado em sua carreira no banco, 
Galvêas concluiu a primeira gradua-
ção, em contabilidade. Logo, atento 
aos movimentos internacionais e à ati-
vidade do Banco do Brasil no mercado 
cambial, voltou seu interesse à Supe-
rintendência da Moeda e do Crédito 
(Sumoc), que junto ao Conselho da 
Sumoc foram os embriões do Banco 
Central e do Conselho Monetário 
Nacional (CMN). Lá, exerceu como 
chefe adjunto de 1953 a 1961. Foi 
nesse período que começou a estudar 
economia, e foi estimulado a fazer 
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especialização no Centro de Estudos 
Monetários Latino-Americano (Cem-
la), no México. Seu bom desempenho 
no Cemla lhe valeu uma bolsa de es-
tudos na Universidade de Yale, onde 
concluiu seu mestrado em economia. 

À sua passagem pela Sumoc seguiu-
se a experiência como assessor do Mi-
nistério da Fazenda, atuando junto às 
equipes dos presidentes Juscelino Ku-
bitschek, Jânio Quadros e João Gou-
lart. Em suas declarações ao CPDOC, 
recorda que foi um período marcado 
por instabilidades políticas, inflação 
elevada e preocupações em torno da 
reforma do Sistema Financeiro Na-
cional (SFN), que só seria aprovada 
por lei em dezembro de 1964, já no 
governo militar. Dessa reforma foi 
criado o Banco Central, que Galvêas 
presidiu entre 1968 e 1974, depois de 
ter exercido como diretor financeiro 
da Comissão de Marinha Mercante 
(1963-1965) e diretor da Carteira de 
Comércio Exterior (Cacex), no Banco 
do Brasil. Ele lembra que esse primei-
ro mandato no BC, durante o período 
conhecido como “milagre econômi-
co”, foi marcado por “reformas das 
instituições econômicas nas áreas de 
comércio exterior, dívida pública e 
sistema financeiro”. E pondera que, 
apesar do acelerado crescimento regis-
trado nesse período, os problemas re-
lacionados ao ensino público eram de-
safios que contribuíam para uma piora 
da distribuição de renda relativa.

Ao sair do BC, Galvêas registrou 
experiência no setor privado, como 
diretor financeiro da Aracruz Celu-
lose. Mas já em 1979 voltava à pre-
sidência do Banco Central, na qual 
ficou até 1980, quando foi chamado 
para trabalhar no Ministério da Fa-
zenda, onde ficou até 1985. Nesse 
período, os efeitos da segunda crise 

do petróleo, somados à elevação da 
taxa de juros nos Estados Unidos, 
atingiram duramente a economia 
brasileira, que, como outras latino-
americanas, registrava alto endivida-
mento externo. Maxidesvalorizações 
e prefixação da correção monetária 
foram alguns dos instrumentos usa-
dos para tentar equilibrar a situação. 
Que, apesar da gravidade, foi esta-
bilizada em 1984, juto ao Fundo 
Monetário Internacional (FMI). 
Francisco Dornelles, vice-presidente 
da FGV, que nesse período atuava 
como secretário da Receita Federal, 
também lembra da importância do 
papel de Galvêas para Tancredo Ne-
ves. O ministro tinha sido escalado 
pelo presidente João Figueiredo para 
acompanhar o processo de transi-
ção para o governo democrático, e 
se mostrou um apoio de confiança. 
“Sou testemunha de sua dignidade, 
caráter, honestidade e, especialmen-
te, de seu espírito público”, diz.

Em nota oficial, José Roberto Ta-
dros, presidente da CNC, lamentou 
a perda de Galvêas, quem considera 
“uma referência não apenas na área 
econômica, mas um humanista de 
primeira grandeza”. A diretoria co-
legiada do Banco do Brasil também 
compartilhou seu pesar, destacando 
“o empenho diário de Galvêas no 
sentido de se manter atualizado com 
o que há de mais avançado no pen-
samento econômico atual, que nun-
ca deixou de se inteirar dos debates 
econômicos em curso no Brasil e no 
mundo”. Característica que se refle-
tiu em vários momentos de interação 
de Galvêas na FGV. Em entrevista 
concedida à Conjuntura Econômi-
ca em março de 2013 (https://bit.
ly/3yH6L1s), por exemplo, ele com-
partilhou sua preocupação com o que 

avaliou como excesso de intervenção 
do governo no domínio econômico à 
época. Ele alertava que um clima de 
insegurança jurídica afastaria a atra-
ção de investimento privado ao país, 
minando o potencial de crescimento 
da economia. Um momento de des-
taque, lembrado pelo presidente da 
FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, 
e o diretor da FGV EPGE, Rubens 
Penha Cysne, foi a palestra proferida 
por Galvêas a formandos da gradua-
ção em economia de 2016. Ocasião 
em que impressionou os alunos pela 
particular capacidade de “apresentar 
diferentes enfoques de um mesmo 
evento, colocando a forma de pen-
sar da época, a forma de pensar das 
épocas posteriores, e a atual forma de 
pensar sobre cada um deles”, diz Leal. 
“Ernane Galvêas fica em nossa me-
mória também pelo amor e dedicação 
ilimitados à vida e ao trabalho. Pelo 
seu amor ao Brasil”, afirma Cysne. 

Galvêas é convidado pelo presidente 
João Figueiredo para ocupar a 
presidência do Banco Central do 
Brasil pela segunda vez. Brasília, 1979

Fotos históricas: Livro História contada do
Banco Central do Brasil, Carlos Langoni
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História de uma vida, 
história de um país

Carlos Ivan Simonsen Leal
Presidente da Fundação Getulio Vargas

Há alguns poucos anos, tive o prazer 
de assistir a uma encantadora palestra 
do ex-ministro da Fazenda do Brasil, 
Ernane Galvêas. Ele falava na forma-
tura de nossos alunos de graduação em 
economia, da FGV EPGE, ocasião na 
qual também foi homenageado. Seu 
discurso me tocou muito. Dr. Galvêas 
era um homem muito direto, com ra-
ciocínio muito lógico, muito simples 
nos seus hábitos, costumes; um ho-
mem de imensas qualidades. Diante 
de um público cuja idade média não 
ultrapassava 23 anos, ele, então já do 
alto de seus 93 anos, se expressava em 
um ritmo tranquilo, com facilidade, 
sobre experiências únicas não só pelo 
privilégio de serem de alguém que 
viveu tanto, como por envolver fatos 
dos quais apenas temos notícias por 
livros e jornais. Galvêas nos permitia 
viajar no tempo, com uma particular 
capacidade de apresentar diferentes 
enfoques de um mesmo evento, co-
locando a forma de pensar da época, 
a forma de pensar das épocas poste-
riores, e a atual forma de pensar sobre 
cada um deles. 

Ernane Galvêas é um brasileiro que 
viveu a grande decolagem do país. 
Nasceu em 1922, em um Brasil que 
era apenas exportador de café, atra-
sado. Em um estado, Espírito Santo, 
que – sem qualquer demérito – era 
também muito pobre e atrasado. A 
tudo superou, e acabou pilotando um 

dos momentos mais difíceis da histó-
ria econômica nacional, que foi a crise 
de 1980-82. O Brasil tinha, de certa 
forma, suavizado o primeiro choque 
do petróleo, e se acomodado ao se-
gundo choque, quando Paul Volcker 
assumiu o Banco Central dos Estados 
Unidos e subiu violentamente as taxas 
de juros para conter a inflação ameri-
cana. Nesse momento, nosso país caiu 
de joelhos. Como ministro da Fazen-
da, Galvêas, então teve que operar 
não mais um mundo do crescimento 
como o observado na década de 1970, 
quando o PIB brasileiro chegou a re-
gistrar expansão de 14% ao ano, mas 

o mundo da escassez, das dificulda-
des, do país meio quebrado. 

Para chegar a ministro e, antes disso, 
a presidente do Banco do Brasil, Gal-
vêas subiu degrau por degrau, como 
fez questão de lembrar nesse evento 
da FGV EPGE. Graças à sua reputada 
inteligência, competência e reputação, 
em 1955, aos 33 anos, já era um ho-
mem relevante e interagia com pes-
soas importantes da época. Era muito 
amigo de Eugênio Gudin, frequentava 
sua casa e o assessorou. Há uma con-
tinuidade interessante na trajetória de 
ambos: Gudin viveu 100 anos, Gal-
vêas chegou muito perto dessa marca; 

Ernane Galvêas e Carlos Ivan Simonsen Leal em evento da FGV no Rio de 
Janeiro, em 2016

Foto: FGV EPGE
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ambos foram ministros da Fazenda. 
Daí forjou-se uma determinada cultu-
ra, que considero ter sido parcialmente 
rompida posteriormente, mas que ala-
vancou o país de forma brutal. 

Galvêas sempre trabalhou muito 
com a Fundação, mas só veio a ser parte 
efetiva da FGV quando se tornou mem-
bro do Conselho Diretor, já próximo 
dos 80 anos. E aqui manteve sua tradi-
ção de ser amigo de todos com os quais 
conviveu, assim como foi com Gudin, 
com Mario Henrique Simonsen, com 
Delfim Netto. Pensando nessa rica in-
teração, ficamos nos perguntando: tal 
ambiência ajudou a forjar sua persona-
lidade, ou a personalidade já existia e 
apenas se magnificou nessa ambiência? 
É uma pergunta para a qual não há res-
posta. O fato é que essa interação teve 

um efeito muito positivo sobre o país e 
sobre todas as pessoas que lidavam com 
o ex-ministro profissionalmente. 

Mesmo com todo o peso dos cargos 
que teve, poucas vezes conheci uma 
pessoa mais simples que ele. Era inte-
ligente demais para se ater a veleidades 
em torno do poder. Haverá outros Gal-
vêas no futuro? Sim. Mas sempre serão 
poucos, e sempre serão benéficos para 
a sociedade. No caso deste grande bra-
sileiro, pude comprovar a inteligência, 
a força de vontade, o otimismo e a ale-
gria que o acompanharam até o final da 
vida. Sempre muito atento a analisar a 
conjuntura brasileira, como atestei nas 
últimas vezes em que conversamos por 
telefone – uma das quais para discutir 
o prêmio que a FGV EPGE pretende 
lançar com seu nome. 

Não podemos ser irrealistas e es-
perar que alguém viva para sempre. 
Mas Ernane Galvêas deixará sauda-
des. As reuniões do Conselho Di-
retor da Fundação Getulio Vargas 
– e aqui certamente posso falar em 
nome de todos os conselheiros – se-
rão mais vazias sem ele.  

Espírito público

Francisco Dornelles 
Vice-presidente da Fundação Getulio Vargas

Trabalhei com Ernane Galvêas du-
rante 5 anos (1979-85). Ele como 
ministro da Fazenda, e eu como se-
cretário da Receita Federal. Sou tes-
temunha de sua dignidade, caráter, 
honestidade, e especialmente de seu 
espírito público.

Sua capacidade de trabalho era 
inesgotável. Como ministro, delega-
va poderes, mas queria ser informa-
do sobre tudo. Acompanhava desde 
os detalhes da atividade do minis-
tério até as grandes linhas de ação 
da pasta. Por exemplo, gostava de 
saber do trabalho nas alfândegas, de 
resultados de fiscalização e combate 

ao contrabando, sem se distrair das 
importantes questões relacionadas 
com o Fundo Monetário Interna-
cional e o Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos. Era uma pessoa 
de uma simplicidade enorme, e sabia 
chefiar sem impor. Mandava pelo 
convencimento do correto, e não 
pela força do cargo. 

Quando Tancredo Neves foi elei-
to presidente da República, Galvêas 
foi escalado pelo presidente João 
Figueiredo para cuidar da transição 
de governo. Reunia-se uma vez por 
semana com Tancredo, em minha 
casa, para informar das condições 

financeiras do país, da situação in-
ternacional, tratando todos os dados 
com o maior sigilo. Tancredo, que 
já o conhecia, ficou impressionado 
por sua atuação. “Precisamos manter 
o Galvêas perto da gente”, chegou a 
me dizer. Poucos sabem, mas Tan-
credo o tinha como nome ideal para 
ser embaixador do Brasil nos Esta-
dos Unidos em seu governo.

Galvêas se fazia amigo de todas as 
pessoas com as quais trabalhava. Sem-
pre se preocupou com os problemas de 
seus assessores, e buscava resolvê-los. 
Não à toa, mesmo depois de deixar o 
ministério, manteve laços de amizade 

Foto: FGV EPGE
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Ernane Galvêas e Francisco Oswaldo Neves Dornelles em cerimônia oficial. 
Brasília, sem data

ali, e ganhou o reconhecimento de 
todos com quem conviveu. Galvêas 
também participou de todas as mi-
nhas campanhas políticas. Poucos sa-
bem, mas ele foi membro do diretório 
do PFL e do atual Partido Progressista, 
sempre aportando conselhos, preocu-
pado com os grandes temas discutidos 
no Congresso Nacional. 

Contrariamente ao que sua fisio-
nomia sisuda poderia dar a enten-
der, era um excelente conversador e 
contador de casos. Também gostava 
muito de cantar. O Brasil perde uma 
grande pessoa, que por quase um sé-
culo manteve grande lucidez e dedi-
cação ao trabalho. 

Burocrata como poucos

Antonio Delfim Netto
Ex-ministro da Fazenda 

Considero o ex-ministro Ernane Gal-
vêas uma das pessoas mais preciosas 
que a inteligência brasileira produ-
ziu. Um homem de uma integridade 
absoluta, dedicação completa. E de 
um conhecimento da realidade bra-
sileira extraordinário. Na minha opi-
nião, Galvêas está entre os maiores 
burocratas, entre os mais notáveis, 
que o Brasil já teve. E burocrata no 
sentido correto.

Conheci Galvêas quando era 
diretor da Carteira de Comércio 
Exterior (Cacex) – atividade que 
exerceu de 1966-1968, da qual saiu 
para seu primeiro período como pre-
sidente do Banco Central do Brasil 
–, e já era um funcionário de al-
tíssima qualidade. Quando exerceu 

como ministro da Fazenda (Delfim 
Netto então era ministro do Pla-
nejamento), nos reuníamos todos 
os dias, por muitas horas. Eu, ele 
e Pastore (Affonso Celso Pastore, 
 presidente do Banco Central de 1983 
a 1985) trabalhamos juntos na-
quele que talvez tenha sido o mo-
mento mais complexo da economia  
brasileira. Nossa situação exter-
na era muito difícil, nosso desafio  
era importante. 

Foi uma grande honra da minha 
vida trabalhar com Galvêas. Ele deve 
ser lembrado não apenas por ter sido 
um grande ministro, mas por ter sido 
um servidor público de qualidade 
inigualável. E que trabalhou até o úl-
timo dia em favor do país.  

Ernane Galvêas na inauguração do 
Museu de Valores do Banco Central, 
com o então ministro da Fazenda 
Delfim Netto. Rio de Janeiro, 1972
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Voz da experiência
Luiz Guilherme Schymura 
Diretor do FGV IBRE

A trajetória do ministro Ernane Galvêas 
no setor público até chegar à presidên-
cia do Banco Central e, posteriormen-
te, ao Ministério da Fazenda, é única. 
Sua experiência – começou como ser-
vidor concursado do Banco do Brasil, 
de onde foi chamado para ser chefe 
adjunto do Departamento Econômico 
da Superintendência da Moeda e do 
Crédito (Sumoc), passando a assistente 
econômico de vários governos, minis-
tros da Fazenda, diretor financeiro da 
Comissão de Marinha Mercante e di-
retor da Carteira de Comércio Exterior 
(Cacex), também no Banco do Brasil 
– proporcionou-lhe um grande conhe-
cimento de como a máquina pública 
operava. Em especial, no que tange às 
questões ligadas à área monetária. Além 

disso, sua aguçada sensibilidade na in-
teração social se beneficiou dos altos 
cargos exercidos na burocracia estatal.

Com isso, tornou-se uma perso-
nalidade com tamanha experiência e 
atributos pessoais que merecia ser ou-
vida e provocada a se manifestar nos 
momentos mais críticos pelos quais a 
economia brasileira passava.

O ministro sempre foi um consu-
midor e entusiasta das estatísticas e 
estudos produzidos pelo FGV IBRE. 
Nunca se furtou a contribuir com a 
instituição, seja em entrevistas para 
a revista Conjuntura Econômica, seja 
com sugestões para o aperfeiçoamento 
de nossos produtos. 

Tive a satisfação de poder desfru-
tar de uma maior proximidade com o 

ministro há 10 anos, quando ingressei 
como membro do Conselho Técnico 
da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Nesse período, minha admi-
ração por ele só fez crescer. Percebia 
a habilidade com a qual conduzia as 
reuniões e a atenção que dava a cada 
um dos colegas do Conselho. Con-
fesso, era difícil não se sentir acolhido 
por uma figura tão cordial. O Minis-
tro Galvêas foi, na verdade, uma das 
pessoas mais civilizadas que tive a sa-
tisfação de conhecer. Assim, em um 
momento no qual o mundo enfrenta 
tantos retrocessos em seu processo ci-
vilizatório, Ernane Galvêas fará muita 
falta. Nosso querido ministro já está 
deixando muitas saudades.  

Respeito às diferenças

Roberto Castello Branco  
Doutor em economia pela FGV EPGE Conselheiro da Vale S.A., 
Omega Energia e 3RPetroleum

Não trabalhei com o ministro Ernane Galvêas, e fui crítico de suas ideias quando 
comandou o Ministério da Fazenda. Entretanto, diferenças de opinião sobre política 
econômica não nos fazem necessariamente adversários, muito menos inimigos.

Sempre tive por ele grande respeito e admiração. Foi um autêntico servidor público, 
alguém que se dedicou a trabalhar com o objetivo de promover o bem da sociedade.

Sem dúvida, era fantástico vê-lo com mais de 90 anos comandar com firmeza e 
entusiasmo as reuniões-almoço da Associação Promotora de Estudos da Economia 
(Apec), em que mensalmente um grupo de economistas e empresários discutia os ru-
mos da economia brasileira.

Ernane Galvêas deixou exemplos como homem e profissional a serem seguidos pelas 
novas gerações.  Ernane Galvêas em 1980
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Ernane Galvêas: in memoriam

Rubens Penha Cysne
Diretor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE)

Ernane Galvêas. Para aqueles que ti-
veram o privilégio de conhecê-lo de 
perto, desfrutando do seu sorriso, de 
sua companhia e de sua estima, um 
grande e inesquecível amigo. Amigo 
de verdade. De qualquer hora. Da-
queles cujo trabalho pela felicidade 
do próximo se dá seja na sua presen-
ça ou ausência. Que oferecem em 
bandeja de prata pelo menos uma 
boa piada ao final de cada dia. Que, 
nos dias mais difíceis, apelam à me-
mória para contar histórias de vida e 
de superação. 

Falo das amizades que nascem for-
tuitamente de circunstâncias comuns 
às pessoas. Das que se nutrem, dia a 
dia, da admiração e do aprendizado 
recíprocos. Da agradável conversa 
que costuma acompanhar o exercício 
desinteressado do raciocínio que faz 
ver a vida com a devida humildade.

Dotado de inteligência invejável, 
ora explicitada pelo humor fino e ele-
gante, ora pela capacidade de ensinar 
e de persuadir, fazia-o como requer 
tal ofício. Com modéstia na forma, 
profundidade na visão e simplicidade 
na comunicação. Conseguia passar o 
sentido da indução pelo olhar com o 
qual defrontava o infinito. O exercí-
cio da dedução, fazia-o e transmitia-o 
simplesmente pelo sorriso. Com paci-
ência, trabalhava as mentes tanto dos 
que sabiam que não sabiam quanto 
dos que não sabiam que não sabiam. 

Ernane Galvêas sempre me pare-
ceu ter uma percepção exata do seu 

tempo e espaço. Conseguia enxergar 
de longa distância, aproximando-se 
para olhar os fatos e distanciando-se 
para contextualizá-los histórica e geo-
graficamente. Da inspiração oriunda 
desse caminhar cíclico – do vir dos 
fatos ao ir das suas ideias – derivava 
facilidade no entendimento, legitimi-

dade na opinião e autenticidade no 
exercício da modéstia suprema, pos-
sível apenas àqueles que já conhecem 
bem a si mesmos. 

A junção da profundidade analíti-
ca que advém da experiência à comu-
nicação leve que se nutre do humor 
foram-lhe utensílios colocados com 
grande generosidade pela vida.

Galvêas era consciente da felici-
dade obtenível por aqueles que ten-
tam incessantemente ser de ajuda 
a todos que o cercam. Lembro-me 
de quando, certa vez, me procurou. 
Conjugava seus mais de 90 anos 
com o entusiasmo de vida que cos-
tuma acompanhar apenas as idades 
nas quais os valores não espirituais 
teimam ainda em superar os valores 
espirituais. Era para me passar um 
prospecto sobre um novo modelo 
de negócios associado a seminários 
e aulas que, imaginou ele, poderia 
ser-me útil. E foi. Fez questão de me 
explicar sua ideia de como operacio-
nalizá-lo, detalhe a detalhe. 

Ernane Galvêas fica em nossa me-
mória também pelo amor e dedicação 
ilimitados à vida e ao trabalho. Pelo 
seu amor ao Brasil. Pela sua persistên-
cia ininterrupta na tentativa de visu-
alizar e materializar para nosso país o 
caminho do crescimento, da harmo-
nia e do bem-estar.

Por vezes, foram os alunos da 
FGV EPGE os agraciados com seu 
rápido raciocínio e escorreito verbo. 
Lembro-me, aqui, da formatura dos 
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cursos de mestrado e doutorado da 
escola, ocorrida em 2016, na qual 
ele foi homenageado. Os alunos que 
não o conheciam, inicialmente apá-
ticos pela visão de alguém que esta-
va longe de pertencer à sua geração, 
foram pouco a pouco, comentário 
seu a comentário seu, riso nas faces 
a riso nas faces, abrindo-se em en-
tendimentos e admiração. Posterior-
mente, em elogios. 

Em poucos minutos de exposição, 
percorreu fatos relativos à sua vida 
pública, que se confundiam com a 
própria história do Brasil. Iniciou 
contando como o destino lhe reser-
vara, em 1942, então como funcio-
nário do Banco do Brasil, a tarefa 
de explicar para diferentes públicos 
a reforma monetária promulgada 
naquele ano. Instituíra-se o cruzei-
ro como unidade monetária, com 
equivalência a um mil-réis. Haviam 
retirado três zeros da moeda. Gal-
vêas precisou, em particular, explicar 
àqueles que se acharam lesados que a 
reforma nada modificara em termos 
de poder de compra. 

Enumerou vários episódios de suas 
passagens por praticamente todos os 
governos brasileiros que se segui-
ram. Iniciou com o governo Getúlio 
Vargas, em 1942, e terminou com o 
governo João Figueiredo, em 1985. 
Surpreendeu a todos os presentes 
com sua memória prodigiosa sobre 
fatos, nomes e datas. A palestra foi 
posteriormente publicada pela Edi-
tora Topbooks no livro As crises da 
minha vida. 

Lembrou, com pormenores, as ami-
zades construídas ao longo do tempo 
com Walther Moreira Salles, Marcílio 
Marques Moreira, Miguel Calmon, 
San Tiago Dantas, Nei Galvão, Otávio 
Gouveia de Bulhões, Mário Henrique 

Simonsen, José Luiz Bulhões Pedreira, 
Arnold Wald, Roberto Campos, An-
tonio Delfim Netto, Nestor Jost, João 
Paulo dos Reis Velloso, Marcos Via-
na, Simões Lopes, Bernardo Cabral, 
Arnaldo Niskier, Carlos Ivan Simon-
sen Leal, Jose Luiz Miranda, Carlos 
Thadeu de Freitas, Carlos Eduardo 
de Freitas, Sergio Quintella, Luiz Ro-
berto Cunha e Antonio de Oliveira 
Santos, apenas alguns entre os vários 
nomes citados, conhecidos e reconhe-
cidos da economia e das letras jurídi-
cas nacionais. 

Vale a pena ler uma parte da pales-
tra do ministro Galvêas: 

Num certo dia estava despachando 
com o presidente Figueiredo e come-
çamos a falar da crise. O presidente 
Figueiredo estava nervoso e me disse: 
“Galvêas, estou achando que o diabo 
soltou os três cavaleiros do Apocalipse 
contra o meu governo”. E invocando 
mais uma figura bíblica, acrescentou: 
“Só falta uma praga de gafanhotos”. 
“Ô presidente, não é tanto assim”, disse 

eu. “Estamos administrando, estamos 
saindo da crise, devagar, mas estamos 
saindo.” E aí terminou o despacho.

Saí do gabinete do presidente, peguei 
meu carro na garagem e disse ao mo-
torista: “Maurício, você tem um jornal 
aí?” Respondeu: “Tem um jornal aqui, 
de Cuiabá”. “Me empresta aí”, disse eu. 
Peguei o jornal e na primeira página: 
Onda de gafanhoto da Bolívia invade 
Mato Grosso. Eu digo: “Maurício, pare 
o carro. Eu tenho que voltar, esqueci 
uma coisa no Planalto”. Voltei lá, com 
o jornal debaixo do braço, falei com o 
major Dourado, que já ia dando entra-
da a um grupo de diplomatas. “Doura-
do, me dá 30 segundos porque eu tenho 
que entregar este jornal ao presidente.” 
Entrei lá e disse: “Presidente, não falta 
mais nada.” 

Ocorrera naquela palestra, perce-
beram alguns, uma transição muito 
sutil do conceito inicial que tiveram 
os alunos, apenas visual e informacio-
nal, pelo conceito derivado da beleza 
da palavra que conta histórias. A pa-

Rubens Penha Cysne e Sergio Franklin Quintella homenageiam o ex-ministro 
Ernane Galvêas. Rio de Janeiro, 2016

Foto: FGV EPGE
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lavra que conta histórias só costuma 
perder em facilidade na comunicação 
para a palavra que traz música. Sou-
be depois, por Sergio Quintella, que 
Galvêas dominava as duas.1

Durante sua palestra, aconselha-
mentos sobre como servir à sua famí-
lia, à sua comunidade e à sua pátria, 
permeados de ideias firmes e ações 
fortes, não se furtou a enumerá-los. 

Aqueles alunos conviveram, por 
alguns momentos, com um livro hu-
mano da história do Brasil. Uma aula 
dada com a clareza analítica com a 
qual o destino dota apenas as vidas 
bem vividas. Com a empatia daque-
les que viveram muito e observaram 
ainda muito mais. Conseguira o mi-
nistro, em sua palestra, com clareza 
e facilidade, dar à cor cinza dos fatos 
econômicos laços azuis de poesia e 
cores serenas de fina ironia. 

Ao achar-se ouro de aluvião, é 
preciso perceber que se achou ouro, 
pensei comigo mesmo sobre aquele 
momento. Antes que este se perca 
nos vales dos rios.

Nasceu a partir dessa palestra a 
ideia, concebida por iniciativa do 
presidente da Fundação Getulio Var-
gas, Carlos Ivan Simonsen Leal, de 
homenagear o ministro Galvêas com 
a instituição de um prêmio, que le-
vasse o seu nome, para os alunos de 
economia da escola. O ministro, gen-
tilmente, aceitou a ideia, tendo sido, 
a partir daí, instituído o Prêmio Er-
nane Galvêas, formalmente lançado 
pela EPGE em 2021. 

Ernane Galvêas vivia a vida como 
se estivesse a surfar sobre uma poesia, 
seja sobre ondas de maré mansa ou 
sobre ondas de tempestade. Como 
poeta, poucos sabem, lançou o livro 
Os rios da minha vida, publicado em 
2015 pela Topbooks. 

Vejamos duas belas passagens desse 
livro. Inicialmente, o capítulo “Vida 
sem rumo” (página 98): 

Eu só queria que você soubesse
o que eu sinto

e que eu não minto.
A saudade que tenho e que não finda
E a lembrança do amor, maior ainda.

Fico lembrando o passado
Tendo você ao meu lado

Ser amado, ser feliz
Isso foi tudo que eu quis.

E porque ando adoidado
Ao sabor da ventania

Corre meu barco, sonado
Seja noite, seja dia

Em que porto não sei vou atracar.
Se estou indo depressa ou devagar
Eta vida mais burra essa minha,

Ser um pobre plebeu, com uma rainha,
Se essa moça me acena, vou com ela

Reconheço outra vez que a vida é dela.

E, na página 98, “Caminhada”:

Para onde vais?
Não sei.

E quando voltas?
Jamais.

E por que tantas revoltas?
Porque estou certo que errei.
Vais deixar tudo para trás?

Não sei.

As coisas não são como pensei.
Talvez vá atrás da vida, de uma ilusão 

perdida.
E como vais? Vais com alguém?

Não. Vou nas asas da ilusão. Como 
qualquer passarinho

Que precisa de carinho
Do aconchego do seu ninho.

Quando li de improviso esses dois 
versos na cerimônia de formatura da 
EPGE, o ministro rebateu, com sua 
irreverência habitual: “Agora vocês já 
sabem por que não segui a carreira de 
poeta – teria fracassado. Tive que es-
tudar economia”. 

Assim era Ernane Galvêas. De 
uma modéstia e rapidez intelectual 
capazes de constantemente alegrar o 
espírito e impressionar aqueles que 
o conheciam. Assim será sempre, em 
nossa memória, o eterno e insuperá-
vel ministro Ernane Galvêas.  

1Segundo relato de Sergio Quintella feito no li-
vro supracitado As crises da minha vida, Galvêas 
gostava também de cantar, tendo apresentado 
certa vez ao violão, para um grupo de amigos 
positivamente surpresos, durante viagem ao 
exterior, seu repertório de cantorias preferidas.

Ernane Galvêas em sessão de 
autógrafos na FGV



https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade


CRÉDITO

3 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u l h o  202 2

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Cenário desfavorável no curto 
prazo não deve interromper 

tendência de crescimento e 
diversificação no mercado 

brasileiro de crédito

ME 

DÁ UM 

DINHEIRO 

AÍ?

Em conjunturas econômicas adversas, 
pequenos empreendedores que decidiram 
tirar uma ideia do papel e transformá-la em 

negócio se defrontam com uma situação 
nefasta que se equipara às provas de 

eliminação dos realities na tevê: conquistar 
um crédito cujo acesso em geral é difícil e 
que se escasseia diante das incertezas de 
um choque, enquanto sua necessidade de 

financiamento cresce.
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2019”, ressalta Giovanni Beviláqua, 
coordenador de Acesso a Crédito e In-
vestimentos do Sebrae Nacional. Mas 
que ainda assim, ressalta, não perde 
seu mérito. 

Com a normalização mais lenta 
de determinados segmentos da eco-
nomia, a persistência inflacionária e 
uma reversão brusca na trajetória dos 
juros básicos, o cenário passou a mu-
dar, e as preocupações em relação ao 
crédito voltaram a entrar na pauta dos 
empresários. Em 2021, o crédito para 
os pequenos negócios caiu -2,2%, e 
as perspectivas para 2022 tampouco 
são alentadoras, ainda que o hiato de 
dados provocado pela greve de 3 me-
ses dos servidores do Banco Central, 
encerrada no início de julho, dificul-
tem uma análise mais detalhada. Para 
os especialistas consultados pela Con-
juntura Econômica, apesar da atenção 
que o tema demanda neste momento, 
analisar as perspectivas para o merca-
do de crédito brasileiro hoje demanda 
observar não só a foto, que está feia, 
mas um filme que começou a ser pas-
sado há 6 anos, do qual fazem parte 

Na eclosão da pandemia, em 2020, 
parte desses empreendimentos foi be-
neficiada pelo socorro do governo, que 
agiu tempestivamente injetando ga-
rantias em programas emergenciais – 
entre os principais, o Programa Emer-
gencial de Acesso ao Crédito (Peac) e 
o Programa Nacional de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Pronampe). 
“Percebemos que a solução não era 
ofertar funding barato, pois os bancos 
tinham recursos, e a Selic estava bai-
xa. O problema era o risco do crédi-
to”, lembra Marco Aurélio Loureiro, 
coordenador-geral de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas do Ministério da 
Fazenda. Nesse ano, somente o Pro-
nampe impulsionou R$ 35,5 bilhões 
em crédito, que corresponderam a 
10,8% do total concedido aos peque-
nos negócios. O resultado foi que, di-
ferentemente da recessão anterior, que 
provocou uma queda de 30% no vo-
lume de concessões entre 2014-17, em 
2020 o crédito para esse grupo cres-
ceu 28,8% em relação ao ano anterior. 
“Foi um movimento de maré alta que 
levantou todos os barcos, já que nesse 
ano o crédito total na economia subiu 
quase 30%, e a participação dos pe-
quenos negócios no total se manteve 
em torno dos 20% que registra desde 
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mudanças microeconômicas em prol 
da ampliação do acesso a crédito, e 
que conta um panorama mais posi-
tivo. Quem sobreviver à tempestade, 
afirmam, aterrissará em uma realidade 
potencialmente melhor, com mais ins-
trumentos para navegar no futuro.

A tempestade na foto
Beviláqua, do Sebrae, aponta que a 
retração de crédito para pequenos e 
médios negócios em 2021 não chega 
a ser grave, mas indica, entre outros 
fatores, que a ampliação da carteira de 
tomadores em 2020 foi marginal, e o 
nível de endividamento dos clientes 
já havia chegado a seu limite. “Quem 
pegou crédito no ano anterior já estava 
comprometido com suas obrigações, e 
as instituições financeiras tiraram o pé, 
pois já não havia programa de socorro 
ativo”, diz. À exceção do Pronampe, 
que teve uma liberação em meados do 
ano, provocando uma barriga na curva 
de crédito, esgotando-se rapidamente. 

Fonte: BCB; elaboração UCSF/Sebrae Nacional.

Concessão de crédito por porte de empresa
(em R$ bilhão)
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Grande Médio Pequeno Total

R$ 1,77 trilhão, 8,7% a mais que 2020

R$ 937 bilhões, 21,5% a mais que em 2020

R$ 499 bilhões, 3% a menos que 2020

R$ 340 bilhões, 2,2% a menos que em 2020

Em 2021, foram concedidos R$ 24,9 
bilhões por essa linha, 7,3% do total 
obtido pelas pequenas empresas, e em 
condições diferentes das oferecidas em 
2020: de Selic + 6%, contra Selic + 
1,25% no primeiro ano da pandemia. 
Com a disparada dos juros básicos – 
a Selic saindo de 2% em janeiro para 
9,3% em dezembro –, e um cenário 
de inadimplência ainda nublado pelos 
longos períodos de carência previstos 
em algumas linhas, o mercado acendeu 
o sinal de alerta já na virada do ano. 
“Minha perspectiva é de que haja uma 
retração do crédito em 2022. O nível 
de endividamento se tornou maior, 
“As taxas de juros estão mais elevadas, 
e as instituições financeiras estão mais 
atentas ao risco”, diz Beviláqua. 

Os primeiros dados disponibiliza-
dos pelo Banco Central após o fim da 
greve mostram que a concessão total 
de crédito no primeiro trimestre de 
2022 foi de R$ 338,8 bilhões, va-
lor 32,7% menor do que havia sido 
concedido pelo mercado no último 

trimestre de 2021 e 6,3% menor que 
o volume concedido no primeiro tri-
mestre de 2021. Para os Pequenos 
Negócios (MEI, microempresas e 
empresas de pequeno porte) o total 
concedido foi de R$ 59,1 bilhões, 
32,2% menor que o observado  no 
quarto trimestre do ano passado, e 
19,5% menor que no mesmo perío-
do de 2021. Com isso, a proporção 
de concessão de crédito para os pe-
quenos negócios ficou em 17,44% do 
total, se afastando da casa dos 20%. 

Os primeiros dados do segundo 
trimestre do ano reforçam a preocupa-
ção quanto a essa trajetória. Pesquisa 
do Sebrae elaborada em conjunto com 
a Fundação Getúlio Vargas indica que, 
entre abril e maio deste ano, a maioria 
dos pequenos negócios (59%) tinha 
comprometido mais de um terço dos 
custos mensais com dívidas e emprés-
timos. Já no Indicador de Crédito 
Empresarial do FGV IBRE de maio, 
a parcela de empresários da indústria, 
serviços, comércio e construção que 
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 Indicador de Crédito Empresarial do  
FGV IBRE versus Selic: a influência dos juros 
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Selic - final do mêsIndicador de Crédito Empresarial

Aumenta dificuldade de se obter crédito entre empresas
Parcela desfavorável – CRE
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Fonte: FGV IBRE.

disseram ter tido dificuldade de aces-
sar crédito chegou a 25%. “Se excetu-
armos os primeiros meses de pande-
mia, é o maior nível desde novembro 
de 2018”, afirma o economista Ro-
dolpho Tobler, responsável pela pro-
dução de estatísticas das Sondagens do 
IBRE. Tobler ressalta que, comparadas 
as curvas de variação dos juros básicos 
e de crédito empresarial, observa-se 
uma correlação inversa: quando uma 
sobe, a outra desce. “Em maio, todos 
os setores da atividade registraram ní-
veis abaixo da média histórica – inicia-
da em 2008. Resta observar se resulta 
de uma oscilação na ponta ou sinal de 
uma tendência”, afirma.

O Indicador de Inadimplência do 
Serasa Experian, por sua vez, sinalizou 
que em maio 5,5 milhões de micro e 
pequenas empresas deixaram de honrar 
algum compromisso financeiro – sendo 
o setor de serviços o setor mais grave, 
com 51,6% dos casos, seguido pelo co-
mércio, com 39,8% da inadimplência 
detectada no mercado. Paulo Solmucci, 
presidente da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes (Abrasel), afirma 
que a preocupação com um aumento 
da inadimplência no setor é grande. 
Pesquisa da Abrasel realizada entre 21 
e 28 de junho mostra que em maio 
29% dos negócios registraram prejuí-
zo, e outros 36% apenas equilibraram 
as contas. Ou seja, mais da metade não 
conseguiu fazer margem para honrar o 
pagamento de crédito. “Apesar de regis-
trarem alta no movimento, 74% dizem 
não ter conseguido repassar o aumento 
dos custos, sendo que 45% reajusta-
ram abaixo da inflação, e outros 29% 
sequer modificaram os preços do car-
dápio”, diz. Solmucci afirma que a inje-

ção de liquidez na base da renda – com 
a antecipação do 13o de aposentados e 
pensionistas e o resgate de parcela do 
FGTS, assim como o Auxílio Brasil, é 
positiva para o setor. “Mas nossa infla-
ção, em que o peso de alimentos, ener-

gia e combustível é alto, supera os 15% 
ao ano. E o repasse médio foi de 6%. 
Não tem como equilibrar. Isso explica 
por quê, em nosso setor, a inflação dos 
últimos 12 meses foi praticamente a 
metade da inflação média no país”, afir-
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Maioria de pequenas e médias empresas ainda não 
recuperou faturamento pré-pandemia em 2022

(% que declara redução nas vendas)

Fonte: Pesquisa Sebrae/FGV fim de abril/começo de maio.
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ma. O executivo ressalta que, até agora, 
os donos de bares e restaurantes têm se 
dividido entre atrasar o pagamento de 
impostos e de crédito. “Muitas vezes, 
preferiram honrar os compromissos no 
banco, cujo atraso sai mais caro”, lem-
bra. Em maio, 42% dos bares e restau-
rantes enquadrados no Simples Nacio-
nal estavam com o imposto atrasado. 
Desses, entretanto, 53% aderiram ao 
programa de reescalonamento de dívi-
das (Relp), e tenderão daqui adiante a 
manter seus pagamentos em dia. “Se a 
situação não mudar, os empresários que 
ainda estão em aperto poderão privile-
giar o pagamento do Simples e deixar 
de pagar o banco”, afirma. Em maio, 
a inadimplência entre os tomadores de 
crédito do Pronampe era de 14%, e de 
28% em outras linhas regulares. 

De olho no impacto do aumento da 
inadimplência na disposição dos ban-
cos em emprestar, em abril o governo 
anunciou o programa Crédito Brasil 
Empreendedor, que entre outras ini-
ciativas relança o Pronampe e o Peac, 
para destravar o acesso de pequenas 
empresas a recursos. Com isso, espera 
movimentar R$ 87 bilhões em 2022 
e 2023. “O potencial de crédito a ser 
operado dependerá da quantidade de 
recursos que hoje já estão aplicados em 
operações voltará, o que é determina-
do pelo grau de inadimplência. Que, 
por ora, segue a média de mercado. A 
expectativa é que consigamos atingir 
uma boa marca nos próximos 2 anos, 
levando em conta o aumento da ca-
pacidade de alavancagem nas atuais 
condições do Pronampe, que reduziu 
a cobertura de risco de crédito de 85% 
para 20%”, diz Loureiro, do Ministé-
rio da Economia. 

Para Solmucci, entretanto, ainda 
que oferecer mais garantia para novos 
créditos seja positivo, seria necessário 
pensar em como mitigar a inadimplên-
cia. “Pedimos uma extensão do prazo 
de pagamento dos créditos tomados 
pelo Pronampe. Se podemos pagar 

impostos em 15 anos, não é melhor 
estender o prazo dessa linha de 5 para 
10 anos e viabilizar seu pagamento, do 
que o empresário desistir e o governo 
arcar com as garantias?”, questiona.

A bonança no filme
Correndo em paralelo a esse cenário 
preocupante, cuja extensão dos pro-
blemas ainda está por ser calculada, os 
especialistas identificam um sinal de 
alento a médio prazo, afirmando que o 
cenário de juros altos por um período 
mais longo, conforme o próprio Banco 
Central já sinalizou, com a convergên-
cia da inflação para a atual meta apenas 
em 2024, não comprometerá a ten-
dência de melhora do mercado como 
um todo. Isso graças à lista de inova-
ções que vêm se acumulando no cam-
po microeconômico e Legislativo, de 
mãos dadas ao aprimoramento da digi-
talização da economia. E que chegou, 

No primeiro trimestre 

foram concedidos  

R$ 59,1 bilhões em 

crédito para pequenos 

negócios, 19,5% menos 

que no mesmo  

período de 2021
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Taxa média de juros, % ao ano, 
por porte de empresa
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Grande Médio Micro Pequeno

Cheque especial 247,7

Adiantamento a depositantes 180,8

Crédito rotativo vinculado a cartão de crédito 172,7

Cartão de crédito - não migrado 126,9

Cartão de crédito - compra, fatura parcelada ou saque financiado 
pela instituição emitente

99,9

Cheque especial e conta garantida 93,2

Conta garantida 67

Capital de giro com prazo de vencimento inferior a 30 dias 48,8

Taxa média de juros (% a.a.), por modalidade  
de crédito, para pequenas empresas

Fonte: DataSebrae.

no final do ano passado, ao estabele-
cimento da primeira fase do chamado 
open finance, começando a estender aos 
demais setores do sistema financeiro a 
lógica de compartilhamento de dados 
instaurada pelo open banking. Um 
avanço importante de um processo que 
tomou impulso a partir de 2016, com 
a instalação de uma agenda positiva ca-
pitaneada pelo Banco Central focada 
na quebra do monopólio dos bancos 
sobre os dados cadastrais e transacio-
nais de seus clientes. Os quais, por sua 
vez, ganharam o poder de autorizar o 
compartilhamento dessas informações 
com outras instituições, em busca de 
uma melhor oferta de produtos finan-
ceiros, em forma e preço.  

“Como dizem nas startups, o BC 
brasileiro pivotou. Depois que cuidou 
da moeda e da solidez do sistema finan-
ceiro, olhou para os apelos da sociedade 
por aumento da eficiência e reagiu mais 
rapidamente do que os bancos”, diz 
Fernando Fontes, diretor-presidente da 
Cerc, especializada no registro de rece-
bíveis para operações de crédito. A em-
presa representa 80% do mercado de 
credenciadoras – CIP, TAG e B3 tam-
bém atuam no segmento –, reunindo 
nomes como PagSeguro, PayPal, Mer-
cado Pago e aplicativos como Uber. 
Com a ajuda do Banco Central e do 
Legislativo, o segmento de recebíveis 
também tem avançado na oferta de 
alternativas de crédito, garantido pelo 
registro centralizado desses ativos, dan-
do maior segurança em sua negociação. 
Esse mercado já tem beneficiado o setor 
agropecuário, assim como os negócios 
que operam com pagamento via cartão 
de crédito, cujo novo sistema para re-
cebíveis completou um ano em junho. 

E com o qual a Cerc já movimentou 
R$ 650 bilhões. Fontes estima que o 
mercado brasileiro de recebíveis movi-
menta por volta de R$ 13 trilhões por 
ano, podendo se transformar em um 
potente instrumento de crédito – ainda 

que discussões em torno de ajustes no 
sistema e preços praticados ainda este-
jam na agenda. “A Cerc cresceu quase 
dez vezes durante a pandemia porque 
estamos, de fato, criando mercados em 
lugares onde havia um ambiente de-
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Taxa média de inadimplência (%)

Fonte: DataSebrae.
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Grande Médio Micro Pequeno

sorganizado, que dificultava até o de-
senvolvimento de novos negócios”, diz 
Fontes. “Além de ser abundante, recebí-
vel é estratégico, principalmente para as 
pequenas empresas que precisam dele 
e não têm garantia para dar, mas têm 
contas a receber que podem ser usadas 
para conseguir capital de giro, financiar 
sua atividade. Há um movimento fly to 
quality nos bancos, de reduzir risco, e a 
única forma do pequeno se financiar é 
com garantia.” 

A lógica trazida pela obrigatorie-
dade do registro centralizado de rece-
bíveis – que permite garantir que ele 
existe, que não foi usado mais de uma 
vez, e que no momento em que virar 
dinheiro, chegará na mão correta – 
pode ser aplicada em vários ativos. As 
próximas implementações mais perto 
de acontecer são no setor imobiliário, 
para financiamento de construção de 
imóveis, e no mercado de duplicatas, 
que é o recebível mais abundante que 
temos, destaca Fontes. Por isso, o exe-
cutivo considera que haverá espaço de 
crescimento desse mercado, mesmo 
em uma conjuntura econômica pouco 
favorável. “E não vejo qualquer linha 
de governo que venha a vencer as elei-
ções que não seja apoiadora das mi-
crorreformas que melhoram a capaci-
dade da sociedade de se financiar”, diz. 
“O presidente Bolsonaro tem apoiado 
essa agenda. O ex-presidente Lula foi 
quem trouxe o consignado para o Bra-
sil, em 2002, que mudou a realidade 
do crédito pessoal no Brasil em tama-
nho, em custo e em prazo. Hoje temos 
um consignado que proporciona aces-
so a condições muito mais favoráveis, 
e que pode melhorar muito ainda, 
especialmente no segmento privado, 

onde há ainda muita dificuldade de 
implementação”, afirma.  

Outro campo em que o otimismo 
ganhou da pandemia é o de fintechs. 
“Estamos diante de um mercado com 
muitas oportunidades ainda por explo-
rar, nichos a atender, pois a realidade 
do setor de crédito ainda é de alta con-

centração nos seis principais bancos, 
no qual as fintechs ainda representam 
apenas 5%”, afirma Sandro Reiss, pre-
sidente da Associação Brasileira de Cré-
dito Digital. Reiss afirma que, ainda 
que o cenário de inflação e juros altos 
iniba a atividade econômica, em geral 
as fintechs trabalham com modelos de 
negócio e análise de risco sofisticados, 
competitivos nesse ambiente. “Além 
disso, os avanços como a adoção do 
Pix em 2021 tendem a reduzir custos 
transacionais, o que pode ampliar essa 
competitividade”, afirma. A virada 
brusca no cenário de juros, no Brasil e 
no mundo, entretanto, deixou marcas 
em muitas empresas, que tiveram que 
revisar suas operações para se adequar 
a um cenário em que levantar capi-
tal ficou mais caro e difícil. “Há um 
aprendizado aqui que deverá ficar para 
o setor”, diz Renan Schaefer, diretor 
executivo da ABFintech. “É preciso in-
vestimento em tecnologia para controle 
de inadimplência, gestão de risco, e cer-

O setor de crédito 

brasileiro ainda é  

muito concentrado  

nos seis principais  

bancos; as fintechs 

representam apenas 5% 

desse mercado
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2019 2020 2021

Aporte do acionista 37 43 46

Fdic 26 37 42

Capital próprio 23 31 29

Debêntures 11 17 25

Emissão de ações preferenciais 11 14 13

P2P 3 3 8

BNDES * 3 4

Fintechs: fontes de captação se diversificam,  
mas custo aumenta

Principais fontes  (% do total)

(% do total) 2019 2020 2021

Não captaram 31 14 29

Captaram mais de R$ 100 milhões 17 24 42

Extremos: aumentam empresas que não conseguiram captar,  
e as que captam acima de R$ 100 milhões

Taxa média (%) de captação

9,4

8,3

10,6

2019 2020 2021

Fonte: PWC/ABCD - Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2022. *Dado não disponível para 2019.

tamente não veremos cessão de crédito 
sem o devido critério. Aqui fará valer 
o diferencial de uma empresa tecnoló-
gica, que consegue antever comporta-
mentos e gerir corretamente sua expo-
sição”, afirma.

“Entre os financiadores com os quais 
trabalhamos, alguns realmente sentiram 
esse impacto, pois trabalhavam muito 
alavancados na captação de recursos, e 
agora tiveram de demitir, reduzir vo-
lume de operações, para reestruturar o 
negócio”, afirma Felipe Avelar, CEO da 
Finplace, que atua como intermediário 
entre cerca de 120 financiadores e 3,3 
mil tomadores de crédito. “Fazemos 
um escaneamento 100% digital dos 
últimos dez anos da vida da empresa 
obedecendo todas as políticas de pro-
teção de dados, e através de nosso al-
goritmo buscamos o match ideal para 
a necessidade de cada cliente”, descreve 
Avelar. Tal como Fontes, ele afirma que 
o espaço a ser explorado ainda é grande, 
a ponto de o cenário de juros não ser 
o fator mais preocupante, ao menos na 
demanda potencial. “Estamos falando 
de 5 milhões de empresas que sequer 
têm acesso. Muitas vezes são preteridas 
não por ter escore negativo, mas por 
não contar com qualquer informação 
sobre sua capacidade de pagamento”, 
diz. “Por isso, hoje nossa preocupação 
principal é com o feito indireto da Selic 
no PIB, que afeta a capacidade de cres-
cimento dessas empresas”, afirma.. 

Educação financeira 
também conta
Tão importante quando a questão de 
acesso e juros, outro ponto ressalta-
do pelos especialistas é a necessida-

de de se aprofundar a educação fi-
nanceira dos pequenos empresários. 
“Muitas vezes, o empreendedor sai 
em busca de crédito com a conta-
bilidade desorganizada, sequer com 
condições de declarar seu nível de 

faturamento”, afirma. “Nesse caso, a 
preocupação dele não está em saber 
qual a taxa de juros, mas o tamanho 
da prestação que terá que pagar no 
mês. E quando esse valor aumenta, 
ou o retorno de seus negócios não 
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Fonte: PWC/ABCD - Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2022.

acontece da forma esperada para 
bancar esse compromisso, ele entra 
para a inadimplência”, diz.

Diagnóstico compartilhado pela 
advogada catarinense Luana Me-
negat, CEO da Razonet, startup de 
contabilidade com 3 anos de mer-
cado, que há 4 meses ampliou sua 
linha de ação para o campo das fin-
techs. “Adotamos uma solução white 
label de serviços bancários para ofe-
recer a nossos clientes linhas de cré-
dito de várias instituições. A ideia é 
ampliar o assessoramento desses ne-
gócios ao campo do financiamento, 
colaborando para que essas empresas 
sejam bem-sucedidas”, afirma. Lu-
ana conta que entre os empresários 
que começa a atrair para esse servi-
ço – entre os 1,9 mil clientes que já 
possui na assessoria contábil, todos 
optantes do Simples Nacional ou do 
MEI –, as dúvidas são mais comple-
xas do que escolher entre linhas de 
crédito disponíveis no mercado. “É 
preciso começar da base, ajudando 
o empreendedor a definir o motivo 

do crédito, avaliar se a taxa de retor-
no desse investimento será maior do 
que a taxa de juros que estará con-
traindo, e se há margem para supor-
tar eventuais percalços no caminho”, 
enumera. Seus clientes pagam uma 
mensalidade fixa pelo serviço que, 
diz Luana, tem servido para ampliar 
a capacitação desse grupo. “Falta 
conhecimento de empreendedoris-

mo. Muitos que nos buscam ainda 
chegam pensando que seu objetivo 
principal é desenvolver suas ativi-
dades, e não compreendem que ao 
iniciar um negócio não se é mais um 
arquiteto ou um cozinheiro, mas um 
empresário, com muitas atribuições 
adicionais”, afirma.   

Giovanni também ressalta o de-
safio da calibragem das políticas pú-
blicas diante de leque tão diverso de 
realidades que habitam o universo de 
MEIs, micro e pequenas empresas. 
E, especialmente, sob um cenário de 
crescimento dos trabalhadores por 
conta própria formalizados, reflexo 
das transformações no mercado de 
trabalho. Recentemente, a Secretaria 
de Política Econômica do Ministério 
da Economia divulgou que no acumu-
lado de 12 meses até março deste ano 
foram criadas 3 milhões de MEIs no 
país, o que representa 75% do total de 
empresas abertas no período. “O nível 
de empreendedorismo por necessida-
de no Brasil é alto. São negócios vol-
tados à geração de renda, que diferem 
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do sentido capitalista de um negócio. 
São pessoas que podem abandonar 
essa condição caso o mercado de tra-
balho se recupere e consigam uma boa 
recolocação”, diz, diferenciando esse 
perfil dos negócios iniciados com base 
em ideias inovadoras e potencial de 
crescimento. “É preciso dividir bem 
esses grupos. Mas nunca esquecendo 
que, mais do que um tema de políti-
ca de crédito, pequenos negócios são 
primeiramente um tema de desenvol-
vimento econômico, e a partir daí é 
que políticas voltadas para esse públi-
co têm de ser pensadas”, diz. “Já está 
bem documentado que o aprofunda-
mento do sistema financeiro joga a 
favor do desenvolvimento econômico. 
Mas será preciso equilibrar políticas 
assistenciais, até para contribuir nessa 
transição do mercado de trabalho, da-
quelas de longo prazo que financiam 
inovação”, afirma.

Para pequenas empresas com po-
tencial de crescimento, Beviláqua 
junto a economistas do Ipea – Mau-
ro Oddo Nogueira, Paulo Nasci-
mento e Fabiano Pompermayer – e 
o economista-chefe do Banco do 
Nordeste, Luis Alberto Esteves, apre-
sentaram este ano uma nova proposta 
de programa de financiamento. Ela 
é formada por uma modalidade de 
empréstimo (ECR) e um modelo de 
equity (ISA) cujo respectivo pagamen-
to estaria vinculado ao faturamento 
da empresa contratante. De acordo 
aos autores, esse sistema de financia-
mento contaria com duas vantagens. 
A primeira, de poder ampliar o crédito 
a pequenos negócios com potencial de 
crescimento – eles ressaltam que não 
se trata de um programa social focali-

zado em empreendedores por necessi-
dade –, a partir de produtos que usam 
como garantia a capacidade futura 
de geração de renda, apoiando-a nas 
intempéries que possam acometê-las 
no início de seu negócio. Isso porque 
seu custo se torna variável: quando 
não consigam alcançar o faturamento 
projetado, seus compromissos seriam 
automaticamente postergados, sendo 
honrados pela Receita. A segunda, de 
colaborar para o aprimoramento da 
gestão desses negócios – e, consequen-
temente, para sua produtividade –, já 
que a concessão do financiamento es-
taria condicionada a uma capacitação 
prévia, para a elaboração de um plano 
de negócios a partir do qual a institui-
ção financeira calcularia a capacidade 
de alavancagem da empresa e estrutu-
raria a operação. “Se todo crédito que 
é contraído hoje será pago no futuro, 
é no futuro que as empresas têm que 
estar bem”, diz. “E estamos falando de 
empresas que, apesar de representarem 
mais de 90% do total, são responsá-

Uma das frentes de estudo 

para fortalecer o crédito 

são formas de compartilhar 

o risco de crédito de 

pequenos negócios dentro 

da cadeia de produção na 

qual estes estão inseridos

veis por apenas 30% do PIB, pois têm 
baixa produtividade. Imagina se con-
seguirmos torná-las mais produtivas, 
o salto de desenvolvimento que o país 
poderá registrar”, afirma. 

No Ministério da Economia, Mar-
co Aurelio Loureiro afirma que uma 
das frentes de estudo para fortalecer o 
crédito aos pequenos negócios é sobre 
formas de atrair a colaboração da ini-
ciativa privada aos fundos garantidores 
– como o FGO, no caso do Pronampe. 
A ideia é que grandes empresas com-
partilhem o risco de crédito de peque-
nos negócios que participem de sua 
cadeia de produção, provendo, entre 
outros, mais previsibilidade de recur-
sos a esses fundos. “Imagine uma gran-
de rede de frigoríficos que tem em sua 
cadeia várias pequenas empresas, cujo 
alto custo de financiamento acaba sen-
do incorporado nessa cadeia de produ-
ção. Será que essa grande companhia 
não teria interesse em participar de um 
programa normatizado e regulado que 
reduzisse o risco e barateasse o crédito 
desses pequenos empresários?”, ques-
tiona. “Essa é a pergunta que estamos 
nos fazendo agora. O desafio de bara-
tear o crédito de pequenas empresas 
é global, e soluções como essa estão 
sendo discutidas mundo afora. São 
alternativas que também podem co-
laborar para alimentar a demanda por 
qualificação dessas pequenas empresas, 
ao envolver como condição metas de 
aprimoramento desses negócios”, diz 
Loureiro. “Tudo isso está sendo conce-
bido como segundo passo na estrutu-
ração de um sistema de garantias para 
o Brasil que seja mais compartilhado 
de forma sustentável, e envolva menos 
ônus para o Estado.”   
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Pesquisa do PoderData, realizada en-
tre os dias 24 e 26 de abril, aponta 
que aproximadamente dois terços 
dos brasileiros são favoráveis à inter-
venção do governo na Petrobras para 
redução do preço da gasolina. Entre 
os indivíduos que pertencem a famí-
lias que têm renda até dois salários 
mínimos, o percentual de apoiado-
res da intervenção na Petrobras che-
ga a 77%, o maior entre as faixas de 
renda avaliadas. Os mesmos dois ter-
ços da população que são a favor da 
intervenção, apoiariam a privatiza-
ção da Petrobras, caso a alienação de 
ativos resulte na redução dos preços 
dos combustíveis. Esses dados são 
de pesquisa do Instituto de Pesqui-
sas Sociais, Políticas e Econômicas 
(Ipespe), realizada entre os dias 16 e 
18 de maio.

As opiniões, aparentemente con-
flitantes, revelam que o posiciona-
mento dos brasileiros sobre a gestão 
da Petrobras está mais relacionado a 
questões de ordem práticas do que 
ideológicas. Talvez boas pistas so-

bre esses posicionamentos possam 
ser dadas pela Pesquisa Nacional de 
Orçamentos Familiares (POF), rea-
lizada periodicamente pelo IBGE. A 
última foi realizada entre os anos de 
2017 e 2018.

A POF, como o nome já sugere, 
pesquisa os orçamentos dos domi-
cílios brasileiros com o objetivo de 
identificar os padrões de consumo 
das famílias. É a partir dela que o 
IBGE define a cesta “típica” de bens e 
serviços consumidos por famílias bra-
sileiras que possuem renda familiar 
entre um e 40 salários mínimos. Essa 
cesta é usada para o cálculo do Índi-
ce de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que é considerado o índice 
de preços oficial do Brasil, também 
utilizado para a fixação das metas 
de inflação a serem perseguidas pelo 
Banco Central.

O Centro de Estudos em Regu-
lação e Infraestrutura da Fundação 
Getulio Vargas (FGV CERI) tem se 
debruçado sobre a “Pobreza ener-
gética” (grosso modo, área de pes-

Por que o controle de preços no 
Brasil é tão popular?

Rafael Martins de Souza
Pesquisador do FGV CERI. Doutor em economia pela FGV EPGE
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quisa que se dedica a entender as 
condições de acesso a serviços de 
energia). Em suas análises, o FGV 
CERI tem explorado os dados da 
POF e do IPCA de forma mais 
ampla, buscando entender em que 
condições o brasileiro obtém aces-
so a serviços de infraestrutura (sa-
neamento básico, energia elétrica, 
combustíveis, mobilidade urbana, 
por exemplo). Alguns números são 
bem reveladores.

Os dados da POF indicam que 
os brasileiros comprometiam em ja-
neiro de 2018, em média, 5,19% da 
renda bruta domiciliar com energia 
na habitação. As fontes de energia 
consideradas são: energia elétrica, gás 
encanado, gás de botijão, querosene, 
álcool, lenha, carvão e óleo diesel. 
Ainda, 10% dos domicílios brasilei-
ros consumiam 8,43%, ou mais, da 
sua renda com a aquisição de energia. 
Os números também revelam as nos-
sas desigualdades regionais. Na Re-
gião Norte, esse número é 13,03%, 
no Nordeste 9,37%. No Maranhão, 
Pará e Amazonas os percentuais são 
superiores a 14%.

Entre os preços de energia, a 
energia elétrica tem um papel im-
portante no consumo domiciliar. 
Considerando o grupo dos domicí-
lios que estão entre os 10% com as 
menores rendas disponíveis domici-
liares per capita, 14,21% da renda 
é usada para o pagamento da tarifa 
de energia elétrica. Esse número é 
mais de dez vezes superior ao que os 
domicílios que possuem moradores 
entre os 10% mais ricos: 1,36% da 
renda, em média, é comprometida 
com eletricidade.

Os dados do IPCA também são 
reveladores. Os preços do grupo de 
transportes apresentaram variação 
de 19,7% nos últimos 12 meses 
terminados em abril. O índice ge-
ral, que apresenta crescimento de 
12,13% nos últimos 12 meses, teve 
4,08 pontos percentuais causados 
por esse grupo. O peso de trans-
portes nos orçamentos familiares, 
21,93% em abril de 2022, faz com 
que as variações de preços atrelados 
à energia sejam muito sentidas pelas 
famílias. O gás encanado, principal 
fonte energética utilizada para a coc-
ção de alimentos, apresenta variação 
de 35,21% nos últimos 12 meses.

Os números apresentados evi-
denciam de maneira inconteste 
que os preços da energia afetam a 
parte mais sensível do corpo do ser 

humano: o bolso. A conjuntura in-
ternacional (a invasão da Ucrânia 
pressiona fortemente os preços dos 
combustíveis) e o calendário elei-
toral fazem com que os impulsos 
populistas pareçam especialmente 
tentadores aos políticos neste mo-
mento. Enquanto a Petrobras for 
price maker no mercado nacional, 
é importante que exista uma gover-
nança robusta que a mantenha imu-
ne a tentativas de controle artificial 
de preços. Também é necessária a 
definição de uma política tributá-
ria adequada, com vistas a suavizar 
os impactos aos contribuintes, pre-
servar a arrecadação e correto grau 
de autonomia aos entes federativos, 
bem como impedir que as unidades 
da Federação se tornem sócias de 
conflitos geopolíticos.  
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orçamentos familiares, 

21,93% em abril de 2022, 

faz com que as variações 

de preços atrelados à 
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A atual agenda do setor energético 
mundial tem a questão da transição 
energética como uma de suas princi-
pais pautas. Contudo, as abordagens 
desse processo não se limitam à des-
carbonização ou seus efeitos climáti-
cos, mas abarcam também aspectos 
de ordem social e de governança. Por 
isso, toda a estratégia voltada para 
a questão da sustentabilidade deve 
estar associada também aos seus im-
pactos diretos e indiretos no âmbito 
social no qual as empresas estão dire-
tamente envolvidas.

A agenda ESG – environmental so-
cial and governance – vem pautando as 
decisões de diversos stakeholders repre-
sentando, portanto, riscos e oportuni-
dades que tendem a afetar a capacida-
de de uma empresa de criar valor no 
longo prazo. Assim, as discussões em 
torno dessa agenda não devem passar 
despercebidas pelo setor de óleo e gás. 
Pelo contrário: suas empresas têm um 
papel essencial nesse contexto, deven-
do atuar de forma ativa, buscando 
incorporar os aspectos dessa agenda e 
promover o diálogo em torno de suas 

conjunto de oportunidades na busca 
por um segmento mais competitivo. 

Sob a ótica ambiental, é válido 
destacar a importância da contribui-
ção das empresas de O&G por meio 
da sua expertise técnica e cultura de 
inovação, além da capacidade de mo-
bilização de recursos para a realização 
de investimentos em PD&I – Pesqui-
sa, Desenvolvimento e Inovação – e 
na viabilização de tecnologias de des-
carbonização que ainda estão em es-
tágios iniciais. A expansão dessas tec-
nologias e a redução dos seus custos 
dependem de recursos de engenharia 
e gerenciamento de projetos em larga 
escala, que são expertises associadas às 
grandes empresas de O&G.1

Do ponto de vista social, vale des-
tacar o aspecto da transição energética 
justa, ou seja, aquela que busca con-
ciliar as preocupações em relação às 
mudanças climáticas com questões de 
ordem socioeconômica. Nessa aborda-
gem, a indústria de O&G ganha rele-
vância pela sua capacidade de geração 
de empregos e de renda, sobretudo 
em países como o Brasil. Portanto, é 

ESG além das renováveis: 
oportunidades para o setor de O&G

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

temáticas principais, indo muito além 
da questão ambiental. 

Se a exigência dessa agenda fosse 
antes um aspecto cada vez mais rele-
vante para assegurar a financiabilidade 
de uma empresa ou segmento, a visão 
das métricas ESG como oportunidade 
para geração de negócios, melhorias 
em eficiência, atração de talentos e de 
estabelecimento de um melhor diálogo 
com a sociedade agora tem se consoli-
dado. Pesquisa da consultoria McKin-
sey reforça ainda que as práticas ESG 
estão relacionadas com o fluxo de cai-
xa de cinco formas principais: 

facilitando o crescimento de (i) 
receita, 
reduzindo custos, (ii) 
minimizando intervenções re-(iii) 
gulatórias e legais, 
aumentando a produtividade (iv) 
dos funcionários e 
otimizando investimento e (v) 
gastos de capital. 

A agenda ESG representa a opor-
tunidade para a criação de valor. O se-
tor de O&G tem na agenda ESG um 
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preciso considerar, dentro do contexto 
da transição energética, as particulari-
dades de cada país sob a ótica social e 
como a indústria de O&G contribui 
dentro dessa perspectiva.

Com relação à governança, esta não 
deve estar vinculada apenas ao atendi-
mento de leis, regulamentos e regras, 
mas também ao bem-estar dos cola-
boradores e das populações nas adja-
cências ou impactadas pelas atividades 
da empresa, os desdobramentos sobre 
a cadeia produtiva, os riscos políticos, 
além do estabelecimento de métricas 
relativas a temas como direitos huma-
nos, bem-estar e meio ambiente. As-
sim, o fortalecimento da governança 
das empresas de O&G e o alinhamen-
to a essa perspectiva são requisitos para 
a plena convergência dessa indústria 
com a transição energética.

Outrossim, a indústria de O&G 
está ligada também a outro aspecto 

essencial e que toca os parâmetros da 
agenda ESG de forma transversal que 
é a segurança energética. É premente 
coadunar a diversificação das matri-
zes energéticas – e participação cada 
vez mais pronunciada de fontes reno-

váveis – à segurança do suprimento, 
conferida pela indústria de O&G.

Segurança energética
Ainda sobre esse tema, no contexto 
atual, a preocupação primária não é 
mais sobre a antecipação ou o adia-
mento da transição, mas sim sobre a 
questão da segurança do suprimento, 
papel hoje conferido pelos combustí-
veis fósseis. A busca é pela diversifica-
ção das fontes e da redução da depen-
dência dos combustíveis fósseis, mas 
mesmo um futuro descarbonizado 
não será um futuro sem a participa-
ção dos hidrocarbonetos.

O processo de transição energética 
é inevitável e há uma sinalização ine-
quívoca na direção da descarboniza-
ção. Dados da International Energy 
Agency (IEA) indicam que, após anos 
praticamente estagnado, o investi-

*Os dados de 2022 são estimativas. Fonte: IEA. World Energy Investment. 2022.

Figura 1 Investimento em energias limpas, 2017-2022
(em US$ bi)
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mento em energias limpas subiu em 
2021 e, em 2022, estima-se que pode 
superar US$ 1,4 trilhão, correspon-
dendo a quase 75% do crescimento 
dos investimentos totais em energia.2

 Vale mencionar que as soluções e 
desenhos para o net zero são diversos, 
uma vez que não há uma solução úni-
ca que caiba a todos os países. Assim, 
é necessário considerar as realidades 
e potencialidades de cada economia, 
onde cada nação deve pensar a tran-
sição que melhor couber do ponto de 
vista da custo-efetividade.

Estudos recentes têm analisado 
projeções de cenários de longo prazo 
(2019-2050) que visam entender o 
comportamento da demanda mun-
dial por petróleo – figura 2 (IBP, 
2022). A maioria dos cenários confir-
ma a tendência de redução dessa de-
manda, diagnosticando um ponto de 
inflexão no quinquênio 2025-2030, 
podendo marcar a última janela de 

oportunidade para exploração e ren-
tabilização desses recursos. 

As projeções da IEA e da British 
Petroleum (BP) evidenciam uma 
queda ainda mais acentuada na de-
manda. As premissas dessas institui-
ções consideram mudanças sociais e 

setoriais mais profundas, de forma 
a zerar as emissões líquidas de car-
bono do setor energético até 2050 e 
atingir os objetivos estabelecidos no 
Acordo de Paris.

Contudo, o setor de óleo e gás se-
guirá sendo essencial para viabilizar a 
transição energética, garantindo a se-
gurança do abastecimento bem como 
a expertise e os recursos para investi-
mento em tecnologias direcionadas 
ao processo de descarbonização. Nes-
se sentido, os esforços da indústria es-
tão voltados para entregar um barril 
de petróleo mais resiliente, com um 
baixo custo de produção e com uma 
baixa taxa de emissão de CO2.

Países que buscam investir em tec-
nologias de produção mais eficientes 
e que emitem uma quantidade me-
nor de CO2 durante a produção, 
possuem vantagens competitivas que 
podem assegurar posições estratégi-
cas na indústria mundial de petró-

É necessário considerar as 

realidades e potencialidades 

de cada economia, onde 

cada nação deve pensar 

a transição que melhor 

couber do ponto de vista da 

custo-efetividade

20

35

50

65

80

95

110

125

2019 2020 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050

OPEC (Reference) IEA (Stated Policies)

BP (Net Zero) Shell (Sky)

BP (New Momentum)

Shell (Waves)

IEA (Net Zero)

Fonte: IBP, 2022.

Figura 2 Projeções de longo prazo da demanda por petróleo
(2019-2050, milhões de barris por dia)
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Os aumentos de eficiência energética 
em seus processos industriais, incluindo 
o refinamento, o zeramento das quei-
mas de flaring, redução nas emissões 
de metano, investimentos em energias 
renováveis e no mercado de carbono e 
o comprometimento de emissões líqui-

É sempre bom lembrar  

que o Brasil ocupa  

uma posição de  

destaque no que se  

refere à transição para  

uma economia de  

baixo carbono

leo. A figura 3 apresenta os valores 
de intensidade de CO2 provenientes 
das atividades de produção de petró-
leo para vários países. 

É sempre bom lembrar que o 
Brasil ocupa uma posição de desta-
que no que se refere à transição para 
uma economia de baixo carbono. 
Isso ocorre devido a fatores como: 
expressiva participação de fontes re-
nováveis na matriz energética nacio-
nal (cerca de 46%, ante média global 
de 14%),3 baixo teor de emissão de 
CO2 na produção de petróleo e in-
vestimento em tecnologias pioneiras 
de descarbonização. 

Para além do deslocamento de 
óleos menos eficientes do ponto 
de vista da emissão de CO2 na sua 
produção, vale destacar os compro-
missos, aportes tecnológicos e inves-
timentos que o setor de óleo e gás 
enseja na direção de sua obrigação 
com a transição energética. 

Fonte: IBP, 2022.

Figura 3 Intensidade de carbono da produção de petróleo 
(2019, kgCO

2
/boe)

das zero estão entre os exemplos mais 
simples perseguidos pelo setor.     

Dessa forma, a questão da transição 
energética e a agenda ESG não deverão 
levar a uma perda de protagonismo do 
petróleo na matriz energética do fu-
turo. Pelo contrário: o setor de O&G 
converge com essa pauta na medida 
que se mostra essencial justamente 
no sentido de viabilizar a transição, 
ao mesmo tempo em que garante a 
segurança do abastecimento e contri-
bui para a viabilização do desenvolvi-
mento de novas tecnologias por meio 
da sua expertise e da sua capacidade de 
mobilização de recursos. 

1IEA. The oil and gas industry in energy transitions. 
2020.

2IEA. World Energy Investment. 2022. As ener-
gias limpas incluem: VEs, CCUS, grids e arma-
zenamento, eficiência energética, nuclear e 
renováveis.

3EPE. Balanço Energético Nacional (BEN). 2022.
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Notas
Nessa seção são publicados os índices da FGV mais utilizados pelo mercado, como o IGP-M, o 
IPC e o INCC, com as variações no ano e em 12 meses já calculadas. 

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/06/2022

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

Mai.                  1.166,542  0,69 7,17 10,56 1.183,953 0,52 7,54 10,72 1.422,937 0,55 8,28 10,50 1.013,164 2,28 5,28 11,59
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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

Mai. 704,878 0,50 3,75 10,28 504,433 970,279 1358,648 6.644,66 0,45 4,96 11,90 6.412,88 0,47 4,78 11,73
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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

 100,4 99,7 100,4 100,6 80,3

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

Mai. 640,843 0,42 5,06 12,28 - 723,55 777,93
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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 87,20 1,65 0,17 103,36 103,91

Fev. 0,15 0,43 79,08 87,39 -3,46 -0,08 79,79 91,73

Mar. -2,03 -0,14 81,01 87,08 -6,81 -0,93 83,59 89,48

Abr. -2,44 -1,11 83,35 87,36 -10,80 -2,64 73,63 79,22

Mai. -0,37 0,05 90,99 87,29 -12,07 -4,13 86,70 85,19

Jun. -1,34 -0,69 85,80 86,58 -12,51 -5,37 87,54 87,90

Jul. -1,51 -1,26 93,44 86,04 -11,93 -6,22 96,31 91,59

Ago. -1,59 -1,59 96,21 86,84 -10,62 -6,39 102,25 96,20

Set. -1,28 -1,29 91,77 86,84 -9,74 -6,51 98,14 94,48

Out. -1,00 -1,23 97,02 88,69 -9,48 -7,34 98,87 93,82

Nov. -1,06 -1,27 87,97 86,78 -9,47 -8,25 92,44 92,15

Dez. -1,08 -1,08 76,93 86,05 -9,70 -9,70 93,86 90,85

2020        

Jan. -0,82 -1,00 80,02 87,06 -15,08 -11,11 87,77 88,89

Fev. -0,55 -1,19 78,86 87,47 -8,33 -10,47 80,12 88,56

Mar. -1,66 -0,99 77,89 80,51 -5,85 -9,53 83,25 89,02

Abr. -8,35 -2,90 60,28 64,67 -2,48 -7,25 80,80 87,00

Mai. -11,30 -5,39 71,17 69,94 -3,15 -6,29 81,67 81,13

Jun. -10,84 -5,62 78,38 76,73 -2,82 -5,15 86,50 85,87

Jul. -9,55 -5,64 90,99 83,82 -2,16 -4,26 97,64 93,48

Ago. -8,55 -5,68 93,90 86,22 -2,10 -4,25 100,45 93,98

Set. -7,09 -5,43 95,37 88,53 -2,35 -4,38 94,06 89,62

Out. -6,27 -5,51 97,34 89,71 -2,76 -4,25 92,82 87,34

Nov. -5,47 -5,16 90,22 90,23 -3,34 -4,18 84,06 84,12

Dez. -4,45 -4,45 83,33 90,44 -3,38 -3,38 90,25 86,74

2021        

Jan. 2,36 -4,21 81,91 91,25 0,31 -1,96 88,04 90,38

Fev. 1,33 -4,17 79,08 89,49 -3,02 -2,49 74,78 87,57

Mar. 4,35 -3,09 86,09 87,29 -2,01 -2,45 83,28 88,37

Abr. 10,54 1,17 81,29 85,76 -0,62 -2,82 83,78 90,09

Mai. 13,17 4,90 88,35 86,97 1,80 -1,49 91,18 90,04

Jun. 12,99 6,65 87,89 86,56 2,19 -1,07 90,02 90,15

Jul. 11,03 7,04 92,28 85,37 1,38 -1,45 94,93 90,34

Ago. 9,31 7,24 93,38 85,00 0,98 -1,41 99,02 92,33

Set. 7,55 6,46 91,49 84,63 1,25 -0,76 97,11 92,12

Out. 5,74 5,66 89,73 84,21 0,62 -0,61 88,39 83,99

Nov. 4,74 5,02 86,29 84,33 0,96 0,54 87,93 87,07

Dez. 3,93 3,93 79,21 86,58 1,03 1,03 91,83 88,49

2022        

Jan. -7,30 3,14 75,93 84,96 -6,97 0,42 81,90 83,83

Fev. -5,71 2,79 75,87 85,54 -3,18 1,02 75,74 88,72

Mar. -4,38 1,80 84,45 86,04 -1,77 1,10 84,11 89,54

Abr. -3,41 -0,32 80,92 86,16 -1,33 0,81 83,74 89,90
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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 98,57 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 88,86 84,88 83,88 79,64 102,63 94,56 97,78 75,98 92,85 77,37 95,08

2016 -5,98 – 83,50 83,44 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 85,56 83,52 76,13 80,41 90,03 92,30 103,38 72,43 88,32 75,00 92,90

2018 1,11 – 86,31 86,32 86,93 78,78 78,41 90,67 93,07 108,57 77,58 88,41 80,90 92,61

2019              

Jan. -2,47 0,43 77,84 85,40 85,88 75,60 76,43 87,57 97,76 104,01 63,39 82,74 70,16 84,70

Fev. 0,71 0,51 78,99 86,43 85,24 76,86 76,61 90,35 98,04 105,23 75,31 76,90 85,82 83,43

Mar. -1,32 -0,02 80,68 86,61 86,02 77,21 77,36 90,92 97,76 105,23 73,26 80,90 76,53 85,62

Abr. -1,22 -0,89 84,57 88,05 88,14 84,64 80,93 89,61 101,36 106,64 79,26 81,08 86,94 89,50

Mai. 1,38 0,66 91,53 87,26 87,85 87,24 80,35 93,18 98,63 106,27 86,11 90,16 90,79 95,49

Jun. 0,32 -0,01 85,59 86,58 85,37 78,37 78,52 92,37 98,94 100,71 76,55 87,26 73,42 89,64

Jul. 0,02 -0,53 93,08 85,22 84,73 81,93 76,42 92,36 94,38 103,08 84,00 93,39 85,97 99,75

Ago. -0,27 -0,89 95,45 86,19 84,04 80,93 76,37 94,74 93,48 105,03 85,24 96,24 91,16 102,38

Set. -0,05 -0,53 90,97 86,41 83,15 77,55 77,66 93,40 92,71 103,12 79,53 91,53 84,89 99,37

Out. 0,23 -0,34 96,79 88,10 81,36 79,40 77,38 91,44 95,24 105,84 85,98 94,32 98,00 108,22

Nov. 0,15 -0,25 87,41 86,22 81,40 77,92 78,08 93,47 96,91 104,29 77,21 85,75 84,45 99,19

Dez. 0,19 0,19 74,81 85,08 79,42 70,45 78,60 97,20 98,69 104,90 59,31 77,64 63,33 85,34

2020              

Jan. 1,55 0,50 79,05 86,75 83,37 79,80 77,94 98,64 99,50 105,75 66,02 81,49 71,83 84,21

Fev. 0,59 0,17 78,71 87,26 87,09 80,01 79,53 98,75 102,60 109,80 71,57 79,07 76,75 81,93

Mar. -1,07 0,25 77,21 79,23 81,31 70,98 63,74 97,68 78,76 108,04 69,50 79,67 68,88 79,39

Abr. -9,13 -2,28 57,70 61,73 57,90 51,14 39,00 82,00 55,39 107,44 37,74 66,78 13,06 66,32

Mai. -12,35 -5,26 69,85 68,29 62,74 57,93 45,09 95,03 83,44 98,45 52,83 77,03 27,49 76,97

Jun. -11,88 -5,69 77,36 75,72 63,98 64,36 58,94 91,90 106,20 101,02 59,45 82,52 47,87 85,08

Jul. -10,51 -5,83 90,16 82,59 74,82 74,02 72,30 96,57 109,02 104,41 70,76 95,22 71,79 94,94

Ago. -9,40 -5,88 93,07 85,83 77,05 75,27 78,62 100,77 105,05 105,44 72,90 98,21 82,06 95,87

Set. -7,71 -5,58 95,53 88,92 81,66 83,71 82,97 101,18 106,31 108,78 80,12 96,91 86,67 101,36

Out. -6,73 -5,68 97,91 89,96 84,69 87,67 86,91 98,70 106,02 107,58 87,86 97,38 90,10 104,60

Nov. -5,75 -5,29 90,99 90,81 86,44 90,07 87,50 97,87 107,88 108,32 86,96 88,77 86,59 97,60

Dez. -4,60 -4,60 82,46 90,71 99,07 93,45 93,68 96,44 101,22 105,47 80,43 84,05 72,23 86,96

2021              

Jan. 2,64 -4,51 81,14 91,05 89,68 92,70 94,84 94,42 98,92 110,06 77,31 83,99 69,09 83,33

Fev. 1,90 -4,39 79,62 89,57 91,17 94,94 87,90 95,61 97,39 113,21 82,39 79,45 70,40 80,51

Mar. 5,20 -3,18 86,44 87,07 90,35 93,99 83,39 98,07 90,06 111,54 90,63 87,74 77,12 83,94

Abr. 12,13 1,71 80,97 85,09 90,63 93,80 77,63 86,89 95,45 108,43 83,98 83,78 69,56 78,57

Mai. 14,80 5,78 88,00 86,49 94,26 94,57 78,16 90,13 102,06 108,35 90,54 91,12 68,96 88,06

Jun. 14,53 7,72 87,62 86,32 94,21 96,56 77,93 94,43 104,72 107,48 90,80 91,55 63,04 86,89

Jul. 12,40 8,22 91,95 84,99 92,46 94,05 75,76 97,38 93,59 107,93 96,33 95,35 64,88 93,23

Ago. 10,48 8,45 92,67 84,58 92,40 94,25 77,71 94,98 98,60 107,61 95,56 96,31 67,34 94,94

Set. 8,43 7,46 90,78 84,09 89,74 96,00 75,57 96,10 98,64 108,86 91,87 93,46 66,61 95,73

Out. 6,43 6,52 89,90 83,94 87,44 91,59 70,86 100,24 95,54 110,16 94,85 90,84 65,12 94,15

Nov. 5,25 5,63 86,09 83,81 85,29 92,34 72,05 99,37 93,28 109,78 90,68 86,24 68,64 91,52

Dez. 4,32 4,32 77,62 86,03 86,62 92,15 71,74 99,66 96,20 112,52 83,48 80,66 60,24 80,39

2022              

Jan. -7,35 3,50 75,18 84,70 83,20 89,70 70,53 102,40 89,60 110,84 70,92 79,50 51,32 76,89

Fev. -6,03 3,03 75,89 85,07 86,84 89,10 69,49 100,18 95,23 106,56 78,64 77,43 58,55 76,98

Mar. -4,71 1,89 84,49 85,70 87,91 93,80 68,43 99,75 101,28 109,57 95,10 85,99 67,16 83,15

Abr. -3,67 -0,46 80,56 85,76 86,89 90,63 71,34 104,31 106,54 111,36 79,73 83,82 60,35 81,14
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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 2.813 2.645 1.699 1.109 5.207 6.827 2.099 255.655

Fev. 12,6 55,3 63,2 2.823 2.645 1.690 1.118 5.179 6.987 2.100 255.425

Mar. 12,8 55,2 63,4 2.811 2.661 1.663 1.121 5.151 6.952 2.069 254.213

Abr. 12,6 55,5 63,6 2.797 2.653 1.669 1.106 5.121 7.007 2.052 254.582

Mai. 12,4 55,8 63,7 2.777 2.639 1.673 1.096 5.091 6.921 2.040 254.173

Jun. 12,1 56,0 63,7 2.778 2.633 1.701 1.096 5.089 7.010 2.029 255.232

Jul. 12,0 56,1 63,7 2.771 2.632 1.732 1.096 5.083 6.874 2.034 255.228

Ago. 11,9 56,1 63,7 2.783 2.646 1.735 1.098 5.124 6.936 2.036 256.721

Set. 11,9 56,2 63,8 2.782 2.644 1.706 1.089 5.111 7.113 2.046 257.494

Out. 11,8 56,3 63,8 2.803 2.645 1.682 1.092 5.166 7.274 2.063 260.339

Nov. 11,3 56,5 63,7 2.816 2.654 1.723 1.089 5.200 7.284 2.060 262.658

Dez. 11,1 56,5 63,6 2.807 2.638 1.728 1.089 5.196 7.184 2.068 262.237

2020           

Jan. 11,4 56,2 63,4 2.813 2.641 1.750 1.090 5.133 7.231 2.081 261.893

Fev. 11,8 55,9 63,4 2.816 2.669 1.756 1.090 5.115 7.179 2.078 260.898

Mar. 12,4 55,0 62,7 2.839 2.694 1.781 1.092 5.082 7.070 2.096 258.753

Abr. 12,7 53,2 60,9 2.870 2.721 1.819 1.099 5.038 7.104 2.113 253.126

Mai. 13,1 51,1 58,8 2.918 2.743 1.894 1.108 5.020 7.166 2.118 247.455

Jun. 13,6 49,5 57,3 2.963 2.726 1.872 1.113 5.080 7.523 2.147 243.450

Jul. 14,1 48,7 56,7 2.998 2.726 1.961 1.109 5.151 7.653 2.177 242.291

Ago. 14,8 48,5 57,0 2.993 2.728 1.934 1.094 5.206 7.729 2.168 241.339

Set. 14,9 49,0 57,6 2.995 2.728 1.947 1.079 5.294 8.001 2.142 243.889

Out. 14,6 50,0 58,6 2.952 2.731 1.857 1.049 5.284 7.761 2.111 245.718

Nov. 14,4 50,8 59,3 2.921 2.717 1.819 1.034 5.201 7.686 2.096 246.858

Dez. 14,2 51,1 59,5 2.877 2.696 1.827 1.024 5.197 7.169 2.096 245.074

2021           

Jan. 14,5 51,1 59,7 2.870 2.682 1.826 1.038 5.155 7.086 2.084 244.384

Fev. 14,6 51,1 59,8 2.845 2.649 1.766 1.039 5.184 6.812 2.077 242.583

Mar. 14,9 50,9 59,8 2.853 2.645 1.801 1.037 5.080 6.898 2.153 242.711

Abr. 14,8 51,1 60,0 2.819 2.642 1.792 1.034 5.022 6.677 2.112 241.021

Mai. 14,7 51,4 60,3 2.817 2.616 1.826 1.035 4.983 6.777 2.126 242.634

Jun. 14,2 52,1 60,8 2.774 2.629 1.804 1.029 4.960 6.629 2.035 242.286

Jul. 13,7 52,8 61,2 2.749 2.605 1.796 1.014 4.946 6.689 2.068 243.617

Ago. 13,1 53,4 61,5 2.710 2.584 1.746 1.012 4.900 6.624 2.062 243.009

Set. 12,6 54,1 61,9 2.663 2.549 1.723 997 4.745 6.544 2.034 242.048

Out. 12,1 54,6 62,1 2.623 2.511 1.637 995 4.722 6.592 2.027 241.043

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.589 2.482 1.629 989 4.706 6.471 2.013 240.505

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.568 2.467 1.628 1.001 4.730 6.141 2.018 240.690

2022           

Jan. 11,2 55,3 62,3 2.593 2.491 1.661 1.006 4.663 6.263 2.028 242.270

Fev. 11,2 55,2 62,2 2.596 2.503 1.675 1.025 4.628 6.216 2.035 242.005

Mar. 11,1 55,2 62,1 2.606 2.523 1.674 1.031 4.616 6.258 2.041 243.116

Abr. 10,5 55,8 62,4 2.596 2.525 1.733 1.027 4.576 6.040 2.042 245.486

Mai. 9,8 56,4 62,5 2.613 2.508 1.776 1.024 4.638 5.945 2.077 249.849
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Tabela de correspondência dos índices econômicos que eram publicados na  
revista Conjuntura Econômica até a edição de setembro de 2021

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

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

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

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

Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

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

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

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

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

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

6 II INCC-DI - Total - Média Geral 160868

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

8 II IGP-10 209425

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FGVDADOS

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

5 III IPC/BR-DI – Brasil – DI 1431264

1 III IPC/BR-DI Alimentação 1431265

1A III IPC/BR-DI Gêneros alimentícios 1431266

1B III IPC/BR-DI Alimentação fora 1431414

2 III IPC/BR-DI Habitação 1431428

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

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

2C III IPC/BR-DI Mobiliário 1431439

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

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

2EA III IPC/BR-DI Eletrodomésticos 1431448

2EB III IPC/BR-DI Equipamentos eletrônicos 1431455

2F III IPC/BR-DI Utensílios diversos 1431460

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

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

2GC III IPC/BR-DI Material hidráulico 1431477

2GD IV IPC/BR-DI Material elétrico 1431479

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

3 IV IPC/BR-DI Vestuário 1431492

3A IV IPC/BR-DI Roupas 1431493

3B IV IPC/BR-DI Calçados 1431515

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4C IV IPC/BR-DI Cuidados pessoais 1431566

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

5A IV IPC/BR-DI Educação 1431583

5AA IV IPC/BR-DI Cursos formais 1431584

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

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

5B IV IPC/BR-DI Leitura 1431600

5C IV IPC/BR-DI Recreação 1431604

6 IV IPC/BR-DI Transportes 1431623

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

FGVDADOS

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

6B IV IPC/BR-DI Transporte próprio 1431636

6BA IV IPC/BR-DI Veículos 1431637

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

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

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

7 IV IPC/BR-DI Despesas diversas 1431659

7A IV IPC/BR-DI Fumo 1431660

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

7C IV IPC/BR-DI Comunicação 1431678

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

8A V IPC/RJ-DI Alimentação 1439878

8B V IPC/RJ-DI Habitação 1440004

8C V IPC/RJ-DI Vestuário 1440062

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

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

8F V IPC/RJ-DI Transportes 1440178

8G V IPC/RJ-DI Despesas diversas 1440211

8H V IPC/RJ-DI Comunicação 1440228

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

9A V IPC/SP-DI Alimentação 1440109

9B V IPC/SP-DI Habitação 1444241

9C V IPC/SP-DI Vestuário 1444298

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

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

9F V IPC/SP-DI Transportes 1444413

9G V IPC/SP-DI Despesas diversas 1444447

9H V IPC/SP-DI Comunicação 1444466

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

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

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

18 V IPC/PE-DI – Recife – DI  1437797

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

6 VI INCC-DI – Total – Média Geral 160868

1 VI INCC-DI – Mão de Obra 160906

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

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

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

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

35 VI Índice de Custo de Edificações 159428

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

FGVDADOS

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

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

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

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

10 VI ICC-RJ – Mão de Obra 159401

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

15 VI ICC – Belo Horizonte – Total 160957

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

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

18 VI ICC – Brasília – Total 160981

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

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

36 VI ICC – Porto Alegre – Total 161252

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

38 VI ICC – Porto Alegre – Mão de Obra 161279

48 VI ICC – Recife – Total 161287

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

50 VI ICC – Recife – Mão de Obra 161309

51 VI ICC – Salvador – Total 161317

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

53 VI ICC – Salvador - Mão de Obra 161333

54 VI ICC – São Paulo - Total 161341

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

56 VI ICC – São Paulo - Mão de Obra 161368

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FGVDADOS

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

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

65A VII INCC por estágios - DI - Serviços 1004890

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

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

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

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

70A VII INCC por estágios - DI - Auxiliar 1004912

71A VII INCC por estágios - DI - Técnico 1004913

72A VII INCC por estágios - DI - Especializado 1004914

Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

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

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

37 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação 157972

38 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Terraplenagem 157956

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

39A VIII Índice de Obras Rodoviárias - Drenagem 1002385

39B VIII Índice de Obras Rodoviárias - Sinalização Horizontal 1002386

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

39D VIII Índice de Obras Rodoviárias - Conservação Rodoviária 1002388

39E VIII Índice de Obras Rodoviárias - Ligantes Betuminosos 1002389

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

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

42 VIII Índice de Obras Portuárias - Dragagem 159681

43 VIII Índice de Obras Portuárias - Enrocamento 159691

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

45 VIII Índice de Obras Portuárias - Linhas Férreas 159711

46 VIII Índice de Obras Portuárias - Obras Complementares 159721

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

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

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

Contato: ibre@fgv.br



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


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

