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Na disputa presidencial mais 
acirrada desde a redemocra-
tização, com o país dividido, 

polarizado, indo para uma disputa de segundo tur-
no, reunimos nesta edição uma série de análises e 
avaliações de pesquisadores do FGV IBRE sobre o 
complexo cenário econômico e político que aguarda 
o próximo ocupante do Palácio do Planalto. Com o 
mundo ainda se recuperando dos dois anos da pan-
demia da Covid-19, que desestruturou a atividade 
econômica e a vida das pessoas, uma guerra estourou 
e ainda continua na Ucrânia afetando fortemente a 
economia europeia, em maior escala, altamente de-
pendente do gás russo, e o resto do mundo, já que a 
Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de energé-
ticos, grãos, fertilizantes e metais. A inflação dispa-
rou no mundo, sem sinais de um recrudescimento. 
Todas as projeções apontam para um menor cresci-
mento mundial no ano que vem.

Com esse pano de fundo, e com a incerteza elei-
toral no Brasil, um trabalho de fôlego da editora 
Solange Monteiro reúne a opinião de especialistas 
do FGV IBRE sobre os mais diversos assuntos no 
campo econômico.

A manutenção de um cenário de surpresas no 
PIB e no emprego como visto este ano dependerá 
da disposição do presidente que assumir o país a 
partir de 2023 para fazer reformas que garantam a 
sustentabilidade desse crescimento sem lançar mão 
de medidas artificiais ou de curto prazo. De cara, 
isso exigirá do presidente o desafio de conciliar a 
busca por mais disciplina fiscal como o meritório 
aumento de gastos na área da proteção social. Para 
isso há necessidade de um redesenho do Auxílio 
Brasil, com melhora de sua eficiência orçamentária, 
além do aprimoramento de políticas que melhorem 

Nota do Editor

os resultados no campo da educação e na redução da 
volatilidade na renda dos trabalhadores informais. 
Para que esse esforço de redução da pobreza evolua 
– segundo dados da Rede Penssan há 33 milhões de 
pessoas passando fome no Brasil –, também serão 
necessárias ações de inclusão produtiva, com melho-
rias no campo do mercado de trabalho.

Embora a taxa de desemprego tenha iniciado uma 
trajetória descendente nos últimos meses, ainda há 
muita fragilidade no mercado de trabalho, com um 
grande contingente de pessoas desempregadas há mais 
de dois anos e de desalentados.

Entre tantos problemas que o próximo presidente 
irá herdar, a agenda fiscal será, sem dúvida, o grande 
desafio, já que parte da melhora observada nas contas 
públicas este ano, com 2 anos de superávit primário, 
deve perder ímpeto daqui para a frente.

O desafio de manter o risco fiscal sob controle será 
grande, e será preciso definir prioridades. Um caminho 
é criar uma agenda objetiva para restabelecer a âncora 
fiscal do país no ritmo adequado, sinalizando a credibi-
lidade necessária para o mercado durante esse processo, 
condição necessária para atrair investimentos e impul-
sionar o crescimento econômico. 

Se formos bem-sucedidos em fazer a lição de casa, 
podemos colocar o país em posição de melhor apro-
veitar o lado meio cheio do copo do cenário externo, 
que em linhas gerais não está dos mais amistosos para 
as economias emergentes, como apontam as análises e 
os Barômetros Globais do FGV IBRE que medem o 
pulso da economia mundial.

Claudio Conceição – claudio.conceicao@fgv.br

São muitos os desafios para o próximo ano
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As diferenças de gênero no mercado 
de trabalho são um tema que tem 
despertado crescente interesse da 
sociedade civil e dos pesquisadores, 
e começado a influenciar o debate 
sobre políticas públicas. O chama-
do gender gap é um item importante 
do S no chamado ESG, o conjun-
to de compromissos e práticas em 
termos de meio ambiente, questões 
sociais e governança que é crescen-
temente adotado por empresas em 
todo o mundo.

A economista Janaína Feijó, pes-
quisadora do FGV IBRE que tem se 
dedicado ao tema, aponta um con-
junto de questões básicas sobre as 
diferenças de gênero e o mercado de 
trabalho. A primeira, naturalmente, 
é se elas efetivamente existem. Em 
seguida, é preciso verificar se são sis-
temáticas ou ocasionais. O próximo 
passo é tentar descobrir e compreen-
der os fatores que contribuem para 
o gender gap. Finalmente, quando se 
chega à etapa de elaboração, implan-
tação e execução de políticas públi-
cas, a questão é saber por que e como 
mitigar as diferenças de gênero.

Quando se discutem diferenças de 
gênero no mercado de trabalho, há 
uma tendência de focar quase total-
mente nas divergências salariais entre 
homens e mulheres. No entanto, o 
tema abarca todos os principais indi-
cadores relacionados ao trabalho: taxa 
de participação, taxa de desemprego, 
diferenciais de rendimento por gêne-
ro, distribuição de rendimentos por 
gênero e composição de gênero nas 
ocupações de maiores salários.

Historicamente, a taxa de partici-
pação das mulheres tem sido inferior 
à dos homens no Brasil (como na 
maior parte do mundo). Entre o pri-
meiro trimestre de 2012 e o mesmo 
período de 2020, a taxa de partici-
pação dos homens no Brasil caiu 1,5 
ponto percentual (p.p.), saindo de 
74,3% para 72,7%. Já a das mulheres 
subiu 2,3 p.p., de 51% para 53,4%. 
Como se vê, apesar de grande, a di-
ferença vinha caindo lentamente até 
a pandemia, passando de 23,2 p.p. 
para 19,4 p.p. entre os primeiros tri-
mestres de 2012 e 2022. 

A chegada da Covid-19, entretan-
to, interrompeu essa convergência. A 

queda da participação feminina, de 6,1 
p.p., foi maior que a masculina, de 5 
p.p. No caso das mulheres, de 53,4% 
no primeiro trimestre de 2020 até um 
mínimo de 47,3% no terceiro trimes-
tre de 2020. No dos homens, de 72,7% 
no primeiro trimestre de 2020 até um 
mínimo de 67,8% no segundo trimes-
tre de 2020. Mas o principal é que, 
enquanto a participação dos homens 
voltou à tendência pré-pandemia, atin-
gindo 72,6% no segundo trimestre de 
2022, a feminina ainda está cerca de 2 
p.p. abaixo da tendência, chegando a 
53,2% no segundo trimestre de 2022.

O gender gap no mercado 
de trabalho pode ser 
mitigado por boas 
políticas públicas

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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lho era de R$ 2.983, 34,8% superior 
ao das mulheres, de R$ 2.212. Dez 
anos depois, no segundo trimestre de 
2022, o rendimento real dos homens 
era de R$ 2.917, 27,3% superior ao 
das mulheres, de R$ 2.292.

Esses números, porém, não captam 
a verdadeira realidade da defasagem 
salarial entre homens e mulheres, por-
que as trabalhadoras brasileiras têm 
em média características relativas à 
raça, à região, à área censitária, ao se-
tor de atividade, ao nível educacional, 
à experiência, ao tipo de emprego (se é 

formal, se é servidor público etc.) e às 
horas trabalhadas que no Brasil estão 
associadas a maiores remunerações. 

Quando esse ajuste é feito, para se 
comparar trabalhadores e trabalhado-
ras semelhantes em termos de carac-
terísticas determinantes do nível de 
rendimento, a diferença entre o rendi-
mento habitual de homens e mulheres 
sobe para 42,8% em 2012 e 34,1% em 
2022. Como no caso da comparação 
sem ajuste, há uma melhora no perí-
odo, mas o diferencial ainda é muito 

Em relação à participação femini-
na no mercado de trabalho, é notável 
também que a diferença em relação à 
dos homens é maior em países latino-
americanos como Argentina (-19,5 
p.p.), Brasil (-20 p.p.), Chile (-20,6 
p.p.), Colômbia (-24,9 p.p.) e México 
(-32,4 p.p.) do que em nações avan-
çadas como Estados Unidos (-10,5 
p.p.) e Reino Unido (-7,2 p.p.), e do 
que a média da OCDE (-15,3 p.p.). 
Os dados são de 2021.

Em termos de taxa de desempre-
go, as mulheres também apresentam 
tradicionalmente números piores do 
que os dos homens. No Brasil, se-
gundo dados da Pnad Contínua, essa 
diferença era de 4,3 p.p. no primei-
ro trimestre de 2012 (6,2% para os 
homens e 10,5% para as mulheres) e 
de 4,1 p.p. no segundo trimestre de 
2022. Durante a pandemia, no en-
tanto, a divergência aumentou, che-
gando a um máximo de 6,4 p.p. no 
primeiro trimestre de 2021.

Na comparação internacional, a 
diferença entre gêneros na taxa de 
desemprego não segue um padrão 
tão nítido de ser menor nos países 
avançados, como no caso da taxa de 
participação. A diferença na taxa de 
desemprego em 2021 entre homens e 
mulheres foi de 0,1 p.p. no México, 
0,3 p.p. nos Estados Unidos, 0,4 p.p. 
no Reino Unido, 0,4 p.p. no Chile, 
0,5 p.p. na média da OCDE, 2,4 p.p. 
na Argentina, 5,8 p.p. no Brasil e 7,8 
p.p. na Colômbia.

Finalmente, há a diferença mais 
significativa entre homens e mulhe-
res no mercado de trabalho, relativa 
à renda auferida. Esse diferencial tem 
caído lentamente, mas ainda é muito 
significativo. No segundo trimestre de 
2012, o rendimento médio habitual 
dos homens no mercado de traba-

O gender gap abarca 

todos os principais 

indicadores relacionados 

ao trabalho: taxa de 

participação, taxa de 

desemprego e diferenciais 

de rendimento 

grande. Como exemplo de caracterís-
tica das trabalhadoras brasileiras asso-
ciada a maiores rendimentos na com-
paração com os homens, está a parcela 
delas com ensino superior em 2022, 
de 29,3%, bem superior aos 17,6% de 
trabalhadores do sexo masculino com 
o mesmo nível educacional.  

Apesar de serem mais qualificadas 
e em média terem outras característi-
cas associadas a maiores rendimentos, 
as trabalhadoras perfazem 53,6% do 
total do decil inferior de remunera-
ção no Brasil, e os homens, 46,4%. 
Já no decil superior de rendimentos, 
66,3% dos trabalhadores são homens 
e apenas 33,7%, mulheres. Houve 
um pequeno progresso desde 2012, 
quando esses percentuais eram de, 
respectivamente, 66,8% e 31,2%.

Tomando-se apenas os trabalha-
dores com ensino superior completo 
(e idade entre 24 e 60 anos), nota-se 
fenômeno semelhante. No decil infe-
rior de rendimento no Brasil, traba-
lhadoras com esse perfil correspon-
dem a 72,7% da população ocupada, 
enquanto os homens são 27,3%. Já 
no decil superior de rendimento, en-
tre os trabalhadores com ensino su-
perior completo, 66,9% são homens 
e somente 33,1% mulheres. Tanto no 
decil inferior quanto no superior, es-
sas diferenças eram ainda maiores em 
2012, mas o progresso até 2022 foi 
bastante limitado.

Quando se examina a composição 
por gênero nas ocupações de maiores 
salários, a partir dos microdados da 
PNADC, evidencia-se novamente a 
sobrerrepresentação masculina, ape-
sar de os homens terem em média 
menos qualificação que as mulheres, 
como já visto.

Entre 12 ocupações com maio-
res rendimentos (salário médio de  
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do homem, sai do nível de 21,66 p.p. 
para 49,66 p.p. Ao longo dos primei-
ros anos do filho, a diferença tende a 
diminuir, mas ainda assim não volta 
ao que era antes do nascimento da 
criança nem aos 18 anos.

Como explica Feijó, a interrupção 
em si da carreira de tantas mulheres 
não é o único fator de redução de 
rendimentos ao longo da vida laboral 
e de outras dificuldades no mercado 
de trabalho associadas à maternidade. 
Não é uma questão que surja apenas 
do lado da trabalhadora – o próprio 

empregador tende a embutir esse cus-
to nos salários oferecidos e também, 
em função dessas interrupções ou às 
vezes encerramento da carreira, reser-
va ofertas de melhores vagas e promo-
ções preferencialmente para homens 
em detrimento das mulheres. 

Normas sociais e culturais têm 
papel determinante, claro, nos en-
cargos desproporcionais da mater-
nidade, comparada à paternidade, 
na preponderância da mulher nas 
“tarefas do lar” (incluindo cuidados 

a idosos nos domicílios) e em outras 
funções não remuneradas ligadas à 
família e à vida cotidiana, que sobre-
carregam a população feminina em 
idade de trabalhar.

Quando se pensa em políticas 
públicas para abordar a questão do 
gender gap no mercado de trabalho, o 
cardápio inclui iniciativas como pro-
visão de creches de qualidade, estí-
mulo a ocupações “amigáveis” à vida 
em família e a licença parental.

Em relações ao acesso a creches, 
a literatura econômica indica, por 
meio de diversos estudos, que se tra-
ta de fator importante de elevação da 
oferta de trabalho e da participação 
das mulheres, com impactos positivos 
também na redução do desemprego 
feminino e na formalização e renda 
das trabalhadoras.

Particularmente nos países desen-
volvidos, onde a provisão de creches é 
amplamente difundida – e a participa-
ção feminina no mercado de trabalho 
tende a ser maior do que em impor-
tantes países da América Latina, como 
já se viu –, há uma vasta literatura eco-
nômica medindo seus efeitos nas mais 
diversas dimensões, com foco especial 
nas famílias mais vulneráveis.

Grande parte desses estudos in-
dica que os cuidados com a criança 
na primeira infância são o compo-
nente da política pública voltada às 
famílias com maior impacto sobre o 
emprego materno.

Mateo Díaz e Chamussy (2013), 
por exemplo, apresentam um con-
junto de evidências empíricas, para 
os países desenvolvidos e em desen-
volvimento, indicando que a provi-
são pública de creches (ou subsídios a 
creches) ajuda as mulheres a se reinse-
rirem no mercado de trabalho duran-
te os primeiros anos de maternidade 

No momento em  

que o filho nasce, a 

diferença de participação 

no mercado de trabalho,  

em favor do homem,  

sai do nível de 21,66 p.p.  

para 49,66 p.p.

R$ 10.294) no segundo trimestre de 
2022, uma parcela de 65% das va-
gas era ocupada por homens e 35% 
por mulheres. Nesse grupo como 
um todo, eles em média ganhavam  
R$ 10.805, e elas, R$ 9.359. Na 
ocupação “diretores-gerais e geren-
tes-gerais”, a de maior rendimen-
to, 71% eram homens, com ganho 
médio mensal de R$ 17.269, e 29% 
mulheres, com R$ 15.307. Em 11 
das 12 ocupações mais bem remune-
radas, há mais homens que mulhe-
res; e em dez de 12, a renda média 
deles é maior que a delas.

A maternidade aparece como 
um fator evidente das disparidades 
de gênero no mercado de trabalho. 
Com base em dados da PNADC do 
quarto trimestre de 2021, relativos 
a casais heterossexuais vivendo em 
união estável ou casados, há uma 
queda da taxa de participação da 
mulher de 48% para 21,5% quan-
do nasce um filho (considerando-se 
como momento anterior a situação 
em que o casal não tem filhos com 
menos de 18 anos). A partir do nas-
cimento da criança, a participação 
feminina aumenta muito gradati-
vamente, permanecendo inferior a 
40% até quase 5 anos de idade do 
filho, e não voltando ao nível an-
terior ao nascimento antes que este 
(ou esta) complete 18 anos.

Já em relação ao pai, nada de pa-
recido ocorre, e a participação no 
mercado de trabalho permanece pra-
ticamente estável entre o nascimento 
e os 18 anos do filho. Como era de 
se esperar, a defasagem da participa-
ção de homens e mulheres em casais 
heterossexuais com filhos de 0 a 18 
anos é extremamente significativa. 
No momento em que o filho nasce, 
a diferença de participação, em favor 
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e também aumenta a probabilidade 
de as mães procurarem emprego ou 
estarem empregadas.

No Brasil, um dos objetivos do 
Plano Nacional de Educação (PNE) 
é ampliar a oferta de educação em 
creches de forma a atender com qua-
lidade um mínimo de 50% das crian-
ças de 0 a 3 anos de idade até 2024. 
Em 2019, uma parcela de 37% das 
crianças dessa faixa etária frequentava 
creches. Como se vê, apesar de pro-
gressos e de apontar na direção certa, 
a política pública de creches no Bra-
sil ainda está longe da solução desse 
problema em relação à totalidade das 
mães em idade de trabalhar.

Já as ocupações “amigáveis” à vida 
familiar são aquelas com horários 
flexíveis, possibilidade de trabalho 
em casa e com provisão ou suporte 
financeiro, por parte do empregador, 
relativos a creches ou licenças remu-
neradas para resolução de questões 
familiares. Embora essa cultura dos 
trabalhos amigáveis à família ainda 
não esteja muito presente no Bra-
sil, a reforma trabalhista e a própria 
indução ao trabalho remoto pela 
pandemia podem ter contribuído 
para avançar essa pauta. No segundo 
caso, porém, a possibilidade de tra-
balhar de casa permanece muito pe-
quena para as ocupações de menor 
qualificação e renda.

E há, finalmente, a questão da 
licença parental. No Brasil, não há 
esse tipo de licença: a regra básica 
são 4 meses de licença-maternidade 
para a mulher (com a possibilidade 
de se iniciar antes do parto) e ape-
nas 5 dias de licença-paternidade 
para o pai. É uma lei que se coadu-
na com os dados apresentados sobre 
a participação de homens e mulhe-
res no mercado de trabalho após o 

nascimento de um filho, responsa-
bilizando apenas as mulheres pelas 
tarefas de cuidado. 

Em países desenvolvidos, entre os 
quais o destaque nessa área geralmen-
te está na Escandinávia, é comum a 
licença parental poder ser alocada em 
comum acordo entre o pai e a mãe 
(ou entre os parceiros em caso de uni-
ões homoafetivas), guiada pela deci-
são autônoma do casal sobre a divisão 
das tarefas de prover o pão e cuidar da 
criança. Uma abordagem bem mais 
equitativa, que certamente contribui 

para reduzir o gender gap no mercado 
de trabalho.

Mais recentemente, como nota Li-
gia Fabris, professora da FGV Direito 
Rio, trabalhadoras de empresas que 
fazem parte do Programa Empresa 
Cidadã ganharam o direito a mais 2 
meses de licença-maternidade, que 
agora podem ser divididos com o pai 
(se a empresa deste também fizer par-
te do programa). Alternativamente, a 
empresa pode conceder, em vez dos 2 
meses adicionais de licença, 2 meses 

de trabalho em meio expediente com 
salário integral.

O pai só pode compartilhar a licen-
ça adicional de 2 meses após o cum-
primento da licença-maternidade. 
Independentemente disso, tem uma 
prorrogação de 15 dias na licença-
paternidade. Em ambos os casos, é ne-
cessário que ele também esteja empre-
gado no regime de Empresa Cidadã.

Embora veja algum avanço nessa 
medida, ao incluir os pais por mais 
tempo nas tarefas de cuidado, Fabris 
afirma que a legislação brasileira ainda 
considera as mulheres como cuidado-
ras exclusivas de crianças mais novas. 

Ela nota que a possibilidade de a 
mulher dividir com o pai os 2 meses 
extra de licença, em caso de empresas 
participantes do Empresa Cidadã, e 
a alternativa de trabalho em meio 
expediente por 2 meses não acres-
centam direitos à mulher, pois, em 
ambos os casos, a flexibilização tem 
uma contrapartida negativa – menos 
tempo da licença da mãe, no caso de 
compartilhamento com o pai, ou o 
trabalho em meio expediente quan-
do se previa licença integral, no caso 
da extensão dos 2 meses. Isso por-
que, por fim, nenhum tempo adicio-
nal foi acrescido: o que se abriu foi 
a possibilidade de a licença adicional 
da mulher ser partilhada com o ho-
mem ou ser cumprida como regime 
de trabalho parcial. Além disso, a lei 
não faz qualquer menção expressa a 
casais homoafetivos. 

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.

Apesar de progressos, 

as políticas públicas 

de creches e de licença 

parental de hoje  

no Brasil ainda estão 

longe da solução para  

o gender gap
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Na saída da nossa grande crise de 2014 
a 2016, a economia andou de lado por 
3 anos, de 2017 a 2019. Foi um pe-
ríodo de lenta recuperação, em que o 
mercado de trabalho operou com ele-
vada ociosidade por longo período.

Já na saída da crise profunda e cur-
ta causada pela epidemia, a atividade 
econômica retornou forte. Houve 
dois momentos. No primeiro, do ter-
ceiro trimestre de 2020 até o primei-
ro de 2021, as atividades menos in-
tensivas em trabalho, principalmente 
do trabalho desqualificado, voltaram. 
Foi um período de muito crescimento 
com expansão fraca do emprego. No 
segundo período, a partir do segun-
do trimestre de 2021, tivemos muita 
geração de emprego para um cresci-
mento do PIB menos brilhante.

O fato objetivo é que, até pouco 
tempo atrás, a percepção generalizada 
era de que havia enorme ociosidade 
do trabalho. A ociosidade do traba-
lho criaria espaço para que a política 
fiscal no primeiro ano do próximo 
governo fosse expansionista.

O gráfico a seguir apresenta a 
evolução da taxa de desemprego. 
Como a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(PNADC) do IBGE inicia-se em 
2012, os dados foram retropolados 
para os anos anteriores (a partir de 
1996) pelo FGV IBRE.

A linha vermelha assinala o valor 
da taxa de desemprego para o terceiro 
trimestre de 2022, já considerando a 
previsão do FGV IBRE para setem-
bro. Nota-se que, para a maior parte 
do período de 1996 até hoje, o de-
semprego observado foi inferior ao 
desemprego atual.

O único período em que a taxa de 
desemprego rodou abaixo de 8,6% 
foi no primeiro mandato da presi-
dente Dilma, do primeiro trimestre 
de 2011 até o primeiro semestre de 
2015, já no ano inicial do segundo 
mandato de Dilma Rousseff. Hoje 
sabemos que o mercado de trabalho 
nesse período rodou com taxa de de-
semprego abaixo da taxa natural, ou 
seja, abaixo da taxa que mantém os 

salários crescendo no mesmo nível da 
produtividade do trabalho.

A inspeção visual da figura é cla-
ríssima: o mercado de trabalho opera 
atualmente a pleno emprego ou, na 
melhor das hipóteses, muito próxi-
mo do pleno emprego. Assim, não 
há muito espaço para que a política 
fiscal seja expansionista em 2023.

Para piorar, sabemos que 2023 
será um ano de forte contração mo-
netária. A inflação está bem acima da 
meta, demandando alguma desacele-
ração do crescimento econômico.

Frente a esses fatos é útil olharmos 
com um pouco mais de cuidado o 
desenho da política fiscal. Para isso 
me apoio no texto do meu colega do 
IBRE e responsável pelo Observató-
rio de Política Fiscal do FGV IBRE, 
Manoel Pires.1

Como vimos, o crescimento em 
2023 não será brilhante. Em ano de 
desinflação, a economia não cres-
cerá mais do que 1%. No entanto, 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
que o governo enviou ao Congres-

É recomendável e possível 
ter fiscal neutro ou 
levemente contracionista 
em 2023
Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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gasto em 2023 para 19% do PIB ou 
0,1 ponto percentual do PIB acima 
do observado em 2022.

Se todas essas demandas forem 
atendidas, haverá leve expansão fiscal 
em 2023, que pode ser compensada 
com alguma contração na política pa-
rafiscal e nas liberações do FGTS, en-
tre outras possíveis medidas. Ou seja, 
há espaço para que a política fiscal 
seja neutra ou levemente contracio-
nista. Não é o ideal, principalmente 
frente a uma dívida que começa a 
crescer muito, mas pode ser suficien-
te para que a inflação atinja a meta 
em 2024. E, com isto, um ciclo de 
queda da taxa Selic inicie-se ainda no 
segundo semestre de 2023. 

1https://blogdoibre.fgv.br/posts/ploa-2023-
joga-luz-sobre-os-desafios-fiscais.

so, o crescimento considerado para 
2023 foi de 2,5%, o que pode gerar 
superestimação na receita. Por outro 
lado, como apontou Manoel Pires, 
“apesar do relativo otimismo com a 
projeção de crescimento do PIB de 
2,5%, a arrecadação projetada cai de 
22,9% do PIB em 2022 para 21,2% 
do PIB em 2023, uma queda 1,7 
p.p. do PIB. Assim, eventual frustra-
ção na projeção de crescimento do 
PIB pode ser compensada por algu-
ma surpresa positiva em itens da ar-
recadação menos sensíveis à ativida-
de econômica”. Ou seja, não parece 
haver problemas na receita.

Para a despesa, Manoel considera 
que “não há previsão para a manu-
tenção do Auxílio Brasil no valor de  
R$ 600, as despesas discricionárias 
continuam muito baixas (R$ 99 bi-
lhões) – nível que forçou a mudança 

do teto de gastos em anos anteriores 
– e o valor alocado para o reajuste 
do funcionalismo está abaixo do re-
querido para repor a inflação. Nesse 
contexto, o orçamento prevê contra-
ção das despesas de 18,9% do PIB em 
2022 para 17,6% do PIB em 2023, 
redução de 1,3 p.p. do PIB”.

A manutenção do Auxílio Brasil 
em R$ 600 requer aproximadamen-
te uns R$ 50 bilhões ou 0,5% do 
PIB. Para o gasto discricionário e os 
aumentos de salários dos servidores 
segundo a inflação, serão necessá-
rios uns R$ 40 bilhões ou 0,4% do 
PIB. Finalmente, segundo a própria 
LDO, um pouco mais de R$ 50 bi-
lhões de precatórios, ou 0,5% do 
PIB, seriam pedalados para exercí-
cios posteriores. Tudo somado, há a 
necessidade de gastar cerca de 1,4% 
do PIB a mais, trazendo de volta o 

Taxa de desemprego
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Conjuntura Econômica — Qual seu 

balanço da gestão econômica do 

atual governo?

No início, havia uma forte expec-
tativa de continuidade da agenda 
econômica da gestão de Michel 
Temer, com um reforço liberal. A 
reforma da Previdência, aprovada 
em 2019, fortaleceu essa ideia. Mas 
tal continuidade foi parcial. A meu 
ver, um dos problemas que gerou 
esse resultado é derivado, como 
costuma acontecer em alguns go-
vernos, da necessidade de se mar-
car terreno e mostrar projetos com 
assinatura própria. Na reforma tri-
butária, uma das mais importantes, 
isso levou a um recuo significativo, 

Das palavras que resumem a lista de preocupações da economista Silvia Matos quan-

to ao Brasil em 2023, eficiência certamente está entre as principais. Para a coordena-

dora do Boletim Macro do FGV IBRE, integrante do Observatório da Produtividade 

Regis Bonelli, a base para o sucesso do governo que assumir o país a partir do ano 

que vem passa por privilegiar critérios técnicos que garantam a qualidade das políti-

cas a serem implementadas. E, no campo fiscal, não limitar o debate a se gastar mais 

ou menos, mas tratar de como gastar melhor e  de forma mais sustentável. O que não 

exclui a necessidade de cortar gastos, alerta Silvia, especialmente após um ano em 

que o crescimento da atividade foi tão apoiado por políticas de estímulos e subsídios. 

“Sem espaço orçamentário, e com carga tributária alta, alguém terá que perder. E es-

colher quem será sempre foi algo difícil no Brasil, seja em governos de esquerda, seja 

em governos de direita”, afirma, nesta entrevista à Conjuntura Econômica.

Silvia Matos
Pesquisadora e coordenadora do Boletim Macro FGV IBRE

Foto: Bianca Gens

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Sem espaço 
orçamentário, e com 
carga tributária alta, 
alguém terá que 
perder”
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do extinto Ministério da Fazenda, 
que avançou muito na produção de 
diagnósticos que foram base para 
parte das reformas que vingaram 
na atual gestão. Esse trabalho, por 
exemplo, gerou um documento que 
alimentou debates muito impor-
tantes tanto no Executivo quanto 
no Senado. Fomos convidados a 
participar das discussões para sua 
elaboração, com base no trabalho 
que havíamos realizado para o livro 
Anatomia da produtividade (https://

bit.ly/3C7vqwp). Era um estudo 
desenvolvido sem muita interven-
ção política, mas que interagia com 
as instâncias de decisão política. O 
que vejo é que, na atual gestão, da 
maneira como a produtividade foi 
tratada, acabou se misturando a 
agendas de curto prazo, envolven-
do políticas setoriais, de incentivos, 
e perdeu essa visão transversal, que 

pois a PEC 45 (que prevê a unifica-
ção de cinco impostos sobre consumo 
– IPI, PIS e Cofins, ICMS e ISS – no 
IBS), de autoria do Bernard Appy 
(diretor do Centro de Cidadania Fis-
cal, CCiF) já estava em debate no 
Congresso, com o envolvimento 
do presidente da Câmara à época, 
o deputado Rodrigo Maia, bem 
como a presença de representantes 
de estados e municípios. Do meu 
ponto de vista, essa aprovação teria 
sido um gol de placa, pois sem a re-
forma tributária é difícil imaginar 
uma melhora do ambiente de negó-
cios brasileiro, algo tão caro para o 
setor produtivo. Assim como para a 
produtividade que, como sabemos, 
é imprescindível para ampliar o 
 potencial de crescimento da econo-
mia do país. 

Há outro aspecto relacionado à 
produtividade, na minha avaliação, 
que também registrou retrocesso, e 
se trata da forma como essa agenda 
foi abordada. Isso não significa que 
não aconteceram avanços nessa área. 
Basta olhar para iniciativas como a 
agenda de crédito capitaneada pelo 
Banco Central, a digitalização de 
serviços públicos, novos marcos 
regulatórios para setores como sa-
neamento e gás, e a agenda de con-
cessões, especialmente no campo 
da infraestrutura de transportes e 
saneamento. A questão é que, quan-
do tratamos de produtividade, fala-
mos de uma agenda de longo prazo, 
que precisa ser abordada de forma 
técnica, com uma visão transversal. 
Na gestão Temer, havia um debate 
sobre reformas microeconômicas e 
promoção da produtividade, dentro 

olhar a economia como um todo, 
que estava sendo construída. 

Dentro do atual governo, tam-
bém houve um esforço interessante 
com a criação, em 2019, do Conse-
lho de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas (CMAP), que 
basicamente já avaliou 45 progra-
mas. Mas tampouco parece que as 
análises e recomendações chegaram 
à esfera de tomada de decisão. Um 
dos elementos que dificultou esse 
alcance talvez tenha sido o clima 
antipolítica alimentado pelo Exe-
cutivo, comprometendo a elabo-
ração de uma agenda de trabalho 
com as esferas de interesse – sejam 
ministérios, sociedade civil, BC, 
Congresso. O fato é que, mesmo 
com uma instância de avaliação 
presente no governo, é muito pro-
vável que hoje se gaste mais e de 
forma mais ineficiente do que no 
passado, o que representa um retro-
cesso em termos de política públi-
ca. Como mencionei, a agenda da 
produtividade tem de ser desenvol-
vida olhando o longo prazo, para-
lelamente às demais, comunicando 
e sensibilizando a sociedade de sua 
importância. Por isso, considero re-
levante resgatar o espírito de traba-
lho anterior, ainda mais se tratando 
de um tema fundamental para se 
ampliar o potencial de crescimento 
do país, que permite a expansão do 
PIB sem gerar inflação. 

Hoje, um dos pontos mais sensíveis 

no âmbito fiscal é equacionar a di-

mensão orçamentária tomada pelo 

Auxílio Brasil, caso se opte pela ma-

“Quando tratamos de 

produtividade, falamos 

de uma agenda de longo 

prazo, que precisa ser 

abordada de forma 

técnica, com uma  

visão transversal”
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nutenção do benefício de R$ 600. 

Qual, na sua opinião, é a melhor for-

ma de resolver esse tema? 

A proteção social é outro campo em 
que considero fundamental resga-
tar o aspecto técnico da elaboração 
de políticas, que caminhava muito 
bem no governo anterior. Vínha-
mos de uma estrutura de análise 
das políticas sociais virtuosa, foca-
da na necessidade de se buscar uma 
melhoria da eficiência dos gastos 
sociais. Aliás, com o avanço obser-
vado no diagnóstico dessa área, não 
dá para entender como acabamos 
caminhando para o lado oposto,  
da ineficiência. 

Como reforço dessa iniciativa, 
em 2017, por exemplo, o governo 
solicitou ao Banco Mundial um 
amplo estudo de todos os gastos 
públicos (Um ajuste justo, disponí-
vel em: https://bit.ly/3V4HVBO). 
E que corroborou nosso diagnósti-
co, de que havia muito gasto inefi-
ciente que precisaria ser reformado. 
Inclusive, para se ter uma política 
social mais eficaz. Por que consi-
dero importante lembrar disso na 
atual conjuntura? Porque, se tivés-
semos perseverado nessa linha, cer-
tamente lidaríamos melhor com a 
pandemia do ponto de vista social. 
Quem sabe, teríamos aproveitado 
melhor o momento em que se pre-
cisou conhecer os quase 70 milhões 
de pessoas que receberam o auxílio 
emergencial –  entre as quais aque-
las que à época foram chamadas de 
invisíveis pelo ministro Paulo Gue-
des –, extraindo mais informações 
de trabalhadores vulneráveis, mais 
afetados pelo choque de Covid-19. 

O que vimos, entretanto, foi preva-
lecer a ideia de que a pandemia não 
deixaria cicatrizes no tecido social, 
e que ao ser contida o Brasil volta-
ria ao que era, sem a necessidade de 
ampliar gastos e revisar as políticas 
assistenciais. Essa é uma demanda 
legítima, mas sem uma preparação 
para se atuar de forma mais técnica, 
acabou-se optando por uma ação 
reativa, respondendo a cada cho-
que de acordo à pressão política, o 
que resultou em um retrocesso nos 

programas sociais, já amplamente 
avaliado (leia mais na Conjuntura 
Econômica de agosto: https://bit.
ly/3Ccy2JB), em um contexto de 
fragilidade fiscal. E que se refere 
não apenas à capacidade de geração 
de renda das famílias, como tam-
bém às políticas de educação, que 
precisavam ser reforçadas para miti-
gar o impacto do período de isola-

mento social em que escolas foram 
fechadas, bem como as estratégias 
no campo da saúde. 

A atividade econômica  tem recupe-

rado – e, em alguns setores, até su-

perado – a tendência pré-pandemia. 

Diante da necessidade de se operar 

um freio de arrumação para ajustar 

o fiscal, como avalia a expectativa 

do setor produtivo para 2023?

Foi um processo muito interessante 
buscar compreender o efeito desse 
choque na economia, a mudança 
inicial do padrão de consumo. E, 
quando a atividade é retomada, tam-
bém é interessante notar a mudança 
de preços relativos. Hoje vemos a 
demanda por serviços mais forte, 
com crescimento expressivo. Com 
um lado positivo, por exemplo, do 
crescimento de setores como o de 
serviços de informação, de caráter 
mais estrutural, devido ao aumento 
da digitalização de diversas ativida-
des. Por outro lado, vemos setores 
crescendo muito acima do nível ob-
servado antes da pandemia, e isso 
deixa dúvidas sobre se é um movi-
mento duradouro. Isso significa que 
teremos de monitorar se o benefício 
registrado nessas atividades vem de 
mudanças de padrão de consumo 
conjunturais ou questões estruturais 
de fato, que mudaram a cara da eco-
nomia brasileira. Em síntese, ainda 
é preciso checar qual o real fôlego de 
atividades como a construção civil e 
o setor de transportes, que muito 
têm contribuído para a recuperação 
do PIB. A construção vinha de um 
movimento de recuperação inicia-

“Uma recuperação  

vigorosa é uma notícia  

boa, mas se a  

produtividade  

não a acompanha, é sinal 

de que esse crescimento 

terá limite”
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importância. O alto nível de infor-
malidade, ou de formalidade com 
base nos por conta própria, gera 
maior vulnerabilidade, e muitas 
vezes remuneração mais baixa. Se 
não se amplia a capacidade de cres-
cimento da economia, de alguma 
forma o mercado de trabalho acaba  
sendo penalizado.  

Provavelmente, em 2023 vere-
mos uma piora dos números do em-
prego, pela necessidade de controle 
da inflação. Para reduzir essa neces-

sidade, precisaremos, em primeiro 
lugar, retomar o papel da política 
fiscal. E, novamente, ampliar a ca-
pacidade de crescimento do país. 
Se isso não acontecer e permane-
cermos crescendo pouco, com alta 
incerteza, acabaremos impactando 
também a perspectiva de crescimen-
to das empresas e dos investimentos 
que já são produtivos, que geram 

do em 2019; o setor de transportes, 
por sua vez, tem se beneficiado de 
diversas concessões. Por que des-
taco essas duas atividades? Porque 
ambas são intensivas em trabalho, 
e isso gera preocupação. No Brasil, 
já observamos que setores intensivos 
em trabalho quando crescem muito 
acabam esbarrando em restrições de 
qualidade da mão de obra. Vimos 
isso em outros ciclos de expansão 
do setor de serviços. Não só pelo 
lado da demanda, mas do lado dos 
salários, gerando uma pressão que 
acaba em inflação. Isso significa 
que talvez seja preciso reduzir esse 
ritmo também, pois onde a inflação 
chega, é sinal de que já existe uma 
dinâmica insustentável. Uma recu-
peração vigorosa é uma notícia boa, 
mas se a produtividade não a acom-
panha – e aumentar produtividade 
envolve uma combinação de políti-
cas – é sinal de que seu crescimento 
terá limite. E essa é uma área que 
tem sido extensamente estudada 
pelo Observatório da Produtividade 
Regis Bonelli (https://ibre.fgv.br/
observatorio-produtividade). 

A tarefa, então, é manter um rit-
mo de crescimento sustentável em 
setores com baixa produtividade, 
focando melhorias não apenas na 
agenda de ambiente de negócios, 
como na de capital humano, am-
pliando a capacitação dos trabalha-
dores. Trata-se, como mencionei 
no começo da conversa, de uma 
agenda transversal, orgânica, que 
vai além de aspectos conjunturais. 
E na qual as políticas educacio-
nais, de melhoria da qualificação 
profissional, ganham cada vez mais 

empregos de melhor qualidade e re-
muneram mais. 

O que considera que a pandemia 

terá deixado de lição para uma pró-

xima gestão?

A pandemia deixou clara a necessi-
dade de se buscar um Estado mais 
eficaz, em todas as áreas, em todas 
as suas políticas, não só a econômi-
ca. Isso sob um contexto de muitas 
zonas de tensão esgarçadas – vide 
a questão do reajuste de salário do 
funcionalismo, a relação com os es-
tados depois das medidas de fixação 
de teto de alíquotas de ICMS para 
gasolina e energia, entre outras. Este 
ano, buscaram-se soluções mágicas, 
abrindo espaço para mais gastos, algo 
típico de ano eleitoral, como se hou-
vesse respostas fáceis para problemas 
difíceis. Essa visão de ter licença para 
gastar e deixar para se consertar o 
estrago num segundo momento, in-
felizmente, é algo que em geral per-
meia todos os governos, ainda que 
em magnitude e contexto diferentes. 
O que intensifica a importância da 
substituição do enfoque técnico pelo 
político, que apontei aqui como uma 
das questões a se privilegiar. 

Portanto, começaremos 2023 
com vários desafios. A começar pela 
mudança de direção da política fis-
cal, de estimulativa para mais con-
tracionista. Porque, se ganhamos 
mais PIB em 2022, foi por conta 
de mais gastos e questões especí-
ficas de saída da pandemia, que 
promoveram um choque de preços 
de commodities, uso da poupança 
acumulada, entre outras caracterís-

“Controlar a inflação de 

fato passa pela política 

fiscal, não com um debate 

limitado a se gastar mais 

ou menos, mas de como 

gastar melhor, de  

forma eficiente”
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ticas. Mas esse ganho, insisto, veio 
com mais inflação. E está claro que 
o Banco Central não conseguirá 
conter a inflação sem uma mudan-
ça da direção fiscal. Ou terá que 
manter juros elevados por muito 
mais tempo. Vale lembrar que a in-
flação que hoje demanda cuidado, 
no caso brasileiro, não é inflação 
cheia – o IPCA, que vem desacele-
rando –, mas a inflação de núcleos, 
especialmente a de serviços. Outra 
coisa que vale a pena destacar é que, 
diferentemente de outros momen-
tos, hoje há menos espaço no Or-
çamento para amortizar o impacto 
de políticas de estímulo, pois este 
está mais capturado pelo Congres-
so. Portanto, será mais difícil aliviar 
o impacto dessa mudança de chave 
no campo fiscal, o que torna a de-
cisão por uma política mais rígida 
também mais difícil. 

Acho que, no campo econômico, 
até temos chances de avançar, seja 
na continuidade da agenda micro-
econômica voltada à melhoria do 
ambiente de negócios, seja na agen-
da tributária, pois a mudança de 
alíquotas de ICMS dos estados em 
áreas de importante arrecadação for-
çará a busca por soluções no campo 
tributário. Mas não poderemos fugir 
da reorganização de gastos, sob o ris-
co de perdermos os frutos de tudo 
o que foi plantado até aqui. E sem 
prejudicar a área de proteção social. 
Além da política monetária e fiscal, 
será preciso alinhar também a social. 
E sob um contexto de uma carga 
tributária já alta, de 34% do PIB, o 
que reduz a possibilidade de se bus-
car esse ajuste subindo impostos. 

Sem espaço orçamentário, e com 
carga tributária alta, alguém terá que 
perder. E escolher quem será sempre 
foi algo difícil no Brasil, seja em go-
vernos de esquerda, seja em gover-
nos de direita. 

Até o primeiro turno, pouco se pôde 

discutir sobre detalhes da política 

econômica dos candidatos. Ainda 

assim, o que considera fundamen-

tal que seja levado em conta pelo 

presidente que liderar o país a par-

tir de 2023?

De fato, há dúvida de ambos os la-
dos. O pouco que vimos até agora 
foram sinalizações de possíveis re-
gressões em reformas implementa-
das desde 2016, no caso de Lula, 
e de outro lado o ministro Paulo 
Guedes reafirmando a agenda de 
2018, parte da qual não avançou 
no atual mandato, o que gera ques-

tionamentos sobre a possibilidade 
de isso acontecer adiante. Mas sou 
otimista que, independentemente 
do governo que venha, prevalecerá 
certa visão pragmática na condução 
econômica. Por que digo isso? Por-
que no Brasil, até aqui, a populari-
dade de um presidente depende do 
controle da inflação. Independente-
mente de o Executivo ter culpa ou 
não da alta dos preços, de ser um 
choque externo ou fruto de uma 
opção de política, ele acaba sendo 
penalizado. E o lado positivo disso 
é que, ao menos aparentemente, a 
inflação não poderá ser escolhida 
como solução para nossos proble-
mas. Não será como na Turquia, em 
que se implodiu a política monetá-
ria, os fundamentos econômicos, e 
a inflação explodiu – a de alimen-
tos, chegou a 93% em termos anu-
ais. Ou como a Argentina. Aqui, 
espera-se que em seu primeiro ano 
o governo arrume a casa e controle 
minimamente a inflação, sob pena 
de perder popularidade. E vale lem-
brar que o custo de se promover um 
impeachment no Brasil infelizmente 
é baixo. Construímos isso. 

Assim, a percepção de que há 
uma preocupação dos eleitores de se 
equalizar a situação é que me deixa 
otimista. E se o próximo governo 
quiser controlar a inflação de fato, 
aproximá-la da de países desenvol-
vidos, e mesmo de vários de nos-
sos pares que também enfrentam 
o problema da inflação, mas estão 
crescendo mais que o Brasil, o mo-
mento será 2023. O que passa pela 
política fiscal, não com um debate 
limitado a se gastar mais ou menos, 

“No Brasil, até aqui, a 

popularidade de um 

presidente depende do 

controle da inflação. 

Independentemente de o 

Executivo ter culpa ou não 

da alta dos preços”
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mas de como gastar melhor, de for-
ma eficiente, garantindo a sustenta-
bilidade desse gasto.

Essa necessidade de revisão de po-

líticas a partir de 2023 chega quan-

do as projeções para PIB, inflação e 

resultado primário são mais positi-

vas. Convencer a sociedade sobre a 

insustentabilidade desses resulta-

dos torna o primeiro ano do próxi-

mo governo mais desafiador? 

A questão é se perguntar: se a eco-
nomia está andando tão bem, por 
que tantas medidas de estímulo? 
Foi antecipação de 13o de aposen-
tados e pensionistas, liberação de 
FGTS, aumento do Auxílio Brasil, 
em valor e cobertura. Neste último 
caso, como já disse, o problema é 
subir os gastos em termos per capi-
ta sem torná-los eficazes. Além de 
medidas como a redução do ICMS 
da gasolina. Esse não é um bem es-
sencial para pobres, é uma medida 
voltada para a classe média e rica, 
além de ter um impacto fiscal para 
os estados que não foi previamente 
discutido. Sabemos que isso não é 
sustentável. Se não mudarmos essa 
direção, o ano que vem será o han-
gover (ressaca) da festa de cresci-
mento que vemos agora.  

Como destacamos no Boletim 
Macro de setembro (https://bit.
ly/3BoN9iE), há sinais claros de 
superaquecimento da economia 
brasileira. Se o potencial de cresci-
mento econômico não aumenta, o 
hiato (distância entre o crescimen-
to potencial e o realizado) fecha, 
e acontece o que vemos: qualquer 

expansão adicional de PIB vira in-
flação. O mercado de trabalho já 
mostra aquecimento, com cresci-
mento de salários acima da produ-
tividade. Aumento de rendimento 
é algo positivo, mas não nesse con-
texto de desequilíbrio, pois sinaliza 
a manutenção de uma inflação fir-
me e forte. Desde abril a taxa de de-
semprego está abaixo de 9,5%, que 
é a nossa estimativa para a taxa de 
desemprego que não impacta a in-
flação, conhecida como Nairu. Esse 

cenário tem características similares 
ao dos Estados Unidos – guardadas 
as dimensões e características de 
cada país –, que desafia a política 
monetária operada pelo Fed para 
desaquecer o mercado de traba-
lho. Na coluna Ponto de Vista da 
Conjuntura Econômica de setembro 
(https://bit.ly/3SG8efK), Samuel 
Pessôa ilustra isso muito bem, ao 
comparar alguns aspectos da econo-

mia de Brasil e Estados Unidos. Ele 
conclui que a economia brasileira 
finalmente recuperou a tendência 
pré-pandemia, mas que agora tere-
mos que desacelerar para adequá-la 
à nossa produtividade e eficiência, 
pois já estamos colhendo inflação. 
Ou seja, temos que dar um freio 
de arrumação no fiscal para voltar 
a crescer sem pressão inflacionária, 
lançando mão de políticas que au-
mentem o PIB potencial do país. 
Senão, repetiremos a mesma história 
que já vimos antes: o juro real terá 
que ficar lá em cima, para permitir 
que a inflação fique mais baixa. 

Veja, se analisar a evolução recen-
te dos juros, encontrará algo assus-
tador. Os juros de um ano deflacio-
nado estão em 8% em termos reais, 
patamar próximo do que vivemos 
no final de 2015. Graças ao teto de 
gastos, aprovado em 2016, pudemos 
combater esse quadro, fazendo o juro 
real ceder. Mas se não fizermos algo 
parecido agora – ainda que o efeito 
não seja imediato, mas a política seja 
crível – criaremos um problema.

Um elemento que sempre me 
preocupa, no campo fiscal, é de fato 
a questão da credibilidade de uma 
nova regra. O teto conseguiu gerar 
um efeito importante por um pe-
ríodo, mas logo foi-se mudando a 
Constituição e reduzindo sua potên-
cia. Como convencer o mercado de 
que, a qualquer novo sinal de aperto, 
não acontecerá o mesmo com uma 
nova regra? Isso pode comprometer 
a eficácia de qualquer política de 
longo prazo. E, com isso, teremos 
que suportar juro real mais alto por 
mais tempo. Não tem milagre. 

“Como convencer o 

mercado de que não 

acontecerá o mesmo com 

uma nova regra fiscal? 

Isso pode comprometer 

a eficácia de qualquer 

política de longo prazo”
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Sondagens, também traz um cenário 
de melhora da confiança do setor pro-
dutivo – em que se destaca a indús-
tria da construção, como mostra Ana 
Maria Castelo –, bem como do con-
sumidor, ainda que partindo de um 
nível abaixo do das empresas. 

Como lembra Silvia Matos na 
entrevista deste mês, a manutenção 
de um cenário positivo para o PIB e 
o emprego, tal como vimos este ano, 
dependerá da disposição do presiden-
te que assumir o país a partir de 2023 
para fazer reformas que garantam a 
sustentabilidade desse crescimento 
sem lançar mão de medidas artificiais 
ou de curto prazo. A começar pelo 
campo fiscal. Manoel Pires mostra 
que parte da melhora observada – e 
celebrada – nas contas públicas, com 2 
anos de superávit primário, é causada 
por fatores que devem perder ímpeto 
adiante. Armando Castelar reforça 
que o desafio de manter o risco fiscal 
sob controle é grande, e será preciso 
definir prioridades. Os resultados tra-
zidos pelo teto de gastos até aqui, afir-
ma, é um grande incentivador para 
isso, ressaltando o efeito dessa regra 
para a queda da taxa de juros implí-
cita sobre a dívida pública, colabo-
rando para que esta não entrasse em 
trajetória explosiva. Bem como para 
a melhora das condições de financia-
mento do setor privado no mercado 
de capitais. Fabio Giambiagi, por 
sua vez, sugere uma agenda objetiva 
para restabelecer a âncora fiscal do 

visando mitigar impactos negativos. 
Tais análises foram objetivo de repor-
tagens na mídia, estudos acadêmicos, 
sugestões de política, que refletem um 
período de intensa atividade.  

Neste especial, a Conjuntura Eco-
nômica convidou representantes das 
principais áreas de estudo e geração 
de indicadores do FGV IBRE para 
deixar seu registro, seja com balanços, 
propostas ou análises prospectivas em 
suas respectivas áreas. Além de reco-
nhecer o trabalho dessa grande equi-
pe, consideramos ser a melhor leitura 
a lhe oferecer, caro leitor, neste mo-
mento tão particular do país. 

Samuel Pessôa aabre a série com 
uma avaliação positiva do que vem 
pela frente. Para ele, mesmo que aos 
trancos e barrancos, nos últimos anos 
o país acumulou algumas reformas 
que podem, de fato, colaborar para 
um aumento da capacidade de cresci-
mento da economia brasileira, o que 
nos permitirá acelerar mais a atividade 
sem gerar inflação. Viviane Seda, das 

Esta edição da Conjuntura Econômica 
chega aos leitores em meio à disputa 
presidencial mais acirrada da história 
brasileira desde a redemocratização. 

A polarização que colocou Lula e 
Bolsonaro a poucos pontos de distân-
cia no primeiro turno ainda traz uma 
imagem difusa, no campo econômico, 
sobre o projeto de país que os eleitores 
de ambos os lados têm em mente ao fa-
zer suas escolhas. Da mesma forma que 
ainda não terminamos de compreender 
o Brasil – e o mundo – que emergiram 
da pandemia, e que ainda enfrentam os 
efeitos da guerra na Ucrânia. 

Nos últimos anos, economistas e 
pesquisadores do FGV IBRE dobraram 
seu trabalho para analisar a conjuntura, 
mergulhando a fundo na névoa provo-
cada pela pandemia para de lá resgatar 
dados que colaborassem na identifi-
cação das implicações desse choque, e 
fazer levantamentos e recomendações 

Os desafios para

2023
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país no ritmo adequado, sinalizando 
a credibilidade necessária para o mer-
cado durante esse processo. E, para 
rematar, Bráulio Borges trata do ou-
tro lado dessa equação, pelo ponto de 
vista das receitas, alertando da impor-
tância de se pensar em sua evolução 
em termos estruturais. Em especial, 
para captar impactos de oscilações de 
preços internacionais de commodities 
sobre as receitas fiscais brasileiras. Esse 
exercício, ressalta, será importante 
diante da alta esperada na arrecadação 
relativa ao pré-sal brasileiro, e ajudará 
o país a escolher a melhor forma de 
usar essa receita, finita, para gerar be-
nefícios permanentes. 

De cara, 2023 exigirá do presidente 
eleito o desafio de conciliar a busca por 
mais disciplina fiscal como o necessá-
rio aumento de gastos na área da pro-
teção social. Nesse campo, Fernando 
Veloso – coautor da proposta que 
inspirou o projeto da Lei da Responsa-
bilidade Social – aponta a necessidade 
de revisão do desenho do Auxílio Bra-
sil, visando à melhora da eficiência na 
alocação orçamentária do programa. 
Bem como um aprimoramento da po-
lítica visando resultados também no 
campo da educação e da redução do 
impacto da volatilidade de renda dos 
trabalhadores informais. Para que esse 
esforço de combate à pobreza evolua 
de forma virtuosa, também é preciso 
pensar na inclusão produtiva, com 
melhorias no campo do mercado de 
trabalho. Em seu artigo, Fernando 
de Holanda Barbosa Filho defen-
de que uma das tarefas é o aprofunda-
mento da reforma trabalhista de 2017, 
com a desoneração da folha de paga-
mentos, que permitirá reduzir o custo 
de contratação do trabalhador menos 
qualificado e, com isso, abrir caminho 
para redução da informalidade. 

Na Carta do IBRE desta edição, 
Luiz Guilherme Schymura chama 
a atenção para outro elemento de im-
portância crescente em nível mundial: 
a discussão de medidas de combate a 
diferenças de gênero no mundo do 
trabalho. Para essa análise, contou 
com um rico panorama do cenário 
brasileiro, fruto da pesquisa de Jana-
ína Feijó.  Já José Roberto Afonso 
– articulista da Conjuntura Econômica 
e ex-pesquisador do FGV IBRE que 
convidamos a fazer parte deste especial 
– contribuiu para essa análise abor-
dando os desafios que emergem das 
mudanças estruturais no universo do 
trabalho, e que tampouco são exclu-
sividade do Brasil. Junto a Geraldo 
Biasoto Jr., reforça a necessidade de 
se  adaptar as políticas públicas para 
garantir a adequada proteção ao traba-
lhador inserido em novos arranjos la-
borais, entre outros desafios de gover-
nança que a digitalização da economia 
impõe ao Estado.

É consenso entre os pesquisadores 
que construir um círculo virtuoso em 
torno do emprego depende, primor-
dialmente, de o Brasil crescer mais. E 
isso só será possível se conseguirmos 
combater a inflação, como aponta 
André Braz. Apesar de a escalada de 
preços que observamos nos últimos 
anos ser fruto de um choque global, 
e que o processo de desaceleração ca-
pitaneado por políticas monetárias 
contracionistas nas principais econo-
mias do mundo deve colaborar para 
colocar os preços no caminho de vol-
ta, isso não exime o país de suas tare-
fas domésticas para garantir essa tra-
jetória cadente, lembra. E, para que 
esse processo seja exitoso e tenhamos 
estabilidade de preços adiante, José 
Júlio Senna defende que será fun-
damental ao país preservar duas con-

quistas: a autonomia do Banco Cen-
tral e o regime de metas de inflação.   

Se formos bem-sucedidos nessas 
lições de casa, diz Livio Ribeiro, co-
locaremos o Brasil na melhor posição 
para aproveitar o lado meio cheio do 
copo do cenário externo, que em li-
nhas gerais não será amistoso para as 
economias emergentes, como apon-
tam os barômetro globais, capitanea-
dos por Paulo Picchetti. Ter saído 
na frente na correção da política mo-
netária, fundamental para a calibra-
gem macroeconômica, e uma posição 
no globo menos vulnerável às tensões 
geopolíticas são alguns desses elemen-
tos que estão a favor do país. Lia Valls 
ressalta, entretanto, que será preciso 
ao país garantir uma política externa 
de neutralidade, já que qualquer passo 
mal dado no meio desse jogo das gran-
des potências poderá custar caro para o 
comércio exterior brasileiro. Claudio 
Considera e Juliana Trece apon-
tam, por sua vez, a necessidade de o 
governo identificar no meio das mo-
vimentações observadas nas grandes 
economias – que incluem revisão de 
cadeias de valor e a adoção de políticas 
industriais – a agenda que cabe ao país 
para reposicionar a indústria brasileira, 
tanto no cenário internacional quanto 
em seu papel para o PIB. 

E já que a maior inspiração para 
este grande especial foi ampliar nos-
sa compreensão sobre o Brasil para 
apurar a agenda do governo a partir 
de 2023, fechamos com o desafio de 
modernização e ampliação da capaci-
dade de geração de estatísticas oficiais 
– abordado por Roberto Olinto e 
Vagner Ardeo –, que são o ativo 
mais valioso para se conhecer, pensar 
e planejar o país.

Boa leitura.  
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Pesquisador associado  
do FGV IBRE

Este ano a economia brasileira apresentará um resultado melhor que 
o imaginado. O PIB tem surpreendido positivamente, assim como o 
desempenho do mercado de trabalho. Hoje, a população ocupada no 
país é 7% maior do que no quarto trimestre de 2019, último antes da 
pandemia de Covid-19. A PNADC de agosto nos informa que a taxa de 
desemprego caiu para 8,9%, o menor número desde o final de 2015.

De certa maneira, parece que a capacidade de crescimento da eco-
nomia aumentou, ao menos um pouco. Mas ainda não é possível 
comprovar essa alta. Cálculos dessa natureza sempre chegam com 
atraso, e só atestamos uma alteração positiva quando a atividade já 
está crescendo mais. Foi o que aconteceu nos anos 2000, no período 
do governo Lula. A economia acelerou, mas os economistas só per-
ceberam que o potencial de crescimento tinha subido algum tempo 
depois. É possível que agora vivamos um processo parecido. E para 
entender como chegamos a ele, vale ligar alguns pontos, retroceden-
do um pouco no tempo. 

Tivemos nossa grande crise que, segundo o Codace, comitê respon-
sável pela datação de ciclos econômicos, começou no segundo trimestre 
de 2014 e foi até o quarto trimestre de 2016. Essa recessão gerou uma 
perda permanente de PIB imensa, que na minha conta é da ordem de 
10%. Os motivos geradores dessa crise são claros. Primeiramente, ela foi 
precedida de um longo ciclo de investimentos liderado pelo Estado que, 
por ser de baixa qualidade, gerou maus resultados. Longos ciclos de in-
vestimentos que maturam mal significam muitas empresas endividadas, 
sem capacidade de gerar caixa para compensar esse endividamento. E tal 
exaustão financeira demorou alguns anos para ser digerida.

Outra razão que levou a essa grande crise foi um esgotamento do con-
trato social da redemocratização. Isto é, o desejo da sociedade de cons-
truir no Brasil um estado de bem-estar padrão europeu continental. Para 

Melhor que o 
esperado
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tal, o gasto público teve que crescer 
além do crescimento da economia 
por muitos anos. No período pré-re-
cessão, emergiu nosso déficit público 
estrutural, ou seja, que não foi mo-
tivado por recessão ou choques, mas 
que ocorre em condições normais do 
ciclo econômico, porque a geração 
de receita do país é estruturalmente 
menor do que a despesa assumida. 
Durante alguns anos, entre 2007 e 
2013, esse desequilíbrio foi obscure-
cido pelo boom de commodities que 
ajudou na receita de impostos. E esse 
déficit estrutural existe não por um 
problema técnico, mas de economia 
política. Porque o Congresso Na-
cional decidiu gastos, deu direitos a 
pessoas sobre parcela do orçamento, 
sem dotar o setor público de receita 
compatível a essas despesas. A partir 
daí a dívida pública passa a crescer 
como uma bola de neve, e em algum 
momento chega à inflação. 

O diagnóstico de que tínhamos 
um problema fiscal ficou evidente 
no primeiro ano do segundo man-
dato da presidente Dilma Rousseff. 
Naquele momento, em 2015, ini-
ciou-se um processo de ajustamen-
to, quando Joaquim Levy era minis-
tro da Fazenda e Nelson Barbosa, 
hoje pesquisador associado do FGV 
IBRE, era ministro do Planejamen-
to. Houve mudanças como um rede-
senho do abono salarial e a restrição 
dos critérios de elegibilidade para 
benefícios de pensão por morte, que 
eram excessivamente generosos. Na 
gestão de Michel Temer, a partir de 
2016, aprovou-se a Emenda Consti-
tucional 95, que estabeleceu um teto 
para o crescimento do gasto públi-

co. Repensou-se toda a governança 
para a concessão de empréstimos do 
 BNDES e da taxa de juros cobrada 
nessas operações. E, no atual gover-
no, aprovou-se a reforma da Previ-
dência, a trabalhista, e observou-se 
um processo grande de contenção 
dos salários dos servidores. Além 
disso, a partir de 2017, praticamen-
te não houve aumento real do salário 
mínimo, estabilizando o gasto com 
os programas sociais. 

Somando todos esses elementos, 
vemos que nos últimos anos de fato 
houve um ajuste fiscal. Avançamos 
em relação ao buraco que tínhamos 
em 2014, ano em que a situação das 
contas públicas foi a pior ao menos 
desde 1997, a partir de quando te-
mos dados disponíveis. Também 
foi feita uma série de reformas que 
melhoraram os marcos regulatórios. 
Aprovou-se a independência do 
BC, o marco legal do saneamento, 
e a agenda de concessões avançou, 
colaborando para uma recuperação 
do investimento. De 2016 até hoje, 
e já descontadas questões contábeis 
de importação de plataformas de 
petróleo e outros temas técnicos 
que mudam de forma artificial o in-
dicador, o investimento avançou em 
aproximadamente 3 pontos percen-
tuais do PIB. Como sabemos que 
o investimento público está muito 
restringido, esse aumento veio ma-
joritariamente do setor privado. E 
o contexto para isso é claro. Nesse 
período de ajustamento, de 2015 
até hoje, não só a situação fiscal 
melhorou como a situação externa 
também foi positiva. As exportações 
líquidas que estavam muito defi-

citárias em 2014 ficaram levemen-
te superavitárias, e a rentabilidade 
do setor privado subiu, permitindo 
uma alta sustentável também do in-
vestimento privado.

Temos então uma boa notícia: 
mesmo aos trancos e barrancos, dian-
te de todas as dificuldades de uma so-
ciedade desigual e heterogênea como 
a brasileira, e de um pano de fundo 
político negativo – de polarização, 
com uma presidência ruidosa e certa-
mente com problemas graves de ges-
tão na área ambiental, da educação e 
dos direitos humanos, com agendas 
como a de posse de armas, que me pa-
rece extemporânea –, essa mesma po-
lítica conseguiu promover uma parte 
do ajuste fiscal que precisamos, e isso 
colaborou para uma recuperação es-
trutural. Sobra ainda uma parte, a ser 
feita pelo próximo mandatário. Mas 

Temos uma boa 
notícia: mesmo 

aos trancos 
e barrancos, 

conseguiu-se 
promover uma 

parte do ajuste 
fiscal, e isso 

colaborou para 
uma recuperação 

estrutural
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o fato é que em 2022 estamos melhor 
do que estávamos em 2014. E em 
2023 estaremos melhores, do ponto 
de vista estrutural, do que em 2015 
para avançar nessa agenda. 

Isso posto, podemos analisar al-
guns elementos conjunturais que o 
presidente que assumir o país em 
2023 terá de enfrentar. A economia 
operará a pleno emprego – estima-
tivas que temos de taxa natural de 
emprego, aquela em que os salários 
sobem junto com a produtividade 
do trabalho, sem gerar inflação, já 
está sendo atingida –, com IPCA 
acima da meta, uma política mo-
netária muito apertada, e um ciclo 
ainda longo antes de iniciar a queda 
da taxa básica de juros. E uma dívi-
da que já é grande, com uma taxa 
implícita de juros que já começa a 
se descolar. Isso significa que não 

será um cenário propício a grandes 
expansões fiscais. Considerando, 
entretanto, que 2022 foi um ano 
de muitos gastos, influenciado pelo 
ciclo político, com o Orçamento 
aprovado para 2023 e um waiver de  
R$ 50 bilhões para bancar a manu-
tenção do benefício de R$ 600 do 
Auxílio Brasil, o próximo governo 
poderá garantir um bom ano, sem 
que essa licença para gastar seja con-
siderada uma expansão fiscal

Ainda assim, essa equação de-
mandará que a próxima gestão ope-
re alguma contração nos gastos em 
relação a 2022. E isso envolverá cus-
tos, pois a inflação ainda está alta e 
é preciso ajudar o BC a colocá-la na 
meta de novo. Não será tão difícil 
quanto em 2016, porque aquela in-
flação era totalmente nossa, produ-
zida por excesso de demanda sobre 
oferta. Agora temos uma inflação 
que tem um componente de dese-
quilíbrio doméstico, mas também 
tem um forte componente de cho-
que internacional, que vai se rever-
ter. Com essa questão encaminhada, 
é fundamental que o governo reco-
loque o país nos trilhos do cresci-
mento, concluindo o ajuste fiscal. É 
imprescindível que, se eliminado o 
teto de gastos, busque-se uma nova 
regra, e que esta seja constituciona-
lizada. Considero fundamental que 
a âncora fiscal tenha o mesmo esta-
tuto legal que a estrutura do gasto 
público. Somente com ambos sob o 
mesmo nível hierárquico, do pon-
to de vista legal, é possível garantir 
um horizonte de planejamento. E 
se toda vez que tivermos que abrir 
exceções à regra for preciso mo-

bilizar 3/5 do Congresso em dois 
turnos, já será uma restrição respei-
tável, pois não é fácil organizar tal 
quórum. Além disso, é importante 
aprovar uma reforma tributária dos 
impostos indiretos que reduza o 
custo de conformidade, os litígios e 
aumente a eficiência da economia. 
E, eventualmente, aprovar uma re-
forma do Imposto de Renda que 
aumente sua progressividade, para 
que a tributação ajude a combater 
a elevada desigualdade que vigora 
no Brasil. 

Olhando especificamente para a 
possibilidade de um segundo man-
dato de Bolsonaro, não há a me-
nor dúvida de que será preciso uma 
mudança radical na abordagem da 
política ambiental. Caso contrário, 
o mundo boicotará nosso agrone-
gócio, e isso não vai demorar para 
acontecer. O que, consequentemen-
te, reduzirá o apoio desse setor ao 
governo, pois no dia em que a Euro-
pa deixar de comprar carne brasilei-
ra, o agro vai gritar. Caso Lula vença 
as eleições, considero que a principal 
preocupação virá do campo fiscal. 
Se ele quiser iniciar o governo com 
uma política de estímulos, vai gerar 
mais inflação. E aí voltaremos a ser 
o paraíso da renda fixa, pois o BC 
terá que apertar ainda mais o juro, 
a dívida vai crescer e isso vai gerar 
muito problema para 2023. Antes 
de ampliar gastos, o ideal será buscar 
maior eficácia na aplicação do orça-
mento do Auxílio Brasil – que é três 
vezes maior que o do Bolsa Família, e 
tem muito espaço para enxugar des-
perdícios, derivados da forma como 
o novo benefício foi construído.  

Olhando para 
a possibilidade 
de um segundo 
mandato de 
Bolsonaro, não 
há a menor 
dúvida de que 
será preciso uma 
mudança radical 
na abordagem da 
política ambiental
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A conjuntura fiscal dos últimos 2 anos apresentou melhora inequívoca. 
A dívida pública encontra-se em queda e em patamar bastante inferior 
aos cenários mais preocupantes traçados durante a pandemia que in-
dicavam a possibilidade de rompimento da barreira de 100% do PIB. 
O resultado primário se recuperou e o país apresentará, em 2022, o 
segundo ano consecutivo de superávit. A economia se recupera da pan-
demia e as projeções de crescimento econômico são revistas para cima. 
Apesar do aumento expressivo da taxa de juros para combater a inflação, 
o Banco Central indicou que esse processo se encerrou o que abriu dis-
cussões sobre cenários de redução da taxa de juros em algum momento 
do próximo ano. Se ocorrer, reduzirá a pressão altista sobre as despesas 
financeiras do governo.

O reconhecimento dessa dinâmica favorável não deve nos iludir a 
ponto de não sermos capazes de compreender que uma parte importan-
te dos fatores que explicam essa evolução deverá perder força e que algu-
mas decisões tomadas, com efeitos fiscais positivos, não são replicáveis 
em um horizonte de médio prazo. É importante separar a discussão em 
torno do que é uma melhora estrutural do que é cíclico e pontual e que 
pode estar sujeito a recrudescimento.

A melhoria dos resultados fiscais ocorreu em duas etapas. Primeiro, 
houve um desempenho extremamente favorável das contas estaduais. 
A recuperação cíclica se deu em bens industriais, principal base do 
ICMS e o aumento do preço do petróleo em um cenário de taxa de 
câmbio depreciada elevou a base de tributação dos combustíveis. Du-
rante a pandemia, os governos estaduais ficaram impedidos por 18 
meses de reajustar o salário dos servidores que representa o principal 
item de despesa. A elevação da inflação gerou um segundo bônus fiscal 
ao acelerar a corrosão das despesas reais e turbinar a arrecadação nomi-
nal, elevando os resultados fiscais para níveis surpreendentes.

Perspectivas 
fiscais e reformas 
econômicas
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Na segunda etapa, esses mesmos 
fatores se refletiram de forma positiva 
no resultado do Governo Federal. O 
atraso na percepção desse processo se 
deveu ao fato de que as contas do go-
verno federal foram muito atingidas 
pela pandemia. Apenas na medida 
em que tais políticas foram se en-
cerrando, os ganhos fiscais advindos 
dessa nova conjuntura se tornaram 
mais visíveis. Mas a conjuntura fiscal 
também deixou sequelas que precisa-
ram ser remediadas: a inflação mais 
elevada empobreceu a população e o 
governo adotou uma série de medidas 
para desonerar produtos e comple-
mentar a renda dos mais vulneráveis. 
Para isso, se viu obrigado a mudar as 
regras fiscais e rever seu planejamento 
fiscal. Ainda assim, os resultados fis-
cais continuaram melhorando.

Olhando a questão de modo 
prospectivo, é importante perceber 
que os muitos fatores que explicam 
essa melhora devem perder ímpeto, 
em particular, a inflação, o preço das 
commodities e a recuperação econô-
mica. Além disso, a melhora fiscal 
também ocorreu com represamento 
de várias despesas tais como salários 
de servidores e adiamento das despe-
sas discricionárias.

Em um levantamento realizado, 
em agosto de 2022, em parceria com 
Bráulio Borges, estimamos que o uni-
verso de questões fiscais que deveriam 
ser equacionados ou que poderiam 
trazer riscos para a finanças públicas 
no próximo ano era da ordem de R$ 
435 bilhões. Isso refletia despesas 
adiadas, a manutenção da comple-
mentação do Auxílio Brasil, renún-
cias tributárias cuja manutenção era 

Resultado primário do setor público 
(% do PIB)

*Projeção. Fonte: FGV IBRE.

Dívida bruta do governo geral 
(% do PIB)

*Projeção. Fonte: FGV IBRE.

incerta, normalização da arrecadação 
(em especial de commodities), riscos 
judiciais (como o atraso nos preca-
tórios e a compensação no ICMS de 
combustíveis dos Estados) e aumento 
da taxa de juros.

Alguns dos riscos mencionados fo-
ram incorporados no orçamento para 
o próximo ano, mas a própria equipe 

econômica tem declarado a impor-
tância de obter um espaço fiscal adi-
cional, o que tem sido chamado de 
“waiver fiscal”, um nome sofisticado 
para uma nova mudança da regra fis-
cal. As projeções fiscais indicam, em 
um cenário conservador de receita, 
um déficit primário federal para o 
próximo ano de 0,6% do PIB em um 
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contexto em que o waiver terá que 
chegar a algo entre R$ 100 – 150 bi-
lhões a depender das decisões que se-
rão tomadas pelo próximo governo.

Adequar o orçamento de forma 
equilibrada em um contexto de refor-
mulação da regra fiscal e um ambien-
te internacional adverso, de elevação 
de taxa global de juros, deverá ser um 
grande desafio no pós-eleições, mas 
é o nó mais imediato a ser desatado. 
Uma boa solução para esses assuntos 
definirá se o novo governo (ou atual) 
iniciará bem o que facilitará bastante 
as coisas para a frente.

A melhora estrutural tenderá a vir 
a partir das reformas econômicas. Em 
um contexto fiscal desafiador, as re-
formas deveriam combinar alguma 
melhoria do cenário fiscal de longo 

prazo a partir de mais crescimento 
econômico, taxa de juros reduzida 
e melhora gradual do resultado pri-
mário. A meu ver é o que próximo 
governo deverá buscar.

Apesar da importância desses te-
mas, é forçoso reconhecer que o clima 
sobre as reformas parece mais distan-
te que em outros tempos, pois existe 
uma pressão importante para elevar 
os gastos. Mas acredito que teremos 
avanços nos dois temas presentes: 
(i) a reforma administrativa e; (ii) a 
reforma tributária, pois é o que tem 
para ser feito.

Mas é importante não se iludir 
com o impacto das reformas para 
mantermos os pés no chão. A reforma 
administrativa deverá ter um impacto 
fiscal pequeno para o Governo Fede-
ral, pois o ajuste fiscal nessa rubrica 
já foi feito a partir do congelamento 
dos salários nos últimos quatro anos. 
É possível, no entanto, produzir um 
impacto mais relevante nos entes sub-
nacionais tendo em vista que muitos 
governos ainda estão alinhando as le-
gislações ao que se pratica em âmbito 
federal. Uma boa reforma adminis-
trativa deve profissionalizar a gestão 
pública para elevar a produtividade 
do setor público em um contexto em 
que novas tecnologias de informação 
reduzem custos e modificam a presta-
ção dos serviços.

A reforma tributária segue em 
debate a partir de duas vertentes. A 
primeira vertente é a tributação do 
consumo que deve ser reformulada 
para adotar um imposto sobre o valor 
adicionado, uniformizando alíquo-
tas, aperfeiçoando o sistema de apro-
veitamento de créditos, desonerando 

a cadeia produtiva, os investimentos, 
as exportações e simplificando o sis-
tema. Discute-se a melhor forma de 
implementação da reforma, em par-
ticular, se devemos manter a divisão 
federativa ou se unificamos o sistema 
como um todo. É importante reco-
nhecer, contudo, que as mudanças 
recentes no ICMS de combustíveis 
e energia elétrica alteram a estrutura 
política de apoio que estava se confi-
gurando para a reforma.

A segunda vertente é a da tribu-
tação direta que segue em estágio de 
amadurecimento. O sistema atual é 
regressivo no topo da distribuição, 
possui elevada iniquidade horizontal, 
incentiva a pejotização e o nível de 
arrecadação é baixo quando compa-
rado ao que se arrecada tributando 
o consumo. Mas o tema tem apre-
sentado avanços: há maior consenso 
sobre a importância de reduzir a tri-
butação do fator trabalho, eliminar a 
isenção na tributação sobre dividen-
dos, reduzir a alíquota do IRPJ como 
contrapartida, eliminar incentivos e 
aumentar a progressividade na tabela 
da pessoa física. Assim, seguiremos as 
principais tendências internacionais e 
será possível aumentar a progressivi-
dade tributária, aumentar o emprego 
formal e a proteção social bem como 
prover crescimento econômico.

O período eleitoral remete à refle-
xão crítica do passado, mas abre porta 
para o futuro. O potencial econômi-
co do país é muito grande. Que as 
novas lideranças políticas enxerguem 
um caminho novo para um país mo-
derno, socialmente e ambientalmente 
responsável e ciente do seu compro-
misso com o progresso. 

É importante 
não se iludir 
com o impacto 
das reformas, 
para mantermos 
os pés no chão. 
A reforma 
administrativa 
deverá ter um 
impacto fiscal 
pequeno para o 
governo federal
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A julgar pelo que afirmam os dois candidatos à frente nas pesquisas elei-
torais, o teto de gastos introduzido pela Emenda Constitucional no 95 
está com os dias contados. Para o líder nas pesquisas, o “teto de gastos 
foi criado para que se evitasse dar aumento na saúde, na educação, no 
transporte coletivo, na renda das pessoas que trabalham neste país”. E, 
caso ele seja eleito, “não (mais) terá teto de gastos em lei no nosso país” 
(https://bit.ly/3f4hYl6). 

O segundo colocado é menos enfático, mas também já deixou claro 
que, no mínimo, promoverá mudanças significativas na forma como o 
teto funciona: “No ano passado tivemos um excesso de arrecadação (...). 
Você não pode usar um centavo disso na infraestrutura dada a emenda 
constitucional do teto lá atrás. Isso daí muita gente discute que tem que 
ser alterado alguma coisa. A gente vai deixar para o futuro, [para] depois 
das eleições discutir essa questão” (https://bit.ly/3BJaVWB).

Obviamente, da mesma forma que lá foi colocado, o teto pode ser 
retirado da Constituição com nova emenda, desde que, claro, haja sufi-
ciente vontade política para isso. Minha percepção, porém, é que, como 
diria Mark Twain, as notícias sobre a morte do teto de gastos são gran-
demente exageradas. Isso por duas razões principais. Uma, pois o teto foi 
bem-sucedido em melhorar a qualidade da política econômica, gerando 
ganhos visíveis para as contas públicas: acabar com ele teria graves conse-
quências. Outra, pois haverá necessidade de uma âncora fiscal crível nos 
próximos anos e não é claro que alternativa há ao teto.

Nos quase 6 anos desde que o teto foi instituído, as despesas primárias 
do governo central (União, INSS e Banco Central) cresceram cerca de 
0,6% ao ano (a.a.) em termos reais. Nos 19 anos anteriores, essa taxa fora 
de 5,6% a.a., também acima da inflação. Durante o governo Lula (2003-
2010), a despesa primária do governo central aumentou incríveis 7,8% 
a.a. em termos reais, saltando de 15,9% do PIB em 2002 para 18,2% 

O teto de gastos 
morreu. Longa  
vida para o teto  
de gastos

Fo
to

: B
ia

nc
a 

G
en

s

POLÍTICA FISCAL



CONJUNTURA DESAFIOS 2023

O u t u b r o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 9 

do PIB em 2010. Em 2016 já estava 
em 19,9% do PIB, numa escalada in-
sustentável. O teto permitiu reduzir 
essa razão para 18,6% em 2021 e nova 
queda irá ocorrer em 2022.

A consequência natural de aumen-
tar a despesa pública no ritmo observa-
do antes do teto, em um país cujo po-
tencial de crescimento está bem abaixo 
dessas taxas, é que, para manter a infla-
ção sob controle, o Banco Central pre-
cisa praticar uma taxa de juros elevada, 
de forma a segurar o crescimento da 
demanda privada. De fato, enquanto 
no período após a aprovação do teto 
de gastos a taxa de juros Selic ficou, 
em média, em 1,9% a.a., descontada a 
inflação, nos 20 anos anteriores ela foi 
de 9,0% e, durante o governo Lula, de 
8,5%, sempre em termos reais.

O principal beneficiário da queda 
na taxa de juros observada desde a 
implantação do teto foi justamente o 
setor público, o maior de todos os de-
vedores em nosso país. Nos 10 anos 
anteriores à aprovação do teto, a taxa 
de juros implícita incidente sobre a 
dívida pública bruta foi de 5,4% ao 
ano, já descontada a inflação. No pe-
ríodo pós-aprovação do teto, essa taxa 
caiu para uma média de 2,9% a.a., 
também em termos reais. Isso permi-
tiu manter a despesa do setor público 
com juros sob razoável controle, evi-
tando que a dívida entrasse em uma 
trajetória explosiva.

Também o setor privado se benefi-
ciou dos juros mais baixos. As empre-
sas, em especial, puderam recorrer ao 
mercado de capitais, emitindo grande 
volume de debêntures e outros títulos 
de dívida, reduzindo sua dependência 
dos bancos e das emissões no exterior. 

E tudo isso sem a necessidade dos ele-
vados subsídios que antes fluíam por 
meio de bancos públicos.

Retornar ao modelo anterior, de 
forte escalada na despesa primária, 
como prometem alguns candidatos, 
vai, claro, reverter esse processo. Em 
especial, vai ficar mais difícil trazer a 
inflação para a meta, de forma que os 
juros vão ter de subir mais. O gover-
no, com isso, vai gastar mais com o 
pagamento de juros incidentes sobre 
a dívida pública. As empresas, tam-
bém, vão ter mais dificuldade para 
servir e rolar suas dívidas. O risco país 
vai subir, o câmbio vai depreciar e a 
economia vai desacelerar, reduzindo 
as receitas tributárias. Com a dívi-
da pública em patamar já elevado, o 
risco de que entre em uma dinâmica 
explosiva vai aumentar.

A solução, apontam os que defen-
dem a extinção do teto, é instituir 
outra âncora. Mas qual seria? A meta 
de superávit primário perdeu credibi-
lidade no governo Dilma, tanto por 
ter sido eventualmente abandonada, 
como por conta dos vários subterfú-
gios adotados para driblá-la, como 
feito com o uso de políticas parafis-
cais via bancos públicos. Uma meta 
de dívida também não teria o mes-
mo efeito e credibilidade, posto que 
só verificável ex-post, ao contrário do 
teto, que já precisa ser respeitado na 
elaboração do orçamento. E o gasto 
está sob relativo controle do governo, 
ao passo que o resultado primário e a 
dívida dependem de variáveis fora de 
seu controle, como o desempenho da 
economia, a taxa de juros etc.

Óbvio que cumprir o limite im-
posto pelo teto não é fácil. Vai ser es-

pecialmente complicado no próximo 
ano, quando haverá fortes pressões por 
aumentos de gastos, começando pelo 
Auxílio Brasil mais elevado, avançan-
do pelas demandas de recomposição 
salarial do funcionalismo etc. Haverá, 
sim, necessidade de discutir priorida-
des, um debate que em certa medida 
tem sido evitado, mas que é preciso 
ocorrer. Até porque, o cenário mais 
provável é que haja queda da receita 
tributária em 2023, com a provável 
redução dos preços internacionais das 
commodities e um crescimento mais 
lento, ou mesmo queda, do PIB. 

O desafio de manter o risco fiscal 
sob controle seguirá grande, em que 
pesem as surpresas positivas deste 
ano. É um erro acreditar que a res-
posta para esse desafio será sair au-
mentando o gasto público como feito 
no passado. 

O principal 
beneficiário da 
queda na taxa 

de juros desde 
a implantação 

do teto foi 
justamente o 

setor público, o 
maior de todos 

os devedores em 
nosso país



3 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  202 2

Fabio  
Giambiagi 
Pesquisador associado  
do FGV IBRE 

O Brasil tem sido dramaticamente afetado nos últimos 10 anos, apro-
ximadamente, por um grau de polarização que tem prejudicado uma 
análise mais profunda das grandes questões do debate. Isso está voltando 
a acontecer com o tema do teto de gastos. O presente artigo, visando ao 
bom debate com vistas a 2023, procura delimitar os termos do dissenso 
e tenta contribuir para a formação de uma maioria sólida em favor de 
uma nova regra fiscal em substituição à atual.

Um ponto essencial a registrar como base da discussão é que uma 
coisa é reconhecer que o teto atual não poderá se sustentar para o pró-
ximo período de governo (2023-2026) e outra, muito diferente, é as-
sumir que a regra atual será substituída por uma completa ausência 
de regras. Entendo que esta segunda ideia não faz muito sentido. Para 
facilitar o debate, tentaremos focar e destrinchar a discussão da “regra 
do teto” em três pontos: 

o nível inicial; 1. 
as exceções (o “extrateto”); e 2. 
a velocidade de aumento futuro do limite de referência.3. 

Comecemos pelo primeiro ponto. É razoável deduzir que, ainda no 
governo atual, terá que ser aprovada uma regra excepcional para 2023 
(que no debate tem sido chamada de waiver), sob pena do Auxílio Brasil 
cair de R$ 600 para R$ 400 em janeiro, o que parece política e so-
cialmente inviável. Portanto, é procedente concluir que uma nova re-
gra terá que definir o nível inicial do gasto para 2024, nível esse que 
será posteriormente indexado com algum parâmetro de referência. Não 
quero aqui definir se esse nível será de R$ 2 trilhões, R$ 1,8 trilhão,  
R$ 1,947 trilhão, ou seja lá qual valor vier a ser definido. O que importa 
é entender que:

a) não faz sentido lógico, me parece, negar-se a definir qual é o ponto 
de partida; e 
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b) esse nível, pessoalmente, creio 
que deverá comportar um plus para dar 
conta de três elementos: o necessário 
desafogo parcial das despesas discricio-
nárias, enormemente comprimidas nos 
últimos 7 ou 8 anos; e o aumento, na 
minha modesta opinião, moralmente 
obrigatório das despesas com precató-
rios, pois é difícil sustentar o primado 
da rule of law quando se nega aos be-
neficiados por sentenças judiciais de 
última instância o pagamento devido, 
muitas vezes após 10 ou 15 anos de es-
pera. Por isso tenho defendido que um 
pequeno aumento da receita tributária 
entre 2023 e 2024 será fiscalmente re-
comendável para dar conta do finan-
ciamento dessa despesa, sem pressionar 
ainda mais a dívida pública.

Vamos agora ao segundo ponto: 
o chamado “extrateto”. Embora o ci-
dadão comum provavelmente pense 
que a ideia de o gasto ter um teto se 
aplica ao total das despesas, na prática 
a regra de 2016 excetuou do concei-
to uma série de rubricas. Ainda que 
compreensível naquele contexto po-
lítico, creio que os próprios autores 
da regra inicial reconhecem hoje que 
essas exceções talvez tenham sido, em 
parte, um erro. E não é difícil expli-
car o porquê: na tradição brasileira, 
as práticas posteriores têm mostrado 
que o que se fez foi aproveitar essas 
brechas para burlar, se não a Cons-
tituição, certamente o espírito da 
regra. Há pressão para que se apro-
vem recursos para uma determinada 
empresa estatal? Pois aprove-se sem 
problemas, porque “isso não afeta 
o teto”. O Congresso aprova, com 
uma votação próxima da unanimida-
de, um aumento enorme de recursos 

para o Fundeb? Podemos ficar todos 
tranquilos, porque tal rubrica “está 
no extrateto”. “Jogar o gasto para o 
extrateto” torna-se então uma espécie 
de “esporte” para se gastar mais, “res-
peitando a regra”.

Ora, caro leitor, isso é equivalente 
a que uma pessoa que pesa 120 qui-
los, e precisando seriamente emagre-
cer, se comprometa a fazer um regi-
me severo, mas excetuando da dieta 
os raviólis, a ingestão de bifes com 
mais de 300 gramas e o que for comi-
do no jantar entre as 22 e 24 horas. 
Podemos apostar que a pessoa que 
tiver dificuldades em levar o regime 
à risca substituirá outras massas pelos 
raviólis, os bifes de 250 gramas pe-
los de 350 gramas e o jantar das 21 
horas por jantares que comecem uma 
hora mais tarde. Por isso, com base 
no aprendizado desses 6 anos de vi-
gência da regra, deveríamos abolir no 
desenho futuro todas as excepciona-
lidades referentes à despesa primária, 
com exceção, obviamente, dos crédi-
tos extraordinários, exatamente pela 
natureza dos mesmos, uma vez que 
ao aprovar o orçamento até dezembro 
é impossível saber onde será preciso 
atender a despesas extras a partir de 
janeiro do ano seguinte. 

O terceiro ponto é a velocidade do 
processo. Aqui os números devem ser 
muito precisos. Tendo pensado muito 
nos detalhes do assunto, com meu co-
lega Manoel Pires, em texto para dis-
cussão publicado há alguns meses pelo 
FGV IBRE (https://bit.ly/3LsvsDe), 
propusemos que essa velocidade de 
aumento do valor inicial de referência 
fosse de IPCA + 1,5% a.a. Há boas ra-
zões para isso, das quais destaco três:

seria um pouco esdrúxula uma •	
regra de crescimento do gasto 
com um número como 0,8% 
ou 1,3%: é natural que ele seja 
um múltiplo de 0,5%;
é pouco plausível que um nú-•	
mero real de 1% ou menos seja 
suficiente para acomodar as 
tendências crescentes do gasto 
público, ligadas a contingências 
demográficas, particularmente 
as referentes à Previdência; e
números reais superiores a •	
1,5% correm o risco de gerar 
sérias dúvidas sobre a susten-
tabilidade da dívida pública, à 
luz das incertezas que cercam 
a trajetória futura da taxa de 
crescimento do PIB.

A sugestão a ser seguida, portanto, 
é que o debate fiscal se dê em duas eta-
pas: em novembro e dezembro, se dis-
cutiria o tamanho do waiver para 2023. 
Depois, a partir de fevereiro, uma vez 
conhecidos os interlocutores que esta-
rão à frente da Câmara e do Senado, se 
negociariam então três coisas:

o nível inicial do teto em 2024;1. 
os gastos a serem excluídos ou 2. 
não desse valor; e
a indexação futura desse nível.3. 

Parece-me uma forma mais ade-
quada de encarar a discussão do que 
simplesmente manifestar a expressão 
de se a pessoa é “a favor” ou “contra” 
o teto de gastos. Devemos tentar fazer 
com que nesse debate, em primeiro lu-
gar, os números tenham a primazia; e, 
em segundo, a razão vença a emoção. 
Confio que isso ainda seja possível 
neste nosso país tão conturbado. 
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Em capítulo escrito em conjunto com Samuel Pessôa para o livro Para 
não esquecer: políticas públicas que empobrecem o Brasil, avaliamos a polí-
tica fiscal brasileira ao longo das últimas duas décadas, elencando diver-
sos avanços, bem como problemas e mesmo alguns retrocessos. 

Também delineamos as diretrizes que, em nossa opinião, idealmente 
deveriam balizar o desenho do arcabouço fiscal do país, à luz do co-
nhecimento acumulado sobre efetividade de regras fiscais alternativas, 
bem como sobre os efeitos de curto, médio e longo prazo das políticas 
de estabilização macroeconômica (fiscal inclusive) sobre o desempenho 
econômico e mesmo sobre a própria solvência e sustentabilidade fiscal. 

Com efeito, são cinco os principais elementos definidores de uma 
“política fiscal inteligente” – apresentados a seguir, já com algumas qua-
lificações adicionais: 

1. ela deve ser anticíclica, atuando de forma coordenada à política mone-
tária para suavizar as flutuações econômicas mais de curto prazo dos países, 
de modo a viabilizar que se opere próximo do quadro de pleno emprego na 
maior parte do tempo. No caso da política fiscal, isso pode ser feito tanto 
por meio da introdução e aprimoramento dos estabilizadores automáticos 
(nas receitas e despesas governamentais), como também pela construção de 
espaço fiscal nos momentos de bonança para permitir ações discricionárias 
mais agressivas e tempestivas nos momentos de crises econômicas mais se-
veras e duradouras (sem que isso gere uma piora expressiva, e mesmo con-
traproducente, da percepção de solvência fiscal). Nesse contexto, as regras 
fiscais devem ter “cláusulas de escape” bem definidas, bem como “regras 
de retorno” com alguma suavização e prevendo algumas condicionalidades 
(associadas ao estágio do ciclo econômico, por exemplo);

Como tratar as 
receitas associadas 
à exploração  
de recursos  
naturais finitos
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2. a política fiscal deve ser amigável 
ao crescimento econômico de médio e 
longo prazo, bem como ao bem-estar 
(reconhecendo que este último não 
depende apenas da renda per capita 
agregada de um país). Desse modo, o 
desenho da tributação deve ser pouco 
distorcivo, buscando a neutralidade 
em termos de eficiência econômica, a 
mitigação de externalidades negativas 
e combatendo outros resultados não 
desejáveis (como excesso de poder de 
mercado). Ademais, as políticas de 
gastos devem ter foco em resultados, 
privilegiando ações que envolvam in-
vestimentos em infraestrutura com 
elevado retorno econômico e social, 
bem como investimentos em capital 
humano. Idealmente, tais políticas 
deveriam ser avaliadas de forma siste-
mática, com processos institucionali-
zados de escolha, alteração e extinção 
(spending reviews periódicas); 

3. a política fiscal deve ser inclusi-
va. Isso envolve a adoção de políticas 
de tributação progressivas e políticas 
de gastos mais focalizadas em quem 
realmente precisa mais, além da pre-
sença de uma rede de proteção social 
abrangente para proteger boa parte da 
população, sobretudo os mais vulnerá-
veis, contra as oscilações de mercado. 
Vale notar que uma maior equidade, 
no sentido de menores desigualdades 
de oportunidade, acaba impulsionan-
do o próprio crescimento potencial. 
Ademais, uma desigualdade muito 
elevada de resultados, independente-
mente se originada de desigualdades 
de puro esforço ou de oportunida-
des, acaba alimentando instabilidade 
política e mesmo a emergência de 
governos populistas, impulsionando 

círculos viciosos que podem gerar 
“tragédias de crescimento/desenvolvi-
mento” (como no caso argentino, por 
exemplo). Com efeito, a política fiscal 
deve atuar tanto em ações mais pré-
distributivas como redistributivas;

4. a política fiscal deve estar am-
parada em uma forte capacidade de 
arrecadação. Como muitas políticas 
públicas executadas por meio de gas-
tos devem perdurar por muitos anos 
e devem ter uma certa previsibilida-
de orçamentária, é importante que 
a arrecadação de recursos pelos go-
vernos seja pouco volátil – algo que 
depende da própria estabilização dos 
ciclos econômicos, mas também do 
desenho do sistema tributário. Recei-
tas altamente voláteis e finitas, como 
aquelas associadas a royalties pela ex-
ploração de recursos naturais, devem 
ter um tratamento diferenciado, que 
leve em conta inclusive questões de 
equidade intergeracional; e

5. a política fiscal deve ser pru-
dente. Isso significa dizer que os mo-
mentos de boom econômico devem 
ser aproveitados para a construção de 
“espaço fiscal” e que a calibragem nu-
mérica das metas fiscais deve ser feita 
com algum conservadorismo, sem, 
no entanto, deixar de levar em conta 
todos os aspectos mencionados ante-
riormente. Em função dos problemas 
associados à chamada inconsistên-
cia intertemporal e ao viés de curto 
prazo que naturalmente emerge em 
democracias com eleições regulares, 
justifica-se a adoção de regras fiscais 
(incluindo aí a criação de instituições 
fiscais independentes/conselhos fis-
cais para monitorar o cumprimento 
dessas regras e mesmo sugerir apri-

moramentos no arcabouço de regras). 
Tanto o desenho como a calibração 
numérica dessas regras fiscais devem 
estar alinhados aos demais objetivos 
da política fiscal listados acima. 

Na medida em que o país neces-
sariamente terá que redesenhar boa 
parte de seu arcabouço fiscal em 
2023, refletindo a perda de credibili-
dade do atual conjunto de regras fis-
cais, seria interessante avaliar explici-
tamente a conformidade de diversos 
novos arranjos institucionais fiscais 
alternativos aos elementos descritos 
acima, buscando escolher aquele que 
atendesse melhor tais diretrizes. 

Nesse aspecto, eu gostaria de ex-
plorar mais detidamente um dos 
cinco elementos acima, aquele que 
destaca que a política fiscal deve estar 
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amparada em uma forte capacidade 
de arrecadação. Em particular, sobre 
o tratamento diferenciado que deve-
ria ser dado às receitas mais voláteis.

Em um trabalho que preparei em 
meados deste ano, cujos principais re-
sultados foram resumidos na Carta do 
IBRE de junho (“Petróleo deve elevar 
fortemente arrecadação até 2030, mas 
é preciso evitar mau uso dessa receita”) 
e em um texto no Observatório de Po-
lítica Fiscal do FGV IBRE (“Perspec-
tivas para a arrecadação ligada ao setor 
extrativo mineral em 2022-2030”), 
eu apontei que a arrecadação bruta 
federal brasileira se elevou em quase 
1,5 p.p. do PIB brasileiro entre 2020 
e 2022 apenas por conta das receitas 
ligadas ao setor extrativo mineral. 

Com efeito, tais receitas, que consi-
deram ingressos com royalties, partici-
pações especiais, dividendos pagos pela 
Petrobras à União e tributos federais 
incidentes sobre a indústria extrativa 
mineral (excluindo receitas previden-
ciárias), passaram de 0,9% do PIB ao 
ano na média 2011-2020 e de pouco 
mais de 1% do PIB em 2020 para qua-
se 1,9% em 2021, devendo encerrar 
2022 em torno de 2,3% do PIB. Tal 
movimento explica uma parte relevan-
te do aumento da arrecadação que tem 
sido denominado como “estrutural” 
pelo governo federal, amparando diver-
sas desonerações colocadas em prática 
neste ano, muitas permanentes. 

Na medida em que uma parcela da 
elevação de tais receitas reflete o ex-

pressivo repique das cotações do pe-
tróleo neste ano por conta da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, é natural in-
dagar se tal aumento seria de fato per-
manente. Nesse contexto, eu construí 
projeções para esse grupo de receitas 
até 2030, levando em conta cenários 
alternativos para preços internacio-
nais do petróleo e outros elementos. 

Minha principal conclusão foi 
de que, no cenário que parece ser o 
mais realista, tais receitas deverão ser 
1,2 p.p. do PIB maiores, ao ano, em 
2022-2030 na comparação com a mé-
dia 2011-2020. Trata-se de cerca de 
R$ 1 trilhão a mais de receitas a pre-
ços de hoje. E esse commodity revenue 
windfall parece não estar devidamente 
incorporado às projeções fiscais brasi-
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leiras de médio e longo prazo (isto é, 
sobre as expectativas para os resultados 
primários e, portanto, para a dívida 
pública), como apontei a partir da ob-
servação das projeções fiscais desagre-
gadas do FMI e da IFI/Senado.

No curto prazo, boa parte desse 
movimento reflete um “efeito-preço”, 
associado tanto ao repique da cotação 
internacional do petróleo (2022) e 
do minério de ferro (2021), como à 
depreciação relevante do R$/US$ em 
2020/2021 (com alguma valorização 
neste ano de 2022). Em termos pros-
pectivos, esse aumento de receitas 
tende a ser sustentado pela combina-
ção de um “efeito-quantidade” (a ex-
tração de petróleo e gás no Brasil de-
verá crescer cerca de 85% até o final 
da década), bem como o aumento da 
carga tributária sobre o setor de pe-
tróleo e gás introduzido com o regime 
de partilha (o qual criou uma espécie 
de royalties adicionais, consubstancia-
dos no chamado “óleo-lucro”), já que 
os preços internacionais das commo-
dities tendem a recuar em relação aos 
níveis atuais. 

Assim, o aumento das receitas as-
sociadas ao setor extrativo mineral 
brasileiro observado em 2021/2022 
tende a persistir ao longo da próxi-
ma década. Não obstante, são receitas 
voláteis (que inclusive devem recuar 
bastante em 2023/2024 vs. 2022), em 
alguma medida contingentes (à mate-
rialização da expansão da extração de 
petróleo e gás) e associadas à explo-
ração de recursos naturais finitos, de 
modo que tais receitas não deveriam 
ser utilizadas para bancar aumentos 
permanentes de gastos e/ou redu-
ções permanentes de carga tributária 

(como tem sido feito neste ano de 
2022), especialmente quando se leva 
em conta a posição fiscal ainda bas-
tante frágil da economia brasileira. 

Desse modo, essa perspectiva sus-
cita diversos debates importantes. 
Em primeiro lugar, no tocante às re-
gras fiscais, não podemos ter apenas 
um (novo) teto de gastos; é preciso 
também dispor de metas de resultado 
primário bem calibradas, que defi-
nam algum piso para a carga tributá-
ria, ao menos até o final da década. O 
ideal seria que tais metas de primário 
fossem ajustadas ao ciclo econômico 
e calibradas a partir de uma guidance 
de DLGG/PIB. 

No que toca à contabilidade pú-
blica, seria importante passar a dis-
criminar as receitas associadas ao 
petróleo, como vários outros países 
já o fazem (inclusive nas projeções 
fiscais). Também seria importante, 
como abordei em texto publicado no 
blog do IBRE assinado em conjunto 
com Sérgio Gobetti, Manoel Pires 
e Rodrigo Orair (“Por que revisar a 
metodologia de cálculo do resultado 
estrutural?”), refinar as metodologias 
de estimação dos resultados fiscais em 
termos estruturais para incorporar, 
entre outros aprimoramentos, formas 
mais adequadas de captar os impactos 
de oscilações dos preços internacio-
nais de commodities sobre as receitas 
fiscais brasileiras, já que somos toma-
dores de preços (price takers) em boa 
parte desses mercados. 

Já quando se pensa em equidade 
intergeracional, é importante que se 
faça uma discussão cuidadosa sobre a 
melhor forma de utilização dessa reve-
nue windfall projetada, uma vez que 

há diversos usos possíveis meritórios, 
tais como consolidação fiscal; recu-
peração do investimento público, ao 
menos para superar a depreciação do 
estoque preexistente; big push em in-
fraestrutura econômica/social/“verde” 
e mesmo em capital humano (inclu-
sive para evitar a cristalização de uma 
histerese econômica negativa associa-
da aos efeitos da pandemia). Esse últi-
mo ponto é especialmente importante 
quando se leva em conta o fato de que 
há vários estudos que apontam o mau 
uso das receitas de royalties por esta-
dos e municípios brasileiros nas últi-
mas duas décadas, bem como alguns 
outros que suportam a existência do 
fenômeno conhecido como fiscal re-
source curse (em que a descoberta de 
novos recursos naturais leva à deterio-
ração da solvência fiscal em países com 
governança fiscal mais fraca).  

Não podemos ter 
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Fernando  
Veloso 
Pesquisador do FGV IBRE e 
coordenador do Observatório 
de Produtividade Regis Bonelli 

A pandemia de Covid-19 evidenciou as fragilidades da rede de proteção so-
cial brasileira. Além de uma parcela significativa da população se encontrar 
na pobreza e extrema pobreza, os trabalhadores informais são extremamen-
te vulneráveis a situações em que ocorre uma perda abrupta de renda.

No final do ano passado foi sancionado o novo programa social do 
governo federal, o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Além 
da criação de um conjunto de novos benefícios, foi estabelecido um va-
lor mínimo de R$ 400 para cada família. Inicialmente temporário, este 
ano o Congresso decidiu tornar permanente esse benefício extraordiná-
rio. Em seguida, foi aprovado o aumento desse valor para R$ 600 por 
família até o final deste ano.

Embora tenha sido enviado ao Congresso no início de agosto de 2021 e 
bastante discutido no que diz respeito ao valor do benefício e seus aspectos 
fiscais, muito pouco do desenho do Auxílio Brasil foi efetivamente debati-
do. O objetivo deste artigo é analisar o programa e, diante da constatação 
de que existem vários problemas na sua concepção e implementação, apre-
sentar propostas de melhoria do sistema de proteção social no Brasil.

Existiam quatro tipos de benefícios no Bolsa Família para famílias na 
pobreza e extrema pobreza: Benefício Básico, para famílias com renda 
familiar per capita mensal igual ou abaixo de R$ 89; Benefício Variável 
para gestantes, nutrizes, e crianças e adolescentes de até 15 anos; Bene-
fício Variável Jovem, para jovens entre 16 e 17 anos e o Benefício para 
Superação da Extrema Pobreza, que completava a renda familiar até que 
fosse assegurado um patamar igual ao da linha de extrema pobreza.

O Auxílio Brasil prevê uma nova estrutura de benefícios. Foi criado o 
Benefício Primeira Infância para crianças com idade entre 0 e 36 meses. 
Os benefícios variáveis foram unificados no Benefício Composição Fa-
miliar, para crianças e jovens entre 3 e 21 anos. Foi mantido o Benefício 
para Superação da Extrema Pobreza e extinto o Benefício Básico.

Os objetivos da mudança são apoiar financeiramente as famílias com 
crianças na primeira infância, incentivar a conclusão dos estudos de jo-
vens com idade até 21 anos e eliminar a sobreposição que havia entre o 
Benefício Básico e o Benefício para Superação da Extrema Pobreza.

Agenda social no 
Brasil: diagnóstico e 
propostas 
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Pode-se observar que o desenho 
desses benefícios não difere significa-
tivamente do Bolsa Família, e alguns 
aprimoramentos foram feitos, em 
particular a simplificação da estrutu-
ra de benefícios e a criação do Benefí-
cio Primeira Infância para as crianças 
com idade até 3 anos.

O Auxílio Brasil tem como obje-
tivo não somente reduzir a pobreza e 
extrema pobreza, mas também criar 
mecanismos de superação desta con-
dição, na linha do que se convencio-
nou chamar de portas de saída do 
Bolsa Família, envolvendo incentivos 
para a inserção no mercado de traba-
lho formal e ao empreendedorismo.

Nesse sentido, foram criadas diver-
sas modalidades de auxílio: Auxílio 
Esporte Escolar; Bolsa Iniciação Cien-
tífica Júnior; Auxílio Criança Cidadã; 
Auxílio Inclusão Produtiva Rural e 
Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.

De modo geral, chama a atenção 
no Auxílio Brasil um foco excessivo na 
proteção do trabalho formal, deixando 
os trabalhadores informais à margem 
da estrutura de benefícios proposta. 
Enquanto a parcela mais pobre da po-
pulação conta com a cobertura de pro-
gramas sociais, e trabalhadores com 
carteira assinada têm acesso à proteção 
oferecida pela legislação trabalhista, 
os trabalhadores informais são muito 
vulneráveis a situações em que ocor-
re uma perda abrupta de renda, como 
evidenciado pela pandemia.

No entanto, o Auxílio Brasil não 
prevê nenhum mecanismo de proteção 
para trabalhadores informais de baixa 
renda que não estejam em situação 
de pobreza ou extrema pobreza. Por 
exemplo, o Auxílio Inclusão Produtiva 
Urbana consiste em uma transferência 
de renda adicional para trabalhadores 
que consigam obter um emprego for-

mal, algo que já existe com o abono 
salarial pago para trabalhadores que 
recebem até dois salários mínimos.

O problema mais grave do Auxílio 
Brasil, no entanto, foi a fixação de um 
valor mínimo por família, inicialmen-
te de R$ 400, e posteriormente de  
R$ 600 até o final de 2022. Na medi-
da em que são desconsideradas a com-
posição familiar e a insuficiência de 
renda, isso compromete a focalização 
do programa nos mais pobres, com di-
versas consequências negativas.

Em primeiro lugar, isso faz com 
que as informações da renda familiar, 
contidas no Cadastro Único, deixem 
de ser usadas para dosar o montante 
do benefício pago a cada família. Isso 
fragiliza a capacidade do Cadastro 
Único de coletar informações a res-
peito da renda das famílias inscritas e 
compromete o foco nos mais pobres.

Além disso, eleva o incentivo para 
que as famílias se inscrevam no Cadas-
tro Único de forma isolada para rece-
ber mais de um benefício. De fato, o 
número de famílias com uma só pes-
soa aumentou de 2,2 milhões em no-
vembro de 2021 para 3,8 milhões em 
junho deste ano, de acordo com dados 
do Ministério da Cidadania.

Finalmente, a fixação de um valor 
mínimo de R$ 600 sem fontes ade-
quadas de financiamento tem forte 
impacto fiscal, resultando em aumen-
to da inflação e menor crescimento e 
geração de emprego, o que penaliza 
exatamente o público-alvo do progra-
ma social que se pretende proteger. 
Um programa social que custava cer-
ca de R$ 35 bilhões em 2021 (Bolsa 
Família) pode custar mais de R$ 150 
bilhões em 2023 caso o valor mínimo 
de R$ 600 seja mantido ano que vem.

Em setembro de 2020, participei 
da elaboração do Programa de Res-

ponsabilidade Social, a pedido do 
Centro de Debates de Políticas Públi-
cas (CDPP).1 Essa proposta serviu de 
base para o PL 5.343/2020, de autoria 
do senador Tasso Jereissati, que cria a 
Lei de Responsabilidade Social (LRS).

A proposta do CDPP consiste em 
medidas de aprimoramento da rede 
de proteção social brasileira, respei-
tando a necessidade de equilíbrio das 
contas públicas. Seus objetivos são 
eliminar a pobreza extrema, proteger 
os trabalhadores informais da vola-
tilidade de sua renda e promover a 
igualdade de oportunidades.

Para atingir esses objetivos, é pre-
vista a criação de três benefícios. O 
primeiro é o Benefício de Renda Mí-
nima (BRM), que unifica os quatro 
benefícios que compunham o Bolsa 
Família (BF). A estrutura do BF era 
fragmentada e sobreposta, além de 
punir excessivamente a declaração da 
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renda do trabalho. O BRM comple-
ta a renda da família até um patamar 
mínimo de renda familiar per capita e 
reduz para 80% o desconto da renda 
do trabalho declarada pela família.

Para lidar com a volatilidade da ren-
da dos informais, propõe-se a criação 
da Poupança Seguro Família, que con-
siste em um depósito mensal por par-
te do governo equivalente a 15% do 
rendimento do trabalho (sujeito a um 
teto) e aplicado em títulos do Tesouro. 
Os depósitos poderiam ser sacados em 
situações específicas, como uma queda 
da renda e calamidades como a pande-
mia. O depósito seria feito para famí-
lias com renda do trabalho formal ou 
informal. A neutralidade em relação 
ao tipo de contrato de trabalho é im-
portante para evitar que o programa 
gere incentivos à informalidade.

Dado que o principal veículo para 
a mobilidade social é a educação, o 
Programa de Responsabilidade Social 
apresenta várias medidas nessa área, 
em particular a Poupança Mais Edu-
cação. Cria-se depósito em poupança 

desde o primeiro ano do Ensino Fun-
damental, que poderia ser sacada em 
caso de conclusão do Ensino Médio. 
Essa poupança tem como objetivo 
reduzir a elevada taxa de abandono 
nessa fase dos estudos.

Também se propõe a universalização 
do Cadastro Único, com diversificação 
dos canais de atendimento e possibili-
dade de atualização online, além da uni-
ficação dos conceitos de família e renda 
familiar com base na definição que era 
utilizada no Bolsa Família.

Esses componentes do Programa de 
Responsabilidade Social foram man-
tidos na LRS proposta pelo senador 
Tasso Jereissati. As alterações dizem 
respeito a dois aspectos principais.

Primeiro, a LRS estabelece metas 
de redução da pobreza e extrema po-
breza. O objetivo é reduzir as taxas de 
pobreza e extrema pobreza para 10% 
e 2%, respectivamente, em um prazo 
de 3 anos. Nos anos seguintes, caberá 
ao Poder Executivo estabelecer metas 
inferiores e decrescentes para a taxa 
geral de pobreza e extrema pobreza.

Segundo, a LRS propõe formas 
alternativas de financiamento. O 
Programa de Responsabilidade Social 
funde o Bolsa Família com progra-
mas de desenho antiquado e baixa 
capacidade de redução de pobreza: 
o abono salarial, o salário-família e o 
seguro defeso.

Já a LRS propõe que o novo pro-
grama social seja financiado com re-
cursos que eram destinados ao Bolsa 
Família, complementados com o re-
manejamento de emendas parlamen-
tares e uma parcela do Abono Salarial. 
Neste último caso, são modificadas as 
regras de acesso ao benefício, cujo va-
lor passa a depender do número de 
dependentes menores de idade dos 
trabalhadores elegíveis.

Caso as metas de redução da pobre-
za e extrema pobreza não sejam atingi-
das, a LRS estabelece uma redução de 
15% dos gastos tributários do gover-
no federal. Caso essa redução não seja 
suficiente para cumprir as metas, são 
acionados automaticamente os gati-
lhos do teto de gastos. Se, ainda assim, 
as metas não forem atingidas, serão 
suspensos os descontos referentes a 
gastos com dependentes na Declara-
ção de Imposto de Renda de Pessoas 
Físicas. É prevista ainda a inclusão da 
área de assistência social entre aquelas 
elegíveis para recebimento de recursos 
do Fundo Social.

Assim como a proposta do CDPP, 
a LRS determina que a quantidade e 
os valores dos benefícios respeitarão 
os limites fiscais vigentes, em particu-
lar o teto de gastos. Este é um ponto 
fundamental. Qualquer tentativa de 
expandir programas sociais sem con-
siderar a delicada situação fiscal em 
que o país se encontra resultará em 
aumento da inflação e baixo cres-
cimento econômico, penalizando 
os mais pobres e trabalhadores com 
maior vulnerabilidade social.

Diante dos diversos problemas com 
o Auxílio Brasil, é crucial que a agen-
da de proteção social seja retomada no 
país, com a recuperação de princípios 
fundamentais, como a focalização nos 
mais vulneráveis. Também é necessá-
rio estender a rede de proteção social 
para atender os trabalhadores infor-
mais de baixa renda. A LRS oferece 
um conjunto de propostas que cum-
pre esses objetivos sem sobrecarregar 
as contas públicas. 

1A proposta está disponível no site do CDPP:  
https://cdpp.org.br/wp-content/
uploads/2020/09/CDPP-Paper-Projeto-
Programa-de-Responsabilidade-Social.pdf.

Diante dos 
diversos 
problemas com 
o Auxílio Brasil, 
é crucial que 
a agenda de 
proteção social 
seja retomada  
no país



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


4 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  202 2

Fernando  
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Pesquisador do FGV IBRE,  
ex-secretário adjunto de 
Política Econômica do 
Ministério da Fazenda

Este ano, o Brasil registrará uma recuperação muito boa do mercado 
de trabalho. Às vésperas do primeiro turno das eleições, o desemprego 
medido pela Pnad Contínua do IBGE era de 8,9%, inferior ao nível pré-
pandemia. Diferentemente de 2021, quando a retomada da economia 
veio sem uma resposta do mercado de trabalho no mesmo ritmo – o que 
chamo de jobless recover –, este ano o emprego acelerou mais que o PIB. 
Tal movimento se deveu, em especial, à resposta de setores intensivos em 
mão de obra que ainda não haviam se recuperado completamente dos 
efeitos das medidas de isolamento – como atividades culturais, de recre-
ação, educação –, parte deles até superando o nível de atividade anterior 
ao choque de Covid-19.  

Apesar de ser um sinal positivo, esse cenário ainda reflete uma situa-
ção frágil. Vale lembrar que, diferentemente do que pode acontecer com 
outras comparações setoriais, no caso do mercado de trabalho alcançar 
o nível pré-pandemia não significa exatamente um bom resultado. O 
cenário do emprego no início de 2020 ainda apresentava sinais de dete-
rioração provocada pela recessão de 2014-2016. Assim, quando obser-
vamos que no trimestre móvel encerrado em agosto de 2022, 6,4% do 
total das pessoas empregadas ainda trabalhavam menos horas do que 
gostariam, vemos que esse nível é similar ao observado no fim de 2019. 
Mas tal índice de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas 
está bem acima do registrado em 2015, por exemplo, quando era de 
4,4%. Há outros indicadores, por sua vez, que ainda permanecem pio-
res do que antes da crise sanitária. É o caso do desemprego de longa 
duração, como é classificado o desemprego de uma pessoa que busca 
trabalho há 2 anos ou mais, sem sucesso. No segundo trimestre de 2022, 
esse grupo representava 29,6% do total de desempregados, o maior per-
centual da série iniciada em 2012.  

Além desse quadro qualitativamente preocupante, em 2023 a ten-
dência é de que a redução do índice de desemprego freie, até retroceda. 

Trabalho 
incompleto
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No ano que vem, não haverá mais a 
ajuda dos setores que ainda tinham 
uma margem de recuperação a preen-
cher, e o aumento de juros operado 
pelo Banco Central para combater a 
inflação deverá provocar certa contra-
ção da atividade. Independentemente 
do governo que assuma o Executivo 
federal, espera-se que este opere um 
ajuste no campo fiscal, contrastando 
com a política de estímulos operada 
este ano, colaborando para esse cená-
rio de desaceleração. 

O que poderá ser feito, então, para 
melhorar o mercado de trabalho? 

Em primeiro lugar, é preciso apoiar 
políticas que equilibrem as contas pú-
blicas e contenham a evolução da dí-
vida, para tirar o Brasil do caminho 
do baixo crescimento. Para gerar em-
prego na quantidade que precisamos, 
o país tem que voltar a crescer numa 
taxa mais elevada, de forma consis-
tente. A ausência de um ajuste fiscal 
estrutural mantém a incerteza elevada 
e impede um crescimento mais eleva-
do de nossa economia.

Um segundo ponto é não retro-
ceder na reforma trabalhista apro-
vada no governo de Michel Temer. 
Mesmo considerando que ainda seja 
difícil identificar o impacto dessa 
reforma na atual recuperação do 
mercado de trabalho – dada a excep-
cionalidade do período que vivemos 
desde 2020 –, é fato que ela trará 
efeito positivo na taxa de emprego, 
além de já reduzir o custo de forma-
lizar um empregado via diminuição 
do número de processos trabalhistas, 
o que também serve como estímulo 
à contratação. Toda mudança dessa 
legislação deverá ser incremental, 

no sentido de trazer mais flexibili-
dade para um mercado que precisa 
incorporar novos arranjos – como o 
do emprego por aplicativo. É neces-
sário garantir a esses trabalhadores, 
o mais rapidamente possível, me-
canismos de proteção com os quais 
hoje eles não podem contar. O que 

não passa, entretanto, por torná-los 
empregados formais, ou pela criação 
de vínculo de emprego com essas 
empresas tecnológicas. 

Outro passo importante é in-
cluir um tema que ainda não foi 
tratado na reforma trabalhista do 
governo Temer de 2017, que é a de-

Taxa de desemprego 

Fonte: IBGE e FGV IBRE.
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balhador recebe e o que a empresa 
paga. Hoje o salário mínimo chega 
a representar mais de 75% da ren-
da mediana. O custo de formalizar 
um trabalhador é alto, tornando-se 
uma restrição efetiva para a contra-
tação de um trabalhador de baixa 
qualificação, estimulando a in-
formalidade. Da forma como está 
hoje, a estrutura de elevado custo 
trabalhista prejudica o trabalhador 
pouco produtivo, que tem de se 
manter no mercado sob condições 
adversas, enquanto os profissionais 
qualificados lançam mão da pejo-
tização, em um arranjo tributário 
vantajoso para eles e para as empre-
sas a quem prestarão seus serviços, 
mas oneroso para o Estado, que 
perde arrecadação.

Uma vantagem adicional dessa 
medida é seu caráter transversal. Ao 
pensar numa desoneração geral do 
trabalho, evitam-se políticas para pú-
blicos específicos, que podem gerar 
efeitos negativos do outro lado da 

balança. Por exemplo, medidas de 
incentivo ao trabalho de jovens, que 
poderão ser contratados à custa do 
emprego de seus pais. Ou políticas 
voltadas ao emprego de profissionais 
mais velhos, que poderão significar 
prejuízos para os que estão no meio 
dessa distribuição etária. 

Aprimorar conexões
Além dessas medidas, também é im-
portante que o governo se dedique a 
aprimorar as políticas de treinamen-
to e intermediação de mão de obra. 
Sobre esse tema, no FGV IBRE 
temos apresentado várias análises 
e propostas, como a de melhorias 
no Sistema Nacional de Emprego 
(SiNE). Estas vão de uma melhor 
classificação do perfil dos trabalha-
dores à revisão das plataformas digi-
tais do sistema, para garantir o bom 
funcionamento e incentivar seu uso 
por empresas e trabalhadores em 
busca de uma vaga. 

Outra iniciativa importante é a 
de conectar programas de qualifi-
cação profissional com a demanda 
observada nesses sistemas de inter-
mediação, colaborando para o ca-
samento entre oferta e demanda. A 
profusão de recursos tecnológicos 
disponíveis para aprimorar esses 
sistemas, como machine learning, é 
positiva. Somada a uma maior inte-
ração entre os setores público e pri-
vado para ampliar a eficiência das 
políticas ativas de mercado de tra-
balho, seriam grandes aportes que 
o governo poderia capitanear em 
busca de uma melhora do mercado 
de trabalho nos próximos anos. 

Desalentados
Em milhões

Fonte: Pnad e FGV IBRE.

soneração do primeiro salário mí-
nimo na remuneração de todos os 
trabalhadores formais. Essa medida 
é essencial para eliminar a cunha 
fiscal, a diferença entre o que o tra-

Ao pensar numa 
desoneração 
geral do trabalho, 
evitam-se  
políticas para 
públicos 
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efeitos negativos 
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Viviane  
Seda 
Superintendente-adjunta de 
Ciclos Econômicos, coordenadora 
das Sondagens do FGV IBRE

O Brasil refletido nos indicadores do FGV IBRE divulgados na véspera 
do primeiro turno eleitoral é otimista. O Indicador de Incerteza da Eco-
nomia da Fundação Getulio Vargas marcou uma queda de 4,9 pontos 
em relação a agosto, para 111,7 pontos, menor nível desde novembro de 
2019 (105,1 pontos). Apesar dessa redução, o nível de incerteza obser-
vado ainda é mais alto do que antes das eleições presidenciais anteriores. 
E, desta vez, destaca-se uma maior incidência das menções a governo e 
inflação do que em 2018.

Entre as sondagens de confiança empresarial, apenas a indústria apon-
tou ligeira queda, de 0,8 ponto. Todos os setores, entretanto, registraram 
números próximos do nível de neutralidade, de 100 pontos. E mesmo o 
consumidor, que ainda mantém um nível de confiança bem abaixo do 
marcado pelo setor produtivo, desde junho registra altas contínuas desse 
indicador, chegando a 89 pontos em setembro, alcançando o melhor 
nível desde janeiro de 2020, quando estava em 90,4 pontos.

Essa tendência de melhora é pouco comum às vésperas de eleições pre-
sidenciais, tal como tem sido atípica a sequência de altos e baixos registrada 
pelos indicadores desde o início da pandemia de Covid-19. Diante do total 
desconhecimento do cenário de crise sanitária, sua duração e o real impacto 
tanto para empresas quanto para consumidores, em março de 2020, quan-
do o Brasil teve de adotar medidas de isolamento para frear o contágio pelo 
novo coronavírus, a confiança de todos os atores desabou. A incerteza se 
elevou a níveis inimagináveis até então, chegando a quase o dobro da ob-
servada em 2015, quando o país perdeu sua nota de crédito. Inicialmente, 
as famílias demonstraram um comportamento cauteloso, limitando-se ao 
consumo de bens essenciais. Depois, passaram a investir em alguns bens 
duráveis, usando parcela da renda que era dedicada ao consumo de certos 
serviços, como de lazer e recreação, ainda restritos. A confiança dos empre-
sários, por sua vez, registrou um ritmo desigual de recuperação, diretamen-
te relacionado ao ritmo de reabertura das atividades. 

Para capturar o comportamento e as expectativas de empresas e famílias 
nesse momento repleto de dúvidas, a área de Sondagens do FGV IBRE 
investiu na aplicação de questionários especiais dentro da pesquisa tradicio-
nal. Isso nos permitiu agilidade na medição, por exemplo, da preocupação 
das empresas com seu grau de solvência, a adesão de novas práticas opera-

Uma fotografia 
atípica pré-2023
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cionais – do home office ao delivery –, 
a dificuldade em obter insumos com 
a quebra das cadeias globais de supri-
mento, e as preocupações com o au-
mento de custos de produção. Do lado 
do consumidor, pudemos detectar o 
sentimento das famílias em relação 
à sua situação financeira e laboral, e 
como estavam usando a poupança que 
eventualmente tinham acumulado.

Este ano, o final do período de 
normalização pós-pandemia para al-
guns segmentos – como no setor de 
serviços, que teve um ciclo mais lon-
go de retomada em função de uma 
flexibilização mais lenta –, aliado a 
uma política de estímulos “vitamina-
da” pelo período eleitoral, garantiram 
que a atividade viesse melhor do que 
a esperada após a deflagração da guer-
ra na Ucrânia e a alta inflacionária, 
colaborando para uma melhora no 
agregado dos indicadores do FGV 

Setembro de 2018

Setembro de 2022

Índices de Confi ança por setor empresarial
(dados com ajuste sazonal)

99,5

101,7
101,8

101,7

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

se
t/

20

ou
t/

20

no
v/

20

de
z/

20

ja
n/

21

fe
v/

21

m
ar

/2
1

ab
r/2

1

m
ai

/2
1

ju
n/

21

ju
l/2

1

ag
o/

21

se
t/

21

ou
t/

21

no
v/

21

de
z/

21

ja
n/

22

fe
v/

22

m
ar

/2
2

ab
r/2

2

m
ai

/2
2

ju
n/

22

ju
l/2

2

ag
o/

22

se
t/

22

Indústria Serviços Comércio Construção



CONJUNTURA DESAFIOS 2023

4 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  202 2

IBRE. A sustentação dessa tendência, 
entretanto, ainda é uma dúvida. 

Alguns sinais emitidos na própria 
Sondagem podem ser indicativos dessa 
revisão à frente, talvez ainda este ano. 
Uma característica atípica observada 
nas últimas divulgações, por exem-
plo, é um aumento do otimismo do 

consumidor em relação aos próximos 
6 meses, capturado pelo Índice de Ex-
pectativas. Em setembro, esse Índice 
marcou 100,2 pontos, bem acima do 
Índice de Situação Atual, que fechou 
em 73,3 pontos no mesmo mês. Tal 
resultado pode sugerir que o consu-
midor alimenta a expectativa de me-
lhora contínua da situação econômica 
adiante, especialmente quanto à queda 
da inflação e melhora do mercado de 
trabalho. É um movimento que vai na 
contramão da percepção das empresas 
que – com exceção da construção, que 
possui um ciclo produtivo próprio – 
estão mais otimistas com a situação 
atual do que com o futuro próximo. 
Provavelmente, atentas às projeções de 
desaceleração econômica para 2023, à 
queda na política de estímulos e seu 
possível reflexo na geração de empre-
gos. Além dos impactos do cenário 
externo, que vive um intenso processo 
de ajuste monetário operado nas prin-
cipais economias do globo, levando-
as a uma queda de PIB. Em períodos 
eleitorais anteriores, a evolução da 
confiança de consumidores e empresas 
tendia a caminhar para o mesmo lado, 

Em eleições 
anteriores, a 
confiança de 
consumidores 
e empresas 
caminhava para 
o mesmo lado. 
Parece que 
(agora) um dos 
dois terá que 
corrigir sua curva

ainda que em níveis distintos. Diante 
de tal divergência, parece que um dos 
dois lados terá que corrigir sua curva.     

Outro fator importante a se ob-
servar é a visão mais cautelosa dos 
empresários da indústria em relação 
aos demais. Esse setor costuma ser o 
preditor da evolução da confiança do 
setor produtivo. Sempre vale ressaltar 
que o Brasil e o mundo ainda consoli-
dam o restabelecimento de suas ativi-
dades, contabilizando quais impactos 
sofridos no período que chegaram 
para ficar. E que a indústria, além 
de sofrer com a quebra de cadeias de 
valor e a alta de custos de produção, 
também tem seu próprio momento de 
decantação, com a perda de parte da 
demanda transferida do setor de ser-
viços, e que este ano parecem ter vol-
tado definitivamente a seu lugar. De 
qualquer forma, a queda na confiança 
da indústria quanto à situação atual, 
e estabilidade quanto às expectativas 
para o futuro podem – se mantida a 
tendência observada na série históri-
ca – significar que os próximos meses 
ainda serão de altos e baixos para a 
confiança empresarial. 

Impacto no período pré-eleitoral nas expectativas de empresários e consumidores

Eleições 
presidenciais

Expectativas dos 
consumidor Pre-eleição 

3 meses (variação 
acumulada IE)

IE - consumidores 
(outubro)

Expectativa  
empresarial  Pre-eleição 

3 meses (variação 
acumulada IE)

IE - empresarial 
(outubro)

2002 - - -1,8 97,6

2006 2,7 98,9 1,8 100,5

2010 -0,1 105,0 0,1 112,2

2014 0,7 93,7 -1,9 88,5

2018 -0,5 95,6 -0,4 96,1

2022 14,3 100,2* 0,4 100,1*



https://portalibre.fgv.br/boletim-macro
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Ana Maria  
Castelo 
Coordenadora de Projetos  
de Construção do FGV IBRE

Entre os setores produtivos da economia brasileira, a construção foi o 
que chegou às vésperas do primeiro turno eleitoral apontando a maior 
alta de otimismo, conforme mostraram as sondagens do FGV IBRE de 
setembro. Com 101,7 pontos, o Índice de Confiança da Construção 
desse mês apresentou o melhor resultado desde novembro de 2012. 

O segmento de edificações, que representa a maior fatia do PIB 
do setor, bem como o maior percentual da ocupação, registrou um 
nível de confiança semelhante ao do início de 2014, quando então o 
setor mergulhou em uma retração que se estendeu além do período 
da recessão brasileira, perdurando até 2018. No segmento de infraes-
trutura, por sua vez, o Índice de Confiança alcançou posição similar 
à de julho de 2012.

Ainda que o cenário de juros seja desafiador para o financiamento 
e a inflação de custos venha limitando uma maior expansão dos negó-
cios, como citado pela maioria das empresas nas sondagens mensais, o 
setor demonstrou surpreendente resiliência em 2022. Conforme des-
tacado no Boletim Macro do FGV IBRE de setembro (https://bit.
ly/3BoN9iE), a construção brasileira fechou o primeiro semestre do 
ano com um crescimento de 10,5% na variação de 12 meses, acima do 
desempenho de 2021, e, novamente, deve superar com folga o cres-
cimento esperado para a economia brasileira em 2022. A última pro-
jeção do IBRE aponta uma alta de 2,5% para o agregado do PIB em 
2022, e de 6,1% para a construção.

Para fechar o terceiro semestre do ano com níveis de confiança rom-
pendo o nível da neutralidade, depois de uma evolução cheia de idas e 
vindas, o setor contou com a contribuição de alguns fatores. Figuram 
entre os que tiveram maior importância, a desaceleração da inflação, os 
investimentos privados (maior parte) e públicos na infraestrutura – for-
temente relacionados ao ciclo eleitoral – e, adicionalmente, um volume 
de crédito habitacional, que embora em queda na comparação 2021, 
tem se sustentado em patamar historicamente elevado. 

Otimismo será 
desafiado em 2023
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Essa confiança em alta resulta 
não apenas de uma avaliação mais 
positiva da situação atual dos negó-
cios, mas também e, principalmen-
te, de expectativas que alcançaram 
níveis similares aos de 2012. No 
entanto, é preciso relativizar essa 
confiança e otimismo.

O indicador se refere a uma per-
cepção de curto prazo. Com ciclos 
longos de produção, os indicadores 
sinalizam a continuidade de um 
crescimento da atividade que deve 
extrapolar 2022. Por outro lado, o 
otimismo com a demanda e a ten-
dência dos negócios não permite 
extrapolar o crescimento do ciclo de 
negócios. Esse crescimento terá que 
superar muitos obstáculos, impondo 
grandes desafios para a sustentação 
do otimismo setorial.

O endividamento das famílias, 
que segue em patamares recordes, e 
a desaceleração da economia devem 
dificultar o cenário para o segmen-
to imobiliário. Vale observar que 
não se espera uma melhora das con-
dições dos juros para crédito imo-
biliário em 2023. A resiliência da 
demanda, em um contexto de es-
perada desaceleração da atividade e 
inflação ainda acima da meta, mes-
mo que mais baixa, pode não se ma-
terializar como desejado. Afinal, ta-
xas de juros de 2 pontos percentuais 
mais altas, somadas a imóveis mais 
caros, representam uma mudança 
significativa de patamar de endivi-
damento, de comprometimento de 
renda, que tende a achatar o merca-
do médio. Não por acaso, em julho 
deste ano, o Conselho Curador do 
FGTS anunciou algumas mudanças 

nas regras e condições de financia-
mento do programa habitacional 
Casa Verde e Amarela, buscando le-
var para dentro do programa famí-
lias com renda acima da média que 
passaram a ter dificuldades de obter 
crédito pelo Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), 

que tem como funding a poupança 
e possui taxas de juros mais voláteis, 
influenciadas pelas taxas de merca-
do. Reajustou-se a renda limite de 
acesso aos grupos 2 e 3 do progra-
ma, e a renda máxima para obter 
o financiamento pelo programa 
passou de R$ 7 mil para R$ 8 mil. 

Índice de Confiança da Construção, indicador 
padronizado com ajuste sazonal

Fonte: FGV IBRE.
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Além disso, o prazo do crédito au-
mentou de 30 para 35 anos. 

Espera-se assim reduzir as dificul-
dades de parte das famílias a quem 
o SBPE deixou de ser acessível para 
financiar uma casa própria, devido 
à conjuntura de juros. No entanto, 
um grande contingente de famí-
lias de média-alta renda – acima de  
R$ 8 mil – ainda enfrentará a situ-
ação mais adversa do mercado de 
crédito. Além disso, o Programa 
Casa Verde e Amarela tem um de-
safio não solucionado, de atender 
ao grupo composto pelas famílias 
da antiga faixa 1 do Programa Mi-
nha Casa Minha Vida – que operava 
com subsídio oriundo do orçamento 
da União –, que estão desassistidas 
em sua demanda por moradia e re-
presentam a maior parte do déficit 
habitacional do país. Nos últimos 3 

anos não se observou uma dinâmica 
de contratação de novas obras para 
esse segmento, e as obras em anda-
mento, sob a perspectiva de corte or-
çamentário, deverão ser paralisadas. 

Na infraestrutura, por sua vez, os 
desafios também serão enormes para 
manter a atividade no mesmo pata-
mar. Segundo estimativas de Fris-
chtak, em 2022, os investimentos 
na área serão de cerca de 1,66% do 
PIB, sendo que os investimentos pú-
blicos representarão apenas 0,56%. 
Esse montante deve cair ainda mais 
ante as perspectivas pouco promis-
soras. O projeto de lei do Orçamen-
to Federal, tem a menor previsão de 
recursos dos últimos 14 anos, o que 
tornará os investimentos dependen-
tes das emendas parlamentares e da 
orientação do governo que irá se ini-
ciar. E tudo isso sob uma conjuntura 
fiscal complexa, sobre a qual já se 
aborda a necessidade de uma licença 
para gastos extras (waiver) para hon-

rar os compromissos com as políti-
cas de proteção social. 

A favor do otimismo empresarial, a 
desaceleração dos custos poderá con-
tribuir para a melhora das margens 
das empresas. Não obstante, é preci-
so destacar variáveis cujo comporta-
mento é ainda incerto. A tendência 
de desaceleração inflacionária depen-
derá do comportamento do câmbio 
diante da evolução tanto do cenário 
doméstico pós-eleições quanto do 
internacional, principalmente Esta-
dos Unidos e Europa e da evolução 
das commodities energéticas em um 
mundo onde as tensões geopolíticas 
continuarão presentes. 

Além de todos esses desafios, é 
preciso lembrar que o desempenho 
da construção também está relacio-
nado com o segmento de pequenas 
obras e reformas, que foi um grande 
motor de recuperação do setor no 
início da pandemia. O orçamento 
das famílias comprometido com 

O Programa Casa 
Verde e Amarela 
tem um desafio 
não solucionado, 
de atender 
às famílias da 
antiga faixa 1 do 
Programa Minha 
Casa Minha Vida, 
que operava com 
subsídio

Programa Casa Verde e Amarela, unidades contratadas* 
por grupo – janeiro-agosto

*Inclui Carta de Crédito Associativo, Carta de Crédito Individual, Apoio Desligado e Operações Especiais. Fonte: MDR.
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dívidas e o menor crescimento da 
renda também devem dificultar o 
cenário para esse segmento.

A questão fundamental é que mes-
mo com o desempenho surpreenden-
te dos 2 últimos anos e uma confian-
ça em patamar similar ao período 
recente do boom setorial, em 2023, a 
continuidade do crescimento do ciclo 
de negócios não está garantida. 

E o que pode ser feito no sentido 
de assegurar a retomada do setor?

Evento promovido pela Fiesp, para 
apresentação do policy paper Avanços 
e desafios na modernização da infraes-
trutura no Brasil, discutiu os pontos 
que devem compor uma agenda que 
eleve o investimento para níveis que 
permitam não apenas recompor o 
capital em depreciação, mas promo-
ver sua expansão e modernização. O 
avanço do programa de concessões 
permitiu o aumento do investimento 
privado no setor nos últimos anos, 
vários marcos foram criados, mas 
sabemos que sem o aporte público 
não será possível atender à demanda 
necessária. Esse é um ponto de con-
senso: o investimento público preci-
sa ser ampliado com bons projetos e 
boa governança. 

Mas ainda que seja reconhecida 
sua importância como impulsiona-
dor tanto do PIB quanto da compe-
titividade do país, a ponto de entrar 
como variável em propostas para se 
substituir o atual teto de gastos – al-
gumas, inclusive, buscando excluí-lo 
dos gastos públicos sujeitos a limites 
–, o fato é que para 2023 ele ainda 
participa do grupo de despesas discri-
cionárias mais vulneráveis a corte. 

Assim, a inclusão ou não do in-

vestimento no teto de gastos, o pa-
pel do BNDES como financiador de 
projetos e não apenas estruturador, o 
desenvolvimento de novos mecanis-
mos de financiamento, o aperfeiçoa-
mento dos marcos regulatórios, entre 
outras, são questões que terão que ser 
enfrentadas a partir de 2023 e que se-
rão determinantes para um ciclo de 
crescimento de longo prazo.

Deve-se destacar, também, que a 
habitação é um componente de nossa 
infraestrutura física que não pode ser 
negligenciado, pois desempenha um 
papel fundamental na definição do 
acesso e qualidade das cidades. 

É importante garantir a continui-
dade das obras do Programa Casa 
Verde e Amarela – pois a paralisação 
representará um custo social e econô-
mico importante. Mas, muito além 
disso, é preciso retomar o debate de 
como atender às famílias que estão 
na base da pirâmide e foram deixadas 
para trás. As formas de atender a essa 
demanda são várias. Uma discussão 
que há tempos está colocada sobre a 
qual não avançamos, por exemplo, é 
a do aluguel social. Evoluir no debate 
sobre novas políticas, entretanto, de-
manda a construção de soluções inte-
gradas com várias esferas de governo 
e áreas de planejamento – envolven-
do desde a reformulação de planos 
diretores ao debate de mobilidade 
urbana –, de forma abrangente, de 
acordo à especificidade de cada cida-
de ou região. 

Outra discussão fundamental 
para expandir o acesso à moradia é o 
tratamento das rendas informais no 
acesso ao crédito imobiliário. Apesar 
da melhora expressiva do mercado 

de trabalho, as fragilidades, especial-
mente relacionadas ao aumento nas 
posições informais destaca a impor-
tância dessa discussão para a inclu-
são de uma parcela significativa da 
população no mercado habitacional. 
Nesse sentido há uma vasta experi-
ência internacional que pode contri-
buir para a inserção desse importan-
te contingente populacional.

Há também a questão das fontes 
de recursos para assegurar o subsídio à 
política de investimento social. Nesse 
sentido a aprovação de um marco le-
gal das garantias pode contribuir para 
alavancar o recurso público e dar uma 
nova dinâmica ao mercado. 

Por fim, há uma extensa agenda 
envolvendo modernização e susten-
tabilidade que ganhou força nos últi-
mos anos, mas precisa ganhar celeri-
dade e só será bem-sucedida com um 
horizonte mais previsível de cresci-
mento dos investimentos. 

O avanço das 
concessões 

permitiu o 
aumento do 

investimento 
privado no setor 

nos últimos anos, 
mas ainda falta 

recuperar o 
aporte público
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André  
Braz
Pesquisador e coordenador 
do Índice de Preços ao 
Consumidor do FGV IBRE

O choque provocado pela pandemia de Covid-19 deflagrou um pro-
cesso inflacionário mais persistente e mais desigual do que se esperava, 
acentuado pela crise hídrica e pela guerra na Ucrânia, cujo combate ain-
da preocupa autoridades monetárias de vários países. 

Desde o início do isolamento para conter a propagação do novo co-
ronavírus, foram muitos os desafios impostos pela crise sanitária e seus 
desdobramentos sobre as cadeias produtivas globais a influenciar o com-
portamento dos preços.

O primeiro teste que teve de ser superado pelos institutos de pesqui-
sa foi o operacional. Para se garantir a coleta de preços – matéria-prima 
para o cálculo dos índices –, foram estabelecidas novas metodologias, 
garantindo a proteção dos pesquisadores de campo. No FGV IBRE, 
foi um momento de reestruturação de parte das atividades, migran-
do-a para o telefone e a internet, e de intensificar o investimento em 
tecnologias como o web scraping e scanner data, alinhando-se às boas 
práticas discutidas e compartilhadas entre institutos de pesquisa de 
vários países, o que transformou e trouxe benefícios permanentes para 
a atividade de pesquisa. 

Garantida a coleta para calcular a inflação brasileira, um dos focos 
de atenção do FGV IBRE foi subsidiar as análises sobre o impacto da 
pandemia no bem-estar da população. Como hoje é amplamente sabi-
do, o choque de Covid-19, que prejudicou cadeias logísticas em todo o 
mundo, provocou aumento de preços desiguais entre produtos. Servi-
ços, menos disponíveis na fase mais aguda do isolamento social, alivia-
ram o orçamento das famílias mais ricas, já os alimentos, indispensáveis 
a todos e, que comprometem mais o orçamento de famílias humildes, 
registraram rápido aumento de preços. 

As diferenças de inflação entre famílias ricas e pobres é definida 
pela relevância de bens e serviços pertencentes à cesta de consumo de 
cada um desses grupos sociais. Com uma cesta muito mais concentra-

Inflação: as muitas 
histórias refletidas 
nos índices de preços
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da em alimentos – que registraram 
alta de preços de 14% em 2020, de 
acordo ao IBGE, contra um IPCA 
de 4,52% –, a população mais ca-
rente teve seu poder de compra for-
temente prejudicado. Tal impacto 
foi mitigado, em parte, pelo progra-
ma de transferência de renda ope-
rado pelo governo no primeiro ano 
da pandemia, cuja continuidade em 
2021 chegou em menor cobertura e 
valor. E nesse grupo, vale lembrar, 
que também se concentrou o de-
semprego – gerado principalmente 
no setor de serviços, onde se observa 
maior grau de informalidade.

Essa análise do impacto da inflação 
por decis de renda – determinados de 
acordo com o poder de consumo de 
cada faixa de renda, segundo dados 
da Pesquisa de Orçamentos Familia-
res (POF) do IBGE – mostrou, por 
exemplo, que a inflação acumulada 
entre março de 2020 a fevereiro de 
2022 chegou a 15,2%, já a inflação 
das famílias de renda mais baixa foi 
de 16,8%, e a das de renda mais alta, 
de 13,6%. A inflação por decis de ren-
da será medida permanentemente no 
FGV IBRE, e os resultados estão dis-
poníveis no Portal da Inflação (https://
portal-da-inflacao-ibre.fgv.br/).

Impacto nos contratos
A pressão atípica de preços observa-
da desde 2020 também se refletiu em 
outros setores da economia, como as 
atividades regidas por contratos. En-
tre os principais que evidenciaram 
um descolamento dos tradicionais 
indexadores à realidade do mercado 
foi o setor imobiliário. 

Com a combinação de elevação do 
preço de commodities e desvaloriza-
ção cambial, o IGP-M registrou uma 
disparada que o distanciou do IPCA 
e impactou os contratos de aluguel, 
que, em sua maioria, usam o primei-
ro como referência para reajustes. 

Tal desequilíbrio provocou um 
intenso debate, gerando várias re-
comendações de substituição do 
IGP-M pelo IPCA como balizador 
de reajustes. O fato, entretanto, é que 
nenhum dos dois foi elaborado para 
atender especificamente ao mercado 
imobiliário. Sob um contexto em 
que o IGP-M chegou a se distanciar 
em 29 pontos percentuais do IPCA 
– em maio de 2021, quando fechou 
em 37% na variação em 12 meses –, 
este segundo pareceu a melhor op-
ção para reaproximar os acordos da 
realidade financeira dos locatários, 
posto que é o índice oficial da infla-
ção brasileira. Mas o IPCA não ne-
cessariamente atende aos interesses 
do dono de um imóvel que, como 
qualquer outro ativo, precisa ser re-
munerado, podendo gerar desequilí-
brios no mercado imobiliário. 

Para melhor endereçar esse debate, 
o FGV IBRE lançou em janeiro de 
2022 o Índice de Variação do Aluguel 
Residencial (Ivar), focado exclusiva-
mente na realidade desses contratos. 
O Ivar foi desenvolvido usando in-
formações cedidas pelo próprio setor 
imobiliário, estritamente no segmen-
to residencial. As informações se limi-
tam a imóveis que efetivamente estão 
alugados, já que o preço de imóveis 
ofertados – que não foram sequer ne-
gociados – podem não refletir a reali-
dade do mercado imobiliário.

Ao analisar a evolução do Ivar per-
cebemos que, ao contrário do que se 
podia imaginar,o preço de aluguéis 
residenciais no Brasil caiu, recuando 
em média cerca de 7,7% em agosto de 
2020, mostrando que nesse período 
houve muito mais espaço para acordos 
entre inquilinos e proprietários. 

Onde houve espaço para a nego-
ciação, o benefício foi mútuo. O pro-
prietário não arcou com as despesas 
de um imóvel vazio, e o inquilino 
ganhou fôlego financeiro para conti-
nuar pagando o aluguel.  

A acomodação das pressões inflacio-
nárias observada atualmente confirma 
nossa estimativa de que o distanciamen-
to entre IGP-M e o IPCA era provisó-
rio, com o IGP-M, agora, registrando 
variação quase idêntica à do IPCA. 

Em 2020, os 
alimentos 

registraram alta 
de preços de 14%, 

de acordo ao 
IBGE, contra um 

IPCA de 4,52%, e 
a população mais 

carente teve seu 
poder de compra 

fortemente 
prejudicado
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Esse período, entretanto, teve 
como fruto o Ivar, cuja especifici-
dade permite um comportamento 
mais aderente à realidade do mercado 
imobiliário mesmo em momentos de 
choque, preservando os interesses de 
ambas as partes. 

Ainda no campo dos contratos, 
outro segmento de atenção do FGV 
IBRE nos últimos anos tem sido o 
apoio a setores produtivos que fo-
ram mais impactados pelo choque 
de preços de matérias-primas – entre 
os quais a construção civil e a indús-
tria automobilística. 

Tais negócios viram seus custos 
avançar acima da média registrada pe-
los principais índices de preços do país, 
muitas vezes inviabilizando honrar 
contratos de fornecimento de matérias-
primas sob as mesmas bases negociadas 
antes dessa disparada inflacionária. 

Uma das orientações mais adequa-
das nesses casos foi a elaboração de 
índices específicos, representando de 
forma mais fiel a realidade de custos 
de uma linha de produção ou uma 
obra, reduzindo riscos e favorecendo 
o gerenciamento de contratos e a ne-
gociação de reequilíbrios econômico-
financeiros, como em obras públicas 
de infraestrutura. 

Um exercício levando em conta a 
construção de uma rodovia mostra 

que a inflação de custo dessa obra no 
primeiro trimestre de 2022, calculada 
a partir de uma fórmula paramétrica 
ponderando o peso relativo de cada 
insumo, foi mais que o dobro da re-
gistrada pelo Índice Nacional de Cus-
tos da Construção.     

Responsabilidade no 
combate à inflação
A deflagração da guerra na Ucrânia 
no início do ano foi acompanhada 
de um novo choque inflacionário, 
especialmente em alimentos e deri-
vados do petróleo. Ao final do pri-
meiro trimestre do ano, as expecta-
tivas para o fechamento do IPCA de 
2022 – que no começo do ano esta-
vam mais perto dos 5%, influencia-
das pela perspectiva de fim da ban-
deira de escassez hídrica nas contas 
de luz e pela gradual normalização 
das cadeias globais de suprimen-
to – se aproximaram dos 9%, antes 
do anúncio da redução do ICMS 
dos combustíveis, da energia e das 

Juros mais altos 
contribuem para 
a desaceleração 
da atividade 
econômica 
mundial, 
colaborando 
para a contração 
dos preços das 
commodities

IVAR
Evolução da taxa interanual (%)

Fonte: FGV IBRE.
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telecomunicações. Hoje, após a re-
núncia fiscal, os piores prognósticos 
já estão afastados do radar, com as 
projeções apontando para um IPCA 
abaixo de 6%, segundo Boletim Fo-
cus do Bacen (pela projeção do FGV 
IBRE, em 5,6%). 

Além do controle da crise hídri-
ca e do aumento dos juros básicos, 
joga a favor desse resultado a neces-
sidade de o mundo lançar mão de 
políticas monetárias contracionistas 
para conter o processo inflacionário. 
Juros mais altos contribuem para a 
desaceleração da atividade econô-
mica mundial, colaborando para a 
contração dos preços das commodi-
ties – entre elas o petróleo, o minério 
de ferro, a soja, o milho e o trigo –, 
colaborando para a revisão das ex-
pectativas de inflação para este ano. 

Tal desaceleração, entretanto, tam-
bém contou com medidas de efeito 
rápido, estimuladas pelo contexto 
eleitoral. Elas, entretanto, oferecem 
o risco de ser insustentáveis no longo 

prazo, pois não vieram acompanha-
das de qualquer sinalização de novas 
fontes de financiamento para recupe-
rar a receita a que se renunciou. 

Isso aponta para um potencial en-
fraquecimento das contas públicas 
adiante, que se somará a um con-
texto externo mais adverso, de alta 
de juros nas principais economias, 
com efeito em nossa taxa de câmbio, 
ambiente favorável para uma maior 
persistência da inflação. 

Passado este momento em que go-
vernos e legisladores estão empenha-
dos em enfrentar as eleições, o comba-
te à inflação dependerá da maturidade 
dos representantes eleitos ou reeleitos 
para discutir um plano de recupera-
ção fiscal factível e coordenado com as 
necessidades básicas da sociedade. Ou 
seja: mostrar disposição em colocar as 
contas em dia, sem renunciar às ques-
tões mais essenciais para a sociedade. 

As previsões apontam para uma 
atividade econômica mais fraca em 
2023, vítima dos juros mais altos, o 

que pode ampliar o efetivo de brasilei-
ros a depender de proteção social. Isso 
aumenta a necessidade de o governo 
discutir um plano de recuperação fis-
cal para que o país tenha condições de 
mostrar para investidores domésticos e 
internacionais, que tem condições de 
recuperar a sustentabilidade das con-
tas públicas e que, portanto, merece 
receber investimentos produtivos. 

Sabemos que o poder público 
precisará do setor privado para im-
pulsionar o investimento no país, e 
que essa tarefa será mais difícil en-
quanto os juros básicos estiverem em 
um patamar elevado. É da elimina-
ção do risco fiscal que nascerá a base 
para a aplicação dos investimentos 
em atividades geradoras de empre-
go e renda, criando condições para 
o país alcançar PIBs mais robustos e 
crescentes. Além disso, contas públi-
cas em dia ampliam a eficiência de 
política monetária, o que também 
contribui para o crescimento econô-
mico sustentável. 

Fontes: FGV IBRE e IBGE.
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José Júlio  
Senna 
Chefe do Centro de Estudos 
Monetários do FGV IBRE e  
ex-diretor do Banco Central

Há não muito tempo, a inflação no mundo era um fenômeno pouco 
significativo. Na verdade, nas nações desenvolvidas, ao contrário do que 
estávamos acostumados a ver, a preocupação básica era com inflação 
excessivamente baixa, e não com inflação exageradamente alta. Nessas 
nações, os banqueiros centrais lutavam para fazer a inflação subir, e não 
cair, pois, em várias delas, o ritmo anual de crescimento dos preços se 
mostrava inferior à meta oficial, de 2% ao ano. 

Com o advento da pandemia, porém, o quadro se alterou, de maneira 
expressiva. A despeito de certos analistas terem conseguido vislumbrar, 
antecipadamente, a possibilidade de alguma mudança, não parece ter 
havido quem de fato previsse o ressurgimento da inflação na intensidade 
e na persistência com que isso acabou acontecendo. 

Entre nós, no período que antecedeu a pandemia, o ritmo de 
crescimento dos preços não era tão modesto quanto o observado no 
mundo desenvolvido. Mas era relativamente baixo, dado o nosso pa-
drão histórico. Em 2019/2020, a inflação oscilou entre 4% e 4,5%. 
Em 2021, porém, chegou a 10%. Para o ano corrente e o próximo, 
espera-se que ficará perto de 6% e 5% a.a., respectivamente, talvez 
até um pouco menos.

Há um aspecto da experiência vivida nos anos que antecederam a 
pandemia que merece ser destacado. O público pôde perceber as verda-
deiras vantagens de uma inflação baixa. Quando esse é o caso, fica mais 
fácil administrar o orçamento familiar. O “caro” e o “barato” se tornam 
mais perceptíveis. Para as empresas, fica menos custosa a identificação 
de boas oportunidades de investimento. Trabalhadores e dirigentes de 
empresa podem voltar sua atenção para questões essenciais, de prazo 
longo, sem a preocupação de defender suas rendas ou lucros da erosão 
normalmente provocada pela alta continuada de preços. 

Medidas 
fundamentais  
para uma inflação 
baixa e estável

POLÍTICA MONETÁRIA
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Para os banqueiros centrais, a situ-
ação se torna especialmente favorável, 
pois inflação baixa ajuda a ancorar as 
expectativas de inflação em patamar 
igualmente reduzido, e isso viabiliza 
ciclos expansionistas de política mo-
netária, quando necessário, sem a 
costumeira preocupação de provocar 
a alta da inflação. Espaço para esse 
tipo de ação existe apenas quando as 
expectativas se encontram baixas e 
bem ancoradas.    

No momento, em inúmeros pa-
íses, experimenta-se o oposto de 
tudo isso. No Brasil inclusive. Para 
o grosso das respectivas populações, 
a inflação é um grande inimigo, que 
precisa ser vencido. No nosso caso, a 
eleição presidencial traz a esperança 
de um recuo importante e mais per-
manente das taxas de inflação, já a 
partir de 2023. 

Para que isso de fato ocorra, po-
rém, será preciso que a nova admi-
nistração resista firmemente a duas 
grandes tentações, a saber: a de mexer 
na recém-adquirida autonomia do 
Banco Central e a de alterar a meta 
de inflação. Por certo, não dependerá 
apenas disso, mas tais premissas são 
realmente fundamentais. 

No tocante à primeira, é notó-
rio que a autonomia do BC já nos 
trouxe um enorme benefício. No 
decorrer da campanha eleitoral deste 
final de ano tem sido possível cons-
tatar o alto grau de intervenção da 
administração federal no domínio 
econômico, em parceria com o Con-
gresso Nacional, com fins eleitorei-
ros, como ilustram as enormes pres-
sões exercidas sobre o comando da 
Petrobras e as frequentes mudanças 

de legislação, inclusive na Constitui-
ção. O objeto dessas ações tem sido 
estimular a economia, beneficiar ca-
madas menos favorecidas da popula-
ção, e trazer para baixo preços de alta 
visibilidade, como são os casos dos 
combustíveis e da energia. 

Não é possível ter certeza, mas pa-
rece claro que, se não fosse a provi-
dencial aprovação da autonomia do 
Banco Central em 2021, correríamos 
o risco de intervenção com motivação 
semelhante às mencionadas no co-
mando das autoridades monetárias, 
com pressões voltadas para a redução 
das taxas de juros. 

Agora, no início da próxima ad-
ministração, haverá muita discus-
são sobre a necessidade de políticas 
públicas destinadas a promover a 
retomada do crescimento econômi-
co. Será inevitável que aqui ou ali se 
pense em rever a autonomia confe-
rida ao BC. Resistir a pressões nesse 
sentido será ingrediente indispensá-
vel para que consigamos realmente 
trazer a inflação para baixo, em ca-
ráter permanente. Qualquer sinal 
de vacilação na demonstração de 
apetite para essa resistência já seria 
custoso, na medida em que minaria 
a confiança do público num futuro 
mais promissor, com inflação per-
manentemente mais baixa.

A segunda grande tentação a que 
será preciso resistir tem a ver com 
mexer na meta de inflação. Como 
se sabe, no Brasil, somente agora 
começamos a dispor de um objetivo 
numérico de inflação de caráter mais 
permanente. Será somente a partir de 
2024 que teremos uma meta de 3% 
a.a. Até lá, as metas definidas pelo 

Conselho Monetário Nacional se re-
ferem a ano-calendário, e envolvem 
números cadentes. Supõe-se que, de 
2024 em diante, o objetivo de 3% 
valerá para todo e qualquer período 
de 12 meses, como já acontece em di-
versos países. 

Por certo, não são poucos os que 
olham com suspeição para esse apa-
rentemente já estabelecido arranjo. 
Alega-se, por exemplo, que o núme-
ro almejado é irrealista, inatingível 
na prática, em razão do fato de que 
países emergentes como o nosso são 
mais sujeitos a choques, domésticos 
e externos, do que nações mais avan-
çadas. Argumenta-se também que 
nossas contas públicas não darão o 

Será inevitável 
que aqui ou ali se 

pense em rever 
a autonomia 

conferida ao BC. 
Resistir a pressões 

nesse sentido 
será ingrediente 

indispensável 
para que 

consigamos 
trazer a inflação 

para baixo
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Pode-se, realmente, considerar mais 
difícil manter inflação baixa nos pa-
íses emergentes do que nos demais. 
Mas isso não deveria constituir 
motivo para neles não se perseguir 
algo próximo da estabilidade de 
preços. Se, de modo geral, os paí-
ses mais avançados adotam 2% de 
meta anual de inflação, talvez 3% 
para os emergentes seja realmente 
um bom objetivo numérico para os 
emergentes, como se procura fazer 
no Brasil de hoje. 

A segunda objeção, porém, pa-
rece menos aceitável. Se acatarmos 
a ideia de que nossos desequilíbrios 
fiscais representam permanente fa-
tor impeditivo de buscarmos uma 
inflação de 3% ao ano, podemos 
perder a esperança de termos in-
flação baixa e estável. Nesse caso, 
ficaremos eternamente apontando 
os desequilíbrios de nossas contas 
públicas como obstáculo à busca de 
uma relativa estabilidade de preços. 
A esse respeito, o mais adequado, a 
nosso ver, é nos convencermos da 
relevância das ressaltadas vantagens 
da inflação baixa, lutar para conse-
guir chegar lá e, ao mesmo tempo, 
se empenhar de verdade para corri-

gir de vez os desequilíbrios fiscais. 
Precisamos fazer com que o lado 
fiscal passe a dar respaldo à busca 
de uma inflação baixa e estável. Pre-
cisamos “virar o jogo”, e disto fazer 
um compromisso permanente. 

Muitos argumentam que a busca 
de 3% de inflação ao ano acarreta-
ria elevado custo para a sociedade, 
sob a forma de juros reais excessiva-
mente elevados. Isso não nos parece 
correto. Os juros reais precisam ser 
altos quando a inflação se mostra 
excessiva e as expectativas desanco-
radas. Na medida em que a inflação 
efetivamente caia, e as expectativas 
se comportem favoravelmente, os 
juros também caem, como deixou 
clara a experiência brasileira a partir 
de 2016, até a chegada da inflação 
da pandemia.

Em suma, 3% de inflação ao ano 
é uma boa meta, e merece ser perse-
guida. Para que o próximo governo 
consiga atingir esse objetivo, porém, 
parece indispensável que, logo de 
início, se mostre determinado a re-
sistir às duas grandes tentações a que 
estará sujeito, a saber, discutir a au-
tonomia do Banco Central e rever a 
meta de inflação. 

adequado suporte ao cumprimento 
do referido objetivo. 

Quanto à primeira dessas obje-
ções, pode-se dizer que há um certo 
mérito na linha de argumentação. 
De fato, especialmente em função 
do funcionamento de seus merca-
dos financeiros, economias emer-
gentes tendem a ser mais voláteis 
do que economias mais maduras. 

Precisamos fazer 
com que o lado 
fiscal passe a dar 
respaldo à busca 
de uma inflação 
baixa e estável. 
Precisamos 
“virar o jogo”, 
e disto fazer um 
compromisso 
permanente
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Os últimos 2 anos foram marcados por sucessivas revisões de cenário 
que estão relacionadas à eclosão da pandemia e aos efeitos colaterais das 
políticas públicas implementadas para combatê-la. A posteriori, é muito 
fácil julgar que tais políticas foram mal calibradas, resultando em gran-
des desvios e desequilíbrios tanto na demanda quanto na oferta global. 
Naquele momento, no entanto, parecia razoável pecar pelo excesso e, ao 
fazer isso, os governos, de maneira geral, instituíram grandes impulsos 
fiscais e monetários que deram sustentação à renda em algum nível, à 
produção em outro nível, e geraram profundos desequilíbrios que estão 
desaguando agora. 

Esses desequilíbrios, especialmente no mundo desenvolvido, se tradu-
zem em inflação muito elevada, em um processo que também se observa 
nos emergentes, com a única exceção da China. Isso porque as restrições 
de pandemia continuam ocorrendo nesse país em algum nível, posto que 
o governo chinês ainda não abandonou a política de “Covid-zero dinâmi-
ca”. Esse descasamento entre as inflações explica muito das diferenças de 
tom de política no mundo desenvolvido e na China, que é algo que tem 
implicações importantes para os emergentes, em específico para o Brasil. 

No mundo inteiro, o que se vê é um processo de aceleração inflacio-
nária relevante, que passa a ser combatido com mais restrição monetária. 
E aqui o argumento é canônico: economias desenvolvidas e emergentes 
passaram a operar com sinais de ociosidade restrita, com demanda acima 
da oferta, pelo menos no curto prazo. 

Isso é particularmente claro no caso americano: qualquer métrica que 
acompanhe o crescimento do PIB de longo prazo aponta que a economia 
americana está operando nos últimos trimestres acima de uma extrapolação 
de tendência longa de crescimento. E aí, não há muita saída que não seja 

Vetores externos 
mais negativos:  
o próximo governo 
precisará lidar  
com isso
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promover um aumento da ociosidade, 
para trazer a inflação para baixo. 

Na Europa, a discussão é um pou-
co diferente. Se há de um lado uma 
pressão inflacionária muito clara que 
emerge e vai se espalhando para os 
núcleos – algo que também se obser-
va nos Estados Unidos – por outro há 
uma nova rodada de choque de ofer-
ta derivada da questão geopolítica. As 
restrições energéticas da Europa aca-
bam gerando um choque negativo de 
oferta, com uma demanda que ainda 
não fez o pouso dos estímulos imple-
mentados depois da pandemia. 

Isso resulta em uma nova rodada de 
aceleração inflacionária, com o Banco 
Central Europeu (BCE) começando a 
subir juros, inclusive de maneira rela-
tivamente rápida, interrompendo uma 
longa história de taxas de juros negati-
vas que foram observadas nos últimos 
10 anos. Com isso, temos juros para 
cima nos EUA e na Europa, e uma dis-
cussão de qual dessas duas economias 
desenvolvidas vai liderar o processo de 
restrição monetária global.

Esse jogo de pressões monetárias 
e restrições de demanda gera impor-
tantes implicações sobre as moedas. 
O juro básico americano saiu na 
frente do europeu e já se encontra em 
terreno claramente positivo – onde a 
Europa acabou de chegar –, aproxi-
mando-se de maneira cada vez mais 
clara de uma faixa de neutralidade, 
ainda que haja dúvidas a respeito do 
real nível de restrição monetária obti-
do pelos Estados Unidos com as atu-
ais taxas de juros. 

Isso, entretanto, não muda o fato 
de que o ciclo monetário americano 
pareça um pouco mais adiantado que 

o europeu, gerando uma pressão na-
tural para que o capital fluísse, dentro 
do mundo desenvolvido, da Europa 
para os Estados Unidos. Por cima dis-
so há uma consideração importante, 
de que a Europa enfrenta um choque 
geopolítico severo, com implicações 
relevantes para o crescimento da re-

gião. Ao contrário do cenário ameri-
cano, o panorama europeu se desenha 
como de estagflação. Se olharmos de 
hoje para os próximos 6 meses, obser-
vamos revisões de crescimento para 
baixo – inclusive já flertando com a 
estagnação ou recessão na virada de 
2022 para 2023 –, e inflação para 

Gráfico 1: PIB EUA vs. tendência de longo  
prazo (2008.T4 = 100) 

Fonte: BEA.
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cima, numa combinação de choque 
prévio de demanda, que agora come-
ça a se desfazer, com um choque de 
oferta brutalmente negativo. 

A opção do BCE é encaminhar a 
demanda para onde está a capacidade 
de oferta. No entanto, há uma ampla 
rede de institucionalidades e travas no 
funcionamento do sistema monetário 
europeu que coloca em dúvida a real 
capacidade do BCE de implementar 
um ciclo monetário do tamanho que 
seria necessário. Com juros positivos 
na Europa, aumenta exponencial-
mente o risco de fragmentação da 
zona do euro, com o capital migran-
do dos países mais pobres, periféricos, 
para o centro da Europa. Esse fluxo de 
capital faz com que os desequilíbrios 
inerentes da zona do euro aumentem, 
tornando mais intensos os desafios da 
transmissão da política monetária. 

O BCE tem desenhado uma série 
de mudanças institucionais buscando 
mitigar esses riscos, mas há dúvidas se 
serão efetivas e suficientes. O cenário 

europeu, portanto, acaba se desenhan-
do como oposto ao americano, com o 
BCE sendo forçado a fazer menos que 
o necessário, com juros subótimos e 
inflação mais elevada do que deveria. 
Isso sem contar com a possibilidade de 
uma escalada adicional da guerra na 
Ucrânia, que teria implicações diretas 
para a Europa além das restrições de 
oferta que já se observam. 

Somados esses fatores, é muito difí-
cil não pensar em um euro fraco – por-
tanto, um dólar forte no mundo. Ou 
seja, a fortaleza da moeda americana se 
constrói não apenas por uma questão 
absoluta dos Estados Unidos, ainda 
que o desempenho da economia ame-
ricana seja relativamente melhor, mes-
mo com riscos relevantes de recessão 
num horizonte importante de tempo. 
Mas o país não sofre a mesma restrição 
institucional que a Europa, que limi-
taria a atuação do comitê de política 
monetária americano (FOMC) como 
parece acontecer no caso do BCE. 
Pelo padrão histórico, dólar forte no 

mundo e juro americano para cima 
não se configuram um cenário muito 
favorável para os países emergentes. E 
não vejo como ser diferente agora. 

Nesse cenário onde o mundo de-
senvolvido sofre, e há clara pressão 
para o fortalecimento multilateral do 
dólar, o fiel da balança para o mundo 
emergente acaba sendo a China. Foi o 
que nos acostumamos a ver ao menos 
nos eventos de crise registrados neste 
século até a pandemia. Nesse período, 
sempre que se enfrentou uma restrição 
mais forte seja no mundo desenvolvi-
do, seja no emergente, o crescimen-
to chinês foi acelerado por políticas 
públicas domésticas e, em alguma 
medida, salvou o crescimento global. 
Desnecessário dizer que esse cresci-
mento chinês acelerado foi intensi-
vo em demanda por bens e serviços, 
principalmente por bens produzidos 
no mundo em desenvolvimento, com 
destaque para as commodities. 

Assim, exportadores líquidos de 
commodities, como o Brasil, se viram 
em alguma medida ajudados pela 
ascensão chinesa, seja a observada 
no superciclo, mais estrutural, seja 
a alimentada por medidas pontuais 
de estímulo implementadas depois 
da crise financeira internacional de 
2008/2009. O atual ciclo chinês, en-
tretanto, é diferente, por duas razões. 
Primeiramente, porque de forma ge-
ral a política de combate à Covid-19 
na China se mostrou distante da utili-
zada no mundo desenvolvido. Se por 
um lado teve o efeito de salvar muitas 
vidas durante a pandemia, por outro 
ela atrasa o processo de normalização 
sanitária da economia. Existe, assim, 
uma dúvida grande de quando as 

Gráfico 3: Balanço soberano no Eurosystem (€ bi)

Fonte: Banco Central Europeu (BCE).
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coisas voltarão de fato ao normal na 
China. E isso impacta sobremaneira 
as decisões de consumo e investimen-
to dos agentes. 

Em paralelo, nos últimos 2 anos 
o governo chinês implementou uma 
agenda importante de reformas ins-
titucionais no mercado imobiliário, 
nevrálgico para a economia chinesa. 
Estimativas apontam que, contando 
impactos diretos e indiretos, a parti-
cipação do setor imobiliário no PIB 
chinês gira entre 25% e 30%. Nesse 
país, mais do que a importância na 
geração de valor adicionado, o mer-
cado imobiliário tem implicações re-
levantes para a percepção de riqueza e 
estabilidade econômica das famílias. 

Por excelência, os imóveis são o 
principal mecanismo de poupança 
e de transmissão intergeracional de 
renda. Em um cenário no qual as 
incorporadoras sofrem com as restri-
ções dispostas pelo governo e come-
çam a atrasar entregas de imóveis pre-
viamente comprados, institui-se um 
problema de confiança, o que chamo 
de “queda na confiança em tijolos”. 
Isso provoca um desmonte da estru-
tura financeira da economia e da per-
cepção de riqueza das famílias. 

Assim, somando a não normaliza-
ção sanitária de um lado, e de outro 
os choques observados nesse ativo tão 
importante para transmissão de rique-
za e renda, as famílias naturalmente se 
encontram recolhidas. Os indicadores 
de confiança chineses nunca estive-
ram em níveis tão baixos. E pesquisas 
mais recentes do governo chinês, espe-
cificamente do Banco Central Chinês 
(PBoC), sugerem que a propensão mar-
ginal a poupar alcança níveis recordes. 

Faz sentido, sob um quadro de in-
certeza quanto ao futuro, incerteza na 
obtenção de renda presente, e neces-
sidade de poupar mais para garantir 
transmissão de riqueza às novas gera-
ções. O resultado disso é que o con-
sumo e a demanda na economia chi-
nesa não se recuperam, mesmo com a 

série de medidas implementadas pelo 
governo para acelerar o crescimento. 

Essas iniciativas priorizam a Velha 
China – como é conhecido o modelo 
de crescimento substituído pelo país 
no final da primeira década de 2000 
–, principalmente os investimentos 
em infraestrutura. Isso pode ser rele-

Gráfico 4: Dólar índex
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Gráfico 5: Pesquisa com os poupadores bancários 
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vante para os exportadores de commo-
dities como minério de ferro e quiçá 
da parte energética. O ponto central, 
entretanto, é que a China sofre uma 
carência de demanda tanto doméstica 
quanto externa, vivida pelas empresas 
chinesas que enfrentam um mun-
do em desaceleração. Logo, em uma 
economia cujo setor de serviços já re-
presenta em torno de 55% do PIB, 
tem-se um cenário difícil para se di-
namizar o crescimento. 

Das duas uma: ou o governo chi-
nês gastará muito mais do que deveria 
para gerar uma determinada taxa de 
crescimento, ou será forçado a aceitar 
uma taxa de crescimento menor, en-
quanto esse cenário de restrições não 
se normalizar. Com a informação que 
temos disponível hoje, parece que a 
segunda opção é a que está em jogo. 
O crescimento chinês este ano é esti-
mado em parcos 3,5%, com viés de 
baixa. E, a depender do desenho das 

políticas chinesas para o próximo ano, 
alcançar um PIB de 5% em 2023 já 
começa a se tornar desafiador. 

Esse cenário – mundo desenvolvi-
do em desaceleração; inflação eleva-
da; necessidade de grande restrição 
monetária; dúvidas a respeito da ca-
pacidade de implementação dessa 
restrição monetária, especialmente 
na Europa; choques geopolíticos que 
afetam sobremaneira a questão ener-
gética; e uma China que não gera 
tanto impulso quanto usualmente 
faria em situações similares – se cons-
trói como um desafio para todas as 
economias emergentes, entre as quais 
o Brasil se inclui. 

O próximo governo deverá enten-
der que, ao menos no início de seu 
mandato, o vento externo será de 
proa, e que o espaço de manobra para 
absorver eventuais deslizes na condu-
ção da política interna será limitado. 
Nesse sentido, aumenta a necessidade 
de se estabelecer um plano concreto e 
organizado de atuação, que permita 
que o Brasil navegue um pouco me-
lhor que os demais países nesses ma-
res tão turbulentos. 

Relativamente, nossa condição de 
largada parece ser melhor que a de 
muitos países. Estamos mais blinda-
dos dos choques que ocorrem no Leste 
Europeu. Países dessa região e outros 
da periferia da Europa têm sofrido 
muito em função dos efeitos da guerra 
na Ucrânia, e não parece que isso pos-
sa ocorrer com a economia brasileira. 

Por sua vez, países mais ligados 
aos Estados Unidos, como o México, 
sentem os efeitos do aumento da res-
trição monetária americana. E muitas 
economias da Ásia ligadas ao ciclo 

chinês não possuem capacidade de 
estimular sua própria demanda, sen-
síveis aos choques externos e a uma 
dificuldade crônica de aumentar os 
níveis de consumo doméstico. 

O Brasil, por outro lado, tem 
uma economia que neste momento, 
e a despeito das razões para que isso 
ocorra, se mostra mais resiliente, com 
aumento das taxas de emprego, au-
mento da atividade econômica, infla-
ção cadente e uma política monetária 
que iniciou o ciclo de ajuste antes das 
demais, e que agora se permite uma 
pausa para avaliar a necessidade de 
retomada do ajustamento. Ou, num 
cenário mais provável, que no ano 
que vem já iniciará o ciclo de corte 
das taxas de juros.

Isso dota o país de uma blindagem 
aos choques mencionados, mas que 
não é infinita, nem tão resistente a 
ponto de evitar que todo tipo de cho-
que externo se transmita à economia 
doméstica. O ponto relevante, en-
tretanto, é que, com uma condição 
inicial relativamente melhor, pode-
mos ter um desempenho melhor. 
Não necessariamente bom, mas me-
nos negativo do que os que poderão 
ser observados em outras economias 
emergentes do Leste Europeu, da 
Ásia ou das Américas. 

É central que o próximo governo 
não perceba essa condição como uma 
virtude, que permite que a agenda de 
reformas e transformação do Estado 
brasileiro seja deixada de lado. Precisa-
mos aproveitar para, com um nível de 
coordenação de políticas públicas ade-
quado, multiplicar os ganhos em torno 
dessas condições iniciais que hoje pare-
cem relativamente mais favoráveis. 

A China sofre 
carência de 
demanda tanto 
doméstica quanto 
externa, vivida 
pelas empresas 
chinesas que 
enfrentam um 
mundo em 
desaceleração
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Os barômetros globais (BGs) foram criados a partir de uma metodo-
logia estatística para antecipar e caracterizar os movimentos cíclicos de 
uma medida de PIB mundial (https://bit.ly/3RqJA1o). O primeiro grá-
fico mostra a evolução dos BGs antecedente e coincidente até agosto 
de 2022, sendo as recessões em escala mundial de 2000, 2008 e 2020 
claramente antecipadas e demarcadas por eles.

Os resultados mais recentes dos BGs indicam um aumento signifi-
cativo da probabilidade de uma nova recessão, sintetizando as expec-
tativas em um cenário desfavorável ao nível de atividades. A reação da 
autoridade monetária norte-americana à aceleração inflacionária no 
país possui efeitos que vão além de suas fronteiras, na medida em que 
o principal instrumento das demais economias para arrefecer a des-
valorização de suas moedas em relação ao dólar, que tende a acelerar 
ainda mais os aumentos de seus níveis internos de preços, é a elevação 
de suas respectivas taxas de juros. A esse fator, vem somar-se o efeito 
dos choques de oferta, principalmente de custos de energia, resultando 
em expectativas de desaceleração do nível de atividades nas principais 
economias mundiais.

O cenário externo para o governo que assume em janeiro de 2023 
portanto não é favorável. Uma maneira de mensurar essa relação é pela 
modelagem de um indicador de frequência mensal do nível de ativida-
des no Brasil, o IBC-BR, por meio de uma especificação econométrica 
dinâmica envolvendo a evolução dos BGs e outros mecanismos que 
relacionam agregados macroeconômicos no resto do mundo com a 
renda no Brasil. Um desses mecanismos com importância significativa 
são os termos de troca (TTs). Em períodos como a expansão que an-
tecedeu a recessão de 2014-2016, esse foi um aspecto fundamental na 
explicação do crescimento da renda. Entretanto, no passado recente 

A mensagem dos 
barômetros globais 
para o próximo 
governo
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esse mecanismo não teve o mesmo 
efeito positivo do ponto de vista 
quantitativo sobre o nível de ativi-
dades da economia brasileiro: apesar 
do aumento da demanda mundial 
pelos principais produtos da pauta 
de exportações do Brasil, o cresci-
mento da atividade do país durante 
o período foi bastante restrito. 

A modelagem econométrica aqui 
proposta tem como objetivo tentar 
caracterizar quantitativamente esses 
diferentes cenários, estimando coe-
ficientes entre os BGs e o IBC-BR 
que podem variar ao longo do tem-
po. Para que esses momentos sejam 
endogenamente especificados, ado-
tou-se a metodologia threshold auto-
regression (TAR), tomando como va-
riável de definição de regimes uma 
proxy usual para a percepção de risco 
de investidores estrangeiros no país, 
o Embi-BR. 

O gráfico 2 mostra a evolução dos 
TTs para a economia brasileira, em con-
traste com a evolução do Embi-BR. 

Ao contrário do período pós-
2008, onde a clara tendência positiva 
dos TTs foi acompanhada da redução 
do Embi-BR, o período pós-2020 
mostra uma recuperação dos TTs que 
não foi acompanhada da redução do 
Embi-BR. A faceta mais visível desse 
movimento foi a depreciação do real 
no período, ao contrário do que se 
poderia esperar. 

O gráfico 3 mostra o nível do 
 Embi-BR a partir do qual os coefi-
cientes do modelo são diferentes. 

Nos períodos em que os valores 
do Embi-BR ficam abaixo do limiar 
determinado pelo modelo, o coefi-
ciente relacionando TT ao IBC-BR 
é positivo e estatisticamente sig-
nificativo, enquanto o coeficiente 
associado ao BG coincidente não é 

estatisticamente relevante. Esses são 
os momentos de oportunidade para 
que o nível de atividades interno seja 
beneficiado pela melhoria dos TTs. 
Já nos períodos em que os valores 
do Embi-BR ficam acima do limiar 
determinado pelo modelo, essa rela-
ção entre os coeficientes se inverte: 
agora o coeficiente associado ao BG 
Coincidente ganha importância es-
tatística, ao passo que o coeficiente 
associado aos TTs perde relevância. 

O período mais recente para o 
qual temos observações das variáveis 
consideradas está no regime caracte-
rizado por valores do Embi-BR aci-
ma do limiar determinado pelo mo-
delo, implicando numa relação mais 
significativa entre o IBC-BR em re-
lação ao BG coincidente do que em 
relação aos TTs. Nesse contexto, a 
sinalização dos BGs é negativa para 
o nível de atividades no Brasil nos 

Gráfico 1: Evolução dos BGs antecedente e coincidente até agosto de 2022
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próximos meses. Uma percepção 
de redução de risco suficiente para 
trazer o Embi-BR aos patamares in-
dicando um maior potencial de con-
tribuição dos TTs depende de ques-
tões de política econômica interna, 

entre as quais o grande destaque é 
o equacionamento das questões de 
desequilíbrio fiscal dinâmico. Do 
ponto de vista de retomada do cres-
cimento econômico, um dos princi-
pais desafios do próximo governo a 

Gráfico 2: Evolução dos TTs para a economia brasileira

partir de 2023 é a determinação de 
condições para a sustentabilidade 
intertemporal das contas públicas, 
enquanto espera uma melhora no 
cenário externo da qual o país possa 
efetivamente se beneficiar. 

80

90

100

110

120

130

100 

200 

300 

400 

500 

600 

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

EMBI_BR

Termos de troca  

Gráfico 3: Nível do Embi-BR a partir do qual os coeficientes do modelo são diferentes

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EMBI_BR



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


7 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  202 2

Lia  
Valls
Pesquisadora associada  
do FGV IBRE, professora da 
Uerj/FCE

As relações de comércio entre países nunca foram guiadas exclusivamente 
por relações de mercados. O setor agrícola, por exemplo, foi excluído até 
1986 das negociações multilaterais para que os Estados Unidos e países 
europeus atendessem às demandas dos seus grupos domésticos. Sanções 
comerciais foram e são utilizadas como forma de atingir objetivos não 
comerciais. No entanto, até meados dos anos de 2010, esses exemplos 
eram interpretados como exceções, e a globalização era assinalada como 
exemplo da integração dos mercados, em especial após a dissolução da 
União Soviética. As dificuldades de negociações na Organização Mundial 
do Comércio (OMC), a ascensão da China na economia mundial e as 
tensões com os Estados Unidos, a Covid-19 – que mostrou muitas vezes 
como os interesses nacionais prevaleceram sobre cooperação no comércio 
– e a guerra na Ucrânia trouxeram definitivamente o tema da transforma-
ção no campo geopolítico para o comércio mundial. 

Diferentemente do período da Guerra Fria, porém, as duas principais 
potências mundiais hoje convivem no mesmo espaço econômico. Nesse ce-
nário, a agenda de comércio exterior do Brasil tem que buscar, a partir da 
definição dos interesses nacionais, a melhor estratégia para o país. Os inves-
tidores passam a analisar não apenas os custos e benefícios econômicos, mas 
também os riscos geopolíticos acrescidos dos temas da agenda internacional 
ambiental. Diante de tal contexto, e como recomendado neste artigo,  a 
melhor estratégia é a posição de neutralidade no jogo das grandes potências, 
a formação de alianças com parceiros que defendam um mundo multipolar 
guiado por princípios multilaterais, e a busca por reforçar os laços com os 
parceiros da região latina. Sob a atual conjuntura, a política de comércio ex-
terior precisa caminhar alinhada com a política externa, tendo sempre como 
referencial o contexto geopolítico em transformação.

Da dominância do mercado para a geopolítica 
Entre 1990 e o início dos anos de 2010, o crescimento do volume do 
comércio mundial superou o do produto mundial (gráfico 1). Depois as 
duas taxas tenderam a apresentar resultados similares. Teria contribuído 

A geopolítica na 
agenda do comércio 
exterior do Brasil 
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para o maior dinamismo do comér-
cio mundial nos anos de 1990-2010, 
o crescimento das cadeias globais de 
valor (CGV) identificadas como um 
arranjo bem-sucedido da globaliza-
ção. A fragmentação da produção e 
dos serviços permitia redução de cus-
tos via alocação eficiente dos recursos 
em nível global. 

As CGVs não eram extensivas a to-
dos os setores de produção e parte do 
seu crescimento esteve associado à in-
tensificação dos laços de interdepen-
dência produtiva entre a China e os 
Estados Unidos. Para a expansão das 
CGVs era necessária a redução das 
barreiras transfronteiriças de bens e 
serviços e convergência de regulações 
domésticas. Era reduzida a margem 
de autonomia das políticas domés-

ticas e prevalecia o tema da redução 
dos custos de transações, a partir de 
uma perspectiva de eficiência do mer-
cado global.

Os possíveis benefícios de parti-
cipação nas CGVs podiam ajudar 
economias pequenas, mas não resol-
viam as questões para uma trajetória 
de desenvolvimento que permitissem 
países com economias maiores saírem 
da armadilha da renda média. Essa 
era a questão principal da China, que 
passou a priorizar a partir de 2010 em 
seus Planos Quinquenais investimen-
tos em tecnologia e a internacionaliza-
ção das suas empresas, além de eleger o 
crescimento do mercado interno como 
propulsor do crescimento econômico. 
A China não queria se manter na posi-
ção de chão de fábrica nas CGVs.

A resposta do presidente Obama 
foi a proposta do Acordo de Associa-
ção Transpacífico (TPP, Trans-Pacific 
Partnership) que seria uma forma de 
assegurar a liderança dos Estados Uni-
dos na integração produtiva e na de-
finição dos padrões tecnológicos das 
principais economias da região.1 O 
presidente Trump assim que tomou 
posse, em 2017, optou por retirar os 
EUA do TPP, mas os outros países res-
tantes ratificaram o acordo, que passou 
a ser denominado de Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP). Em lu-
gar da estratégia de contenção da ex-
pansão chinesa na Ásia, Trump optou 
por iniciar uma guerra comercial com 
a China pela elevação de tarifas de im-
portações, monitoramento rigoroso 

Fonte: www.wto.org.

Gráfico 1: Crescimento anual do volume de comércio e do produto mundial
1990/2020
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dos investimentos chineses no país e 
proibições relativas ao uso de tecno-
logias chinesas em áreas consideradas 
estratégicas, como telecomunicações, 
do uso do 5G. . Em janeiro de 2020 
entrou em vigor um acordo onde a 
China se comprometia a adicionar  
US$ 200 bilhões em importações 
oriundas dos Estados Unidos até 2021, 
mas, com a pandemia, o acordo ficou 
nos bastidores.2 Observa-se que entre 
1o de janeiro de 2018 e 1o de junho 
de 2022, as tarifas de importações dos 
Estados Unidos incidentes sobre pro-
dutos chineses passaram de 3,1% pra 
19,3% e as tarifas chinesas de impor-
tações sobre produtos oriundos dos 
Estados Unidos de 8% para 21,2%.3

O presidente Biden não revogou 
nenhuma das medidas relativas ao 
comércio com a China. Ademais, ele-
geu como prioridade reduzir a inter-
dependência ente os Estados Unidos 
e a China nas cadeias de produção e 
intensificou o discurso sobre a divisão 

do mundo entre democracia e regimes 
autoritários. A postura “anti-China” 
foi consolidada como um tema bi-
partidário. A pandemia e a guerra na 
Ucrânia contribuíram ainda mais para 
elevar o grau de tensão entre as duas 
potências. Ambas defendem o sistema 
multilateral como garantidor da or-
dem mundial. Só que os Estados Uni-
dos querem manter regras inspiradas 
na ordem liberal ocidental negociadas 
pós II Grande Guerra e a China de-
manda o reconhecimento de suas polí-
ticas de desenvolvimento tecnológico, 
industrial e financeira interpretadas 
por Washington e pelos líderes euro-
peus como danosas ao comércio mun-
dial. Estados Unidos e União Europeia 
criaram, em 2021, um Conselho sobre 
Tecnologia e Comércio para juntarem 
esforços, entre outras questões, para 
monitorar a China.  

Em 2020, foi assinada a Parce-
ria Econômica Regional Abrangen-
te (RCEP, Regional Comprehensive 
Economic Partnership). O acordo foi 
proposto originalmente pelos países 
da Associação das Nações do Sudeste 
Asiático (Asean), mas teve a adesão da 
China que o identificava como uma 
forma de atenuar as possíveis perdas 
com o acordo TPP.4 O acordo inclui 
temas de compras governamentais, 
investimentos, direitos de propriedade 
intelectual, comércio de serviços, in-
vestimentos, políticas de competição, 
trânsito de pessoas, barreiras técnicas 
e fitossanitárias. Livre-comércio entre 
China e Japão irá abranger 86% das li-
nhas tarifárias. A abrangência da agen-
da levou a que o acordo pudesse ser 
interpretado como a proposta chinesa 
de regras multilaterais. Não entraram 

no acordo, porém, temas de meio am-
biente e cláusulas de trabalho e as re-
gras são muitas vezes bem gerais. 

O acordo é um instrumento de 
facilitação na integração das cadeias 
produtivas na Ásia, ao permitir re-
gras de origem cumulativas.5 Em 
adição, dada a diversidade das estru-
turas produtivas dos países membros 
é esperada a exploração de comple-
mentaridades envolvendo os setores 
agrícolas, minerais e da indústria de 
transformação. 

O RCEP 15 países que represen-
tam cerca de 30% do produto e da 
população mundial e poderia ter 
maior representação se a Índia não 
tivesse saído das negociações. Como 
mostra a tabela 1, a coincidência de 
países no RCEP e no CTPP fortalece 
a posição chinesa na Ásia.

Observa-se, no entanto, que a con-
solidação do RCEP passa por questões 
geopolíticas. Austrália junto com os 
Estados Unidos e o Reino Unido as-
sinaram um acordo militar, conheci-
do como Aukus, que visa conter uma 
expansão de operações chinesas no 
Mar do Sul. A China impôs sanções 
comerciais em relação à Austrália por 
ter criticado publicamente a China 
na condução de investigações sobre a 
origem do coronavírus e a criação de 
obstáculos para a atuação de empresas 
chinesas com a gigante de tecnologia 
Huawei. Num cenário de acirramen-
to nas tensões entre Estados Unidos e 
China, Japão e Coreia do Sul podem 
optar por se afastar da China, dado o 
passado de conflitos e o receio de um 
“imperialismo chinês” na região. 

Num cenário de transformações 
do poder geopolítico e geoeconômi-

Num cenário de 
acirramento nas 
tensões entre 
Estados Unidos 
e China, Japão 
e Coreia do Sul 
podem optar  
por se afastar  
da China
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co, acordos comerciais, instrumentos 
de proteção comercial e sanções co-
merciais e financeiras passam a com-
por o quadro do comércio mundial.

O comércio exterior do 
Brasil e a geopolítica 
Antes de analisarmos o tema da geo-
política no comércio exterior brasilei-
ro, alguns fatos básicos são ressaltados. 
A participação da Ásia nas exporta-
ções brasileiras passou de 14,8% para 
46,1%, entre 2001 e 2021 deslocando 
os Estados Unidos, União Europeia e 
a América do Sul, como principais 
parceiros do Brasil. A maior perda em 
pontos percentuais foi a dos Estados 
Unidos, de 13,3 pontos, na compa-
ração entre 2001 e 2021, seguidos 
da União Europeia, 11,5 pontos e a 
América do Sul, 5,5 pontos (gráfico 
2). O ganho no mercado asiático é 

explicado principalmente pela China, 
que avançou 28 pontos percentuais, 
passando de 3,3% para 28% entre 
2001 e 2021. Ademais, sua participa-
ção nas exportações brasileiras para a 
Ásia passou de 22% para 68%, nesse 
mesmo período. 

Nas importações o mesmo com-
portamento se repete, o avanço da 

Ásia liderada pela China. Em 2021, 
a participação da Ásia foi de 32,5%, 
sendo que a China explicou 67% das 
importações brasileiras oriundas des-
se continente, alcançando o percen-
tual de 22% do total das importações 
brasileiras. A distância, porém, em 
relação aos outros parceiros comer-
ciais do Brasil é menor, sendo as par-

Tabela 1: O acordo CTPP e o RCEP 

RCEP (15) 
CPTPP (11) 

Chile Austrália China
Peru Brunei Camboja

Canadá Japão Indonésia
México Malásia Laos

Nova Zelândia Mianmar
Singapura Filipinas

Vietnã Coreia do Sul 
Tailândia

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia. Elaboração: FGV IBRE.

Gráfico 2: Participação (%) das regiões/países nas exportações brasileiras 
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ticipações em 2021 de: Estados Uni-
dos, 18%; União Europeia, 18,6%; e 
América do Sul, 12%.

A ascensão da China nas exporta-
ções brasileiras levou ao aumento das 
commodities na pauta de exportações 
do Brasil, que chega a percentuais ao 
redor de 60%. A pauta de exporta-
ções para a China tem um elevado 
grau de concentração em três produ-
tos, soja em grão, minério de ferro e 
óleo bruto de petróleo, que variou en-
tre 75% e 80% nos últimos 10 anos. 
O risco de uma pauta de commodities 
é a sua vulnerabilidade em relação às 
mudanças dos preços internacionais. 
Como mostra o gráfico 3, a variação 
nos preços das commodities sofre rela-
tivamente oscilações mais acentuadas 
que o volume exportado. 

O lado positivo é que choques 
positivos nos preços das commodities 
melhoram os termos de troca (preço 
das exportações/preço das importa-
ções) do Brasil que atingiram o pico 
da série histórica em 2011, liderado 
pelo comércio com a China (gráfi-
co 4). O lado negativo é a piora dos 
termos de troca, como ocorreu entre 
2012 e 2015, que foi um dos fatores 
que contribuíram para a desacelera-
ção do crescimento da renda no país. 

Como a questão da 
geopolítica afeta o comércio 
exterior do Brasil? 
Os preços das commodities são deter-
minados no mercado internacional. 
A guerra na Ucrânia com a redução 
da oferta de grãos levou ao aumento 
do preço dessas commodities ao mes-
mo tempo que ampliou o mercado 

para seus produtores. No caso do 
Brasil, um exemplo foi o aumento 
em valor na exportação de milho, 
que entre janeiro/agosto de 2021 
e de 2022 foi de 150%, sendo que 
o aumento do volume foi de 80%. 
Os preços das importações de bens 
intermediários para a agropecuária, 
segundo a base de dados do Icomex 
elaborado pelo FGV IBRE, registrou 
variação de 124% na mesma base de 
comparação citada. Aumento expli-
cado pelo efeito nos preços dos ferti-
lizantes importados da Rússia. Nesse 
caso, essas variações podem ser de 
caráter transitório. 

Na guerra comercial entre Es-
tados Unidos e China, o aumento 
nas tarifas de importações chinesas 
sobre a soja americana beneficiou o 
Brasil que passou a consolidar sua 
posição como principal fornecedor 
para a China em 2018. Depois com 
o acordo entre a China e os Esta-

dos Unidos que passou a vigorar em 
2020 havia temor que a obrigação 
chinesa de aumentar suas compras 
de soja e carne dos Estados Unidos 
prejudicasse as exportações brasilei-
ras, o que não ocorreu associado a 
questões da pandemia. Nesse caso, a 
disputa Estados Unidos e China ao 
usar instrumentos comerciais tem o 
potencial de influenciar no direcio-
namento do comércio.

O acordo RCEP, se consolidado, 
torna ainda mais difícil uma possível 
entrada de produtos manufaturados 
brasileiros no mercado chinês. Ainda 
mais, ao reforçar a integração produ-
tiva na região sinaliza que o foco dos 
investimentos chineses em manufa-
turas continuará na Ásia.

Por outro lado, a ideia de que o pro-
cesso de redução da interdependência 
dos Estados Unidos em relação à Chi-
na poderá trazer novos investimentos 
para o Brasil que passaria a integrar 

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia. Base: Icomex. Elaboração: FGV IBRE.

Gráfico 3: Crescimento médio anual das  
exportações de commodities
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cadeias regionais nas Américas ainda 
é um cenário muito incerto. Antes 
a preferência deve ser pelo México e 
países da América Central com quem 
os Estados Unidos já possuem acor-
dos. No xadrez geopolítico, acordos 
comerciais e investimentos passam a 
incluir no seu cálculo as vantagens e 
desvantagens políticas das parcerias.

A paralisia do mecanismo de so-
lução de controvérsias na OMC e 
a opção dos Estados Unidos, desde 
2017, de “enfrentar a China” de 
forma unilateral enfraqueceu o sis-
tema multilateral. Para países como 
o Brasil sem poder de barganha em 
contenciosos bilaterais seja com os 
Estados Unidos, China ou União 
Europeia, por exemplo, a única sa-
ída continua sendo soluções nego-
ciadas em arranjos multilaterais ou 
mesmo plurilaterais. 

O governo Bolsonaro apesar da re-
tórica anti-China e adesão aos Estados 
Unidos não afetou o comércio. Não 
teve perdas com a China, pois no pró-
prio governo os interesses da agrope-
cuária foram preservados pelo Minis-
tério da Agricultura com a criação de 
um núcleo China dentro do próprio 
ministério. Ganhos que assegurassem 
maior acesso ao mercado de alguns 
produtos como carnes e etanol nos Es-
tados Unidos não foram cumpridos. 

O dano, porém, na agenda am-
biental, que faz parte integrante ago-
ra do comércio, teve repercussões e 
será preciso ganhar novamente credi-
bilidade para que se possa assegurar 
o acordo com a União Europeia. O 
bloco seria um importante aliado na 
procura por caminhos que evitam a 
fragmentação das regras de comércio 
no nível mundial.

Por último, o aliado “natural” se-
riam os nossos vizinhos geográficos 
que no jogo geopolítico também pre-
cisam conciliar seus interesses com a 
China e os Estados Unidos. 

1Faziam parte do TPP: Japão, Brunei, Malásia, 
Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Es-
tados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. As 
negociações foram finalizadas em 2016.

2Ver Conjuntura Econômica, seção Comércio ex-
terior, edição de outubro de 2020.  

3US-China trade war tariffs: an up-to-date 
chart. Disponível em: https://www.piie.com/
research/piie-charts/us-china-trade-war-
tariffs-date-chart.

4Membros da Asean: Brunei, Camboja, Singa-
pura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mian-
mar, Tailândia e Vietnã.

5Permite que os produtores de um país mem-
bro, no momento de definir se uma mercadoria 
cumpre ou não sua regra de origem, considere 
como originários todos os insumos provenien-
tes dos países sócios do acordo.

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior/Ministério da Economia. Base: Icomex. Elaboração: FGV IBRE.

Gráfico 4: Termos de troca do comércio total do Brasil e do  
comércio bilateral Brasil e China 
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Há muito se discute a desindustrialização brasileira. Não há consenso 
sobre sua existência, suas causas, nem sobre quando começou. Sem a 
pretensão de chegar a um diagnóstico definitivo, o levantamento que 
aqui apresentamos evidencia que essa perda de participação é grave e 
que, se nada for feito, a indústria de transformação brasileira estará a 
caminho da extinção. 

A preços correntes, a participação da indústria de transformação 
no PIB brasileiro cresceu vertiginosamente desde o início do processo 
de industrialização em 1939, quando representava 16,3% do PIB, até 
1985, quando chegou a 35,9%. Depois desse auge, a indústria sofreu 
uma queda até mais acentuada do que seu crescimento: declinou para 
13,8% em 1998; teve uma efêmera recuperação para 17,8% em 2004, 
mas voltou a cair até chegar às menores participações da série histó-
rica em 2020 e 2021, com apenas 11,2% e 11,3% de participação, 
respectivamente. A preços constantes, a indústria de transformação 
representou 22,6% do valor adicionado em 1973, caindo a 12,4% em 
2021. Tendo em vista a evolução dos preços relativos, essa participação 
a preços constantes chegou a 20% na época da industrialização mais 
intensa, indicando que os preços da indústria cresceram mais do que o 
deflator do PIB no referido período.

Sob essa ótica, é indiscutível o cenário de forte perda de participação 
da indústria no PIB, que mesmo a preços constantes é hoje a metade do 
que foi em 1973. É possível alegar que tal trajetória é a usual, à medida 
que os países vão se desenvolvendo. Mas alguns autores chamam a aten-
ção de que, no Brasil, esse processo iniciou-se com um nível de renda 
per capita inferior ao dos países desenvolvidos à época em que estes pas-
saram a ter menor contribuição da indústria nos seus PIBs.

Uma forma alternativa de se analisar esse quadro é mensurar o grau 
de competitividade da indústria de transformação pela capacidade de 
suprir a oferta doméstica de seus produtos (produção doméstica mais 
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transformação 
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da extinção
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importações), bem como a participa-
ção das exportações na demanda des-
ses produtos. Pelas Contas Nacionais, 
em 1997 a importação participava 
com 10,3% da oferta doméstica a 
preço básico de bens da indústria de 
transformação. Esta parcela aumenta 
para 14,9% em 2001, se reduz para 
10,9% em 2005, e daí em diante 
apresenta uma sequência de altos e 
baixos até alcançar a maior participa-
ção da série histórica em 2021, com 
20,9%. Por sua vez, as exportações, 
cuja participação na demanda desses 
produtos era de 6,1% em 1997, cres-
ceram 3,9 p.p. entre 1997 e 2021. 
No entanto, esse crescimento tam-
bém encobre uma trajetória de altos e 
baixos: de 1997 até 2004 essa partici-
pação dobrou; porém, em 2010, pra-
ticamente retornou ao nível de 1997, 
mantendo-se assim até 2014. A partir 
de 2015, voltou a crescer e em 2021 
foi de 10,0%.

O passo seguinte que daremos é 
focar na participação da indústria 
de transformação na pauta de ex-
portações e importações brasileiras. 
De 1997 a 2005, as exportações 
de produtos da indústria de trans-
formação eram responsáveis por 
aproximadamente 74% do total das 
exportações brasileiras. A partir de 
2006, essa participação começou a 
declinar, até chegar a 54,2%, em 
2011. Embora tenha tido discreto 
aumento para 58,2% em 2016, che-
gou em 2021 no menor nível da sé-
rie histórica, com 47,5%. Por outro 
lado, as importações de produtos da 
indústria de transformação apresen-
taram relativa estabilidade, em tor-
no de 68% do total das importações 

brasileiras de 1997 a 2017. A partir 
de 2018, iniciam uma trajetória de 
aumento, chegando ao maior nível 
da série histórica em 2021, com 
77,6% de participação no total da 
pauta de importações. 

Em resumo, entre 1997 e 2021 os 
produtos da indústria de transforma-
ção perderam 27,5 pontos percentuais 
(p.p.) em participação nas exportações, 

enquanto as importações de produtos 
dessa indústria cresceram 7 p.p.

Esses resultados podem ser atri-
buídos a diversos fatores estrutu-
rais, tais como o grau da abertura 
comercial ao longo desses anos e à 
taxa de câmbio, que favorecem ou 
desfavorecem as exportações ou as 
importações dos produtos da indús-
tria de transformação. Entretanto, 

Gráfico 1: Participação do valor adicionado (VA) da 
transformação no VA total da economia – em %

Fonte: IBGE, Contas Nacionais e estatísticas do século XX; elaboração dos autores. A série a preços constantes de 2010 tem com 
fonte o Ipeadata, atualizada pelos autores para 2021. A série a preços correntes tem como fonte IBGE, Contas consolidadas para a 
nação e contas sinóticas do SCN.
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Gráfico 2: Produtividade da indústria de  
transformação – reais de 2021 
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tais resultados evidenciam de fato 
uma queda da competitividade da 
indústria de transformação brasileira 
– principalmente das exportações –, 
cuja produtividade do trabalho se re-
duziu em 2019 para 87% do seu va-
lor de 2000. Embora em 2020 tenha 
ocorrido significativo aumento dessa 
produtividade, isto deve ser analisa-
do com cautela, tendo em vista que 
tanto o mercado de trabalho como 
o valor adicionado da atividade re-
traíram com a chegada da pandemia, 
porém o impacto no mercado de tra-
balho da transformação (estimado 
em –10,5%) foi maior que o do va-
lor adicionado da atividade (-4,4%) 
em 2021. Em 2021, a produtividade 
da indústria de transformação vol-
tou a declinar para o menor valor de 
sua série histórica.

Com resultados inéditos, nesta 
nota mostramos quais grupos de pro-
dutos foram mais prejudicados. Iden-
tifica-se também para quais países ou 
grupos de países a indústria de trans-
formação brasileira perdeu mercado.

A perda de espaço da indústria de 
transformação na pauta de exporta-
ções entre 1997 e 2021 foi compen-
sada, principalmente, pelo aumento 
da participação da atividade extra-
tiva (19,7 p.p.) e agropecuária (8,1 
p.p.). Essa composição se manteve 
estável ao longo do período, com 
um aumento da participação da 
transformação nos dois últimos anos 
em 7 p.p. enquanto todas as outras 
atividades tiveram pequenos recuos 
de participação.

Produtos e exportações 
Entre os 14 grupos de produtos in-
vestigados, apenas o grupo de produ-
tos de refino do petróleo e etanol 
registrou crescimento na pauta de 
exportação brasileira entre 1997 e 
2021, quase inexpressivo (0,7 p.p.). 
Em contrapartida, as maiores perdas 
de participação na pauta de exporta-
ções foram bem relevantes: veículos 

automotores e peças (-6,4 p.p.), má-
quinas em geral (-5,5 p.p.), têxteis, 
vestuários e acessórios (-5,2 p.p.), 
produtos químicos em geral (-2,4 
p.p.) e metalurgia (-2,2 p.p.). Esses 
cinco itens representam aproximada-
mente 80% dos 27,5 p.p. de perda de 
exportação de produtos da indústria 
de transformação entre 1997 e 2021. 
Em 1997, o peso agregado desses 
grupos de produtos na pauta de ex-
portações da transformação era de 
43,7% e passaram a participar apenas 
com 22% no total das exportações 
em 2021.

Na ótica de categoria de uso, hou-
ve retração na exportação de todas as 
três categorias, com destaque para a 
de Bens intermediários, que caiu 
15,7 p.p. entre 1997 e 2021. A queda 
dos Bens de consumo também foi 
significativa, com redução de 7,7 p.p. 
no período analisado.

Alguns grupos de produtos da 
transformação exportados merecem 

Em 2021, a 
produtividade 
da indústria de 
transformação 
voltou a declinar 
para o menor 
valor de sua série 
histórica

Gráfico 3: Participação da indústria de transformação  
na exportação e importação – em %

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC; elaboração dos autores.

40

45

50

55

60

65

70

75

80

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Exportação Importação



CONJUNTURA DESAFIOS 2023

O u t u b r o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  7 9 

destaque na sua trajetória de parti-
cipação na oferta doméstica, que en-
tre 2004 e 2021 apresentou quedas 
de mais de 4 p.p. São eles: outros 
equipamentos de transporte (-11,2 
p.p.); produtos do fumo (-8,5 p.p.); 
veículos automotores e peças (-7,8 
p.p.); têxteis, calçados e artefatos 
de couro (-7,6 p.p.); produtos de 
madeira, exclusive móveis (-7,0 
p.p.); e máquinas em geral (-5,9 
p.p.). Apesar desse cenário negativo, 
na análise do período como um todo 
(de 1997 a 2021), apenas o grupo de 

produtos químicos em geral apre-
sentou queda de 0,2 p.p. de partici-
pação. Na análise de 2004 a 2021, 
apenas o grupo de produtos de pa-
pel em geral e impressão (7,0 p.p.) 
aumentou a participação de suas ex-
portações no total da oferta. 

Já a participação dos produtos da 
indústria de transformação na pauta 
de importações brasileiras se manteve 
estável entre 1997 e 2021, em torno 
de 69%, embora nos quatro últimos 
anos tenha havido um aumento sig-
nificativo da mesma. 

A maior redução de participa-
ção no total da pauta de importa-
ções brasileiras foi em produtos 
do fumo, com uma retração de 4,2 
p.p entre 1997 e 2021, seguido de 
máquinas em geral, com retração 
de 3,7 p.p. É interessante notar que 
o grupo de máquinas em geral é o 
de maior relevância na pauta, com 
participação de quase um quarto do 
total (22,6% na média entre 1997 e 
2021). Por outro lado, alguns gru-
pos de produtos tiveram alto cresci-
mento de participação na pauta das 
importações. Os dois grandes des-
taques foram produtos químicos 
em geral (+10,8 p.p.) e metalurgia 
(+4,3 p.p.).

Na ótica de categoria de uso, entre 
1997 e 2021 os bens intermediários 
apresentaram trajetórias opostas aos 
bens de consumo e de capital. En-
quanto os bens de consumo e os bens 
de capital caíram 0,5 p.p. e 3,9 p.p., 
respectivamente, os bens intermediá-
rios cresceram 11,4 p.p. O aumento 
de participação dos bens intermedi-
ários na pauta de importações é ex-
plicado, principalmente, pelo cresci-
mento dos produtos químicos em 
geral, com aumento de 6,5 p.p., além 
da metalurgia (3,4 p.p.) e de máqui-
nas em geral (2,4 p.p.).

Na análise dos bens de consu-
mo, os produtos químicos em ge-
ral tiveram papel de destaque com 
crescimento de 3 p.p., enquanto os 
destaques negativos foram veículos 
automotores e peças (-1,9 p.p.) e 
alimentos e bebidas (-1,4 p.p.). Já a 
queda dos bens de capital é explicada 
em grande parte pela queda de má-
quinas em geral (-3,8 p.p.).

Gráfico 4: Composição dos bens de consumo da 
transformação na pauta de exportação total – em %

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC; elaboração dos autores.

Gráfico 5: Composição dos bens intermediários da 
transformação na pauta de exportação total – em %
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Os mercados da indústria
Também buscamos identificar quais 
grupos de países foram os respon-
sáveis pela perda de participação 
da indústria de transformação nas 
exportações brasileiras, a partir de 
oito grupos de análise: China; Esta-
dos Unidos; Argentina; União Euro-
peia; México; Ásia (excluindo China 
e Oriente Médio); América do Sul 
(excluindo Argentina); e demais paí-

ses. Entre 1997 e 2021, cinco desses 
grupos apresentaram recuo de par-
ticipação na pauta de exportações 
da transformação, sendo as maiores 
retrações registradas por União Eu-
ropeia (-10,7 p.p.), Argentina (-7,8 
p.p.) e Estados Unidos (-6,4 p.p.). 
Somente China (4,1 p.p.) e México 
(0,1 p.p.) registraram crescimento 
na pauta de exportações brasileiras 
nesse período.

Dos 14 grupos de produtos ana-
lisados, três explicam mais de 60% 
da perda de participação das expor-
tações brasileiras para a União Euro-
peia. São eles: alimentos e bebidas 
(-4,2 p.p.), têxteis, calçados e arte-
fatos de couro (-1,3 p.p.) e veícu-
los automotores e peças (-1,3 p.p.). 
No caso da Argentina, houve perda 
em todos os grupos de produtos in-
vestigados, com destaque para o de 
veículos automotores e peças (-2,7 
p.p.). Já os Estados Unidos dimi-
nuíram a participação em produtos 
têxteis, calçados e artefatos de cou-
ro (-2,3 p.p.), máquinas em geral 
(-1,4 p.p.) e veículos automotores e 
peças (-1,3 p.p.).

Na análise por categorias de uso, 
nota-se que o crescimento da China 
na pauta de exportações da transfor-
mação brasileira de bens de consumo 
representou 65% do total. Esse au-
mento ocorreu pelo crescimento da 
participação dos bens de consumo 
não duráveis, foram fortemente in-
fluenciados pelo desempenho da car-
ne bovina. Em contrapartida, as ex-
portações para a União Europeia, os 
Estados Unidos e a Argentina caíram 
em todas as categorias de uso analisa-
das. Juntos, esses três países apresen-
taram queda de 24,9 p.p. na pauta de 
exportações brasileiras, o que explica 
em torno de 90% da perda de par-
ticipação da indústria de transfor-
mação brasileira no cenário mundial 
de 1997 a 2021. Nos três grupos de 
países, a perda provocada pelos bens 
intermediários foi a mais elevada e re-
presentou aproximadamente 90% do 
total do recuo desta categoria de uso 
na exportação brasileira. 

Gráfico 6: Composição dos bens intermediários da 
transformação na pauta de importações total – em %

Gráfico 7: Composição dos bens de capital da 
transformação na pauta de importações total – em %
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Como já mencionado, a impor-
tação de produtos característicos da 
indústria de transformação apre-
sentou crescimento de 7 p.p. no 
Brasil entre 1997 e 2021. Apenas a 
China aumentou 18,2 p.p. em par-
ticipação na pauta de importação 
brasileira de produtos da transfor-
mação. Esta elevação mais do que 
compensou a forte queda conjunta 
de 14 p.p. da União Europeia (-5,3 
p.p.), da Argentina (-4,7 p.p.) e dos 
Estados Unidos (-3,9 p.p.). Com 
esse expressivo aumento da China, 
desde 2020 ela passou a ser o país 
com maior participação na pauta de 
importação da transformação brasi-
leira e em 2021 esse percentual re-
presentou 20%. Com isso, a União 
Europeia, que era historicamente o 
principal parceiro comercial neste 
segmento, passou a ser o segundo 
maior fornecedor com 17% da pau-
ta em 2021. 

O principal ganho de participa-
ção da China na pauta deve-se ao 
desempenho de máquinas em geral; 
apenas este produto explicou 50% 
do ganho de participação desse país 
na pauta (9,3 p.p.). O segmento de 
material eletrônico e equipamentos 
de comunicação teve forte influência 
nesse aumento. Apesar disso, na im-
portação total do Brasil o segmen-
to de máquinas em geral foi o que 
mais perdeu participação na impor-
tação, com retração de 3,7 p.p. Isto 
é explicado pelos fortes recuos des-
te segmento por parte dos Estados 
Unidos (-6,2 p.p.), União Europeia 
(-4,5 p.p.) e Ásia excluindo China 
e Oriente Médio (-2,2 p.p.). A im-
portação chinesa substituiu em parte 

essas perdas, mas não foi suficiente 
para compensá-las.

Tal como nas exportações, as 
maiores perdas na pauta de importa-
ções também ocorreram pelo enfra-
quecimento do comércio internacio-
nal com a União Europeia (-5,3 p.p.), 
a Argentina (-4,7 p.p.) e os Estados 
Unidos (-3,9 p.p.). Em todos esses 
grupos de países a perda foi genera-
lizada nos grupos de produtos anali-
sados; porém, a Argentina se destaca, 
pois apresentou perda de participação 
em todos os grupos. A principal retra-
ção deste país, em termos de produ-
tos, foi no segmento de veículos auto-
motores e peças (-1,7 p.p.), explicado 
pelo desempenho dos automóveis, 
seguido do segmento de alimentos e 
bebidas (-0,9 p.p.).

Na análise por categorias de uso, 
a China foi o único país a ganhar 
importância em todas as categorias 

da pauta de importações brasileira. 
O principal ganho foi nos bens in-
termediários, onde o país aumen-
tou em 13,3 p.p. sua participação. 
Os bens intermediários que mais 
influenciaram foram as máquinas 
em geral, os produtos químicos em 
geral e a metalurgia. O grupo de 
países asiáticos excluindo a China e 
o Oriente Médio também aumenta-
ram de participação em 3,8 p.p. nos 
bens intermediários. Em contrapar-
tida, a Argentina e a União Europeia 
perderam espaço na pauta com re-
duções de 2,3 p.p. e 2,4 p.p., res-
pectivamente. Tal como na análise 
apenas por produtos, nas categorias 
de usos, a Argentina também perdeu 
participação em todas.

Nos bens de capital, nota-se que o 
Brasil tem importado menos produ-
tos desta categoria. Apesar do ganho 
de participação de 3,2 p.p. da China, 

Tabela 1: Participação de grupos de países da  
indústria de transformação na exportação

Grupos de países

Mudança de 
participação 

(1997 a 2021) 
em p.p.

Participação média dos 
itens da transformação 

na exportação 
 (1997 a 2021)

China 4,1 2,9

EUA -6,4 12,9

Argentina -7,8 7,1

UE -10,7 13,6

México 0,1 2,1

Ásia ex China e Oriente 
Médio

-2,7 8,5

América do Sul ex Argentina -4,2 7,7

Resto do mundo 0,0 8,6

Total da transformação -27,5 63,3

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e Secex; elaboração dos autores.
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as perdas, principalmente, dos Esta-
dos Unidos (-4,3 p.p.), União Euro-
peia (-3,6 p.p.) e o grupo de países da 
Ásia excluindo a China e o Oriente 
Médio (-1,3 p.p.) foram determinan-
tes para o recuo da importação de 
bens de capital brasileira.

Destaca-se que os bens de capital, 
de modo geral, recuaram na pauta de 
importação da transformação, o que 
é um resultado desfavorável para o 
Brasil. A menor importação de pro-
dutos dessa categoria pode indicar 
possível redução da capacidade de 
investimento na economia brasilei-
ra a não ser que a produção interna 
supra essa queda. No entanto, esta 
hipótese é pouco provável tendo em 
vista o desempenho ruim da trans-
formação brasileira nos últimos anos 
com perda de competitividade no 
mercado internacional.

Tarefa árdua
Ao chegar até aqui, o leitor ficará 
convencido que a recuperação da 
indústria de transformação brasileira 

será uma tarefa árdua e de longa du-
ração. Exigirá medidas continuadas 
de vários governos para voltar a ocu-
par papel relevante na economia. Será 
necessário adquirir tecnologia moder-
na para aumentar sua competividade 
internacional e em conjunto com as 
universidades inovar e aprimorar a 
tecnologia adquirida, seja para im-
pulsionar as indústrias existentes, seja 
para colocar o país no trilho das no-
vas demandas globais.

Joseph Schumpeter (1883-1950) 
definiu inovação como a dimensão 
crítica das mudanças econômicas. 
Mas, como disse o professor Edson 
H. Watanabe em recente simpósio 
da Rede de Pesquisa Aplicada da 
FGV, não basta inovar é necessário 
transformar a inovação em produ-
to. Para isso, serão necessários pro-
fissionais de várias áreas, com três 
tipos de mentalidade: profissionais 
aplicados habituados a resolver 
problemas convencionais; profis-
sionais cientistas-pesquisadores, 
capazes de desenvolver novos co-
nhecimentos; e profissionais inova-

Tabela 2: Participação de grupos de produtos e de países da  
indústria de transformação na importação

Categorias de usos China EUA Argentina UE México
Ásia ex China 

e Oriente 
Médio

América 
do Sul ex 

Argentina

Demais 
países

Total

Bens de consumo 1,7 0,1 -2,3 0,6 -0,2 -0,5 -0,5 0,1 -0,8

Não duráveis 0,9 0,6 -0,9 1,2 -0,1 0,4 -0,4 0,1 1,6

Semiduráveis 0,5 -0,2 -0,1 -0,1 0 -0,2 0 0,1 -0,1

Duráveis 0,4 -0,3 -1,3 -0,4 -0,1 -0,7 0 0 -2,3

Bens intermediários 13,3 0,2 -2,3 -2,4 0,3 3,8 0,3 0,9 14,2

Bens de capital 3,2 -4,3 -0,1 -3,6 0,1 -1,3 0 -0,5 -6,4

Fontes: IBGE, Contas Nacionais e MDIC; elaboração dos autores.

dores que transformem ciência em 
inovação, em produtos valorizados 
pelo mercado. E estes, não apare-
cem espontaneamente – é necessá-
rio prepará-los.

Diz-se que o ocorrido com a in-
dústria de transformação brasileira 
foi o que o mercado produziu. Esta 
é a razão pela qual o governo deve 
intervir; não como o fez no passado 
com tarifas de importação proteto-
ras da “indústria nascente”; nem 
com subsídios para setores eleitos, 
como recentemente. O governo de-
veria atuar por meio de incentivos 
aos meios que permitam a indústria 
tornar-se eficiente e competitiva. 
E, nesse caso, o incentivo ao surgi-
mento de especialistas advindos das 
universidades, como já mencionado. 
E sobre o qual já temos exemplos 
bem-sucedidos, como foi na indús-
tria do petróleo, com a integração da 
Petrobras com universidades, parti-
cularmente a Coppe/UFRJ, possibi-
litando à companhia figurar entre as 
líderes mundiais em novas tecnolo-
gias de exploração de petróleo. 



https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade
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Da revolução digital até a pandemia da saúde, a economia e a sociedade 
brasileira sofreram transformações radicais, mas o mesmo não se passou 
com o poder público e as suas políticas, ainda voltados para um mundo 
digamos analógico. Isso não se resolverá usando a internet para expor 
ações de governo ou abusando das redes sociais para divulgar as dos 
governantes. É preciso reconfigurar instituições e redirecionar políticas 
econômicas e sociais para compreender e responder aos novos desafios 
impostos pelo mundo digital. A começar porque ele tende, por si, a 
ampliar as desigualdades.

Para tentar resumir em um indicador a profundidade e a rapidez das 
mudanças, vale ver o que aconteceu com a ocupação dos brasileiros su-
perada a pandemia – vide gráfico 1 a seguir. Em junho deste ano, a 
população ativa (acima de 14 anos), chegou a 173 milhões, cerca de 4 
milhões a mais do que em dezembro de 2019, um incremento de 2,4%. 
A população ocupada chegou a 98,3 milhões, um incremento de 2,7 mi-
lhões ou 2,9%, que diminuiu o desemprego. Ao decompor essa variação 
no setor privado formalizado, impressiona a dispersão: os empregados 
com carteira das empresas chegaram a 35,8 milhões, com incremento de 
829 mil ou os mesmos 2,4%, mas os trabalhadores por conta própria e 
com CNPJ saltaram para 6,4 milhões, um aumento perto de 1,4 milhão 
ou 26,9%. Ainda predomina a informalidade, com mais de 19 milhões 
de trabalhadores sem CNPJ, mas o fato é que os ditos donos dos pró-
prios negócios já ultrapassaram os 25 milhões e este grupo respondeu 
por metade do incremento das ocupações nos últimos 2 anos e meio. 

A comemorada queda do desemprego atual é muito mais explica-
da pela expansão forte durante a pandemia do empreendedorismo do 
medo, cuja faceta mais visível passa por uma explosão das adesões ao 
MEI (microempreendedor individual).1 Isso mudou relações traba-
lhistas, comerciais e sociais. Ao que parece, as autoridades governa-
mentais nem perceberam, e alguns especialistas se perdem ao pensar 
em renúncia tributária. 

Por um Estado 4.0  
para um Brasil  
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Mais da metade dos trabalhadores 
brasileiros ocupados, hoje, não possui 
proteção social, nem direito ao seguro-
desemprego ou auxílio-doença, diante 
de infortúnio, quanto menos a renda 
futura porque sequer poderão se apo-
sentar – vide gráfico 2 a seguir. A refor-
ma previdenciária nem chegou a discu-
tir esse fenômeno antigo, mas que agora 
se tornou inevitável e premente. Resta o 
auxílio emergencial, que de tapa-buraco 
emergencial se tornou peça recorrente, 
crescente e permanente, ao se transfor-
mar em benefício que vai muito além 
da assistência social, diante da ausência 
de uma política social estruturada. Ino-
var com uma lei de responsabilidade so-
cial em muito ajudaria, a começar por 
melhor articular as diferentes áreas que 
compõem a ordem social e, sobretudo, 
as diferentes esferas e unidades de go-
verno que a formulam e executam.2 

Diante da volta do flagelo da fome 
e da miséria, o auxílio emergencial po-
deria ser o ponto de partida para se re-
modelar a proteção aos trabalhadores. 
Que significa antes de tudo, o tratar 
como tal, e não apenas usar a velha 
ótica celetista e dar amparo somente 
àqueles que possuem carteira assinada. 
É preciso aproveitar a oportunidade 
da opção crescente por se formaliza-
rem como empreendedores. A come-
çar por inovar e criar a figura do MEI 
Social, no qual o auxílio se convertesse 
em remuneração por serviços pontual-
mente prestados para a comunidade. 
Há ainda que recuperar uma rede de 
formação profissional com governos 
locais, o Sistema S e o FAT, para for-
mar jovens e desempregados e para re-
treinar empregados para novas profis-
sões e ocupações, sonhando em criar o 

MEI Requalificado. Já a mão de obra 
que já era mais qualificada (como da 
área de TI) tem que ser incentivada e 
premiada ao se diversificar e expandir, 
classificada como MEI Inovadora. 

Mais que gerar emprego com car-
teira de trabalho, é preciso reconhe-
cer que já será uma enorme vitória 
gerar e manter postos de trabalhos 
minimamente formalizados e gerado-
res crescentes de renda, aptos a uma 
economia cada vez mais moderna 
e desigual. Daí se pode enfrentar o 
maior dos desafios, que será construir 
um novo modelo de proteção social. 

O Estado terá que a longo prazo tro-
car a cobertura do rombo da Previ-
dência Social pela assistência inte-
gral ao trabalhador, que comece por 
transformar o seguro-desemprego 
em seguro-destrabalho.3 Para aqueles 
empreendedores mais qualificados e 
mais bem-sucedidos, se tiver incen-
tivos regulatórios e tributários corre-
tos, o próprio seguro privado poderá 
atendê-los como proteção às intem-
péries e depois à velhice. 

Não apenas as relações trabalhis-
tas que se tornaram comerciais, como 
mostrado antes, em muitos outros as-

Gráfico 1: População ocupada por categoria de ocupação: 
Var. %  jun. 2022 x dez. 2019

Fonte primária: Pnad. Elaboração: Thiago Felipe. 
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pectos também a política econômica 
e a social brasileira precisam se ajustar 
às mudanças estruturais já disparadas, 
mas ainda em curso no país, por mais 
que o governo pareça algo desconecta-
do ou atrasado em relação às economias 
avançadas, mas empresas e famílias es-
tão mais próximas ou perfeitamente co-
nectadas. A premência da retomada de 
investimentos, sobretudo em grandes 
projetos produtivos e de infraestrutura, 
é outro desafio a destacar. 

A mesma falsa oposição pode ser 
vista na relação entre os mundos esta-
tal versus privado. Há décadas o debate 
econômico e político, no país, é prisio-
neiro de uma oposição que não existe 
no mundo real. As dinâmicas do se-
tor público e do setor privado não são 
independentes. É uma afirmação que 

pareceria óbvia, no entanto, todas as 
articulações das políticas públicas têm 
tido por base uma espécie de ruptura 
entre os campos privado e público. 

Essa ruptura se manifesta, nas pro-
posições mais conservadoras, no olhar 
o Estado como um agente externo à 
economia brasileira. Sendo assim, bas-
taria retirar o Estado e abrir caminho 
para a iniciativa privada. Logicamente, 
algum acerto restaria fazer na estrutura 
de financiamento e nos marcos regula-
tórios. De uma forma ou de outra, este 
século viu este filme na organização do 
entorno das parcerias e concessões. O 
que foi bom, mas totalmente insufi-
ciente, como o comprova toda a carên-
cia de infraestrutura ora registrada.4

As posições mais à esquerda tam-
bém trouxeram o tema da parceria 
com o setor privado, mas o comando 
sempre teve que permanecer com o Es-

tado. O trato dado ao parceiro privado 
foi, em geral, reflexo de sua percepção 
como executor subalterno frente à su-
premacia do Estado. Decerto que in-
vestimentos ganharam o palco da eco-
nomia, mas o custo foi alto, tanto em 
subsídios, quanto em eficiência, pelos 
obstáculos colocados à emergência de 
alternativas de projeto e execução.

É inegável que se pode fazer diferen-
te, mas, para tanto, é preciso uma ade-
quada compreensão dos desdobramen-
tos da relação entre Estado e iniciativa 
privada. Esta, é evidente, dispõe de ca-
pacidade técnica e agilidade operacio-
nal e financeira para enfrentar custos e 
riscos de empreendimentos de porte. 
Só não é menos evidente que a histó-
ria da economia brasileira, crivada por 
imensa participação e controle gover-
namental, tanto direta como regulató-
ria, produz condicionantes e riscos aos 

Gráfico 2: Trabalhadores: empregados c/ carteira x demais: 
Em % dos trabalhadores ocupados (jun./2022)

Fonte primária: Pnad. Elaboração: Thiago Felipe. 
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projetos que são de difícil digestão pelo 
setor privado. Pior que isso, o mercado 
de capitais não consegue formas razoá-
veis de assegurar recursos em projetos 
onde um imenso risco nas condições 
macro se sobrepõe aos riscos normais 
de construção e execução.

A experiência internacional recente 
mostra novos arranjos em termos de 
planejamento e políticas públicas. A 
integração entre as estruturas empresa-
riais e o Estado é crescente, seja no de-
lineamento de metas ambientais, seja 
na condução das instituições públicas 
de pesquisa e desenvolvimento em seu 
relacionamento com os laboratórios 
de empresas privadas. A Nasa e o Na-
tional Institutes of Health (NIH) são 
apenas dois exemplos dessa forma de 
condução integrada da pesquisa e das 
inovações entre o público e o privado, 
realidade demonstrada em diversos 
trabalhos, notadamente nos produzi-
dos por Mariana Mazzucato.5

O Brasil é diferente. Tomamos, como 
exemplo, a questão ambiental. Em ple-
no século XXI o país terá que ficar assis-
tindo a grandes obras em combate com 
as instâncias de regulação e fiscalização? 
Legislações malfeitas e obras sem cui-
dado ambiental só podem resultar em 
paralisia do investimento e transferên-
cia ao Estado do custo do amadorismo 
público-privado. Vale lembrar, incapaz 
de definir seus objetivos, o Estado bra-
sileiro repassa ao privado escolhido para 
realizar o investimento, o diálogo (ou o 
duelo) com agências do próprio Esta-
do, para que decisões estratégicas sejam 
tomadas. Assim, nem se Deus realmen-
te for brasileiro.

O setor privado tem se desincum-
bido, como possível, das tarefas que o 

Estado não tem tido capacidade de exe-
cutar, especialmente em termos de pla-
nejamento. Mas isto decorre do tama-
nho das carências. O desenvolvimento 
econômico e social do século XXI será 
pautado pela capacidade de ir à frente 
da realidade corrente e preparar o país 
para antecipar as demandas. 

É premente se definir e se assumir 
o papel do Estado 4.0 naquela que já 
está consolidada como economia 4.0. 
Isto não é comprar TI para adminis-
tração pública, ou colocar seus servi-
ços em sites na internet.6 Vai muito 
além do governo eletrônico e mesmo 
governança pública, porque se trata de 
remodelar a forma de formular e exe-
cutar políticas, econômicas e sociais.  

A realidade atual só pode refletir as 
dificuldades que teremos. A questão do 
investimento público é emblemática e 
nos leva diretamente ao campo em que 
a crise institucional é mais profunda e 
pode gerar maiores estragos ao futuro 
governo: o teto de gastos. Hoje, o país 
está dotado de uma regra fiscal com-
pletamente destroçada por inúmeros 
fura-teto, retratando uma triste reali-
dade de desequilíbrio institucional e 
a fragilidade das instituições que não 
conseguem nem mesmo barrar uma 
entidade como o orçamento secreto.

Em seu nascimento, o teto de gas-
tos já era uma excrescência. Ainda as-
sim, poderia ser legitimado como “a 
medida possível para o clima político 
de um governo que assumia na esteira 
de um processo de impeachment”. Mas 
manter uma aberração por tantos anos 
num país que foi pioneiro em instru-
mentos fiscais no contexto internacio-
nal só pode ser explicado pela indigên-
cia do debate econômico. 

Seria evidente que a estrutura pú-
blica precisaria crescer junto com a 
economia, especialmente num país 
onde o Estado tem tantas funções 
sociais e econômicas. Se bem estru-
turado, o próprio conceito de teto te-
ria que ser alterado em pouco tempo 
de crescimento do produto. Mas o 
problema é mais grave, a arquitetura 
do teto de gastos brasileiro incluiu a 
Previdência Social e o investimento 
público. O primeiro mostrou que sua 
dinâmica não depende de uma caneta, 
mas das condições demográficas e do 
mercado de trabalho, ampliando em 
6 pontos percentuais sua participação 
na despesa total entre 2014/2015 e 
2021. O segundo virou a variável de 
ajuste no curto prazo, tendo sua par-
ticipação na despesa caindo à metade, 
com os conhecidos efeitos desastrosos 
no longo prazo.
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Mas o que se configura como mais 
aterrador é a absoluta inobservância 
das tarefas da máquina pública para 
com as questões sociais, de um lado, 
e as necessidades do aparelho econô-
mico, de outro. O quadro a seguir 
mostra o gasto em despesas discri-
cionárias do governo federal entre 

a média de 2014 e 2015 e o ano de 
2021. Ciência e tecnologia ter gasto 
real 63,8% inferior, a educação per-
der R$ 24 bilhões, a assistência social 
despencar em 55% são indicadores 
inconcebíveis para um país sério. E 
eles encobrem um desmantelamento 
de gastos e instituições públicas.

Para reparar o erro do teto de gas-
tos, hoje muito mais produtor de 
incertezas fiscais e degeneração da 
máquina pública, é necessário criar 
um novo quadro da presença do Es-
tado na economia e ele tem que ser 
compatível com a economia 4.0 em 
um país onde a presença do Estado 
sempre foi estruturante. 

Há que se reconhecer as diferentes 
naturezas e dinâmicas das finanças go-
vernamentais, dado que os gastos têm 
efeitos diferentes sobre a economia. 
Os investimentos que geram retornos 
financeiros e econômicos não devem 
estar misturados com a máquina pú-
blica que tem que gerir o dia a dia do 
Estado. A nova economia tem recur-
sos de crédito e de capital para ban-
car ações públicas em parceria com 
o setor privado que tenham retorno 
positivo. Uma grande inovação para 

as contas públicas brasileiras seria im-
plementar uma velha ideia de Keynes 
e dotar nosso ordenamento fiscal de 
um orçamento de capital.7 Por meio 
dele seriam cursados os grandes pro-
jetos destinados a romper os gargalos 
da infraestrutura brasileira e aproxi-
mar o país das condições necessárias 
para estar presente no mundo da eco-
nomia digital. Vale notar que o or-
çamento de capital seria constituído 
por projetos com participações públi-
ca e privada, construídos numa ótica 
de eficiência e governança compatível 
com seu financiamento no mercado 
de capitais por captação de recursos 
com papéis distintos dos atuais.8

A inovação pode, se bem gerida, 
representar um marco na capacidade 
do Estado brasileiro colocar em mar-
cha a expansão de nossa infraestrutu-
ra em parceria com agentes privados. 
Ao mesmo tempo, ficará mais clara a 
missão do controle do gasto corrente. 
Na vigência do teto de gastos, o re-
curso do corte de investimentos obs-
cureceu todo o processo, inserindo 
um caráter de prêmio à ineficiência 
que chegou ao ápice no orçamento 
secreto. Vale notar que as emendas de 

Tabela 1: Evolução da relação entre Previdência e investimentos  
frente à despesa total, em R$ bilhões de agosto de 2022 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Despesas 1.690,18 1.721,72 1.703,18 1.685,26 1.718,29 1.764,96 2.313,73 1.768,46

Benefícios 636,18 645,11 691,45 733,86 744,86 767,19 789,03 778,79

Investimento 125,59 82,47 88,1 59,98 67,29 68,83 124,02 61,3

Benefícios/despesas 37,6% 37,5% 40,6% 43,5% 43,3% 43,5% 34,1% 44,0%

Investimento/despesas 7,4% 4,8% 5,2% 3,6% 3,9% 3,9% 5,4% 3,5%

Fonte: Resultado primário da Secretaria do Tesouro Nacional, elaboração própria.
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efeitos diferentes 
sobre a economia
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parlamentar chegaram a representar, 
em 2020 e 2021, 39% do investi-
mento orçamentário federal.9

Enfim, os desafios que o mundo 
digital coloca aos poderes e às políti-
cas públicas exigirá um salto concei-
tual. As políticas de proteção social 
e de suporte ao empreendedorismo 
terão que deixar de ser concebidas 
como caridades do Estado aos pobres 
e despossuídos. O senso comum ge-
rou uma noção de que a riqueza é ge-
rada no grande negócio, sendo trans-
ferida por mecanismos tributários 
e de gasto ao pequeno negócio e ao 
pobre. O mundo digital já jogou essa 
lógica pelo ralo e as políticas públicas 
terão que se reinventar para construir 
novos padrões de coesão social. A di-
visão entre econômico e social tem 
que ser relida de forma muito mais 
integrada e harmônica. 

Os desafios do Estado brasileiro 
no século XXI não serão os de antes, 
mas serão imensos, dado que exigi-
rão uma nova forma de pensar a ação 
pública num mundo de forte concor-
rência empresarial, mercados perma-
nentemente em renovação, extinção 
e recriação de formas e qualificações 
do trabalho, além de imensas tensões 
no campo social. É tremendo o desa-
fio para criar um Estado 4.0 para um 
Brasil que já está 4.0.  

1Entre outros, ver: Microempresa é macroem-
pregador, escrevem José Roberto Afonso e Ra-
mos de Abreu. Poder360, 13/12/2020. Disponível 
em: https://tinyurl.com/2ms4uym3.

2Vale mencionar que foram apresentados dois 
projetos com tal denominação no Senado 
Federal, pelos senadores Tasso Jereissati (ver 
detalhes em: https://tinyurl.com/2eddwkwz), 
em 2020, mais focado na expansão de 
benefícios assistenciais, e Alexandre 
Silveira (https://tinyurl.com/2eddwkwz), em 

2022, com o objetivo mais abrangente de 
harmonizar as diferentes matérias da ordem 
social da Constituição.   

3AFONSO, J. R. Isolamentos, seguro-destrabalho 
e empreendedorismo social. Poder360, 3/4/2020. 
Disponível em: https://tinyurl.com/2n5ytgkg. 

4 IEDI. O papel da infraestrutura na retomada da 
economia brasileira. Carta Iedi, n. 1.089, 2021. 
Disponível em: https://tinyurl.com/2obs2zha. 

5Entre outros trabalhos de Mariana Mazzuca-
to, ver: Reconstruir o Estado. Project Syndica-
te,  15/4/2021. Disponível em: https://tinyurl.
com/2zc6jlfj. 

6Sobre o tema, ver artigo na Conjuntura 
Econômica, na edição de junho de 2022, José 
Afonso e Bernardo Monteiro, disponível em: 
https://bityli.com/cHsvgdIR. 

7Tese é detalhada por José Afonso, no livro Key-
nes, crise e política fiscal. Saraiva, 2012. Disponí-
vel em: https://tinyurl.com/2zeo6qpt.

8Proposta desenvolvida no artigo na Conjuntu-
ra Econômica, edição de junho último, em par-
ceria com Murilo Viana e Thiago Abreu, sob o 
título: A premência do investimento, sobretu-
do em infraestrutura e público. Disponível em: 
https://tinyurl.com/2zeo6qpt. 

9RESENDE, C.; DWECK, E. Uma tragédia anun-
ciada. UFRJ/GESP, 19.

Tabela 2: Evolução das despesas discricionárias federais 
(média 2014/2015 a 2021) em R$ bilhões constantes

Valor executado de 
despesas discricionárias por 
categoria  
(R$ em bilhões)

2014/ 
2015

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Variação em 2021 

contra a média 
2014/2015

Despesas Discricionárias 212,24 192,9 154,2 163,7 199,8 128,2 134 -36,90%

Saúde 25,25 27,1 30,2 37,2 35,6 28,1 32,5 28,50%

Educação 45,34 39,4 31,3 31,8 26,7 22,9 21,4 -52,90%

Defesa 21,05 19,5 16,6 19,4 23,7 14 12,3 -41,70%

Transporte 19,23 17,5 14,2 13,6 11,3 10,8 8,8 -54,10%

Administração 8 ,75 7,5 7,8 10 8,3 7 6,5 -25,70%

Ciência e tecnologia 8 ,85 7,8 5,5 5,4 4,8 3,8 3,2 -63,80%

Segurança pública 3 ,51 3,6 4 4,4 4,3 3,6 3,3 -5,80%

Assistência social 6 ,12 6,2 5,3 4,2 4,7 3 2,7 -55,10%

Demais 74,12 64,3 39,3 37,7 80,5 35,1 43,3 -41,60%

Fonte: Relatório do Tesouro Nacional (Tabela 1.2-B do RTN). Dados em valores constantes a preços de agosto de 2022 (corrigidos pelo IPCA).
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A produção de informação quantitativa no mundo vem crescendo sen-
sivelmente. Graças aos avanços tecnológicos, é possível obter cada vez 
mais dados com mais rapidez, e essa facilidade tem alimentado a deman-
da por estatísticas que apoiem e fortaleçam a tomada de decisões, como 
as de políticas públicas. 

Para alimentar essa dinâmica virtuosa, torna-se necessária uma gestão 
segura sobre a qualidade do dado que se obtém, seu sigilo, entre outras 
características que garantam a confiabilidade das estatísticas produzidas 
a partir dessa rica e farta matéria-prima. Para isso, diversos países vêm 
operando profundas transformações jurídicas, institucionais e tecnoló-
gicas, visando à organização de seus sistemas oficiais nacionais de esta-
tística e geoinformação.

No Brasil, esse desafio de modernização e ampliação da capacidade 
de geração de estatísticas oficiais não tem sido tratado com a devida 
importância. Além do desprezo do governo pelo trabalho realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) nos últimos anos 
– ao acentuar as dificuldades orçamentárias do órgão, e não garantir o 
corpo técnico adequado para a execução dessa tarefa tão fundamental 
para se compreender o país –, há questões pendentes no ordenamento 
desse trabalho que persistem há mais tempo, e cuja urgência em resolver 
se acentua no ritmo dos avanços tecnológicos. 

Apesar de a legislação brasileira sobre o tema – que se inicia em 1934, 
com o decreto que criou o Instituto Nacional de Estatísticas, primeira 
versão do IBGE – ter contemplado um bom ordenamento da atividade 
no Brasil, com ideias pioneiras quando comparadas mundialmente, muito 
do que se determinou no decorrer dos anos ficou restrito ao papel. Por 
exemplo, a lei que define o IBGE como coordenador do sistema estatístico 
nacional não definiu sua autoridade para exercer essa coordenação. Tam-
pouco estabeleceu-se, de fato, os elementos que determinam o que é um 
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estatístico brasileiro

Roberto Luís  
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dado oficial no Brasil. Ou seja, apesar 
de todas as definições estabelecidas em 
decretos, a concepção de um sistema 
integrado de estatísticas e geoinforma-
ção nunca foi implementada de forma 
estrutural e com hierarquias, como se 
imaginava em um Sistema Nacional 
de Informações Oficiais (SNIO). 

Para compreender as implicações 
desse arcabouço incompleto, tomemos 
como exemplo o balanço produzido 
pela Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE). Trata-se de uma estatística im-
portantíssima para coordenar o pla-
nejamento da geração, distribuição e 
transmissão de energia de acordo com 
a projeção de demanda de empresas e 
famílias para determinado horizonte de 
tempo. E a reconhecemos como oficial 
pelo fato de ser gerada por um órgão de 
governo. Mas essa produção não obede-
ce a padrões e conceitos que garantam 
a possibilidade de compará-la a estatís-
ticas geradas por outras fontes, permi-
tindo sua utilização em outros estudos 
estatísticos oficiais que enriqueceriam 
essa análise. O mesmo acontece com 
os dados de saúde gerados pelo Data-
sus, do Ministério da Saúde, ou os de 
educação produzidos pelo Inep: não há 
uma harmonização que fortaleça a clas-
sificação desses índices como oficiais, 
e permita a “conversa” com os demais 
índices que detêm o mesmo status.

Outro elemento, previsto desde 
1967 no arcabouço legal da geração 
estatística brasileira, é a elaboração de 
um plano geral de informações esta-
tísticas e geográficas (hoje PGIEG), 
discutido em conferências nacionais, 
responsável por determinar quais es-
tatísticas devem ser produzidas, sob a 
responsabilidade de quem, em qual 

periodicidade e com qual cronogra-
ma de divulgação. Há muito tempo 
esse plano não é atualizado. 

É fundamental pensar uma re-
formulação para fortalecimento do 
arcabouço estatístico nacional a par-
tir dessas tarefas não realizadas ou 
abandonadas. Para essa organização, 
entretanto, há claramente a falta de 
uma autoridade estatística nacional 
que tenha o papel de regular e inte-
grar a produção da informação oficial, 
sem retirar do IBGE a responsabili-
dade pela coordenação metodoló-
gica desse sistema. Foi organizado 
um grupo de estudos coordenado 
pelos autores, com a participação 
de outros pesquisadores associados 
ao FGV IBRE, e de convidados ex-
ternos, cujo principal resultado foi a 
sugestão de criação dessa figura para, 
a partir dela, modernizar e ampliar 
a produção estatística brasileira em 
bases sólidas, seguindo as melhores 
práticas internacionais. 

O horizonte de consolidação do 
universo das estatísticas oficiais do Bra-
sil pode ser planejado a partir de duas 
frentes. A primeira sistematizando as 
fontes de dados que podem ser usadas, 
além das coletas oficialmente realizadas 
pelo IBGE. Atualmente, a produção 
de informação no Brasil é realizada 
por diversos órgãos, nos níveis federal, 
estadual e municipal, de maneira inde-
pendente. Além disso, parte dos dados 
reunidos em diversas instâncias não é 
considerada para fins estatísticos. Por 
exemplo, o uso de fontes como a das 
notas fiscais eletrônicas para a formula-
ção de estudos estatísticos hoje acontece 
de forma pontual, a partir de convênios 
com a Receita Federal. Ainda não há 

um canal direto para o acesso a regis-
tros administrativos – prática que, nos 
países da OCDE, já é um protocolo. 
Países que estão na fronteira dessa práti-
ca, fruto de um trabalho que se iniciou 
há algumas décadas, se aproximam de 
avanços até pouco tempo inimaginá-
veis. Como a União Europeia, que re-
centemente publicou portaria abrindo 
o debate sobre o estabelecimento da 
obrigatoriedade de disponibilização de 
dados por empresas privadas, em con-
dições ainda a serem definidas, para a 
elaboração de estatísticas nacionais ofi-
ciais. Se concretizada, tal decisão será 
uma conquista inédita. 

A segunda é a possibilidade de se 
ampliar as fontes de produção oficial 
estatística para além das instâncias pú-
blicas. Hoje, o aumento observado da 
demanda por informações estatísticas 
é incompatível com a capacidade de 

Falta uma 
autoridade 
estatística 
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regular e integrar 
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a responsabilidade 
pela coordenação 

metodológica
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atendimento pelo IBGE. Assim, ao se 
definir com clareza e detalhes as deter-
minantes que conformam uma estatís-
tica oficial, poder-se-ia ampliar o nú-
mero de produtores de dados oficiais, 
que teriam sua metodologia e operação 
devidamente auditados. O Reino Uni-
do opera dessa forma, com autoridade 
para descredenciar o produtor que não 
seguir as normas estabelecidas para a 
produção de uma estatística pública. 

Outra maneira de se ampliar o poten-
cial de produção dessas informações é 
com a parceria do órgão público, no 
caso o IBGE, com outras instâncias 
que poderiam colaborar, por exemplo, 
na elaboração de metodologias para a 
criação de novos índices. Com isso, se 
aliaria uma capacidade extra à produ-
ção do IBGE, que conta com a capila-
ridade necessária para realizar pesquisas 
no nível nacional. Tudo isso com uma 
estrutura predefinida e monitorada, e 
uma legislação adequada. 

Ambas as frentes que aqui men-
cionamos apontam a uma tendência 
observada nos países referência, da 
organização de um “ecossistema de 
dados”, que estimula a interação de 
diversos atores em trocar, produzir e 
utilizar dados. A autoridade estatística, 
nesse caso, ficaria a cargo de integrar 
os diversos produtores de estatística 
e geoinformação sob um sistema na-
cional onde há uma agenda, normas e 
outras condicionantes. 

Nossa recomendação é de que o go-
verno que assumir o Brasil em 2023 se 
empenhe na criação dessa autoridade. 
Chame as conferências nacionais de 
estatística e geografia, atualize o plano 
geral de informação e discuta a criação 
dessa autoridade para timonear o traba-

Ao se definir as 
determinantes 
de uma estatística 
oficial, poder-se-ia 
ampliar o número 
de produtores 
desses dados, com 
sua metodologia 
e operação 
devidamente 
auditados

lho. Com um plano adequado, e uma 
institucionalidade fortalecida, teremos 
uma discussão orçamentária mais ade-
quada, visando a uma linha de produção 
clara – o que inclui estudos periódicos 
como o censo demográfico que, depois 
de postergado devido à pandemia este 
ano, sofre dificuldades operacionais por 
restrições orçamentárias. E cujo resul-
tado seja comunicado à sociedade de 
forma clara e acessível, possibilitando 
que todos possam entender e discutir o 
Brasil em que vivem.

Concluindo, o Brasil necessita de 
um sistema de estatísticas e geoinfor-
mação atualizado, com uma organiza-
ção de seus produtores mais integrada, 
com dados e padrões compartilhados, 
com tecnologia de ponta e, princi-
palmente, com uma cultura que olhe 
a informação oficial como um ativo 
nacional fundamental para conhecer, 
pensar e planejar o país. 

Participam das discussões para a criação da auto-
ridade estatística nacional, mencionada no texto: 
Claudio Considera – pesquisador associado do 
FGV IBRE; Claudio Dutra Crespo – ex-diretor de 
Pesquisas do IBGE; Marcus Peixoto – Senado 
Federal, ex-assessor parlamentar do IBGE; Ma-
noel Pires – pesquisador associado do FGV IBRE; 
Nelson Barbosa – pesquisador associado do FGV 
IBRE; Luiz Ugeda – CEO e fundador da Geodireito; 
João Bosco – IBGE, ex-diretor de Geociências.
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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 30/09/2022

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

Jun.                  1.173,831  0,62 7,84 11,12 1.190,882 0,59 8,16 10,70 1.429,130 0,44 8,76 11,27 1.034,824 2,14 7,53 11,57

Jul.                   1.169,426  -0,38 7,44 9,13 1.193,337 0,21 8,39 10,08 1.424,534 -0,32 8,41 9,11 1.043,760 0,86 8,46 11,59

Ago.                  1.162,956  -0,55 6,84 8,67 1.185,004 -0,70 7,63 8,59 1.415,604 -0,63 7,73 8,89 1.044,679 0,09 8,56 11,17
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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

Jun. 709,569 0,67 4,44 10,31 507,419 977,014 1371,965 6.685,86 0,62 5,61 11,92 6.455,85 0,67 5,49 11,89

Jul. 701,098 -1,19 3,20 8,00 509,807 958,934 1303,588 6.645,74 -0,60 4,98 10,12 6.411,95 -0,68 4,77 10,07

Ago. 697,085 -0,57 2,61 6,62 511,514 949,932 1270,114 6.625,14 -0,31 4,65 8,83 6.388,87 -0,36 4,39 8,73
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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

 101,4 101,2 101,1 101,5 80,8

 101,0 99,5 100,0 102,1 81,7

 103,0 100,3 102,2 103,5 82,4

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

Jun. 642,632 0,28 5,35 11,69 - 733,14 777,01

Jul. 643,657 0,16 5,52 10,73 - 723,75 760,45

Ago. 644,414 0,12 5,64 9,29 - 717,82 749,78
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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

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 -1,08 – 87,02 – -9,70 – 91,37 –

2020        

Jan. -0,82 -1,00 80,02 87,07 -15,08 -11,11 87,77 88,90

Fev. -0,55 -1,19 78,86 87,49 -8,33 -10,47 80,12 88,42

Mar. -1,66 -0,99 77,89 80,48 -5,85 -9,53 83,25 88,86

Abr. -8,35 -2,90 60,28 64,75 -2,48 -7,25 80,80 86,85

Mai. -11,30 -5,39 71,17 69,88 -3,15 -6,29 81,67 81,39

Jun. -10,84 -5,62 78,38 76,80 -2,82 -5,15 86,50 86,51

Jul. -9,55 -5,64 90,99 83,77 -2,16 -4,26 97,64 93,53

Ago. -8,55 -5,68 93,90 86,22 -2,10 -4,25 100,45 93,07

Set. -7,09 -5,43 95,37 88,51 -2,35 -4,38 94,06 89,66

Out. -6,27 -5,51 97,34 89,71 -2,76 -4,25 92,82 87,44

Nov. -5,47 -5,16 90,22 90,23 -3,34 -4,18 84,06 84,50

Dez. -4,45 -4,45 83,33 90,44 -3,38 -3,38 90,25 86,75

2021        

Jan. 2,36 -4,21 81,91 91,25 0,31 -1,96 88,04 90,28

Fev. 1,33 -4,17 79,08 89,52 -3,02 -2,49 74,78 87,41

Mar. 4,35 -3,09 86,09 87,27 -2,01 -2,45 83,28 87,98

Abr. 10,54 1,17 81,29 85,86 -0,62 -2,82 83,78 89,74

Mai. 13,17 4,90 88,35 86,89 1,80 -1,49 91,18 90,55

Jun. 12,99 6,65 87,89 86,68 2,19 -1,07 90,02 90,96

Jul. 11,03 7,04 92,28 85,27 1,38 -1,45 94,93 90,34

Ago. 9,31 7,24 93,38 84,96 0,98 -1,41 99,02 91,67

Set. 7,55 6,46 91,49 84,62 1,25 -0,76 97,11 92,22

Out. 5,74 5,66 89,73 84,20 0,62 -0,61 88,39 84,02

Nov. 4,74 5,02 86,29 84,33 0,96 0,54 87,93 87,41

Dez. 3,93 3,93 79,21 86,59 1,03 1,03 91,83 88,40

2022        

Jan. -7,30 3,14 75,93 84,97 -6,97 0,42 81,90 83,74

Fev. -5,71 2,79 75,87 85,58 -3,18 1,02 75,74 88,47

Mar. -4,37 1,80 84,49 86,08 -1,76 1,10 84,12 89,13

Abr. -3,41 -0,32 80,89 86,27 -1,31 0,82 83,80 89,31

Mai. -2,59 -1,92 88,76 86,60 -2,81 -0,79 83,66 83,74

Jun. -2,22 -2,84 87,45 86,31 -3,27 -1,57 85,16 86,11

Jul. -1,95 -3,00 91,85 86,82 -3,34 -1,65 91,36 87,91



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  202 2

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

2015 -9,84 – 88,81 88,86 84,89 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 74,04 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 86,92 78,78 78,42 90,66 93,07 108,56 77,58 88,41 80,90 92,61

2019 0,19 – 86,48 86,46 84,38 79,01 77,90 92,21 97,00 104,52 77,10 86,49 82,62 93,55

2020              

Jan. 1,55 0,50 79,05 86,76 83,35 80,01 78,07 98,73 100,00 105,99 66,02 81,49 71,83 84,21

Fev. 0,59 0,17 78,71 87,28 87,16 80,04 79,62 98,90 103,02 109,36 71,57 79,07 76,75 81,93

Mar. -1,07 0,25 77,21 79,31 81,36 71,19 63,49 97,67 79,41 108,23 69,50 79,67 68,88 79,39

Abr. -9,13 -2,28 57,70 61,87 58,06 51,15 38,99 82,36 55,32 107,82 37,74 66,78 13,06 66,32

Mai. -12,35 -5,26 69,85 68,23 62,57 57,59 44,67 95,05 81,42 98,96 52,83 77,03 27,49 76,97

Jun. -11,88 -5,69 77,36 75,81 64,67 63,44 58,66 92,01 105,91 100,85 59,45 82,52 47,87 85,08

Jul. -10,51 -5,83 90,16 82,49 74,52 73,89 72,43 96,09 108,12 103,93 70,76 95,22 71,79 94,94

Ago. -9,40 -5,88 93,07 85,77 76,80 75,43 78,65 100,54 105,11 105,34 72,90 98,21 82,06 95,87

Set. -7,71 -5,58 95,53 88,86 81,43 83,90 83,13 101,05 106,52 108,69 80,12 96,91 86,67 101,36

Out. -6,73 -5,68 97,91 89,91 84,58 87,87 87,06 98,66 106,32 107,55 87,86 97,38 90,10 104,60

Nov. -5,75 -5,29 90,99 90,79 86,40 90,27 87,65 97,89 108,51 108,31 86,96 88,77 86,59 97,60

Dez. -4,60 -4,60 82,46 90,70 99,16 93,66 93,86 96,50 101,83 105,27 80,43 84,05 72,23 86,96

2021              

Jan. 2,64 -4,51 81,14 91,06 89,69 92,99 95,04 94,54 99,61 110,30 77,31 83,99 69,09 83,33

Fev. 1,90 -4,39 79,62 89,60 91,30 95,04 87,99 95,82 97,94 112,75 82,39 79,45 70,40 80,51

Mar. 5,20 -3,18 86,44 87,23 90,46 94,26 83,08 98,06 90,94 111,85 90,63 87,74 77,12 83,94

Abr. 12,13 1,71 80,97 85,33 90,86 93,81 77,59 87,37 95,18 109,03 83,98 83,78 69,56 78,57

Mai. 14,80 5,78 88,00 86,34 93,98 94,11 77,58 90,17 99,53 109,23 90,54 91,12 68,96 88,06

Jun. 14,53 7,72 87,62 86,40 95,08 95,20 77,63 94,65 104,27 107,19 90,80 91,55 63,04 86,89

Jul. 12,40 8,22 91,95 84,85 91,95 93,95 75,96 96,63 92,47 107,06 96,33 95,35 64,88 93,23

Ago. 10,48 8,45 92,67 84,44 92,07 94,52 77,75 94,66 98,68 107,47 95,56 96,31 67,34 94,94

Set. 8,43 7,46 90,78 84,01 89,48 96,25 75,73 95,96 98,95 108,74 91,87 93,46 66,61 95,73

Out. 6,43 6,52 89,90 83,88 87,30 91,87 71,06 100,20 95,98 110,11 94,85 90,84 65,12 94,15

Nov. 5,25 5,63 86,09 83,79 85,26 92,59 72,24 99,40 94,08 109,76 90,68 86,24 68,64 91,52

Dez. 4,32 4,32 77,62 86,06 86,76 92,40 71,95 99,74 96,97 112,29 83,48 80,66 60,24 80,39

2022              

Jan. -7,35 3,50 75,18 84,74 83,27 90,06 70,72 102,56 90,45 111,05 70,92 79,50 51,32 76,89

Fev. -6,03 3,03 75,89 85,13 87,03 89,29 69,57 100,44 95,87 106,16 78,64 77,43 58,55 76,98

Mar. -4,69 1,89 84,54 85,92 88,13 94,16 67,97 99,74 102,29 110,00 95,11 86,05 67,16 83,19

Abr. -3,67 -0,46 80,52 86,07 87,27 90,93 71,41 104,74 106,02 112,12 79,85 83,80 60,38 81,01

Mai. -2,56 -2,06 89,40 86,80 88,31 98,98 72,98 104,95 105,15 110,75 95,69 90,30 67,50 89,96

Jun. -2,09 -3,00 87,74 86,60 87,33 95,22 71,98 103,57 104,29 115,50 90,96 89,92 64,47 88,03

Jul. -1,77 -3,17 91,91 86,91 89,04 85,34 70,73 105,60 103,58 117,97 90,73 95,32 64,39 88,03
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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 56,60 179.526 139.322 40.204 -24.475 13.942 -30.602 -41.543 3.126 274 -16.093 8.109

2017 62,22 54,29 214.988 158.953 56.038 -22.033 19.001 -38.324 -43.170 2.135 379 -17.075 4.579

2018 68,72 60,52 231.890 185.322 46.568 -51.457 7.382 -35.990 -58.824 -15 440 -52.339 -1.322

2019 69,77 59,07 221.129 185.927 35.201 -65.030 -8.942 -35.489 -57.272 1.184 369 -64.357 304

2020             

Jan. 70,58 61,39 14.430 17.190 -2.761 -10.920 -5.846 -2.224 -5.200 127 59 -11.057 -196

Fev. 73,34 62,94 15.356 13.850 1.507 -4.914 -1.713 -2.430 -3.379 178 34 -2.775 2.105

Mar. 80,18 68,30 18.312 14.267 4.046 -3.311 178 -1.913 -3.660 171 31 -4.339 -1.059

Abr. 83,45 71,12 17.594 11.431 6.163 2.488 3.616 -1.262 -1.365 237 26 3.436 922

Mai. 89,97 74,05 17.520 10.682 6.838 685 1.481 -1.672 -1.008 212 22 2.798 2.091

Jun. 81,02 67,54 17.479 10.977 6.502 3.119 4.837 -1.041 -1.948 230 18 3.240 103

Jul. 80,28 67,83 19.416 11.815 7.601 -510 4.510 -2.027 -5.225 205 38 -1.281 -808

Ago. 80,16 68,55 17.404 11.585 5.819 1.105 3.494 -1.452 -2.678 289 26 1.870 739

Set. 75,01 64,41 18.223 13.140 5.083 -160 2.617 -1.747 -2.984 206 60 700 801

Out. 75,41 64,53 17.649 13.245 4.404 -1.152 2.008 -1.675 -3.310 150 33 -474 644

Nov. 69,89 60,56 17.345 14.857 2.488 -2.463 -88 -1.773 -2.486 111 36 -510 1.917

Dez. 66,30 58,67 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 65,82 209.180 158.788 50.393 -24.492 11.428 -20.941 -38.264 2.344 4.141 -12.472 7.878

2021             

Jan. 67,47 62,81 14.948 15.167 -220 -8.338 -3.609 -990 -5.013 284 23 -8.487 -172

Fev. 67,08 61,57 16.375 14.539 1.836 -3.970 -1.773 -1.416 -2.487 289 21 -4.234 -284

Mar. 68,38 61,76 24.336 17.865 6.471 -5.180 -1.572 -1.058 -4.126 518 23 -5.983 -826

Abr. 66,33 60,07 26.059 16.096 9.963 4.375 7.568 -1.191 -3.394 201 9 3.954 -431

Mai. 60,61 54,98 26.201 17.665 8.536 2.501 5.744 -1.633 -3.491 248 -13 2.613 125

Jun. 58,16 52,22 28.258 17.844 10.414 2.035 5.844 -1.608 -4.044 235 20 1.402 -653

Jul. 59,59 53,46 25.509 18.129 7.380 -1.175 4.929 -1.333 -6.356 252 30 -2.535 -1.390

Ago. 60,83 54,30 27.216 19.557 7.659 318 4.098 -1.572 -3.993 213 36 -27 -381

Set. 62,73 56,11 24.376 19.975 4.401 -1.921 1.199 -1.352 -3.391 270 21 -3.061 -1.161

Out. 66,34 59,60 22.603 20.539 2.064 -4.368 -76 -1.444 -4.590 298 16 -7.335 -2.983

Nov. 67,51 60,37 20.502 21.612 -1.110 -6.389 -3.922 -1.588 -2.675 207 22 -6.408 -41

Dez. 67,69 61,48 24.432 20.420 4.013 -5.813 822 -1.927 -6.913 278 16 -3.606 2.191

Acum. Ano/21 64,39 58,23 280.815 219.408 61.407 -27.925 19.252 -17.112 -50.471 3.294 226 -33.706 -6.006

2022             

Jan. 66,10 62,48 19.780 19.819 -40 -7.992 -2.829 -1.494 -5.432 268 20 -7.957 16

Fev. 62,13 57,67 23.509 18.876 4.634 -2.377 1.786 -1.774 -4.429 265 33 -2.409 -65

Mar. 58,98 48,75 29.400 21.806 7.594 -2.798 3.887 -2.188 -6.953 268 33 -3.598 -833

Abr. 56,51 51,00 28.978 20.764 8.214 1.061 4.572 -2.240 -3.784 274 22 1.269 186

Mai. 59,62 51,42 29.733 24.693 5.039 -3.502 1.074 -2.376 -4.928 352 -43 -2.640 906

Jun. 62,32 52,50 32.816 23.870 8.946 1.334 4.231 -3.162 -3.377 480 21 237 -1.118

Jul. 64,88 55,24 29.889 24.508 5.381 -4.136 2.032 -2.122 -6.535 368 33 -3.915 189
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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

2020           

Jan. 11,4 56,2 63,4 2.834 2.661 1.763 1.097 4.549 7.284 2.096 263.813

Fev. 11,8 55,9 63,4 2.836 2.689 1.769 1.098 4.546 7.232 2.092 262.811

Mar. 12,4 55,0 62,7 2.860 2.715 1.795 1.100 4.498 7.123 2.110 260.659

Abr. 12,7 53,2 60,9 2.891 2.741 1.833 1.107 4.439 7.156 2.128 254.983

Mai. 13,1 51,1 58,8 2.939 2.764 1.909 1.116 4.450 7.220 2.132 249.264

Jun. 13,6 49,5 57,3 2.984 2.746 1.886 1.121 4.525 7.580 2.162 245.215

Jul. 14,1 48,7 56,7 3.020 2.747 1.976 1.117 4.594 7.711 2.192 244.054

Ago. 14,8 48,5 57,0 3.015 2.748 1.948 1.102 4.638 7.788 2.183 243.091

Set. 14,9 49,0 57,6 3.017 2.748 1.962 1.086 4.690 8.064 2.157 245.671

Out. 14,6 50,0 58,6 2.973 2.752 1.871 1.056 4.684 7.821 2.126 247.509

Nov. 14,4 50,8 59,3 2.942 2.738 1.833 1.041 4.634 7.744 2.110 248.651

Dez. 14,2 51,1 59,5 2.898 2.716 1.841 1.031 4.632 7.222 2.111 246.843

2021           

Jan. 14,5 51,1 59,7 2.891 2.702 1.840 1.045 4.647 7.138 2.098 246.152

Fev. 14,6 51,1 59,8 2.865 2.669 1.779 1.046 4.712 6.861 2.091 244.330

Mar. 14,9 50,9 59,8 2.874 2.665 1.814 1.044 4.647 6.947 2.168 244.461

Abr. 14,8 51,1 60,0 2.840 2.662 1.805 1.041 4.588 6.725 2.126 242.753

Mai. 14,7 51,4 60,3 2.838 2.636 1.840 1.042 4.543 6.826 2.141 244.384

Jun. 14,2 52,1 60,8 2.794 2.649 1.818 1.036 4.492 6.677 2.049 244.042

Jul. 13,7 52,8 61,2 2.769 2.625 1.809 1.021 4.443 6.738 2.082 245.381

Ago. 13,1 53,4 61,5 2.730 2.604 1.759 1.019 4.371 6.673 2.077 244.765

Set. 12,6 54,1 61,9 2.682 2.569 1.736 1.004 4.246 6.591 2.049 243.787

Out. 12,1 54,6 62,1 2.642 2.530 1.649 1.002 4.184 6.639 2.041 242.767

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.607 2.501 1.640 995 4.142 6.516 2.027 242.227

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.586 2.485 1.640 1.008 4.140 6.183 2.032 242.410

2022           

Jan. 11,2 55,3 62,3 2.612 2.510 1.673 1.013 4.107 6.306 2.042 244.004

Fev. 11,2 55,2 62,2 2.614 2.521 1.688 1.032 4.066 6.259 2.050 243.737

Mar. 11,1 55,2 62,1 2.625 2.542 1.686 1.038 4.073 6.302 2.055 244.855

Abr. 10,5 55,8 62,4 2.614 2.544 1.745 1.034 4.017 6.082 2.056 247.245

Mai. 9,8 56,4 62,5 2.632 2.527 1.790 1.031 4.036 5.986 2.091 251.637

Jun. 9,3 56,8 62,6 2.652 2.538 1.796 1.034 4.068 6.137 2.093 255.688

Jul. 9,1 57,0 62,7 2.689 2.543 1.807 1.048 4.079 6.450 2.119 260.332

Ago. 8,9 57,1 62,7 2.713 2.578 1.791 1.049 4.109 6.675 2.116 263.549
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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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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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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
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