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Nota do Editor

Eleito com uma margem apertada – 
cerca de 2,1 milhões de votos -, na 
disputa mais acirrada desde a rede-
mocratização do país em 1985, Lula 
volta ao governo, aos 77 anos de ida-
de, pela terceira vez.

Diferente de seus dois mandatos 
anteriores, quando o boom de com-
modities, especialmente nos primeiros 
quatro anos, turbinou a economia – 
nos oito anos de seu governo o PIB 
teve uma média de crescimento de 
4,1% –, o novo presidente assume 
com um mundo mais hostil, cres-
cendo menos, com uma inflação em 
alta no planeta, um país polarizado, 
aumento da fome e da desigualdade, 
e um cobertor muito curto para au-
mentar gastos e colocar em prática a 
sua principal missão: erradicar a fome 
e a pobreza.

Esta edição de Conjuntura Econô-
mica traz alguns desafios que aguar-
dam Lula e sua equipe.

No campo fiscal, como avaliam 
Renê Garcia, secretário de Fazenda 
do Paraná, e Tomaz Leal, assessor 
econômico da pasta, “apesar dos re-
centes resultados fiscais positivos para 
o governo geral, as discussões sobre a 
sustentabilidade desses resultados e a 
necessidade de uma revisão estrutu-

um fenômeno exclusivo de preços im-
pactando a arrecadação nominal: uma 
questão conjuntural, não estrutural. 

Paulo Hartung, presidente do 
Instituto Ibá e ex-governador do Es-
pírito Santo (2003-10, 2015-18), 
também se debruça sobre a questão 
orçamentária e seus impactos sobre o 
país, em artigo que publicamos nes-
ta edição. Essa preocupação já havia 
sido exposta em setembro de 2021, 
na companhia de Marcos Mendes e 
Fabio Giambiagi, quando escreveu 
artigo para a Conjuntura Econômica 
(https://bit.ly/3mWy81j), alertando 
para o fato de que as emendas parla-
mentares haviam se tornado um novo 
mecanismo de captura do Orçamen-
to. No artigo, alertavam que, “além 
de já termos um nível muito baixo de 
investimento público, mais da meta-
de das emendas é aplicada de forma 
pulverizada”.

Para Hartung, “no presidencialis-
mo, abraçado pelos cidadãos brasi-
leiros em dois plebiscitos, o manejo 
do Orçamento, discutido e aprova-
do no Congresso, tem na figura do 
Executivo um agente central”. Mas o 
desvirtuamento dessa diretriz vem se 
consolidando, entre outros, com as 
“emendas obrigatórias” e o chamado 

Alguns desafios que  
esperam Lula e sua equipe

ral do arcabouço fiscal brasileiro vêm 
dominando o debate público e de es-
pecialistas sobre o tema.

Em meio a esse cenário prospectivo 
complexo para a economia e a política 
fiscal brasileira, nos parece importan-
te reforçar a necessidade de um olhar 
atento também para a situação fiscal 
de estados e municípios. Nos últimos 
dois anos esses entes observaram um 
cenário atípico que contribuiu posi-
tivamente para as suas finanças, mas 
esses resultados também não devem 
ser encarados como fruto de alguma 
mudança estrutural.

Entre 2007 e 2020 é possível ver 
com clareza a tendência de queda do 
resultado primário relativo ao PIB, 
com um período de relativa estabili-
dade entre 2015 e meados de 2020. 
A partir do final de 2020, um movi-
mento extraordinário eleva de maneira 
considerável o balanço entre receitas e 
despesas primárias desses entes, levan-
do o superávit de uma média de 0,1% 
do PIB entre 2015 e 2019 para 1,4% 
em abril de 2022. Considerando que 
não houve nenhum aumento signifi-
cativo de carga tributária nos últimos 
anos, nem tampouco avanços reais 
nos principais setores que compõem 
a base tributária do ICMS, trata-se de 

Claudio Conceição, do Rio de Janeiro
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“Orçamento secreto”, formado por 
emendas de relator. Isso tudo com 
déficits graves de controle e transpa-
rência, e sem nenhum compromisso 
com as políticas e programas nacio-
nais, restando na pulverização dos 
limitados recursos públicos... Além 
de concentração de poder e da des-
tinação de recursos públicos de for-
ma nada republicana, submetendo 
os interesses coletivos a lógicas de 
interesses particulares e paroquiais 
de legisladores, essa captura do Or-
çamento incrementa a debilidade do 
presidencialismo nacional, engessan-
do uma das principais ferramentas de 
trabalho do Executivo.

Para o ex-governador do Espíri-
to Santo, que promoveu um exitoso 
saneamento das contas públicas do 
estado, “no Brasil, o presidencialismo 
vem se enfraquecendo, tornando o 
Executivo refém de pressões e enges-
samentos no rol de funções que lhe 
são precípuas. A harmonia entre os 
três Poderes (Executivo, Legislativo 
e Judiciário) é o que permite o ca-
minhar equilibrado numa república 
democrática. Mas o chão da política 
verde-amarela vem constituindo uma 
forma de governo presidencial disfor-
me e sujeita às piores práticas, obs-
taculizando a razão de ser do Estado 
e da política, que é o bem-estar e a 
prosperidade de todos”.

No último dia 31 de outubro, o 
Banco Central divulgou os dados do 
resultado primário do setor público 
consolidado nos últimos 12 meses, 
até setembro, que fechou com um 
superávit de 1,93% do PIB, man-
tendo a trajetória descendente da 
dívida pública que chegou a 77,1% 
do PIB, depois de atingir 89% em 
outubro de 2020, puxada pela pan-
demia. A Carta do IBRE de maio 
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(https://bit.ly/3WqpUOL), já aler-
tava que “esse resultado ainda está 
contido em um ciclo de melhora 
de curto prazo que não nos permi-
te prescindir de uma reorganização 
das contas públicas”, escreveu a edi-
tora da revista, Solange Monteiro, 
no Blog da Conjuntura Econômica.

Em postagem no Blog (https://bit.
ly/3NoNtDy), Vilma Pinto, diretora 
da Instituição Fiscal Independente 
do Senado (IFI), e ex-pesquisadora 
do FGV IBRE, reforça o diagnóstico 
de que não é possível tomar a totali-
dade dessa melhora como algo estru-
tural, apontando elementos preocu-
pantes para o cenário fiscal futuro. 
Um deles é a perda de arrecadação 
com as mudanças no ICMS de ener-
gia elétrica, combustíveis, transpor-
tes e telecomunicações.

Vilma também pontua outras 
questões: sua preocupação com o 
Orçamento secreto; como acomodar 
o aumento do Auxílio Brasil dentro 

do Orçamento; e a necessidade de se 
equacionar o nível de despesas.

Em seu discurso após a confirma-
ção de sua vitória pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Lula afirmou 
que seu principal foco será acabar 
com a fome e a desigualdade. Como 
avalia Nelson Marconi, professor da 
FGV EAESP, “do ponto de vista con-
juntural, a providência premente é a 
reversão do aumento da pobreza e a 
redução da insuficiência alimentar, 
com programas específicos direciona-
dos a essa finalidade, seguidos de pro-
gramas sociais mais bem focalizados 
que o Auxílio Brasil”.

A questão da fome, onde, segundo 
números da insegurança alimentar no 
Brasil, medidos pelos dados do Inqué-
rito Nacional sobre Insegurança Ali-
mentar no Contexto da Pandemia da 
Covid-19 da Rede Pensann, em 2022 
só 4 entre 10 famílias conseguem aces-
so pleno à alimentação, um contingen-
te de cerca de 33 milhões de pessoas.

Em 2021, a extrema pobreza no 
país chegou perto de 10% da popula-
ção, recuando 14 anos, se aproximan-
do do que foi visto em 2007/2008. 
Surpreende este resultado, quando 
observamos a recuperação da econo-
mia, já em meados de 2020. O grá-
fico a seguir mostra que o processo 
de aumento da extrema pobreza tem 
sido constante desde 2014, menos 
com a recuperação da atividade eco-
nômica da crise de 2014-2016, turbi-
nada pelo aumento dos gastos sociais, 
especialmente durante a Covid-19,, 
conforme estudo dos economistas 
Ricardo Paes de Barros, conhecido 
como PB, junto com duas outras pes-
quisadoras do Insper, Laura Muller 
Machado e Laura Almeida Ramos 
de Abreu (ver mais no Blog da Con-
juntura “A cara da pobreza mudou”, 
https://bit.ly/3DY1ftI)

O que foi reforçado por Sílvia Ma-
tos, pesquisadora e coordenadora do 
Boletim Macro FGV IBRE, em en-
contro realizado no Instituto Brasi-
leiro de Petróleo e Gás – Economia, 
Política e Energia – Diálogos Estraté-
gicos – no último dia 27 de outubro –, 
ao afirmar a árdua “tarefa de equacio-
nar o arranjo da política fiscal – para 
garantir um caminho sustentável de 
superávits que controlem o cresci-
mento e a dívida pública –, ao mesmo 
tempo em que é preciso atender ao 
aumento da demanda por gastos so-
ciais”. Para Silvia, isso só será possível 
resgatando o debate técnico para uma 
reforma do sistema de proteção social 
brasileiro, já como havia alertado em 
entrevista à Conjuntura Econômica 
de outubro (leia a entrevista https://
bit.ly/3fqtfNf). “Uma boa agenda de 
reformas dependerá de um Executivo 
forte”, defendeu Silvia, no evento do 
IBP (https://bit.ly/3FqXTAK).

Um caminho a ser reconstruído 

depois de um período de ações 

erráticas na área, extremamente 

sensível a vários países, até 

então parceiros do Brasil

Questão climática
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Segundo Marconi, “do ponto de 
vista estrutural, o país necessita re-
verter a perda de complexidade ou 
sofisticação de seu tecido produtivo 
e a consequente precarização do mer-
cado de trabalho. Nos últimos anos, 
ganharam espaço ocupações em 
setores que praticam baixas remu-
nerações e possuem produtividade 
reduzida, como os chamados outros 
serviços, alimentação e alojamento 
e serviços terceirizados. A informa-
lidade também cresceu. A moderni-
zação das relações sociais passa pela 
recuperação da estrutura produtiva 
nos centros urbanos; basta observar-
mos como ocorreu este processo no 
passado em nosso país e mesmo nas 
demais economias”.

Marconi acredita se “o governo 
não estabelecer essa preocupação 
como central, isso é, a recuperação 
da indústria e dos setores produti-
vos que crescem juntamente com 

ela, teremos um cenário em que se 
observará o interior do país bastante 
desenvolvido, cujos benefícios se re-
verterão para uma parcela diminuta 
da população, e uma imensa massa 
de subocupados nas cidades que for-
marão um caldo de insatisfação e de-
sagregação social, configurando um 
contingente de pessoas descrentes 
nas políticas públicas que buscarão 
soluções fora do cenário político tra-
dicional e da democracia”. 

Com o nível recorde de 68,4 mi-
lhões de pessoas inadimplentes em 
setembro deste ano, de acordo com os 
dados do Serasa Experian, o superen-
dividamento das famílias brasileiras 
virou tema de primeira linha no atual 
embate eleitoral. Esse é outro grande 
desafio. Propostas já foram colocadas 
na mesa, como a renegociação dessas 
dívidas – quem propôs primeiro foi 
Ciro Gomes –, o que foi encampado 
pelo novo presidente eleito.

Em artigo publicado no jornal Va-
lor Econômico do último dia 2, Luiz 
Guilherme Schymura, pesquisador 
do FGV IBRE, ressalta que “frente 
ao quadro de elevada inadimplência 
no mercado de crédito, o presidente 
Lula começará seu governo já tendo 
que propor respostas para esse gran-
de imbróglio. As políticas a serem 
apresentadas devem contemplar dois 
aspectos em especial. Primeiramente, 
é importante incentivar os tomadores 
de crédito a honrar seus compromis-
sos. Caso contrário será criado um 
ambiente de estímulo ao calote de dí-
vidas, que, sem a menor dúvida, será 
extremamente nocivo ao bom funcio-
namento do mercado. Em segundo 
lugar, para contornar, ou pelo menos 
reduzir, o problema, é provável que 
subsídios venham a ser concedidos. 
Isso certamente complicará ainda 
mais o quadro já bastante difícil das 
contas públicas”.

Evolução do PIB e da porcentagem da população abaixo da linha de extrema pobreza

Fonte: IBGE. Elaboração própria dos pesquisadores do Insper.
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No Ponto de Vista, Samuel Pes-
sôa, pesquisador associado do FGV 
IBRE, revisita coluna publicada na 
edição de abril de 2021, onde o títu-
lo resume a grande indagação do que 
será o terceiro mandato: Com que 
roupa Lula vai? Como diz na coluna, 
“após a vitória eleitoral as movimen-
tações ocorrem. A grande questão é 
sabermos com que roupa Lula irá se 
apresentar. Há pelo menos três fanta-
sias. O Lula de 89, “contra tudo isso 
que está aí”, o Lulinha “paz e amor” 
da Carta ao Povo Brasileiro de 2002, 
e o Lula do segundo mandato, muito 
mais intervencionista.

Mas há uma outra penca de pro-
blemas que, seguramente, esque-
cerei de alguns. Os dados sobre os 
níveis de vacinação em crianças no 
Brasil são alarmantes. Em 2021, as 

taxas de cobertura voltaram ao pa-
tamar de 1987, pior nível em três 
décadas. Os dados são da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
a média de cobertura vacinal caiu de 
97% em 2015 para 75%, em 2020. 
Dados do Fundo nas Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), coletados 
em março deste ano, apontam que 
três em cada dez crianças brasileiras 
não receberam vacinas necessárias 
para protegê-las.

Em seu discurso após confirmação 
de vitória, Lula se comprometeu a 
ampliar e melhorar o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), responsável pela 
imunização dos brasileiros.

Na educação, a pandemia au-
mentou o atraso no aprendizado das 
crianças, especialmente das cama-

das mais pobres, ampliando o fosso 
entre crianças ricas e pobres. Um 
quarto das escolas públicas não tem 
acesso à internet, conforme o Censo 
Escolar 2020. Mesmo com institui-
ções de ensino ligadas a redes Wifi, 
70% dos professores em áreas urba-
nas têm dificuldades em usar tecno-
logia devido à baixa velocidade da 
internet, segundo Pesquisa sobre o 
uso das tecnologias de informações e 
comunicação nas escolas brasileiras, 
de 2019, do Comitê Gestor na In-
ternet no Brasil.

Levantamento da Fundação Le-
mann feito com cerca de 27 mil esco-
las públicas, usando dados do Censo 
e um medidor de velocidade, o Si-
met, apontou que apenas 5.425 ins-
tituições de ensino dispõem de banda 
larga em velocidade adequada. Para 
chegar a essa conclusão, divulgada 
em agosto, os pesquisadores usaram 
o critério do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE) 
que define a velocidade de acordo 
com o tamanho da escola.

Melhorar a educação é o primeiro 
passo para se formar mão de obra de 
qualidade. E isso é fundamental para 
aumentar a produtividade da econo-
mia brasileira, que engatinha.

Segundo o Observatório da Pro-
dutividade Regis Bonelli, “embora a 
produtividade tenha crescido no se-
gundo trimestre de 2020 em todas as 
métricas, e no terceiro trimestre de 
acordo com as medidas por pesso-
al ocupado e horas habituais, houve 
queda na margem em todos os indi-
cadores no quarto trimestre de 2020. 
Em 2021, houve queda na margem 
em todas as medidas”.

E segue: “em 2022, os resultados 
também não têm sido animadores. 
Em particular, as quedas na margem 

Dívida pública

O BC divulgou o resultado 

primário do setor público 

nos últimos 12 meses, até 

setembro, que fechou com 

um superávit de 1,93% do 

PIB, mantendo a trajetória 

descendente da dívida 

pública que chegou a 

77,1% do PIB
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Mudanças no ICMS

Um dos elementos preocupantes para o cenário 

fiscal futuro é a perda de arrecadação com as 

mudanças no ICMS de energia elétrica, combustíveis, 

transportes e telecomunicações

têm persistido ao longo deste ano. 
Enquanto na produtividade por hora 
efetivamente trabalhada, o recuo no 
segundo trimestre foi de 0,3%, nas 
métricas que consideram o núme-
ro de pessoas ocupadas e o total de 
horas habitualmente trabalhadas o 
recuo foi de 1,1% e 1,7%, respecti-
vamente. Este resultados indicam que 
a elevação da produtividade em 2020 
foi temporária, tendo sido revertida 
ao longo de 2021 e cujo processo tem 
se mantido em 2022”.

A análise do Observatório con-
cluiu: “sendo assim, passada a fase 
mais aguda da pandemia, a mudança 
da composição setorial, aliada à reto-
mada das ocupações informais e de 
trabalhadores menos escolarizados, 
resultou em uma redução da produti-
vidade, trazendo-a de volta à tendên-
cia de queda observada no período 
pré-pandemia”.

Acesse o arquivo completo em 
https://bit.ly/3UjgP8P.

A questão climática é outro ca-
minho a ser reconstruído, depois 
de um período de ações erráticas na 
área, extremamente sensível a vários 
países, até então parceiros do Brasil. 
As frequentes notícias de aumento 
de desmatamento na Amazônia e em 
outras regiões do país levaram à sus-
pensão do envio de recursos de fun-
dos focados na questão ambiental 
e climática. O primeiro passo para 
restaurar a confiança e atrair inves-
timentos será dado ainda este mês, 
no Egito, quando Lula deve partici-
par da COP27, a Cúpula das Nações 
Unidas para o Clima. Dia 31, Espen 
Barth Eide, ministro do Clima e 
Ambiente da Noruega, anunciou 
que seu país voltará a financiar fun-
do da Amazônia. Os recursos seriam 
da ordem de US$ 483 milhões.

Outro front de combate será a in-
flação que, embora tenha dado uma 
trégua nos últimos meses, as previ-
sões são de uma resiliência no ano 
que vem. As medidas adotadas pelo 
atual governo, de redução do ICMS 
sobre combustíveis, energia elétrica, 
do IPI, entre outras medidas, bai-
xaram a inflação, tivemos cerca de 
3meses com deflação.

Segundo o Boletim Macro FGV 
IBRE de outubro, “mundo afora, 
e nas economias desenvolvidas em 
especial, a inflação continua persis-
tentemente alta. A despeito da de-
saceleração na demanda global por 
bens, os núcleos de inflação seguem 
em patamares muito elevados. Isso 
tem levado os bancos centrais, com 
destaque para o Fed, a insistirem na 
promessa de perseguir uma política 
de aperto monetário, o que tende a 
gerar uma recessão em 2023, além 
de razoável volatilidade nos merca-
dos financeiros”.

Ainda de acordo com o Boletim, 
“o ciclo de taxas negativas do IPCA 
terminou. Entre julho e setembro, 
o índice oficial recuou 1,3%. Essa 

sequência de quedas não ocorreu 
por efeito generalizado, mas sim 
pela redução do ICMS de preços 
administrados. Para o próximo tri-
mestre, a tendência parece um pou-
co diferente. Segundo o Monitor 
da Inflação, o IPCA poderá subir 
em outubro, influenciado pela ace-
leração dos preços administrados e 
por nova pressão inflacionária que 
se forma entre os alimentos. Até o 
final do mês, há espaço para quedas 
menos intensas dos preços dos com-
bustíveis e o IPC-S poderá fechar 
outubro com variação média de 
0,6%, tendência que deverá ser se-
guida pelo IPCA”. Se não for freada 
a tendência de alta, o Banco Central 
pode lançar mão de novas altas nas 
taxas de juros, com impactos nega-
tivos sobre o consumo.

Nas páginas da revista, e no Blog 
da Conjuntura Econômica, continua-
remos a estimular o debate proposi-
tivo, em favor de uma gestão exitosa, 
em equilíbrio com os demais poderes, 
para o avanço de políticas públicas de 
qualidade que visem à prosperidade 
socioeconômica do Brasil. 
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Com o nível recorde de 68,4 mi-
lhões de pessoas inadimplentes em 
setembro deste ano, de acordo com 
os dados do Serasa Experian, o su-
perendividamento das famílias bra-
sileiras virou tema de primeira linha 
no atual embate eleitoral. O pionei-
ro na questão é Ciro Gomes, que já 
na campanha presidencial de 2018 
apresentara proposta para limpar o 
nome dos brasileiros que haviam caí-
do na malha dos serviços de proteção 
ao crédito, por meio de programas 
de renegociação, redução de juros e 
alongamento de prazos, com adesão 
de bancos públicos e privados. 

Em 2022, porém, o problema das 
dívidas das famílias ganhou dimensão 
ainda maior e buscar uma solução vi-
rou algo bem mais premente. Ciro re-
novou a proposta e, com sua derrota 
no primeiro turno e o apoio de seu 
partido (PDT) ao presidente eleito 
Lula para o segundo, o candidato pe-
tista encampou a ideia de renegociar 
as dívidas da população, chamando a 
atenção para o fato de que o proble-
ma afeta particularmente as mulhe-
res. Bolsonaro, por sua vez, retomou 

um programa da Caixa Econômica 
Federal de desconto de dívidas.

Pesquisadores do FGV IBRE re-
alizaram uma radiografia detalhada 
dessa onda de endividamento das 
famílias brasileiras a partir da base 
de dados do Banco Central conheci-
da como Sistema Central de Riscos 
(SCR), utilizando dados até julho de 
2022. O SCR é um banco de dados 
com informações remetidas mensal-
mente por todas as instituições finan-
ceiras – bancos e fintechs – ao Banco 
Central, referentes às operações de 
crédito acima de R$ 200,00, abran-
gendo empréstimos, financiamentos, 
avais e fianças. 

Hoje, o SCR disponibiliza 126 te-
rabytes de informações sobre cerca de 
750 milhões de operações de crédito, 
envolvendo 109 milhões de clientes 
e um volume financeiro de R$ 3,34 
trilhões. As aberturas do banco de 
dados são carteira, inadimplência, 
ativo problemático, tipo de conso-
lidado bancário, segmento segundo 
a Resolução no 4.553/2017, moda-
lidade do produto de crédito, natu-
reza da ocupação (CNAE) e nível de 

renda do cliente, origem do recurso, 
indexador da operação e operações 
por vencimento. 

Com base nessa rica base de da-
dos, os pesquisadores do IBRE deta-
lharam como as famílias mais pobres 
se superendividaram nas modalida-
des mais caras de crédito, levando a 
uma disparada da inadimplência bem 
mais concentrada nas faixas de ren-
da mais baixas do que nas mais altas. 
Para fins de análise, os pesquisadores 
consideraram como “baixa renda” os 
tomadores de crédito na faixa que 
vai dos sem rendimento até os que 

Alto endividamento das 
famílias, com destaque para 
os mais pobres, é desafio 
para o próximo governo

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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Em termos de linhas, no perío-
do compreendido entre janeiro de 
2020 e julho de 2022, no segmento 
da baixa renda, houve aumento de 
68,5% no endividamento em cartão 
de crédito e de 131% no empréstimo 
pessoal sem garantias. Fundamental 
notar que essas são as duas mais ca-
ras linhas de crédito disponíveis no 
país. Em julho de 2022, o saldo das 
operações com cartões para a baixa 
renda atingiu R$ 114,3 bilhões, e o 
das operações de empréstimo pes-
soal chegou a R$ 46,9 bilhões. Já a 

inadimplência da baixa renda nessas 
duas modalidades oscilou bastante 
desde o início da pandemia, mas 
vem subindo preocupantemente no 
período mais recente. A do cartão de 
crédito saiu de 7% em maio de 2021 
(mínima mais recente) para 13% em 
julho de 2022. E a dos empréstimos 
pessoais foi de 6% em outubro de 
2021 para 10% em julho de 2022.

O panorama na alta renda é dis-
tinto. Entre janeiro de 2020 e julho 
de 2022, o crescimento da dívida nas 

ganham um máximo de dois salários 
mínimos. Já a “alta renda” é compos-
ta pelo grupo com renda de cinco sa-
lários mínimos para cima.

Dos quase R$ 3 trilhões da carteira 
de crédito à pessoa física em meados 
de 2022, uma parcela de 49% estava 
alocada em clientes de alta renda, e 
de 19% nos de baixa renda. Apesar 
disso, a alta renda respondia por 24% 
do volume da inadimplência, e a bai-
xa renda por 37%. 

A inadimplência como um todo 
subiu no período, mas a alta foi 
maior na baixa renda devido ao 
percentual superior de produtos de 
crédito sem garantia. Assim, a taxa 
de inadimplência na faixa de baixa 
renda atingiu em julho de 2022 os 
níveis elevadíssimos de 10%, 13% 
e 13%, respectivamente, em linhas 
sem garantia como empréstimo pes-
soal, cartão de crédito e “outros” 
(onde está o cheque especial). Já 
para a alta renda, as mesmas taxas 
no mesmo mês foram de, respectiva-
mente, 3%, 3% e 4%.

O SCR também permite perceber 
que os produtos sem garantia, com 
taxas de juros mais elevadas, cresce-
ram mais fortemente que os garan-
tidos desde a pandemia. Tomando 
como base janeiro de 2020, as linhas 
garantidas cresceram em volume, até 
julho de 2022, 40%, enquanto as sem 
garantia tiveram expansão de 64,5%.

Esse fenômeno, por sua vez, foi 
mais forte para a população de baixa 
renda do que para a alta renda. No 
caso do primeiro grupo, o aumento 
do volume de crédito sem garantia 
naquele período foi de 73%, e o com 
garantia de apenas 17%. Já na alta 
renda, o crescimento foi próximo: 
49% para o sem garantia, e 40% 
para o garantido. 

De R$ 3 trilhões de crédito 

a famílias em 2022, 49% 

era da alta renda e 19% 

da baixa. Mas a alta renda 

respondia por 24% do 

volume de inadimplência, e 

a baixa por 37% 

modalidades de cartão de crédito e 
empréstimo pessoal sem garantias foi 
de, respectivamente, 56% e 62%, atin-
gindo os níveis de R$ 187,9 bilhões e 
R$ 120,6 bilhões. Já a inadimplência 
trafegou em níveis muito mais baixos 
do que os relativos aos da baixa ren-
da, a despeito de ter tido alguma alta 
recente. A inadimplência referente a 
cartões de crédito para a alta renda 
saiu de 2% para 3% entre janeiro e 
julho de 2022, enquanto a do crédi-
to pessoal seguiu a mesma trajetória, 
mas a partir de fevereiro deste ano. 

Finalmente, entre a população 
de baixa renda, os perfis com renda 
mais volátil contraíram empréstimos 
mais concentrados nos produtos sem 
garantia, e apresentam maior inadim-
plência. Considera-se que os clientes 
com renda menos volátil são funcio-
nários da iniciativa privada, servido-
res públicos e aposentados. As demais 
categorias foram classificadas como 
de renda mais volátil. 

Assim, a carteira referente ao gru-
po de alta volatilidade de renda tem 
37% do volume em produtos sem 
garantia, contra 26% para aquela re-
ferente ao grupo de baixa volatilida-
de de renda. A taxa de inadimplên-
cia do grupo de alta volatilidade é de 
7%, composta por taxa de 13% nos 
produtos sem garantia e de 3,3% 
nos garantidos. No grupo de baixa 
volatilidade de renda, os mesmos 
indicadores são de, respectivamente, 
4%, 9% e 2,7%.

Mas por que a dívida dos brasilei-
ros cresceu tanto, a ponto de chegar 
ao primeiro plano da campanha pre-
sidencial, como mencionado no iní-
cio desta Carta?

Na visão de José Júlio Senna, co-
ordenador do Centro de Política Mo-
netária do FGV IBRE, boa parte do 
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estrutura produtiva e de logística re-
lativa a esses bens não estava prepa-
rada para atender ao impulso extra-
ordinário de demanda. Gargalos se 
tornaram inevitáveis. 

Além disso, as próprias reações 
governamentais às consequências ini-
ciais da pandemia, nos campos mo-
netário e fiscal, necessárias, diga-se de 
passagem, viriam a adicionar com-
bustível à alta inflacionária. De modo 
geral, os bancos centrais, como de 
costume, mas com diferentes graus 
de tempestividade, reagiram ao surto 

de inflação elevando as taxas de juros, 
processo que ainda está em curso em 
parcela significativa dos países. 

No Brasil, a autoridade monetária 
está entre as que reagiram de manei-
ra mais veloz e enérgica. Inevitavel-
mente, a alta de juros está atingindo 
em cheio as famílias endividadas, 
provocando intensa atividade de re-
negociação entre as partes envolvi-
das, num processo que não se resolve 
da noite para o dia. Para o segmen-
to de baixa renda, como apontam 

os pesquisadores do FGV IBRE, é 
bastante normal renegociar dívidas, 
mas agora isso está sendo feito num 
ambiente de juros muito mais altos, 
o que deve criar um superendivida-
mento persistente, com efeitos ma-
croeconômicos adversos como, por 
exemplo, a inibição do consumo.

A discussão eleitoral sobre o 
grande endividamento das famílias 
brasileiras sinaliza que, no próximo 
governo, pode haver tentativa de so-
lução para o problema, o que pro-
vavelmente implicaria algum tipo de 
subsídio, presumivelmente na casa 
de algumas dezenas de bilhões de re-
ais. Isso certamente complicaria ain-
da mais o quadro já bastante difícil 
das contas públicas em 2023, como 
sugerem as projeções de grande par-
te dos analistas.

O alto endividamento das famílias, 
com destaque para as mais pobres, 
leva também a um prolongamento 
dos efeitos da pandemia à medida que 
reduz a capacidade de retomada do 
consumo pelas famílias com elevado 
comprometimento de renda ou com 
acesso ao sistema financeiro compro-
metido pela inadimplência. Katheri-
ne Hennings, pesquisadora associada 
do FGV IBRE, observa finalmente 
que o elevado endividamento e a alta 
inadimplência das famílias brasilei-
ras, especialmente as mais pobres, nas 
modalidades mais caras de crédito, 
aponta a relevância do tema da edu-
cação financeira da população. 

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.

Fenômeno tem raízes na 

pandemia, com enorme 

impacto de quarentenas e 

fechamento da maior parte 

dos serviços no orçamento 

das famílias, especialmente 

de baixa renda

fenômeno tem raízes na pandemia. O 
impacto das quarentenas e do fecha-
mento da maior parte do setor de ser-
viços foi enorme no orçamento das 
famílias, especialmente as de baixa 
renda. É verdade que o auxílio emer-
gencial chegou a mais do que com-
pensar a perda de renda do salário 
durante certo período, mas de ma-
neira descontínua, de forma a gerar 
insegurança e momentos de privação 
para as famílias. 

Ao mesmo tempo, como acres-
centa Silvia Matos, coordenadora do 
Boletim Macro do FGV IBRE, as 
condições de crédito eram favoráveis 
pelo nível de juros excepcionalmente 
baixo, o que foi em boa parte causado 
pela própria pandemia. A percepção 
inicial sobre o choque econômico – 
que se revelou correta apenas em pra-
zo muito curto – era de que seria um 
fenômeno desinflacionário. 

Some-se a isso o fato de que a ine-
vitável recessão produzida pelo fecha-
mento parcial das economias levou os 
governos corretamente a pôr em ação 
enormes impulsos fiscais e monetá-
rios, sendo um dos principais a redu-
ção drástica das taxas básicas de juros. 
No caso do Brasil, a Selic foi a 2%, no 
que foi visto por vários analistas como 
um exagero de redução por parte do 
Banco Central. Adicionalmente, no 
início da pandemia, as famílias ainda 
tinham espaço para aumentar seu ní-
vel de endividamento.

Senna aponta que, num segundo 
momento, a pandemia trouxe a alta 
da inflação, em boa medida provo-
cada por choques diversos, como o 
representado pela desorganização das 
cadeias produtivas, e pelo desvio da 
demanda das famílias de consumo 
de certos serviços (os que envolviam 
contato pessoal) para bens físicos. A 
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Na coluna Ponta de Vista de abril 
de 2021, abri o texto com o seguin-
te parágrafo:

“Lula recuperou seus direitos polí-
ticos. Aquele que provavelmente é o 
maior líder popular da história muda 
completamente as peças do jogo. Se já 
não fosse pouco toda a carga simbólica 
da biografia de Lula com o tempero do 
período no cárcere, enfrentado com 
altivez e galhardia, há a dose adicional 
de simbolismo com o paralelismo à 
volta de Getúlio Vargas em 1951. Já 
circula nas redes sociais, para a diver-
são dos mais velhos e para ajudar na 
formação política das novas gerações, 
o vídeo com a marchinha ‘O retrato 
do velho’ de Haroldo Lobo, na voz de 
Francisco Alves, o Chico Viola”.2

Voltando para o tempo presente, 
logo após a vitória de Lula no segun-
do turno de 30 de outubro de 2022, 
reli a minha coluna de abril de 21, e 
constatei que ela se aplica como uma 
luva ao atual momento. Abaixo, por-
tanto, segue o restante da minha co-
luna de abril de 2021, com pequenas 
alterações de atualização:

Após a vitória eleitoral, as movi-
mentações ocorrem. A grande ques-
tão é sabermos com que roupa Lula 
irá se apresentar. Há pelo menos três 
fantasias. O Lula de 89, “contra tudo 

isso que está aí”, o Lulinha “paz e 
amor” da Carta ao Povo Brasileiro de 
2002, e o Lula do segundo mandato, 
muito mais intervencionista.

No jornal Folha de São Paulo de do-
mingo, 28 de março de 2021, reporta-
gem de Fábio Zanini se perguntava se 
Lula escreveria uma nova carta aos bra-
sileiros. O jornalista Edmundo Macha-
do de Oliveira, hoje assessor técnico da 
liderança do PT na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, e um dos redatores 
originais da Carta, afirmou em entre-
vista a Zanini que “Se eu fosse escrever 
hoje, seria para escrever o seguinte: ‘es-
tamos vivendo um mundo completa-
mente diferente. A âncora principal de 
qualquer governo, sobretudo o Brasil, 
é o problema da desigualdade socialso-
cial’”. Um pouco mais à frente na re-
portagem, Oliveira afirmou: “A questão 
da desigualdade os ‘Faria Limers’ [mer-
cado financeiro] vão ter que aprender 
de uma forma ou de outra (...)”.

Oliveira considera – assim como, 
penso eu, o PT, incluindo Lula e sua 
assessoria econômica – que o tema da 
desigualdade não é tratado pois a Fa-
ria Lima o bloqueia. Será que é fato?

A desigualdade precisa ser atacada 
pelo gasto e pela receita. Pelo gasto, 
a maior fonte da desigualdade são os 
regimes próprios de previdência dos 

servidores públicos. Esses vêm sendo 
lentamente reformados desde os anos 
90. A reforma de 2003, no primeiro 
ano do petismo, e a reforma da Previ-
dência de 2019 foram dois passos na 
direção correta. Há muito a ser feito, 
mas me parece que, quando Oliveira 
afirma a necessidade de a Faria Lima 
entender o tema da desigualdade, não 
é aos privilégios dos servidores públi-
cos que ele se refere.

Oliveira se refere à baixa progres-
sividade dos impostos no Brasil. Há 
toda uma agenda de tributar lucros e 
dividendos, aumentar o imposto so-
bre a herança e tributar anualmente 
a riqueza. Essa não é uma agenda es-
tranha à coluna. Discutimos o tema 
neste espaço em novembro de 2015.

Com que roupa Lula vai?1 

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE



PONTO DE VISTA

N o v e m b r o  202 2  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  17 

muito gasto,3 entramos em profunda 
crise no 2o trimestre de 2014. Como já 
defendi em outras oportunidades neste 
espaço, a crise é fruto das inconsistên-
cias do contrato social da redemocrati-
zação, agravada pelo custo do interven-
cionismo. A experiência mostra que não 
cabem no orçamento do setor público 
ambos, o contrato social da redemocra-
tização e o intervencionismo.

Voltando a Lula, há a interpretação 
que ele é pragmático e que a deriva 
intervencionista foi uma tentativa de 
sustentar o crescimento econômico 
em seguida à crise de 2008. Que teria 
havido aprendizado e que um novo 
governo petista não embarcaria nova-
mente em tal aventura. Não foi isso 
que se depreende da fala de Lula ao 
longo da campanha eleitoral. Não fez 
nenhuma crítica ao intervencionismo, 
defendeu muito a indústria e sugeriu 
que o único responsável pela crise foi 
o PSDB, o partido que perdeu quatro 
eleições seguidas. Lula usou e abusou 
do discurso “a culpa foi do Aécio!”.

Não está claro com que roupa o 
PT irá para o samba. 

1O texto desta coluna reproduz com pequenas 
alterações o texto da coluna Ponto de Vista de 
abril de 2021.

2https://www.youtube.com/watch?v=vwGl5-
B2Iog.

3Somente os aportes do Tesouro Nacional para 
o BNDES foram por volta de R$ 400 bilhões. 
Segundo meu colega Mansueto Almeida, o 
impacto disso na dívida bruta – emissões e 
juros da dívida dos bancos públicos junto ao 
Tesouro – foi maior. No final de 2007, o total 
de empréstimos do Tesouro Nacional para to-
dos os bancos públicos no Brasil era de apenas  
R$ 14,1 bilhões, ou 0,5% do PIB. No final de 2014, 
esse valor havia crescido para R$ 545,6 bilhões, 
equivalente a 9,4% do PIB, um crescimento de 
quase 9 pontos do PIB, tendo como fonte um 
forte aumento da dívida pública bruta.

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação.

Tivemos uma longa hegemonia 
socialdemocrata no Brasil. Foram seis 
vitórias eleitorais seguidas. A baixa 
progressividade tributária não foi tra-
tada nesse período. E não foi por veto 
da Faria Lima. A soma de Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com 
a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) para o setor finan-
ceiro já é de 40%, 6 pontos percen-
tuais acima dos demais setores. Os 
executivos em sua grande maioria já 
trabalham no regime da CLT. Pagam, 
portanto, 27,5% de alíquota do IRPF 
além de 20% de contribuição patro-
nal para a previdência, cujo benefício 
é restrito ao teto da previdência. Não 
há nenhum sinal de que seja um setor 
subtributado. É sempre possível tor-
nar a tabela do IRPF mais progressiva 
e, consequentemente, tributar mais 
pesadamente os salários elevados.

No entanto, as grandes distorções 
tributárias estão nos regimes tributários 
especiais, principalmente Simples e Lu-
cro Presumido, e nas inúmeras desone-
rações, incluindo diversas possiblidades 
para que pessoas não paguem Imposto 
de Renda, entre tantas outras.

Ou seja, contrariamente ao que 
transparece, a baixa progressividade 
dos impostos é fruto de um equilíbrio 
político muito forte que envolve prati-
camente todo o Congresso Nacional. 
Basta lembrar que os projetos de lei 
que elevam o limite de enquadramento 
para o regime do Simples são aprova-
dos no Congresso Nacional por ampla 
maioria, e, recentemente, esse regime 
especial foi constitucionalizado como 
um programa que não participará dos 
esforços de redução de subsídios.

Assim, a ideia de que a agenda 
da progressividade dos impostos é 
bloqueada pela Faria Lima não tem 
nenhuma base factual. A Faria Lima 

tem poder político ínfimo e o fim do 
financiamento empresarial das cam-
panhas eleitorais reduziu a importân-
cia das empresas na política.

Adicionalmente, essa agenda serve 
como álibi para que os petistas não 
encarem um dos principais motivos 
do esgotamento econômico do longo 
ciclo do partido no poder.

O ciclo socialdemocrata envolveu a 
implantação do que a coluna, há mais 
de 10 anos, chama de “o contrato social 
da redemocratização”, isto é, o desejo 
de construir por aqui versão tropicali-
zada do Estado de bem-estar social pa-
drão europeu continental. Uma série de 
ações: política de valorização do salário 
mínimo, reforma agrária, SUS, Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC), 
aposentadoria rural, universalização 
do ensino fundamental, Bolsa Família, 
Prouni, Fies e tantas outras iniciativas 
fazem parte desse programa.

Esse projeto é da sociedade e foi 
implantado em todos os governos 
após a estabilização da economia. O 
que diferenciou o governo petista foi 
a deriva nacional-desenvolvimentista 
observada a partir de 2006, com a 
troca de guarda no Ministério da Fa-
zenda, na qual saiu Antônio Palocci e 
assumiu Guido Mantega.

O intervencionismo se caracterizou 
por colocar o Estado à frente do pro-
cesso de alocação da poupança do país. 
Uma série de programas de investimen-
to foi iniciada – toda a cadeia de óleo e 
gás, indústria naval, grande incentivo à 
indústria automobilística, entre tantos 
outros – e maturaram muito mal. Es-
sas iniciativas tinham o pressuposto de 
que o caixa do setor público – Tesouro, 
caixa das estatais e os bancos públicos, 
especialmente o BNDES – era ilimita-
do. Não faltariam recursos para manter 
o cronograma de investimento. Após 



https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade
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Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt é secretária 

da Economia de Goiás, cujo governador Ronaldo 

Caiado (União Brasil), apoiador do presidente Jair 

Bolsonaro, foi reeleito no primeiro turno.  Rafael 

Fonteles (PT) ganhou a disputa ao governo do 

Piauí – de onde saiu a maior votação para Lula – 

também no primeiro turno, herdando o posto de 

Wellington Dias, de quem foi secretário de Fazenda 

de 2015 a março de 2022. No currículo de ambos, um 

ponto em comum: o foco na responsabilidade fiscal. 

Foi assim que Cristiane conseguiu  sanear as contas 

de Goiás, aprovar a entrada do estado no Regime 

de Recuperação Fiscal e recuperar sua nota de cré-

dito, sem a qual Goiás ficaria impedido de contrair 

empréstimos com garantia da União. Fonteles, por 

sua vez, perseverou em um caminho de ajustes que 

possibilitou ao Piauí investir em áreas fundamentais 

para o desenvolvimento do estado, como saúde e in-

fraestrutura. Nas entrevistas a seguir, ambos contam 

um pouco de suas experiências e percepções sobre 

desafios do país a partir de 2023. E, não por aca-

so, tiram de seus diferentes contextos uma mesma 

mensagem: de que responsabilidades fiscal e social 

só funcionam bem se caminham juntas.

Fiscal e social de mãos dadas
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Conjuntura Econômica — Qual ba-

lanço faz da economia goiana nos 4 

anos em que esteve à frente da Se-

cretaria de Economia?

Preliminarmente, vale traçar o quadro 
da economia de Goiás em 2019. A 
crise de 2015/2016 havia derrubado 
as receitas estaduais. Enquanto o cres-
cimento real médio anual da Receita 
Corrente Líquida (RCL) entre 2009 
e 2014 foi de 7,3% ao ano (a.a.), en-
tre 2014 e 2018 esse crescimento caiu 
para 0,44%. E, embora essa realidade 
exigisse do estado um maior controle 
das despesas, estas cresceram 4,25 a.a. 
entre 2014 e 2018, o que intensifi-
cou o desequilíbrio fiscal estrutural 
iniciado em 2010, quando os Restos 
a Pagar (RAP) passaram a ser uma re-
alidade crescente e constante.

Quando Cristiane Schmidt iniciou seu trabalho na equipe do governador Ronaldo 

Caiado (União Brasil) em 2019, Goiás era o estado brasileiro com a quarta pior situ-

ação fiscal do país. Foram 4 anos de intensa atividade à frente da pasta da Econo-

mia, que incluíram a aprovação do estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da 

União, reforma da previdência estadual, revisão do regime dos servidores, eliminação 

de vinculações e o estabelecimento de um teto de gastos goiano. Com isso, Cristiane 

recuperou o superávit do estado e levou Goiás a ganhar o selo de bom pagador 

do Tesouro, além de destaque em transparência contábil e fiscal. Frutos importantes 

para a reeleição do governador já no primeiro turno. Neste balanço de gestão feito à 

Conjuntura Econômica, a secretária, que tem doutorado pela FGV EPGE, defende que 

responsabilidade fiscal e social têm que caminhar de braços dados, e alerta para a 

necessidade de se equacionar o impacto gerado pelas mudanças de regras no ní-

vel federal, da qual destaca a mudança nas alíquotas de ICMS. “Mesmo fazendo um 

trabalho responsável de ajuste fiscal, é preocupante que leis federais aumentem as 

despesas e diminuam as receitas dos entes federados”, afirma.

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt 
Secretária da Economia de Goiás

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Perda de ICMS 
pode causar 
desarranjo 
estrutural nas 
contas já em 
2024”
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truturais para manter a máquina fun-
cionando no curto prazo e equilibrar 
as contas públicas de forma perene.

A solução para voltar a ter capa-
cidade de crescimento e investimen-
to foi solicitar a entrada no Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), cujo 
processo para adesão teve início em 
2019, culminando com a homo-
logação do plano em dezembro de 
2021. Ainda em 2019, concomi-
tante às tratativas para adesão ao 
RRF, demos início a várias medidas 
de ajuste de caráter estrutural, tais 

como redução de incentivos e bene-
fícios fiscais; reforma da previdência 
– Goiás foi o primeiro a fazer essa 
reforma em nível estadual; revisão 
do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores;; estabelecimento de teto 
de gastos estadual; a eliminação de 
mais de 20 fundos especiais e extin-
ção das vinculações estaduais.

Além dessas medidas, foi autori-
zada a venda de empresas públicas, 

De fato, o estado passou a finan-
ciar seu desequilíbrio de caixa anual 
por meio da inscrição de RAP, ele-
vando o nível de inscrições para uma 
média anual de R$ 3,3 bilhões. Além 
disso, Goiás figurava como o segundo 
estado com maior nível de renúncia 
fiscal no país, segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN). Soma-se a 
estes dois elementos o fato de haver 
inúmeras vinculações da receita, enri-
jecendo o orçamento ainda mais, di-
ficultando a realização de investimen-
tos, praticamente inexistentes. Para 
além das vinculações constitucionais 
federais na educação e saúde, Goiás 
possuía mais três estaduais, além de 
ter 40 fundos especiais vinculando 
receitas a finalidades específicas.

A despesa de pessoal, que represen-
ta o maior gasto dos orçamentos dos 
entes federados, seguido do gasto com 
previdência, apresentou crescimento 
real em 2017 e 2018, de 8% e 13%, 
respectivamente, ressaltando que em 
2018 não houve recursos para empe-
nho e pagamento da folha salarial de 
novembro e dezembro, 13o salário e 
consignado dos servidores públicos. 
Já o déficit previdenciário em 2018 al-
cançou R$ 2,4 bilhões, o 8o maior do 
Brasil relativamente a sua RCL, segun-
do relatório semestral da STN.

O resultado desses fatores, soma-
dos a outros, levou o estado em 2019 
a ser identificado como o quarto es-
tado em pior situação fiscal no Brasil, 
perdendo para RJ, RS e MG, estados 
com avaliação de capacidade de paga-
mento (Capag) D. A situação encon-
trada, portanto, era desafiadora.

Qual foi o plano, então?

Diante do grave desequilíbrio fiscal, 
adotamos medidas conjunturais e es-

como a Celg T, cuja alienação garan-
tiu R$ 1,65 bilhão aos cofres esta-
duais em 2022, que tem sido usado 
para quitar passivos previdenciários. 
Houve cortes de 20% nos contratos 
em vigência, e foi feita a redução dos 
RAPs com diversas medidas, como a 
renegociação com credores.

Ademais, a dívida com a União foi 
renegociada em condições mais favo-
ráveis, poupando aos cofres públicos, 
em valor presente, R$ 2,7 bilhões; a 
dívida externa foi antecipada e paga, 
somando uma economia de R$ 500 
milhões; e a dívida em dólares com 
o BB foi renegociada com o Banco 
Mundial, poupando R$ 750 milhões.

De um lado, houve redução de 
despesas e, de outro, elevação da re-
ceita em decorrência da redução de 
renúncia fiscal, e a disponibilidade de 
recursos livres aumentou. De fato, do 
total de R$ 3,1 bilhões em 2019, o 
RAP passou para R$ 100 milhões em 
2022, uma redução de 97%. O que 
sobrou tem problemas judiciais.

Em 2019 o estado registrou seu 
primeiro superávit orçamentário 
desde 2011, de R$ 2,3 bilhões, e se 
manteve assim nos anos seguintes, 
o que possibilitou focar em políti-
cas visando à qualidade de vida da 
população. O mesmo ocorreu com 
o superávit primário – mesmo con-
siderando os investimentos, que 
alcançaram a marca histórica de  
R$ 4,4 bilhões em 2021 e os recur-
sos direcionados ao combate à vul-
nerabilidade, por meio do fundo 
Protege, que tiveram suas ações so-
ciais triplicadas. Enquanto em 2018 
apenas R$ 248 milhões foram liqui-
dados em despesas neste fundo, em 
2022, serão R$ 2 bilhões.

Ademais, houve reformas institu-
cionais relevantes, que alçaram Goiás 

Reformas institucionais 

alçaram Goiás à nota A 

em transparência  

contábil e fiscal, e a  

ser um dos 10 estados 

mais competitivos  

em 2021
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a ter nota A, pela STN, em transpa-
rência contábil e fiscal e a ser apon-
tado um dos 10 estados mais com-
petitivos em 2021 pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). Para fechar 
com chave de ouro, o estado de Goiás 
obteve o selo de bom pagador do go-
verno federal, subindo de Capag C, 
quase D, para Capag B, nota inédita 
na história do estado.

Qual o resultado fiscal previsto 

para 2023?

O Projeto de Lei Orçamentária 
(PLOA) de 2023 apresentou um or-
çamento equilibrado pela segunda 
vez, prevendo o cumprimento das 
metas fiscais estabelecidas na LDO 
de 2023.

Nosso problema agora é outro. 
Assim como outros estados, Goiás 
enfrenta um novo desafio decorrente 
da perda de arrecadação causada pela 
LC no 194/2022, que altera alíquotas 
de ICMS de energia, combustíveis, 
transporte e telecom. Nesse contexto, 
a despeito de todo o trabalho reali-
zado para reequilibrar as contas esta-
duais, entende-se que essa perda de 
receita tem o potencial de causar um 
novo desarranjo estrutural nas finan-
ças do estado já em 2024.

Além disso, é importante ressaltar 
a existência de fatores exógenos que 
impactaram e continuam impactan-
do sobremaneira as despesas, os quais 
são decorrentes de legislação federal 
e não dão margem para a atuação do 
estado, como os pisos tanto do ma-
gistério, que acarretou um impac-
to de cerca de R$ 400 milhões em 
2022, quanto da enfermagem que, 
apesar de estar suspenso por liminar 
do Supremo Tribunal Federal, acarre-
tará, caso seja cobrado, um impacto  

R$ 103 milhões a partir de 2023. De-
ve-se considerar, ainda, a existência de 
quase 200 pedidos de piso salarial no 
Congresso Nacional, além do Projeto 
de Lei no 2.438/2022, do STF, que 
reajusta o valor do subsídio dos mi-
nistros da Corte, que, se concedido, 
impactará as contas do estado, pois o 
mesmo serve de teto para toda a ad-
ministração pública.

Dessa forma, mesmo fazendo 
um trabalho responsável de ajuste 
fiscal e do uso de inteligência artifi-
cial para aprimorar a fiscalização e a 

administração tributária, é preocu-
pante que leis federais aumentem as 
despesas e diminuam as receitas dos 
entes federados.

Qual perda de arrecadação esperam 

para 2023? Qual o papel da mudan-

ça do ICMS para esse resultado?

As estimativas da Secretaria de Estado 
da Economia de Goiás indicam uma 

perda de ICMS em 2023 de R$ 5,5 
bilhões em relação à sua arrecadação 
caso não houvesse a edição da LC 
194. Em 2022, espera-se uma perda 
de R$ 2,2 bilhões em relação à arreca-
dação potencial do exercício.

Vale dizer que a perda de arreca-
dação dos setores afetados é com-
pensada pelo crescimento de receita 
dos demais setores. Numa compa-
ração entre a previsão de ICMS de 
2023 e 2022, o resultado é de esta-
bilidade (sem perda ou ganho) em 
termos nominais. Isto posto, Goiás 
não deve ser compensado pelos cri-
térios da lei.

Como esperam equacionar essa 

perda para honrar gastos? Haverá 

riscos para a saúde e a educação?

Embora o estado tenha disponibi-
lidade de caixa para honrar outras 
despesas em 2023, a perda de ICMS 
prevista tem potencial de causar um 
desarranjo estrutural nas contas do 
estado já em 2024, de modo que a 
disponibilidade de caixa atual não 
representa uma solução, sendo neces-
sária a realização de mais ajustes de 
caráter estrutural. 

Nesse contexto, é necessário, de 
um lado, que sejam empreendidos 
novos esforços para a contenção das 
despesas e, na medida do possível, 
de outro, que sejam inseridas modi-
ficações na legislação tributária, por 
meio da revisão de benefícios fiscais 
e aumento de alíquotas, como formas 
de elevar a arrecadação.

Especificamente no caso das vin-
culações constitucionais com edu-
cação e saúde, vale comentar que o 
plano plurianual de governo (PPA) 
foi elaborado considerando determi-
nadas despesas compatíveis com a 

O importante é que a 

regra fiscal escolhida seja 

transparente, monitorável, 

que tenha um conceito 

simples, para evitar 

burlas, e que permita 

governabilidade
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juntas, de fácil observação e monito-
ramento pela sociedade: a do “teto 
de gastos (liquidados) primários”, 
com alguns aperfeiçoamentos téc-
nicos de inclusão e exclusão da sua 
base; e uma de superávit primário, 
cuja meta seria fixada não pelo Te-
souro, mas por um agente externo, 
como o Banco Central. A segunda 
regra é extremamente necessária, 
pois tem como fundamento a equa-
ção da dinâmica da dívida pública. 
Atualmente, essa regra está prevista 
na LRF, mas é ineficaz, pois a meta 

estipulada pode ser alterada a qual-
quer tempo pelo Tesouro. Particular-
mente, prefiro o resultado primário 
do governo central, que inclui Te-
souro, Previdência e Banco Central.

De qualquer forma, conquanto eu 
prefira aperfeiçoar regras existentes, 
há outras que podem ser interessan-
tes, não se esquecendo de que existem 
regras complementares, como a regra 
de ouro, que, se fossem aperfeiçoa-

trajetória ao longo de 4 anos dos mí-
nimos constitucionais. Ao ter perda 
de receita, o mínimo a ser aplicado 
nessas áreas também se reduz, o que 
pode inviabilizar alguns projetos pre-
viamente programados no PPA.

Este ano houve gastos que não es-

tavam previstos no Orçamento e 

extrapolaram inclusive o aumento 

de margem adquirido com as mu-

danças na regra do teto e de pa-

gamento de precatórios. Há muita 

preocupação com a questão fiscal 

para o ano que vem. Como vê esse 

quadro e o que pensa do waiver 

que está sendo negociado?

Com as eleições presidenciais, diversas 
promessas foram feitas e não contem-
pladas na PLOA23. O Auxílio Brasil 
de R$ 600, o aumento do limite de 
isenção no IR, o reajuste do salário mí-
nimo, a gratuidade no programa Far-
mácia Popular, o aumento da merenda 
escolar foram algumas delas. Como as 
pressões continuam a existir mesmo 
depois das eleições, fala-se em waiver 
para 2023, estimado na ordem de  
R$ 200 bilhões. Depois, em 2024, se 
retornaria para algum tipo de regime 
fiscal, não necessariamente o regime 
do “teto de gastos primários”.

Diante da desorganização orça-
mentária e de prioridades nos gastos 
para 2023, faz sentido o Congresso 
dar um waiver para o novo governo 
no próximo ano, desde que, conco-
mitante ao waiver, sejam estipulados 
os instrumentos fiscais para 2024 em 
diante – preferencialmente, ainda no 
período de transição de governo. Ou 
seja, uma nova regra fiscal crível, está-
vel e fiscalmente responsável. 

Particularmente, se tivesse que es-
colher, optaria por duas regras con-

das, trariam maior governança sobre 
a dívida pública. O importante, po-
rém, é que a regra fiscal escolhida seja 
transparente, monitorável, que tenha 
um conceito simples (para evitar bur-
las e “interpretações”) e que permita 
governabilidade sobre o seu resulta-
do. Atendidos esses requisitos, é pre-
ciso traçar uma trajetória de resultado 
primário que permita a estabilização 
(ou diminuição) da dívida como pro-
porção do PIB.

Há propostas para cálculo de 
déficit estrutural, a meu ver, difí-
cil de comunicar e fácil de burlar. 
Fala-se, também, em condicionar o 
resultado primário a uma trajetória 
da Dívida Líquida do Governo Ge-
ral (DLGG), que inclui o governo 
federal, estados e municípios, mas 
exclui dívidas de estatais e títulos 
públicos usados pelo Banco Cen-
tral para fazer sua política de juros. 
Neste caso, o principal problema 
é a governabilidade. Se o gover-
no federal conseguir controlar sua 
própria despesa anual e seu estoque 
da dívida, já seria um ganho. Não 
aconselharia incluir estados e muni-
cípios, até porque há o risco de que 
uma redução de endividamento dos 
entes se converta em espaço para o 
governo federal gastar mais.

O que faria nesta vertente dos 
subnacionais é impor que todos os 
entes federativos tenham que seguir 
as mesmas regras federais do “teto de 
gastos (liquidados) primários” e do 
superávit primário. Como os entes 
não podem emitir dívida, a meta de 
superávit primário torna-se menos 
necessária, mas segue sendo desejável, 
especialmente se for fixada por agen-
te externo, como o Banco Central, e 
não pelos tesouros dos entes (estadu-
ais ou municipais).

O sistema tributário 

brasileiro atual, vale 

dizer, “joga para baixo” 

o desenvolvimento 

econômico. É preciso 

melhorar o ambiente de 

negócios 
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Neste novo contexto fiscal, deve-se 
ter maior rigor na aprovação de crédi-
tos extraordinários, comprovando-se 
efetivamente que cumpram os crité-
rios de imprevisibilidade e urgência. 
A pandemia foi uma situação em que, 
de fato, esses critérios se aplicavam, 
mas na grande maioria, os créditos são 
abertos sem análise criteriosa, o que 
torna os PLOAs aprovados um tanto 
quanto “irrealistas” e “burláveis”.

A escolha do índice para atuali-
zação do teto também é relevante. 
Como o Orçamento é aprovado no 
2o semestre do ano anterior (ano 
x) para o ano vigente e a regra usa 
o índice que só será conhecido em 
janeiro do ano após o ano vigente 
(janeiro de x + 2), pode haver dife-
renças expressivas entre as projeções 
usadas para a inflação e a sua medi-
ção real. Isso torna o planejamento 
de gastos extremamente complexo e 
ineficiente (especialmente das vin-
culações) e a sua execução no final 
do ano vigente, uma loucura. O ide-
al é que o índice fixado no PLOA 
fosse conhecido previamente, e que 
possíveis desvios ao índice fixado 
fossem ajustados no índice utilizado 
no PLOA do período seguinte.

Se a inflação está em queda com-
parativamente à esperada no começo 
do ano, como agora, por exemplo, o 
problema é maior, porque é preciso 
eleger prioridades e encontrar o espa-
ço para corte num contexto em que o 
teto é reduzido.

No caso concreto do PLOA de 
2023 do governo federal, o déficit 
primário é de R$ 63,7 bilhões, mas 
o resultado pode ser muito pior a 
depender da confirmação de alguns 
riscos fiscais, como os R$ 52 bilhões 
do Auxílio Brasil de R$ 600, a da-
ta-base do funcionalismo federal, a 

isenção de imposto de renda para 
quem ganha abaixo de R$ 5 mil, en-
tre outras promessas, que não estão 
nessa conta. É preciso refazer o Or-
çamento neste período de transição 
e incluir tudo. Além disso, é preciso 
atuar no Congresso Nacional para 
desarmar projetos que elevam despe-
sas sem correspondência nas receitas, 
a exemplo dos vários pisos remune-
ratórios em discussão.

Em suma, necessita-se de uma 
regra fiscal crível, que assegure resul-
tados concretos no médio prazo, de 

forma compatível com a diminuição 
da taxa de juros e com um maior cres-
cimento econômico do país.

Como conciliar a grande demanda 

por políticas sociais, derivada do au-

mento da pobreza em nível nacional, 

com um Orçamento apertado?

Primeiramente, responsabilidade fiscal 
e social tem que caminhar de braços 

dados. Sem responsabilidade fiscal, di-
ficilmente as questões sociais, especial-
mente as emergenciais, mas também 
as de longo prazo, serão minimizadas 
e/ou resolvidas. O Brasil é desigual – 
10% detêm 50% da renda –, tem pro-
blemas sérios de baixa produtividade 
e informalidade, e a renda média do 
trabalhador, ao redor de R$ 2,5 mil, 
é relativamente baixa. Logo, políticas 
sociais efetivas e eficazes urgem ser 
adotadas, tanto para evitar a fome e 
a miséria (problema de curto prazo), 
quanto para fomentar a mobilidade 
social (o que requer um conjunto am-
plo de políticas, especialmente educa-
tivas, de longo prazo) e o aumento da 
produtividade do trabalho. Por isso 
considero pertinente o Congresso dar 
um waiver para o novo governo no 
próximo ano, com a contrapartida da 
escolha de instrumentos fiscais para 
2024 em diante.

Nesse contexto, o Conselho de 
Monitoramento de Avaliação de 
Políticas Públicas (CMAP), subordi-
nado à Casa Civil, poderia cumprir 
um importante papel, auxiliando 
na identificação de quais políticas 
públicas existentes deveriam ser ex-
tintas para abrir espaço para outras, 
específicas do campo social, mais 
eficazes. De fato, há muito dinhei-
ro alocado em setores e áreas que 
resultam em baixa eficácia da polí-
tica, por serem recursos mal geridos. 
Não há falta de recurso na educa-
ção, por exemplo, mas as notas dos 
alunos nos testes internacionais são 
lamentáveis. Sabe-se, por exemplo, 
que creche pública é extremamente 
importante não só para a criança se 
alimentar bem e ter uma educação 
desde cedo formal, estimulando sua 
parte cognitiva, mas para permitir 
que a mãe possa trabalhar e ter inde-

Faz sentido o Congresso 

dar um waiver para o novo 

governo no próximo ano, 

desde que, concomitante 

a este, sejam estipulados os 

instrumentos fiscais para 

2024 em diante
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pendência financeira. Qual o diag-
nóstico da sua ineficácia nos mais de 
5,5 mil municípios, especialmente 
nas cidades menores?

Além disso, são necessárias re-
formas estruturais, como a admi-
nistrativa e a tributária, buscando 
o aumento da eficiência dos setores 
público e privado. 

O sistema tributário brasileiro 
atual, vale dizer, “joga para baixo” o 
desenvolvimento econômico. É pre-
ciso melhorar o ambiente de negó-
cios, reduzindo a complexidade nor-
mativa e a complexidade tributária, 
acabando, inclusive, com a “guerra 
fiscal” entre os estados e a não neu-
tralidade do tributo. A concessão de 
benefícios tributários acaba impac-
tando a decisão de alocação de capi-
tal, e isso gera distorções e ineficiên-
cia alocativa.

Como avalia a evolução das emen-

das de relator, chamada de Orça-

mento secreto? Considera que se 

possa mudá-las com o Congresso 

que foi eleito, mais conservador e 

com interesses já definidos?

Partindo do pressuposto que, den-
tro de uma democracia, cabe ao 
Executivo determinar as escolhas 
de gastos a serem feitos, baseadas 
em um prévio plano de governo, 
que, em tese, fez ganhar o chefe 
deste poder em eleições nacionais, 
parece questionável que o Legisla-
tivo participe dessas priorizações. 
De alguma forma isso passou a ser 
feito com as emendas impositivas a 
partir de 2015, e agora, de forma 
mais evidente, com as emendas de 
relator. Estas fazem com que 1/3 do 
orçamento relativo às despesas dis-
cricionárias seja alocado pelo par-

lamento, o que sobra muito pouco 
para as políticas do Executivo.

É necessário rever essa interfe-
rência do Legislativo sobre o Orça-
mento. Conforme explicitado por 
estudos de Marcos Mendes, pesqui-
sador do Insper, as distorções orça-
mentárias causadas pela imposição 
de emendas parlamentares implicam 
perda de qualidade das políticas pú-
blicas, distorção do processo eleitoral 
e perda de governabilidade pelo Exe-
cutivo federal (leia análise de Mar-
cos Mendes no Blog da Conjuntura 

Econômica: https://bit.ly/3F77P1Z). 
A fatia do Orçamento da União que 
sofre alterações pelo Legislativo é 
muito superior à de qualquer país 
comparado por ele. 

Sabe-se que a barganha para se 
aprovar leis às vezes se dá de forma 
não republicana, o que frustra o elei-
tor. Na história recente da nossa de-
mocracia houve casos de escândalo, 
como o Mensalão, revelado pela CPI 

dos Correios, e o Petrolão, notifica-
do pela Lava Jato. Espera-se que es-
sas práticas findem. Nesse sentido, o 
chamado “Orçamento secreto” parece 
descumprir um direito fundamental 
de acesso à informação de interesse 
coletivo, presente na Constituição, ao 
não revelar o destino do gasto, e pare-
ce descumprir exigências de transpa-
rência previstas na LRF. Portanto, é 
conveniente analisar essas despesas.

Acho que é preciso estabelecer um 
amplo diálogo no Congresso logo 
em janeiro de 2023, no sentido de 
tentar uma reversão dessa nova rea-
lidade, pois o resultado acaba sendo 
ruim para a sociedade, que precisa 
de 100% dessas despesas – que, por 
sua vez, representam apenas 7% do 
Orçamento total, sendo o restante 
93% despesas obrigatórias –, aloca-
das pelo Executivo em políticas pú-
blicas eficazes.

Com a população extremamente 
polarizada e hostil às diferenças, e 
com o Executivo sem a maioria do 
Congresso, esse diálogo requererá 
muita habilidade do Executivo para 
compor uma base de apoio, para que 
este possa encaminhar propostas de 
reformas estruturais, relevantes para 
aumentar a produtividade da econo-
mia, e para que essas propostas pos-
sam ser aprovadas.

É possível negociar – e, vale lem-
brar, o Orçamento não pertence a 
um parlamentar específico ou a um 
grupo de políticos, mas aos mais de 
220 milhões de brasileiros. Urge, 
assim, compreender que ter respon-
sabilidade fiscal precede a responsa-
bilidade social e ao crescimento eco-
nômico sustentável.

Veja a íntegra da entrevista no Blog 
da Conjuntura Econômica. 

O “Orçamento secreto” 

parece descumprir o acesso 

à informação presente 

na Constituição, ao não 

revelar o destino do gasto, 

e descumprir exigências de 

transparência
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Conjuntura Econômica — Quais 

resultados da gestão de Welling-

ton Dias, em que foi secretário da 

Fazenda (2015-22), considera que 

avalizaram sua eleição em primei-

ro turno?

O senador eleito Wellington Dias go-
vernou o estado por quatro mandatos, 
iniciados junto à primeira eleição do 
presidente Lula, intercalados por uma 
passagem pelo Senado. Sua habilidade 
como político e gestor foi testada tan-
to com um Executivo federal aliado, 
quanto opositor. Digo que ele criou 
uma infraestrutura social que o esta-
do não tinha. Por exemplo, não havia 
escola de ensino médio na maioria dos 
municípios. Hoje não só a cobertura 
foi ampliada como a rede estadual é 
9o lugar no Ideb do ensino médio (em 

Matemático com mestrado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplica-

da (Impa), Rafael Fonteles assumirá o governo do Piauí em 2023 representando 

a continuidade do governo petista de Wellington Dias, que agora vai para o Se-

nado, e já colabora com o presidente eleito na transição de governo, discutindo 

o Orçamento. “O Piauí foi o exemplo claro de que a responsabilidade fiscal gera 

benefícios sociais ao longo de um mandato”, afirma. Hoje com 37 anos, Fonteles 

assumiu a secretaria de Fazenda do estado aos 29, onde ficou pelos dois man-

datos seguidos de Dias. Nos últimos 4 anos, também exerceu como presidente 

do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do DF (Comsefaz). 

Nesse tempo, envolveu-se na discussão da reforma tributária dos impostos indi-

retos, que defende como de fundamental importância para a organização fiscal 

e a competitividade do país. “Agora, tudo vai depender de quem vai ocupar a 

Economia, Tesouro e Receita Federal. Esse trio terá condições de aconselhar o 

presidente sobre a melhor proposta”, afirma.

Rafael Fonteles
Governador eleito do Piauí

Foto: Régis Falcão

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“A grande 
reforma que o 

país precisa é a 
tributária”
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dade de caixa, mas mantém a nota B no 
indicador que mede a dívida consolidada 
sobre a receita líquida). 

Tínhamos um quadro difícil, e eram 
necessárias medidas duras. Foi mui-
to desafiador fazer ajuste em meio à 
instabilidade política do período. Em 
2019, fizemos a reforma da Previdên-
cia dos servidores estaduais em linha 
com a federal, sem a qual não teríamos 
mais acesso ao certificado de regulari-
dade previdenciária, e isso nos ajudou 
no equilíbrio das contas. Começamos 
a mexer na despesa de custeio, contro-
lamos também o gasto com pessoal, 
sem deixar de dar aumentos lineares 
quando foi possível (a lei de 2020 que 
permitiu uma compensação aos estados e 
municípios por perda de arrecadação na 
pandemia previa congelamento de salá-
rios até dezembro de 2021). Este ano, 
por exemplo, conseguimos dar 10% 
de aumento ao funcionalismo público. 
E temos conseguido fazer pagamentos 
em dia, antecipar o 13o salário. 

Também fomos o primeiro estado a 
conseguir receber o precatório do Fun-
def no STF (R$ 1,6 bilhão). Com isso, 
pudemos robustecer o investimento em 
educação, e agora outros estados estão 
recebendo também. Tudo isso nos aju-
dou a equilibrar as contas sem descuidar 
do investimento. Tanto que fui convida-
do pelo governador a liderar um progra-
ma de investimentos pela Investe Piauí, 
sociedade de economia mista focada na 
atração de investimentos ao estado. E 
esse avanço foi percebido.

Veja, realizar ajustes não é tarefa fácil. 
Assim que foi reeleito em 2018, o gover-
nador tomou esse desafio, sabendo que 
havia um custo político a ser assumido. 
Mas isso se mostrou uma estratégia 
vencedora, porque a população, apesar 
de sentir o ajuste inicialmente, viu que 
gerou efeitos positivos no médio prazo. 

2021 teve nota 4; em 2013 era 3). Não 
havia estrada asfaltada chegando em 
1/3 dos municípios. Agora, todas as 
cidades são ligadas por asfalto. A rede 
de saúde hoje é muito mais descentra-
lizada, com hospitais do interior fun-
cionando bem, podendo melhorar. E 
buscou-se maior crescimento da eco-
nomia explorando novos potenciais 
no agronegócio, em energia limpa – já 
somos o terceiro maior produtor dessa 
energia do país – e turismo. É outra re-
alidade. Assumirei o estado com uma 
infraestrutura mais robusta, no ponto 
de decolar mais rapidamente, princi-
palmente focando geração de emprego 
e renda, combinada com melhoria da 
prestação dos serviços públicos.

Qual ajuste fiscal foi necessário 

para garantir esse plano de inves-

timentos?

A preocupação com as contas públicas 
sempre esteve em pauta. Já em 2018, 
o Piauí conseguiu melhorar sua nota 
de crédito junto ao Tesouro (Capag) 
de C para B, passando para o grupo 
de estados aptos a tomar empréstimo 
com aval da União. Isso nos permitiu 
fazer duas operações de crédito priva-
das, com o Banco do Brasil e com o 
Itaú. Buscamos alcançar uma Capag 
A, e quase chegamos lá. De qualquer 
forma, houve uma evolução importan-
te do quadro fiscal do estado. Para se 
ter uma ideia, um dos indicadores que 
compõem a Capag é aquele que mede 
a poupança corrente, ou seja, a relação 
entre despesa corrente e receita corrente 
ajustada. Saímos de um indicador aci-
ma de 100% – quando o limite é 95% 
– para abaixo de 85% (atualmente, essa 
relação é de 88,8%. O estado tem nota 
A nesse indicador e no de liquidez, que 
avalia obrigações financeiras/disponibili-

Tanto que, politicamente, a resposta 
chegou este ano. Como candidato da 
situação, que nunca tinha postulado ao 
cargo de governador, ganhei no primei-
ro turno, com 57% dos votos. Dias se 
elegeu senador, elegemos 8 dos 10 de-
putados da bancada federal do Piauí, e 
22 dos 30 deputados estaduais. E demos 
a maior votação para o presidente Lula 
em todo o país – espero que o estado, e 
o Nordeste, seja reconhecido na escolha 
do ministério. Piauí foi o exemplo claro 
de que a responsabilidade fiscal gerou 
benefícios sociais ao longo de um man-
dato. Ou seja, que responsabilidades 
fiscal e social andam juntas. 

Quais as metas para o seu mandato?

Minha carreira fiz como professor e em-
preendedor da área educacional. Para 
mim, é importante que continuemos 
perseguindo a melhoria da qualidade 
do ensino médio, com a meta de ter o 
Piauí no primeiro lugar do Ideb. E fazer 
um grande pacto com os municípios 
para a alfabetização na idade certa. 

No caso da saúde, gosto sempre de 
destacar que o Piauí foi o estado com 
maior cobertura vacinal da Covid no 
país, um compromisso do governo e 
de toda a sociedade que se irmanou e 
apostou na ciência. Queremos supe-
rar a média de expectativa de vida na-
cional, continuar reduzindo o índice 
de mortalidade infantil, com o forta-
lecimento da rede materna e infantil, 
especialmente no interior do estado. 

Na área da segurança, nos últimos 
anos observamos um aumento da 
violência, mas continuamos sendo o 
estado menos violento do Nordeste. 
Nosso principal desafio se concentra 
na região metropolitana e no litoral do 
estado. Temos meta ousada de reverter 
esse quadro e nos aproximar do ín-
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dice recomendado pela ONU, de 10 
mortes por 10 mil habitantes, o que 
significaria reduzir nossos números à 
metade. É algo difícil – até pelo fato 
de que antes não convivíamos com 
facções criminosas, que agora estão 
no estado –, mas estou aproximando a 
Secretaria de Segurança do Executivo, 
para reforçar esse trabalho.

Na área econômica, o foco é a geração 
de emprego e renda. Nesse campo, es-
tamos desenvolvendo várias estratégias, 
como para a Zona de Processamento e 
Exportação (ZPE) de Parnaíba; desatar 
o Porto de Luís Correia, o que contem-
pla a reconstrução da ferrovia que liga 
Teresina a Parnaíba (antiga Estrada de 
Ferro Central do Piauí). Também que-
remos apostar em parques industriais 
e agroindustriais na área do Cerrado, 
promovendo uma aproximação com 
o setor produtivo e investidores locais 
e estrangeiros. A ideia é fortalecer a 
agência de fomento Investe Piauí – que 
cuida, entre outros projetos, da ZPE e 
dos distritos tecnológicos da capital e 
do litoral –, mas também a assistência 
ao pequeno negócio no campo e na 
cidade, que foi um dos destaques da  
minha campanha. 

Outra meta que coloquei para o 
meu mandato é a de ter o governo mais 
digital do Brasil, investindo na trans-
formação digital da gestão pública. 
Buscaremos promover um ecossistema 
de inovação com startups e universida-
des, continuar nossas missões na Estô-
nia, com quem temos parcerias, e com 
o MIT, para realmente migrar todos 
os serviços possíveis de serem resolvi-
dos para o cidadão à internet. 

Em sua primeira entrevista à Conjun-

tura Econômica, no início de 2020 

(íntegra aqui: https://bit.ly/3TkX4wI), 

o foco foi seu papel como presidente 

do Comitê Nacional de Secretários da 

Fazenda dos Estados e do DF (Com-

sefaz), destacando a adesão dos 26 

estados e do Distrito Federal a uma 

proposta de reforma tributária com 

base na PEC 45. Considera que será 

possível retomá-la, e aprová-la, no 

começo do próximo governo?

Primeiro será preciso pacificar o país, 
voltar as instituições à normalidade, e 
garantir o Orçamento para a transfe-
rência de renda de R$ 600 durante o 
ano inteiro, algo que já está sendo co-

ordenado agora na transição. Mas já 
na fase de pré-campanha, havia dito ao 
presidente Lula que a grande reforma 
para 2023 seria a tributária. Devido à 
questão fiscal, claro, mas o principal 
motivo é para tirar essa amarra que o 
atual sistema representa para a compe-
titividade do país, para a atração de in-
vestidores estrangeiros, e também para 
os atores domésticos se encorajarem 
mais para expandir seus negócios. Não 

tenho dúvida que essa é a grande refor-
ma de que o país precisa. 

Se vai andar, dependerá de como 
ficará a relação com o Congresso, 
pois não é uma reforma simples, ca-
rece de emenda constitucional. E de 
quem será o ministro da Economia. 
Porque se o ministro não acreditar, 
tal como acho que Paulo Guedes não 
acreditou, não vai adiantar. 

Do ponto de vista dos estados, 

considera que haverá a mesma 

convergência?

Acho que sim. Claro que mudaram os 
governadores, mas aquela proposta foi 
construída com muita base técnica, 
por quem realmente faz as finanças es-
taduais. Por isso, acho que vai perma-
necer na mesa, assinada pelos 27 entes. 
Imagina uma proposta de reforma do 
ICMS e outros tributos indiretos que 
tem a assinatura de estados como Ama-
zonas, Piauí e São Paulo, que têm reali-
dades e interesses totalmente distintos? 
É sinal de que é uma proposta muito 
madura, devidamente negociada. Mas 
a palavra final é do governo federal e do 
Congresso Nacional. E o sucesso disso 
passa pelo trabalho da equipe econômi-
ca. Insisto: tivemos resistência por par-
te do ministro. O Tostes (José Barroso 
Tostes Neto, secretário da Receita Fede-
ral), que tinha sido meu antecessor no 
Comsefaz, ajudou muito. Mas outras 
forças, não. Então, tudo vai depender 
de quem vai ocupar a Economia, Te-
souro e Receita Federal. Esse trio terá 
condições de aconselhar o presidente 
sobre a melhor proposta. Estou convic-
to de que a proposição apresentada pelo 
Comsefaz é a melhor reforma, passou 
por muitas discussões. E o setor produ-
tivo do país, bem como o contribuinte 
brasileiro, espera que essa reforma seja 

Se (a reforma tributária) 

vai andar, dependerá da 

relação com o Congresso, 

pois não é simples, carece 

de emenda constitucional. 

E de quem será o ministro 

da Economia
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ram 8% da arrecadação de tributos no 
terceiro trimestre, e isso pode checar a 
mais de 10% no ano.

Caso nada aconteça, qual o impacto 

estimado para o Piauí em 2023? 

Nossa estimativa é uma perda de 
R$ 1,2 bilhão, que representa 10% 
da receita corrente líquida, e quase 
20% do ICMS. É uma grande per-
da. Como disse, esse é o problema de 
curto prazo. Mas o desafio de médio 
prazo é a reforma tributária. 

Deixe-me destacar outro ponto 
que a reforma tributária pode resol-
ver. Nossa Federação é extremamente 
desequilibrada. Enquanto as responsa-
bilidades estão com estados e municí-
pios, o dinheiro do bolo tributário está 
concentrado na União. Isso tem que 
mudar. Tem que haver cada vez mais 
descentralização de recursos para esta-
dos e municípios. E não estou falando 
de transferências voluntárias, mas de 

feita. Já vi algumas entrevistas do vice-
presidente eleito Geraldo Alckmin, que 
tem tido protagonismo nessa transição, 
falando sobre o IVA, então acho que ele 
será defensor da proposta. E se eu tiver 
voz no processo, falarei de forma firme 
em defesa dessa grande reforma que o 
país precisa. 

O Piauí é um dos estados que entrou 

com liminar no STF para compensar 

as perdas com a fixação de um teto 

para alíquotas de ICMS de combustí-

veis, energia, transportes e telecom, 

aprovada este ano. Como esperam 

que esse tema seja solucionado?

O sistema tributário de nosso país vive 
de remendos, feitos pelo Congresso, pelo 
Supremo, decididos a todo momento, e 
o caos só vai aumentando. Esse tema do 
ICMS é um problema enorme de curto 
prazo, que está lá na mão do Supremo 
para decidir. Na nossa visão, a lei que foi 
aprovada (LC 194/22) é absolutamente 
inconstitucional; a União atacou o pac-
to federativo. Mas, dada a circunstância, 
ninguém se posicionou contra, porque 
era preciso dar uma resposta àquela alta 
dos combustíveis. Então tudo bem, que 
seja feita a redução do ICMS, mas que 
a União, que é responsável direta pelo 
preço, compense os estados. Foi assim 
que o ministro Alexandre de Moraes 
entendeu, e autorizou vários estados 
a serem compensados pela perda de 
arrecadação. Esse é um problema de 
curto prazo que terá de ser resolvido. 
Pelo Supremo, pelo Congresso ou pelos 
próprios estados. As próximas semanas 
serão decisivas nesse processo. O fato é 
que, se ficar do jeito que está, no próxi-
mo ano os estados não terão condições 
de tocar as políticas públicas, pagar as 
despesas obrigatórias. Boletim do Con-
faz mostra que os estados que já perde-

forma constitucional. Tampouco pode 
ser com alternativas como o Orçamen-
to secreto. Desse jeito, é sinônimo de 
confusão. É uma mudança que pode 
acontecer de forma gradual, ao longo 
do tempo. Repito: é nos estados e mu-
nicípios que acontecem as principais 
políticas públicas de educação, saúde 
e segurança. Então, nada mais natural 
que entes subnacionais tenham mais 
recursos. Por isso, como governador, 
vou defender o que já defendia como 
secretário. Pode olhar as federações do 
mundo: nenhuma concentra tanto re-
curso na mão do governo federal. Só no 
Brasil acontece isso.

Qual seria a distribuição adequada?

O último estudo que li apontava que 
67% do bolo tributário ficava com a 
União, e apenas 33% com estados e 
municípios. E, insisto, são estes que 
estão na ponta dos serviços de saú-
de, educação e segurança. Tem que 
haver uma redistribuição, escalonada 
ao longo do tempo, aumentando as 
transferências constitucionais para 
estados e municípios. Como é o caso 
da federação americana, em que os es-
tados e municípios têm poder muito 
maior, participação no bolo maior. 
No Comsefaz, estávamos fazendo vá-
rios estudos sobre o tema. É um órgão 
que se fortaleceu nos últimos anos, e 
inclusive pretendo propor no fórum 
de governadores uma integração entre 
ambos. Inclusive, institucionalizando 
o fórum de governadores, para não ser 
apenas uma reunião de representan-
tes, mas uma associação para discutir 
questões que nos unem. É importante 
fazer da Federação brasileira uma fede-
ração de fato. Fazendo justiça com os 
estados, bem como trabalhando para 
a redução das desigualdades regionais 

Na nossa visão, a lei 

(sobre o ICMS) que foi 

aprovada é absolutamente 

inconstitucional. Mas, 

dada a circunstância, 

ninguém se  

posicionou contra
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do país, para que ele cresça de forma 
mais isonômica, ajudando os estados 
menos desenvolvidos. 

A proposta de reforma tributária 

do Comsefaz menciona a destina-

ção de recursos para um fundo de 

desenvolvimento regional...

Sim. Por isso digo que, dependendo 
de como for aprovada, a reforma tri-
butária pode resolver três questões ao 
mesmo tempo: a melhoria do ambien-
te de negócios, da competitividade e 
da produtividade do país, a descen-
tralização dos recursos e o combate às 
desigualdades regionais. 

O senhor citou o Orçamento secreto 

como uma forma inadequada de fa-

zer chegar mais recursos aos entes 

subnacionais. O fato, entretanto, é 

que ele tem ganhado força, apesar 

das avaliações críticas dessa práti-

ca, devido à falta de transparência e 

eficiência na alocação desses investi-

mentos. Como reverter esse quadro?  

Só no ano passado o valor das emendas 
de relator, somado às emendas impo-
sitivas, superou a fatia do investimen-
to federal nas despesas discricionárias. 
Tem algo de muito errado nisso. Se o 
Congresso quer aumentar as emendas 
dos parlamentares, que são represen-
tantes legítimos do povo brasileiro e 
desejam indicar projetos, que seja feito 
no formato anterior, das emendas in-
dividuais. Acho que é o formato mais 
democrático, pois prestigia os parla-
mentares escolhidos pelos eleitores, dá 
mais transparência, e permite que a 
União continue participando do pro-
cesso, até porque o representante do 
Poder Executivo foi eleito para execu-
tar o Orçamento. Ou seja, uma coisa 

é o parlamentar indicar, outra é quem 
vai executar. Então, se quer aumentar 
a fatia de emendas, aumente, mas pelas 
emendas individuais, a que todos os de-
putados têm direito. Com isso, se forta-
lece o parlamento como um todo, e não 
só a base aliada do presidente de turno. 
E ao mesmo tempo preserva-se a trans-
parência e a justiça com quem foi eleito 
para o Poder Executivo. O gasto discri-
cionário já é pequeno, e da forma como 
está vamos tirando de quem foi eleito 
o poder de executar o Orçamento, que 
é do presidente da República. Então, 

uma solução intermediária poderia ser 
essa: um aumento das emendas indivi-
duais, acabando com a emenda de rela-
tor, batizada de Orçamento secreto, o 
que de certa forma reequilibra o poder 
entre o Executivo e o Legislativo. Esse é 
um caminho. 

A questão da garantia do benefício 

de R$ 600 para quem está no Auxí-

lio Brasil é uma parte do grande de-

safio de conciliar demandas sociais 

e ajuste fiscal que o próximo gover-

no terá que endereçar. Quais as di-

retrizes que, em sua opinião, devem 

guiar as decisões do presidente em 

busca de um caminho equilibrado? 

Com relação à manutenção dos  
R$ 600, é uma proposta que foi colo-
cada pelas duas campanhas, e não há 
o que discutir. O povo já decidiu. Se 
vai aumentar endividamento ou não, é 
outra questão. Agora, é preciso man-
ter os R$ 600 independentemente do 
déficit fiscal que vá gerar. Mas como 
quem venceu foi Lula, e ele falou clara-
mente da necessidade de se retomar o 
investimento público – do qual sou de-
fensor –, também é preciso colocar isso 
no Orçamento já para o ano que vem. 
Essa decisão vai gerar um problema 
fiscal, e por isso é importante garantir 
reformas. Se definir esses gastos, e ao 
mesmo tempo aprovar a reforma tri-
butária, resolve o problema. No longo 
prazo, isso sinaliza positivamente para a 
conquista de superávits. Acho que tem 
que combinar as duas coisas. Na hora 
em que o presidente Lula decidir sua 
equipe econômica, espero que haja esse 
consenso dentro do governo federal. E 
se sinalize isso para o Congresso Na-
cional: pensar na questão humanitária, 
e depois endereçar o problema fiscal, 
incluindo nessa discussão a reforma 
tributária, que na minha visão é a que 
vai balizar expectativas e dar tranqui-
lidade. O investimento público não 
precisa representar um gasto tão eleva-
do como proporção do PIB, e ajudará, 
junto com as transferências de renda, 
a impulsionar o crescimento. E, garan-
tindo a reforma tributária, ganharemos 
mais competitividade, produtividade, 
e uma relação mais equilibrada entre 
União, estados e municípios.  

Se o Congresso quer 

aumentar as emendas dos 

parlamentares, que são 

representantes legítimos do 

povo brasileiro e desejam 

indicar projetos, que seja 

feito no formato anterior
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Em recente artigo publicado pelo 
Banco Mundial, intitulado “Is a glo-
bal recession imminent?”, pesquisa-
dores da instituição avaliam o cenário 
macroeconômico e discutem possí-
veis trajetórias para a economia mun-
dial nos próximos anos. Para isso, os 
autores traçam paralelos e apontam 
diferenças na condução das políticas 
monetária e fiscal nas recessões glo-
bais ocorridas a partir da década de 70 
(1975, 1982, 1991, 2009 e 2020).1 

As repercussões à frente ainda são 
incertas, mas o estudo tenta traçar três 
possíveis cenários para a economia 
mundial. Nas simulações realizadas, 
partindo de três conjuntos de pre-
missas distintos, em todos os cenários 
há uma importante desaceleração da 
economia mundial,2 com importantes 
repercussões para economias emergen-
tes, como o Brasil, em função da pers-
pectiva de queda na demanda externa, 
redução no preço das commodities e 
aperto nas condições financeiras. 

Esse prognóstico para a economia 
brasileira não é novo,3 mas reforça a 
visão de maiores desafios para a con-
dução da política econômica, espe-
cialmente para a política fiscal nos 
próximos anos. De fato, apesar dos 
recentes resultados fiscais positivos 
para o governo geral, as discussões so-
bre a sustentabilidade desses resulta-

Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), principal fonte de receita 
dos estados e cuja arrecadação é re-
partida com municípios. À exceção 
do período recente, a tendência de 
perda de participação em relação ao 
PIB também é clara, como reflexo 
da perda de participação da indústria 
e do comércio (gráficos 2 e 3). Jun-
tos, indústria e comércio compõem a 
principal base tributária do ICMS.

O que explicaria então o desem-
penho recente? A resposta é clara. 
Considerando que não houve ne-
nhum aumento significativo de car-
ga tributária nos últimos anos, nem 
tampouco avanços reais nos princi-
pais setores que compõem a base tri-
butária do ICMS – como deixa claro 
o gráfico 3 –, trata-se de um fenô-
meno exclusivo de preços impactan-
do a arrecadação nominal.

O gráfico 4 apresenta a variação de 
preços para a cesta de bens e serviços 
consumidas e contabilizadas no PIB 
– conhecido como deflator do PIB – 
para os setores mais relevantes para a 
arrecadação de ICMS, assim como a 
variação de preços do setor de servi-
ços e do próprio PIB. 

É possível observar que a partir de 
2021 há uma significativa mudança 
no comportamento dos preços re-
lativos da indústria e comércio, que 

Desafio fiscal nos próximos anos 
não é apenas para o governo federal

Renê de Oliveira Garcia Júnior
Secretário estadual da Fazenda do Paraná

Tomaz Leal
Assessor econômico da Secretaria Estadual  

da Fazenda do Paraná

dos e a necessidade de uma revisão es-
trutural do arcabouço fiscal brasileiro 
vêm dominando o debate público e 
de especialistas sobre o tema.4

Em meio a esse cenário prospectivo 
complexo para a economia e a política 
fiscal brasileira, nos parece importan-
te reforçar a necessidade de um olhar 
atento também para a situação fiscal 
de estados e municípios. Nos últimos 
2 anos esses entes observaram um ce-
nário atípico que contribuiu positiva-
mente para as suas finanças (gráfico 
1), mas esses resultados também não 
devem ser encarados como fruto de 
alguma mudança estrutural.

O gráfico 1 apresenta a evolução 
do superávit primário para estados e 
municípios a partir da ótica abaixo da 
linha, elaborada pelo Banco Central. 
Entre 2007 e 2020 é possível ver com 
clareza a tendência de queda do resul-
tado primário relativo ao PIB, com 
um período de relativa estabilidade 
entre 2015 e meados de 2020. A par-
tir do final de 2020, um movimen-
to extraordinário eleva de maneira 
considerável o balanço entre receitas 
e despesas primárias desses entes, le-
vando o superávit de uma média de 
0,1% do PIB entre 2015 e 2019 para 
1,4% em abril de 2022.

Esse movimento acompanha de 
perto a trajetória do Imposto sobre a 
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variaram 3,3 e 3,9 vezes a média ob-
servada entre 2015 e 2019 (respecti-
vamente de 5,5% e 5,7%). O mesmo 
fenômeno não é observado no setor 
de serviços e apenas em menor medi-
da no PIB, como reflexo nos aumen-
tos de preços em alguns setores. 

Ainda sobre as receitas, além do 
choque de preços positivo para a ar-
recadação de ICMS, deve-se levar em 
conta também o aumento das transfe-
rências federais, uma vez que a arreca-
dação federal passa pela mesma con-
juntura favorável. As transferências do 
FPE5 e do FPM,6 por exemplo, avan-
çaram, juntas, 24,6% em termos reais 
em 2021, na comparação com 2019. 
Considerando apenas os sete primei-
ros meses do ano, em 2022 o avanço 
real em relação a 2019 foi de 29,3%. 
Entre 2015 e 2019, a média de cresci-
mento real foi de apenas 1,9%.

Pelo lado das despesas, o principal 
fator de ajuste foi o comando fede-
ral contido na Lei Complementar no 
173, de 2020, que impediu o avan-
ço das despesas com pessoal como 
contrapartida ao auxílio federal no 

contexto da pandemia, valendo para 
2020 e 2021. Vale mencionar tam-
bém a redução de despesas discricio-
nárias, cujo ajuste já vinha ocorrendo 
nos anos anteriores a 2020. 

Diante desses fatores, os entes sub-
nacionais apresentaram uma impor-
tante melhora do resultado primário, 
assim como conseguiram acumular cai-
xa para fazer frente a obrigações futuras 

ou ampliar investimentos.7 Contudo, 
como buscou-se esclarecer aqui, essa 
melhora nos resultados fiscais recentes 
possui natureza conjuntural e não es-
trutural. A tendência é que a variação 
de preços da base tributária do princi-
pal imposto estadual e as transferências 
constitucionais federais “regressem à 
normalidade”, voltando ao patamar de 
crescimento anterior a 2020.

Gráfico 1 Estados e municípios – resultado primário
Em % do PIB, acumulado em 12 meses

Fonte: Banco Central. Elaboração própria.

Gráfico 2 Arrecadação nominal de ICMS
Em % do PIB, acumulado em 12 meses

Fontes: Confaz, Banco Central e IBGE. Elaboração própria.
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Nas despesas, o mais provável é 
que passemos a ver o velho conheci-
do “efeito Tanzi às avessas”, no qual a 
inflação beneficia as contas públicas 
no curto prazo pelo fato de as recei-
tas serem mais indexadas do que os 
gastos. No entanto, no momento se-
guinte, quando as despesas sofrem o 
mesmo ajuste inflacionário, a ilusão 

de melhora das contas é dissipada. 
Assim, ainda que os estados devam 
fazer a sua parte, em um contexto de 
inflação acumulada em 14,6% desde 
janeiro de 2021, elevação recente da 
taxa básica de juros e despesas com 
investimentos defasadas, é difícil crer 
que não haja um importante aumen-
to das despesas nos próximos anos. 

Portanto, ao apoiar a aprovação Lei 
Complementar no 194, que criou um 
limite (entre 17% e 18%) para a alí-
quota de ICMS sobre combustíveis, 
energia elétrica, comunicações e trans-
porte coletivo, na tentativa de conter a 
escalada dos preços, o governo federal 
atacou um problema de ordem tempo-
rária com uma medida permanente.  

À situação nada confortável das 
contas públicas sob um olhar estrutu-
ral – conforme mostrado nos gráficos 1 
e 3 – foi adicionada a redução das alí-
quotas de forma brusca, permanente e 
unilateral dos dois principais setores de 
arrecadação do ICMS: combustíveis e 
energia elétrica. Dessa forma, a LC 194 
contribuirá para a redução da folga de 
caixa acumulada pelas unidades federa-
tivas já no segundo semestre de 2022, 
assim como irá deteriorar ainda mais 
a tendência histórica de perda de base 
tributária evidenciada pelo processo de 
desindustrialização no país. 

Tendo em vista o quadro desafia-
dor que se desenha à frente, deve-se 
adicionar aos desafios fiscais do go-
verno federal as dificuldades estrutu-
rais que permeiam as contas de esta-
dos e municípios. 

1As recessões são definidas por eles como a 
queda no PIB global per capita entre 2 anos.

2Em apenas um dos cenários haveria uma re-
cessão econômica global em 2023, com queda 
de 0,4% do PIB per capita. 

3Ver, por exemplo, as últimas edições do Bole-
tim Macro do FGV/IBRE.

4https://bit.ly/356Lsdu;https://bit.ly/3iajbpo; 
https://bit.ly/3MunvOz.

5Fundo de Participação dos Estados.

6Fundo de Participação dos Municípios.

7Ainda assim, é digna de nota a rigidez orça-
mentária existente no país. Em artigo na edição 
de agosto desta revista, José Roberto Afonso e 
Vilma Pinto mostram que apenas 31% dos re-
cursos em caixa nos estados não seriam vincu-
lados. Disponível em: https://bit.ly/3piWH94.

Gráfico 3 Participação de indústria + comércio no PIB
PIB a preços de 1995, acumulado em 12 meses

Fontes: Confaz, Banco Central e IBGE. Elaboração própria.

Gráfico 4 Deflator implícito do PIB
Por setores selecionados

Fontes: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE. Elaboração própria.
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O país sai das eleições dividido. Pre-
cisa ser pacificado e que as pessoas 
voltem a acreditar na capacidade do 
Estado em fazer políticas públicas, 
crença essa que foi se esvaindo após as 
manifestações de 2013. Sob o aspec-
to econômico, como o governo pode 
atuar para reverter esse quadro?

Do ponto de vista conjuntural, a 
providência premente é a reversão 
do aumento da pobreza e a redu-
ção da insuficiência alimentar, com 
programas específicos direcionados 
a essa finalidade, seguidos de pro-
gramas sociais melhor focalizados 
que o Auxílio Brasil. Do ponto de 
vista estrutural, o país necessita re-
verter a perda de complexidade ou 
sofisticação de seu tecido produti-
vo e a consequente precarização do 
mercado de trabalho. Nos últimos 
anos, ganharam espaço ocupações 
em setores que praticam baixas re-
munerações e possuem produtivi-
dade reduzida, como os chamados 
outros serviços, alimentação e alo-
jamento e serviços terceirizados. A 
informalidade também cresceu. A 
modernização das relações sociais 
passa pela recuperação da estrutura 

produtiva nos centros urbanos; bas-
ta observarmos como ocorreu esse 
processo no passado em nosso país 
e mesmo nas demais economias.

Se o governo não estabelecer essa 
preocupação como central, isto é, a 
recuperação da indústria e dos setores 
produtivos que crescem juntamente 
com ela, teremos um cenário em que 
se observará o interior do país bas-
tante desenvolvido, cujos benefícios 
se reverterão para uma parcela dimi-
nuta da população, e uma imensa 
massa de subocupados nas cidades 
que formarão um caldo de insatis-
fação e desagregação social, confi-
gurando um contingente de pessoas 
descrentes nas políticas públicas que 
buscarão soluções fora do cenário 
político tradicional e da democracia. 
É urgente a tarefa de reversão dessa 
tendência que, se ainda não é predo-
minante, mostra-se crescente. 

E como reverter essa perda de 
complexidade do tecido produtivo? 
Bem, o ponto de partida é o esta-
belecimento de um ambiente ma-
croeconômico saudável – taxas de 
juros baixas, câmbio competitivo e 
estrutura tributária amistosa aos in-

Desafios para o próximo governo

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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vestimentos, ainda que uma série de 
políticas complementares seja tam-
bém necessária. Evitar a tentação fá-
cil de utilizar a apreciação da moeda 
para reduzir a inflação é essencial; 
assim como evitar o estabelecimen-
to da taxa de juros como único ins-
trumento de controle inflacionário, 
mesmo quando o processo de alta 
dos preços não é causado por pres-
sões de demanda. Os resultados 
dessa opção são fartamente conhe-
cidos: desestímulo ao investimento 
privado e elevadas despesas com o 
pagamento de juros. Esse cresci-
mento das despesas ocorreu mesmo 
quando o governo federal gerou 
significativos superávits primários 
bastante favoráveis, conforme se 
observa no gráfico a seguir. 

Portanto, a melhoria das con-
dições macroeconômicas requer 
uma mudança na forma como a 
inflação é combatida no país. Não 
basta controlar a demanda; instru-
mentos que possibilitem mudar as 
condições de oferta e incrementá-
la, quando for necessário, serão es-
senciais. Cito dois deles que neste 
momento fariam toda a diferença 
para o processo inflacionário e pos-
sibilitariam forte redução da taxa de 
juros: a mudança na política de pre-
ços da Petrobras, que por seu turno 
requer o aumento da produção in-
terna do petróleo refinado, e a recu-
peração dos estoques reguladores de 
alimentos. Há uma terceira medida 
relevante no médio prazo: a reorien-
tação de nossa matriz energética, de 

modo a substituir as caras e polui-
doras termoelétricas por energias 
limpas, eliminando todos os jabutis 
hoje existentes nas contas de ener-
gia elétrica para os consumidores. 

A mudança na composição da 
carga tributária, reduzindo a par-
ticipação percentual dos encargos 
sobre a produção e aumentando 
proporcionalmente sobre os mais ri-
cos, também é fundamental para a 
recuperação dos setores produtivos 
mais sofisticados. A criação de um 
imposto sobre lucros e dividendos 
distribuídos constitui item essencial 
dessa reorientação, incluindo uma 
compensação desse novo tributo, 
mesmo que parcial, por meio da di-
minuição das alíquotas de imposto 
de renda sobre as pessoas jurídicas. 

Resultado primário e despesa com juros do governo central 
(em % do PIB)

Fontes: Tesouro Nacional e Banco Central.
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Outros impostos deveriam ser majo-
rados, até por uma questão de jus-
tiça distributiva, como o ITR e o 
imposto sobre heranças (cuja alçada 
é estadual); idealmente, também de-
veria ser proposto um imposto sobre 
grandes fortunas, mas a resistência à 
sua criação ainda é considerável.

Impostos sobre exportações de 
manufaturados, que constituem uma 
verdadeira aberração, deveriam ser 
zerados, bem como sobre os equipa-
mentos destinados ao investimento 
produtivo. Em suma, a reforma tribu-
tária deve ser concebida e apresentada 
em sua totalidade, e não fracionada 
do modo como vem ocorrendo, le-
vando a sociedade a aumentar a resis-
tência à sua aprovação em função do 
desconhecimento de sua abrangência 
e ênfase – todos querem saber quem 
e como pagará a conta. 

Não apenas a reforma tributária é 
fundamental para a recuperação da 
competitividade, mas também o ajus-
te no fluxo fiscal do governo federal. 
Essa é uma das propostas que o novo 
governo terá que priorizar durante a 
transição. O atual resultado primário 
positivo é frágil, todos sabemos, e é 
explicado, pelo lado da arrecadação, 
pela ausência de correção na tabela de 
imposto de renda, pelos dividendos 
extraordinários recebidos da Petro-
bras, pela relativa melhoria no nível 
de atividade e pela alta nos preços dos 
produtos industrializados, enquanto 
a compressão das despesas que vem se 
estendendo não é sustentável – basea-
da em postergações na recomposição 
salarial dos servidores e no desman-
telamento de programas nas áreas de 
saúde, educação e da infraestrutura, 

ainda que parcela desta última possa 
ser viabilizada por meio das conces-
sões ou parcerias público-privadas. 
Adicionalmente, é quase consensual a 
necessidade de um programa de ren-
da mínima mais abrangente e melhor 
focalizado que o Auxílio Brasil. Por 
fim, o pagamento de precatórios não 
poderá ser novamente postergado. 

Assim, há uma pressão inadiável 
pela elevação de algumas despesas 
que impossibilita um ajuste fiscal 
centrado apenas no corte de gas-
tos. Como uma possível reforma 
tributária só entraria em vigor em 
2024, isso se votada rapidamente, 
no primeiro ano de governo será 
necessário reduzir incentivos fis-
cais para financiar despesas como 
o programa de renda mínima (uma 
redução de 20% corresponderia a 
aproximadamente R$ 70 bilhões 
anuais) e eliminar o Orçamento se-
creto, cuja previsão para 2023 atin-
ge aproximadamente R$ 20 bilhões. 
Esse montante já daria fôlego para o 

Não apenas a  

reforma tributária 

é fundamental para 

a recuperação da 

competitividade, mas 

também o ajuste no fluxo 

fiscal do governo federal

governo que se inicia acertar o Or-
çamento do próximo ano, realizar as 
despesas necessárias e manter um re-
sultado primário próximo ao equi-
líbrio. Ajustes maiores de despesas 
dependem de maiores reduções nos 
subsídios, de mudanças na lógica de 
elaboração orçamentária, que de-
veria adotar a chamada “base zero” 
para os gastos discricionários, nos 
salários de ingresso dos servidores 
de algumas carreiras e de servidores 
e de um planejamento da força de 
trabalho. Fora disso, não há muito 
espaço para uma redução em despe-
sas sociais ou investimentos. Uma 
menor despesa com juros, que de-
correria da reorientação proposta no 
combate à inflação, também seria 
primordial para possibilitar o con-
trole da dívida pública. Esse ajuste 
fiscal requer muita negociação polí-
tica e deve ter início no primeiro dia 
do novo governo, sendo anunciado 
com toda antecedência possível. 
Qualquer desvio dessa rota implica-
rá atraso na sua implementação e na 
votação da reforma tributária. 

Em síntese, uma combinação bem 
articulada entre a política monetária 
– arrefecendo o papel que as taxas de 
juros exercem no combate à inflação, 
de modo a restringi-lo às situações 
em que se faz necessário o controle 
da demanda agregada – e a política 
fiscal, que deve fazer a lição de casa 
e gerar o ajuste necessário (também 
contribuindo para a redução da taxa 
de juros), será fundamental para o 
governo recuperar sua capacidade de 
realizar políticas públicas, reduzir a 
pobreza e incentivar a sofisticação de 
nossa estrutura produtiva. 



http://www.docpro.com.br/BibliotecaVirtual/Conjuntura/Pesquisalivre.html
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No presidencialismo, abraçado pelos 
cidadãos brasileiros em dois plebisci-
tos, o manejo do Orçamento, discuti-
do e aprovado no Congresso, tem na 
figura do Executivo um agente cen-
tral. Mas o desvirtuamento dessa di-
retriz vem se consolidando, entre ou-
tros, com as “emendas obrigatórias” 
e o chamado “orçamento secreto”, 
formado por emendas de relator. Isso 
tudo com déficits graves de controle 
e transparência, e sem nenhum com-
promisso com as políticas e progra-
mas nacionais, restando na pulveriza-
ção dos limitados recursos públicos.

Em setembro de 2021, na com-
panhia de Marcos Mendes e Fabio 
Giambiagi, escrevemos para esta re-
vista Conjuntura Econômica (FGV 
IBRE) um artigo alertando para o 
fato de que as emendas parlamentares 
haviam se tornado um novo mecanis-
mo de captura do Orçamento. Aler-
távamos que “além de já termos um 
nível muito baixo de investimento 
público, mais da metade das emendas 
é aplicada de forma pulverizada”.

Salientamos que a participação do 
Parlamento na elaboração orçamentá-
ria faz parte do processo de negocia-

ção política em qualquer democracia. 
Mas ela deve atender a três requisitos 
básicos: 1. não comprometer a qua-
lidade do Orçamento; 2. atender a 
uma lógica coletiva; e 3. ser objeto de 
escrutínio público. Nada disso tem 
acontecido, o que vem sendo agrava-
do com a concentração de um enor-
me poder discricionário nas mãos de 
um reduzido grupo de parlamentares 
da cúpula legislativa.

Além de concentração de poder 
e da destinação de recursos públicos 
de forma nada republicana, subme-
tendo os interesses coletivos a lógicas 
de interesses particulares e paroquiais 
de legisladores, essa captura do Or-
çamento incrementa a debilidade do 
presidencialismo nacional, engessan-
do uma das principais ferramentas de 
trabalho do Executivo.

No Brasil, o presidencialismo vem 
se enfraquecendo, tornando o Execu-
tivo refém de pressões e engessamentos 
no rol de funções que lhe são precípu-
as. A harmonia entre os três poderes 
(Executivo, Legislativo e Judiciário) é 
o que permite o caminhar equilibra-
do numa república democrática. Mas 
o chão da política verde-amarela vem 

A captura do Orçamento e o 
presidencialismo debilitado

Paulo Hartung
Presidente do Instituto Ibá, ex-governador do Espírito Santo (2003-10, 2015-18)
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constituindo uma forma de governo 
presidencial disforme e sujeita às pio-
res práticas, obstaculizando a razão de 
ser do Estado e da política, que é o 
bem-estar e a prosperidade de todos.

Além da malversação recorrente de 
suas funções, são vários os marcos do 
enfraquecimento da Presidência ao 
longo dos últimos tempos. Entre ou-
tros, temos, ainda na virada do milê-
nio, os presidencialismos de “coalizão” 
e de “cooptação” a designar sucessivos 
modelos labirínticos e nebulosos de 
negociação entre Executivo e Legislati-
vo. O quadro partidário absurdamente 
fragmentado que emergiu do processo 
de democratização é elemento indutor 
desse cenário infeliz.

A recente introdução das chama-
das “emendas obrigatórias” e “emen-
das do relator” – estas, à moda do es-
cândalo dos “anões do Orçamento”, 
de 1993 – só faz piorar a situação do 
Executivo nacional. Assim, uma mis-
são impositiva das forças políticas e 
sociais republicanas é exatamente re-
verter esse quadro, especialmente na 
questão orçamentária. 

Mas, como se não bastassem o 
enfraquecimento de ferramentas de 
governabilidade e o complexo e ins-
tável relacionamento interinstitucio-
nal com um Congresso formado por 
muitas siglas partidárias, o Executivo 
nacional terá pela frente um 2023 de 
extrema dificuldade. O nosso país, 
que historicamente não enfrenta seus 
problemas estruturais, vai ter de en-
carar realidades nacional e interna-
cional nada amigáveis.

O mundo está andando à la ca-
ranguejo, de lado, bem afastado da 
bonança de tempos atrás. Sofre as 

consequências da pandemia, infla-
ção e juros em alta, invasão russa na 
Ucrânia, China e Ásia com desem-
penho empalidecido, cadeias globais 
de suprimento em vertigem e ataques 
totalitários à democracia. As perspec-
tivas mundiais são desafiadoras e com 
ecos por aqui.

A agenda que diz respeito a nós 
não será menos complicada. Apesar 
de melhoras no mercado de trabalho 
e de desempenho do PIB, já convi-
vemos com um descrédito crescente 
quanto aos rumos da economia. É 
uma tarefa impositiva reancorar as 
expectativas econômicas. E isso só se 
faz com política fiscal responsável.

A educação básica sofreu um ba-
que maior entre nós do que no resto 
mundo durante a pandemia. Nossas 
crianças e jovens estiveram longe das 
salas de aula por um período muito 
extenso. O Sistema Único de Saú-
de (SUS) passou por uma prova de 
fogo e resta evidente que precisa ser 
repensado e robustecido. O que dizer 

A introdução das chamadas 

“emendas obrigatórias” 

e “emendas do relator” – 

estas, à moda do escândalo 

dos “anões do Orçamento”,  

– só faz piorar a situação do 

Executivo nacional

da violência e da segurança pública, 
cuja realidade e indicadores são trá-
gicos? É urgente que retomemos as 
reformas estruturantes, como aquelas 
modernizadoras do Estado e do sis-
tema tributário nacional. Em face do 
aumento da pobreza e da fome, é im-
prescindível reorganizar as políticas 
assistenciais, tornando-as também fa-
tores de transformação estrutural da 
condição socioeconômica do país.

Também é fundamental nos pre-
pararmos para aproveitar as oportu-
nidades. A economia descarbonizada 
se coloca como uma grande potencia-
lidade ao Brasil, que tem know-how 
em bioeconomia e acervos ambientais 
que lhe permitem ser um dos prota-
gonistas dessa nova era. Há o desafio 
de enfrentar as criminalidades que 
assolam nossos biomas, com especial 
atenção à Amazônia. Superada a tarefa 
de dotar o país de segurança jurídica, 
infraestrutura e digitalização se colo-
cam como espaços de oportunidades. 
A desorganização das redes planetárias 
de suprimentos também abre brechas 
para a reindustrialização.

Juntamente com tantos desafios, 
e, também, oportunidades, a ques-
tão orçamentária e seu vínculo direto 
como a precarização do exercício da 
Presidência no Brasil são questões que 
precisam ser enfrentadas com urgên-
cia, ao custo de déficits cada vez mais 
crescentes tanto na construção da ci-
dadania quanto na vitalidade de nossa 
democracia republicana. Se os debates 
em torno das eleições não pautaram 
essa demanda nacional, que em 2023 
ela esteja no topo de nossas priorida-
des como nação. Caso contrário, nos-
sos problemas só se incrementarão. 



MACROECONOMIA

4 2  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  202 2

Mapear e debater a vedação para que 
nunca mais se repita. Se o Brasil pre-
cisa de um recomeço, em muitas áreas 
públicas, no campo das finanças tem 
uma oportunidade ímpar de ver tudo 
que se fez nos últimos meses. Discutir 
e, quem sabe, tomar medidas eficazes 
para que nunca mais se repitam. 

Ainda mais que muitos dos atuais 
eleitos sofreram flagrantes abusos de 
autoridade de seus adversários e então 
donos da máquina pública, poderiam 
assumir o compromisso de não repe-
tir o mesmo quando chegar ao final 
de seus governos. Mais do que cartas 
ou promessas, é premente revisar ins-
tituições, políticas e práticas porque, 
inegavelmente, ou se revelaram frá-
geis, ou não estavam preparadas para 
lidar com os novos fatos, sobretudo 
os que surgiram com a digitalização, 
não só da economia, como também 
do governo e da política. São precisos 
novos marcos, nortes, vedações e, se 
for o caso, punições. 

Os desafios que marcam as fi-
nanças públicas, da tributação ao 
Orçamento, passando pela dívida 
pública, e ainda mais quando a na-
ção se organiza em torno de uma 

cias com outras normas da mesma 
Constituição, resulta que a maioria 
das matérias se torne passível de 
questionamento junto ao Supremo 
Tribunal Federal – e, ironicamente, 
este, depois, é acusado de ativismo. 

Se o desrespeito ao bom senso e 
à democracia virou a regra, que di-
zer de se preocupar com a respon-
sabilidade fiscal e federativa. O ano 
registrou a aprovação, em Brasília, 
de uma sucessão de leis ou medidas 
que, quase ao mesmo tempo, tanto 
reduziam ou limitaram as receitas 
dos governos estaduais e municipais, 
quanto impunham aumento de gas-
tos para tais governos. 

Do lado tributário, o caso mais 
conhecido relaciona-se às leis e de-
cisões judiciais, ambas nacionais, 
que mudaram a forma e reduziram 
a incidência do imposto estadual 
(ICMS) sobre combustíveis, bem 
assim sobre energia e comunicações, 
para controlar a inflação e sob o pre-
texto de que os governos estaduais já 
teriam tido ganhos extraordinários 
com essas bases tributárias. A pró-
pria Receita Federal publica que os 
combustíveis explicam a maior parte 

Responsabilidade fiscal e  
federativa na enfermaria

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e ISCS/Universidade de 

Lisboa, consultor independente

Geraldo Biasoto Jr.
Professor do IE/Unicamp

Federação, são imensos e, por mais 
que precisem ser atualizados, não 
podem ser apequenados como um 
TikTok. É contra ou a favor do con-
trole do gasto? Ou da dívida? Ou da 
receita? Vai continuar a dançar é o 
país que apostar em lidar com con-
tas e coisas públicas com tal grau de 
simploriedade. Já se pagou até aqui 
um preço muito alto ao abandonar 
uma tradição secular de bons fun-
damentos e sistemas, como trazidos 
pelo Código de Contabilidade Pú-
blica de 1922, a Lei Geral de Finan-
ças de 1964 e a Lei de Responsabili-
dade Fiscal de 2000. 

Ao lado da ridícula e inútil sim-
plificação de regras fiscais, se toma 
a prática recorrente de constitucio-
nalizar as matérias fiscais e tributá-
rias, na ânsia de impor e assegurar a 
vontade da maioria de plantão. Não 
há outro Estado no mundo hoje 
em que se aprove tantas mudanças 
constitucionais, tão pormenoriza-
das e tão conjunturais. Escritas e 
votadas às pressas, como se fossem 
postagem de redes sociais, muitas 
vezes ensejando dúvidas, quan-
do não contradições e incoerên-
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do seu aumento de arrecadação este 
ano, porém, advindo da tributação 
dos seus lucros, sem contar que boa 
parte deste foram recolhidos ao pró-
prio Tesouro Nacional, diretamente 
pelos dividendos da Petrobras ou 
indiretamente ao descapitalizar a 
 BNDESPAR. A energia elétrica se-
gue um roteiro não muito diferente. 
E, no caso das comunicações, a pró-
pria agência reguladora confessou 
que menos impostos não foram re-
passados para preços.

Do lado do gasto, é preciso cha-
mar a atenção para a adoção de piso 
de enfermagem, que impacta as 
contas especialmente dos governos 
estaduais e municipais, que detêm 
a quase totalidade da rede pública 
de saúde nacional, sem contar que 
a outra parte do SUS se baseia em 
Santas Casas e outros hospitais pri-
vados. Só os municípios estimaram 
um impacto de um aumento de gas-
to em R$ 15 bilhões ao ano.

O esforço de estimativa realizado 
pelo Congresso e pela IFI mostra 
números inferiores para o gasto mu-
nicipal. No entanto, há que se com-
preender que a dinâmica do sistema, 
alicerçada em relações contratuais 
com unidades privadas e filantrópi-
cas, implica que o gestor municipal 
seja o garantidor final dos recursos de 
expansão de despesas pela implemen-
tação do piso nas unidades prestado-
ras de serviços. A tabela 1 mostra a 
previsão de gastos anuais com a im-
plementação da medida. Vale notar 
que parcela dos R$ 11,8 bilhões que 
serão pagos por unidades privadas e 
filantrópicas gerarão, de fato, uma 
conta a ser paga pelos gestores esta-
duais e municipais. 

Ao mesmo tempo, a questão 
federativa nem é notada. Vale ob-

servar o gráfico 1, que mostra que, 
em cada estado, o efeito da imple-
mentação do piso para enfermeiros 
é extremamente diferenciado, po-
dendo significar de 10% a 131% de 
expansão dos salários estaduais. No 
caso dos técnicos em enfermagem, a 
expansão salarial representa disper-
são mais reduzida, variando de 36 a 

60%. Promover ajustes tão profun-
dos e diferenciados com uma cane-
tada é o caminho da desorganização 
do sistema de saúde. Curiosamente, 
se um estado ou prefeitura for criar 
um gasto novo e permanente, como 
nesse caso da enfermagem, é obriga-
do a cumprir a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, que exige que tal me-
dida seja quantificada e, sobretudo, 
seja compensada financeiramente 
– ou por aumento permanente de 
receita, ou por corte duradouro de 
gasto. Mas se uma emenda consti-
tucional ou outra medida, legal ou 
administrativa, lhe impõe um im-
pacto de tal ordem, aquele princí-
pio é ignorado. 

Para piorar a situação, a medi-
da tem impactos sistêmicos sobre 
a saúde. Toda a rede ambulatorial 
e hospitalar voltada para o merca-
do privado será submetida a uma 
elevação de custos na área de enfer-
magem. Há três vias para o equa-
cionamento desse custo adicional: 
a) demissão de trabalhadores atuais, 

Segmentos Impacto anual

Setor público 5.508,3 

Esfera federal 26,9 

Esfera estadual 1.499,4 

Esfera municipal 3.929,3 

Setor privado com fins lucrativos 5.488,4 

Setor privado sem fins lucrativos 6.382,9 

Total 17.379,6 

Tabela 1 Impacto anual previsto com a implantação do 
piso (em R$ milhões)

Fonte: IFI, Relatório de acompanhamento fiscal, set. 2022, p. 27.

É preciso chamar a atenção 

para a adoção de piso de 

enfermagem, que impacta 

as contas dos governos 

estaduais e municipais, que 

detêm a quase totalidade da 

rede pública de saúde
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com impacto na qualidade e oferta 
de serviços; b) compressão de mar-
gens de lucro das unidades de saú-
de, numa situação já muito difícil, 
dada a pandemia; e c) repasse dos 
custos aos planos de saúde, com ele-
vação do valor aos segurados. 

Nos três casos, o impacto sobre o 
SUS é inevitável, sendo que no ter-
ceiro caso há um fator de desorgani-
zação de potencial disruptivo para o 
sistema de saúde. Aumentos de custo 
num sistema que teve reajustes mui-
to superiores à inflação, em 2021, 
podem resultar em inadimplência 
e abandono pelo segurado. Planos 
com perda importante de clientela 
tendem a limitar coberturas ou mes-
mo à quebra. Logicamente, estados 
e municípios, já pressionados pelos 
aumentos de gasto para cumprimen-
to do piso de seus servidores e orga-
nizações sociais, por eles contratadas, 
precisarão lidar com crescimento da 
demanda, referente a atendimentos 

atualmente realizados ao amparo do 
sistema suplementar (planos e segu-
ros de saúde).

O mais estranho é que o mesmo 
Congresso chegou a aprovar, em 
14/7/2022, uma proposta de emen-
da constitucional, no 122, de 2015, 
proibindo a União de criar despesas 
aos demais entes federativos sem 
prever transferências de recursos 
para seu custeio.1 Mas a proposta 
nunca foi promulgada – mesmo já 
tendo outras emendas posteriores 
sido aprovadas e promulgadas. 

À parte a inegável discricionarie-
dade e sem prejuízo de reconhecer 
que enfermeiros poderiam ser melhor 
remunerados, como várias outras 
profissões, é preciso atentar melhor 
aos efeitos dessa medida, que tende 
a resultar em imensa injustiça social, 
prejudicando os cidadãos mais po-
bres e dependentes da rede pública, 
com maiores danos no interior e nas 
regiões menos desenvolvidas.

Enfim, a campanha eleitoral de 
2022, no Brasil, produziu um rotei-
ro perfeito e completo de tudo que, 
na ânsia de a ganhar, se deveria evi-
tar para não desarranjar as contas 
públicas e para desequilibrar as fi-
nanças de uma federação. É legítima 
disputa política, inclusive no caso da 
reeleição, agora é amoral e tem que 
ser também ilegal o fazer à conta dos 
outros, sejam futuros governantes, se-
jam outros governos. 

E vale lembrar que a análise de po-
lítica fiscal não é apenas uma avalia-
ção de receitas, despesas e déficits. Ao 
contrário, o analista está verificando 
a consistência das medidas e a soli-
dez institucional. O que importa é 
reconstruir esta credibilidade, que já 
existiu e foi perdida na ânsia da dis-
puta pelo poder. 

1Ver anais em: https://www.camara.leg.br/
propostas-legislativas/1701050.

Gráfico 1 Impacto da adoção do piso – elevação dos salários  
médios de enfermeiros em 2021, por estado
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CNSaúde e do site: www.salario.com.br/profissao/enfermeiro-cbo-223505. 
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Recentemente, o governo federal 
abriu a Consulta Pública 139/2022, 
para discutir uma solução amigável 
para Contratos de Energia de Reserva 
(CER) firmados em leilão emergen-
cial. Realizado em outubro de 2021, 
o Procedimento Competitivo Simpli-
ficado (PCS) viabilizou a contratação 
de 17 usinas, a custos elevados. Des-
tas, 14 são movidas a combustíveis 
fósseis, sendo que oito ainda não en-
traram em operação. Os custos anu-
ais desses 778,2 MW médios adicio-
nariam quase R$ 9 bilhões às tarifas 
dos consumidores, com um impacto 
de 4,49%. Passada a crise, aumentam 
as críticas ao resultado e aos impactos 
no bolso das pessoas e na competiti-
vidade das empresas. 

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) também entrou na discussão. 
Argumenta que ainda que não fosse 
“antieconômico” à época do leilão, 
“o contexto atual recomenda reava-
liar o resultado do PCS, sob pena de 
onerar excessivamente os usuários”. 
O Ministério de Minas e Energia 
(MME) aproveitou a oportunida-
de e lançou a CP 139/22. Caso seja 
implementada, a decisão acarretará 

insuficientes para avaliar se seria essa a 
opção mais econômica e flexível para 
prover o seguro pretendido: (1) a du-
ração dos contratos; e (2) a ausência 
de participação do consumidor.

O fato de 2022 ter sido um ano 
com boa hidrologia não enfraquece, 
obviamente, o argumento da busca 
de seguro; contudo, para se proteger 
de um problema que provavelmente 
ocorreria em 2022, foram celebrados 
contratos com duração de até 3 anos 
e 8 meses. Preocupações quanto ao 
suprimento nos anos posteriores po-
deriam ser endereçadas por meio de 
soluções mais eficientes e adequadas 
do ponto de vista ambiental. Sem 
querer fazer o papel de “engenhei-
ro de obra feita”, houve de fato um 
descasamento entre a solução pro-
posta e a natureza do problema a ser 
resolvido. Tanto é assim, que o go-
verno propõe agora o desfazimento 
dos contratos.

A contribuição do consumidor 
para ajudar em um possível dese-
quilíbrio entre oferta e demanda em 
2022 foi algo negligenciada nesse 
processo. Reiteradas vezes manifes-
tamos a importância de incentivar 

O passado incerto nos leilões da 
crise hídrica de 2021

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e doutora em  

economia pela FGV EPGE

Luiz Maurer
Consultor em energia e estratégia

o desfazimento dos contratos assi-
nados em face do leilão que buscava 
uma saída para a crise hídrica do ano 
passado. Será que a atual proposta 
do governo é adequada? Isso é o que 
analisamos neste artigo. 

Pela proposta do Ministério de 
Minas e Energia (MME), a Agência 
Nacional de Energia Elétrica ( Aneel) 
estaria autorizada a encerrar contra-
tos do PCS sem aplicar penalidades. 
A resolução amigável – termo jurídi-
co – estaria disponível para as usinas 
que entraram em operação no pra-
zo. A usina a biomassa, a única que 
não é movida a combustível fóssil 
e que atendeu ao prazo original do 
certame, já solicitou rescisão amigá-
vel ao ministério. Os contratos das 
demais usinas, com descumprimen-
to de cronograma, seguiriam rito  
de cancelamento. 

As 17 usinas, que não constavam 
no programa de investimentos do 
setor elétrico, foram contratadas ao 
final de 2021 para prover um seguro 
caso as condições hidrológicas adver-
sas se repetissem em 2022. Entretan-
to, a decisão à época falhou na análi-
se. Em nossa visão, dois pontos foram 
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a participação da demanda como 
um recurso no setor. A experiência 
do racionamento na crise de 2001 
evidenciou a capacidade e a dimen-
são de resposta dos consumidores 
para o seu enfrentamento. Mostrou 
também os resultados positivos no 
longo prazo. Para ilustrar, Francisco 
Costa e François Gerard apresentam 
evidências de que metade da redu-
ção de 23% no consumo residencial 
atingido em 2001 persistiu por mais 
de uma década. 

Infelizmente, a despeito das lições 
do evento de 2001, o setor tem des-
considerado o sucesso de contar com 
a demanda como recurso para pro-
duzir ganhos de eficiência na gestão 
e operação do sistema elétrico. Não 
raro, políticos temem que medidas 
com foco na demanda sejam inter-
pretadas como ameaça a direitos de 
escolha individuais, ou perspectivas 
de escassez e racionamento – que 
seriam terreno fértil para críticas em 
tempos de redes sociais e quando se 
aproximam eleições presidenciais. 

Na crise hídrica do ano passado, o 
governo começou a desenhar um pro-
grama de redução voluntária de de-
manda de energia elétrica (RVD), que 
vigorou no último trimestre de 2021. 
O público-alvo eram consumidores 
industriais e grande comércio e o foco 
era aliviar restrições de capacidade.  

Para poupar energia, foi imple-
mentado sistema de bônus: o cum-
primento das metas de redução mé-
dia do consumo entre 10% e 20% 
era apurado de forma cumulativa, 
nas faturas referentes ao período de 
set-dez/2021. Neste caso, foram in-
cluídos consumidores do grupo B 

– que abrange usuários residenciais; 
porém, os sinais líquidos dos ganhos 
ficaram misturados com a bandeira 
da escassez hídrica, que aumentou 
as contas de eletricidade para custear 
a geração termelétrica acionada em 
tempo contínuo. O sinal econômico 
foi enfraquecido.

Privilegiando a solução  
de oferta
Passando de raspão, a proximidade da 
estação chuvosa e as nuvens carrega-
das no horizonte criaram espaço para 
vozes de sensata “insurreição”. Alguns 
técnicos começaram até a questionar 
se não valeria mais a pena imple-
mentar um programa mais drástico 
no lado da demanda. Entretanto, 
para manter os reservatórios cheios, 
o governo continuou comandando 
a produção de geração termelétrica a 
valores que alcançavam mais de qua-
tro vezes o preço-teto da energia no 
mercado de curto prazo (R$ 2.400/

MWh frente a R$ 540/MWh). Res-
tava clara a ineficiência econômica.  

Em vez de trazer a demanda como 
um aliado em um plano de contin-
gência, o governo preferiu dobrar 
a aposta na solução de aumento da 
oferta – surge a solução PCS. Era 
mais fácil, politicamente, efetuar lei-
lões de reserva de capacidade a um 
custo elevadíssimo, mas justificado 
sob o jargão de que “a energia mais 
cara é aquela que não se tem” – como 
se essa fosse a única opção. 

A escolha míope de focar apenas na 
oferta e desprezar o papel da demanda 
deixou de herança um elevado custo 
para consumidores de todas as classes. 
O saldo líquido da opção PCS é um 
“legado” de R$ 39 bilhões, o dobro 
do valor do “Orçamento secreto” em 
2021, embora sem a mesma repercus-
são. Foram contratadas plantas que sa-
bidamente ficariam stranded; ou seja, 
com impossibilidade de recuperar o 
investimento. Esse conflito também 
não ajuda a construir um bom am-
biente de negócios. Muito já foi gasto 
em tempo e dinheiro com litigância e 
processos na Aneel. Acertadamente, 
o governo tenta se desvencilhar, com 
respeito aos contratos. Para evitar pe-
nalidades, as partes poderiam encerrar 
contratos, renunciando a questiona-
mentos posteriores.  

Toda essa discussão reforça a im-
portância de aproveitar tempos de bo-
nança para estabelecer uma adequada 
governança para o enfrentamento de 
crises de energia, que tendem a se 
tornar mais frequentes. Fundamental 
aproveitar as boas lições passadas no 
processo de tomada de decisão para 
um futuro sustentável. 

A escolha míope de 

focar apenas na oferta 

e desprezar o papel da 

demanda deixou de 

herança um elevado custo 

para consumidores de 

todas as classes
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Em 23 de fevereiro de 1952, o jor-
nal Última Hora do Rio de Janeiro 
publicava a notícia de um almoço de 
despedida celebrado um dia antes no 
restaurante da Panair do Aeroporto 
Santos Dumont (Última Hora, 1952, 
p. 3). Esse evento marcava o fim de 
um ciclo na trajetória do homenage-
ado, Richard Lewinsohn, um econo-
mista alemão de origem judaica que 
chegou ao Brasil em 1941 buscando 
escapar das perseguições nazistas na 
Europa. Dentro desse ciclo, contudo, 
há outro, iniciado em 1947 quando o 
mesmo Lewinsohn fundou a Conjun-
tura Econômica, uma publicação que 
em novembro de 2022 completa 75 
anos de existência ininterrupta.

A jornada desse intelectual técnico 
em seu país de exílio é, de maneira 
geral, pouco conhecida, tendo sido 
Celso Furtado a personalidade que, 
em suas memórias, mais deu des-
taque às realizações do economista 
alemão. Uma das razões é que, ainda 
jovem, no período entre a conclusão 
do doutorado em Paris e a ida para 
a Comissão Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe (Cepal), Fur-
tado trabalhou por alguns meses na 
Conjuntura, dividindo com Lewin-
sohn e demais técnicos, o espaço no 

nômico do Brasil, desde a Indepen-
dência, focada em ciclos de flutuação 
curtos e longos, abarcando 125 anos, 
de 1822 a 1947.

A maneira como o alemão aborda-
va os cálculos econômicos, malgrado 
a escassez de dados, chamou a atenção 
de alguns comentaristas, entre eles o 
próprio Furtado, que observava no 
veterano colega a característica de não 
recuar “diante de extrapolações auda-
ciosas, convencido de que as margens 
de erro em economia sempre seriam 
grandes” (Furtado, 1985, p. 47). 

Foi com essa mesma audácia que 
Lewinsohn encarou também o primei-
ro cálculo da renda nacional brasileira, 
dado que até aquele momento era uma 
verdadeira incógnita. No mesmo ano 
em que o realizou, 1943, o autor disser-
tou na Revista do Serviço Público sobre a 
necessidade de conhecer-se esse núme-
ro elencando, entre as consequências da 
carência, a dificuldade na determinação 
dos limites e possibilidades de expan-
são da tributação, além da fragilidade 
no estabelecimento de medidas anti-
inflacionárias (Lewinsohn, fev. 1943). 
Considerava, entretanto, que embora a 
renda nacional não fosse uma grandeza 
fixa, graças à sua regularidade periódi-
ca, era possível obter-se dela uma ideia 

Richard Lewinsohn e a fundação da 
revista Conjuntura Econômica

Carol Colffield
Pesquisadora de pós-doutorado da FEA/USP

Ministério da Fazenda onde se ela-
borava a revista. A circunstância da 
localidade devia-se ao fato de que o 
fundador da publicação, funcionário 
do Departamento Administrativo do 
Serviço Público (DASP) desde 1942, 
atuava como consultor do ministério 
e, naquele momento, estava também 
a cargo da estruturação financeira do 
Plano Salte, primeiro experimento de 
planejamento plurianual a ser pro-
posto no Brasil. 

De certa forma, é possível afir-
mar que, além do espaço físico e da 
cronologia, o trabalho de Lewinso-
hn no Salte e na revista também se 
entrelaçavam na metodologia. No 
caso do plano, esse entrelaçamento 
se refletia em suas análises em relação 
ao comportamento de alguns produ-
tos em ciclos longos, por exemplo o 
café, cuja evolução nas cinco décadas 
prévias ele registrou no relatório fi-
nanceiro do plano. Já na Conjuntura, 
essas análises apareciam sob inúmeras 
formas, por exemplo, nos espaços de-
dicados aos Estudos Especiais. Destes 
se destaca, ainda nos primórdios da 
publicação, uma série que ao longo 
de várias edições, durante todo o ano 
de 1948, ofereceu aos leitores uma 
síntese inédita do movimento eco-
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aproximada sempre e quando se conhe-
cesse a cadência de seu movimento em 
uma série de anos. 

Para aquele cálculo preliminar da 
renda brasileira, o economista, segundo 
conta no mesmo artigo, utilizou como 
fontes as informações sobre o imposto 
de renda, a subscrição compulsória das 
obrigações de guerra dos assalariados 
não contribuintes, as inscrições dos 
salários mínimos e as estatísticas de sa-
lários nos Institutos de Seguro Social; 
já em relação aos dados de comércio e 
agricultura, incluiu estudos feitos pelo 
Banco do Brasil em algarismos de pro-
dução e importação de mercadorias 
(Lewinsohn, fev. 1943). 

A trajetória europeia de um 
médico-economista 
As várias realizações de Lewinsohn 
no Brasil, obviamente não surgiram 
no vácuo; eram a sequência de uma 
exitosa carreira iniciada ainda na Eu-
ropa, mas que fora bruscamente in-
terrompida pela sanha racista de Hi-
tler. Nascido em 1894, em Graudenz 
– então Prússia Ocidental, hoje Po-
lônia – ele se graduou em medicina 
em 1919 e em economia nacional em 
1922. Ainda em 1921, iniciou car-
reira no jornalismo político e econô-
mico, primeiro na revista berlinense 
Die Weltbühne e pouco mais tarde no 
quotidiano Vossische Zeitung, do qual, 
em 1926, se tornou redator-chefe do 
caderno de finanças e comércio. Foi 
nesse período também que publicou 
suas primeiras obras, traduzidas a vá-
rios idiomas. Dentre as muitas delas 
se destacam História da inflação, de 
1926, O dinheiro na política, de 1931, 
e Trustes e cartéis, de 1940.

A primeira ruptura no itinerário 
de Lewinsohn na Europa se deu em 

1933, imediatamente após a ascensão 
de Hitler. Embora estivesse viven-
do em Paris desde a década anterior 
como correspondente do Voss, a “aria-
nização” da imprensa alemã resultou 
na imediata demissão de todos os 
profissionais de origem judaica. A 
partir de então, como exilado na ca-
pital francesa, passou a escrever para 
publicações internacionais e assesso-
rar instituições vinculadas à produção 
de dados econômicos e estatísticos na 
França (Colffield, 2022). Em 1939, 
no entanto, com o início da guerra, 
todos os cidadãos de língua alemã, 
inclusive os que, como ele, tiveram 
a nacionalidade anulada, passaram a 
ser considerados inimigos, o que os 
forçou a buscar outros destinos.

Sair da Europa naquele contexto 
era um processo, em geral, repleto 
de obstáculos. No caso de Lewin-
sohn, o último ano antes do exílio 
incluiu períodos de detenção em Pa-
ris e na zona não ocupada da França. 
No final de 1940, no entanto, seu 
surrado documento de viagem re-
ceberia o carimbo do visto assinado 
pelo embaixador brasileiro na Fran-
ça, Luís Martins de Souza Dantas, 
diplomata que ajudou centenas de 
judeus a imigrarem para o Brasil.

A etapa brasileira e a 
fundação da Conjuntura 
Econômica
Quase imediatamente após a chegada 
ao Rio de Janeiro, em 14 de feverei-
ro de 1941, Lewinsohn se engajou 
na imprensa carioca, inicialmente em 
dois periódicos: a revista Diretrizes e o 
Correio da Manhã. Pouco depois pas-
sou também a colaborar para a Revista 
do Serviço Público, na qual teve uma 
longa e fecunda atuação. A qualidade 
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de suas análises, nesse que era o órgão 
oficial do DASP, fez com que, ainda 
em 1942, fosse contratado pelo órgão, 
ali permanecendo até seu regresso à 
Europa, 10 anos mais tarde. 

O fim da guerra mundial e do Es-
tado Novo no Brasil, em 1945, mar-
cavam o início de uma nova etapa em 
todos os âmbitos, principalmente em 
matéria econômica. Como especialis-
ta, Lewinsohn seria chamado a assumir 
novas responsabilidades no âmbito do 
DASP, entre elas, a elaboração do or-
çamento de 1947 e a já mencionada 
coordenação financeira do Salte. 

Em artigo em comemoração ao 20o 
aniversário da Conjuntura, o econo-
mista lembrou os desafios que se apre-
sentavam naquela segunda metade da 
década de 1940, caracterizada pelo de-
sejo de normalizar a vida econômica e 
“de dar mais liberdade à iniciativa pri-
vada, sem negligenciar as necessidades 
de ordem social nem entravar as gran-
des obras que só podiam ser executadas 
com a ajuda do Estado” (Lewinsohn, 
nov. 1967, p. 19). A esse cenário so-
mavam-se as reformas internacionais 
em curso, cujas bases haviam sido es-
tabelecidas na conferência de Bretton 
Woods, em 1944, da qual resultaram 
organismos como o FMI e o BIRD. 
Estes, por sua vez, exigiam dos países 
a eles associados dados fidedignos dos 
quais o Brasil não dispunha nem em 
quantidade nem em qualidade. 

Como lembraria Lewinsohn em 
artigo que celebrava outra efeméri-
de, o 20o aniversário da Fundação 
Getulio Vargas, embora no imedia-
to pós-guerra, o cabedal estatístico 
produzido pelo IBGE fosse signifi-
cativo e houvesse outras pesquisas de 
qualidade, entre elas a tributária e a 
de comércio exterior, muitos dados 
eram ainda precários, inexistentes 

ou apareciam em intervalos muito 
grandes. Esse era o caso dos números 
da produção industrial, dos preços, e 
do custo de vida, fundamentais para 
observar-se as oscilações da marcha 
dos negócios, da evolução financeira 
e monetária e suas repercussões so-
bre a economia nacional. Foi então 
que surgiu a ideia de formar no Bra-
sil um centro dedicado à produção 
e análise de dados de conjuntura 
(Lewinsohn, 1966).

Uma condição que Lewinsohn 
considerava essencial para o ade-
quado funcionamento de tal centro 
era sua completa independência de 
qualquer repartição governamental e, 
portanto, da política. Entre as razões 
estavam, primeiro, o fato de que as 
pesquisas sobre a conjuntura podem 
levar a conclusões que não necessa-
riamente correspondem aos planos 
ou intenções do governo, segundo, a 
necessidade de que os pesquisadores 
da conjuntura se manifestem sobre 
a tendência da evolução da econo-
mia (Lewinsohn, 1947). Um motivo 
de ordem pontual, no caso brasilei-

ro, repousava na própria carência de 
dados, algo que, no início, daria ao 
centro de conjuntura um caráter ex-
perimental. Nessas circunstâncias, os 
órgãos governamentais não poderiam 
assumir a responsabilidade por im-
perfeições técnicas ou por estimativas 
problemáticas baseadas em números 
incompletos (Lewinsohn, 1966). 

Na edição comemorativa dos 45 
anos da Conjuntura, Jorge Oscar de 
Mello Flores conta que foi o próprio 
Lewinsohn quem apresentou a pro-
posta ao Núcleo de Economia. En-
tretanto, Eugênio Gudin, que enca-
beçava aquela instituição precursora 
do IBRE, tinha dúvidas a respeito 
da exequibilidade do empreendi-
mento dada a incipiência dos dados. 
Convocou-se então uma reunião que 
contou com economistas do Núcleo, 
funcionários de alguns ministérios e 
do DASP para que Lewinsohn expu-
sesse a maneira como pretendia que 
o centro funcionasse, assim como os 
tipos de índices que seriam produ-
zidos e divulgados. Nas palavras de 
Mello Flores, o economista “saiu-se 
airosamente”, aprovando-se a ideia 
e nomeando-se Lewinsohn como 
diretor junto com Américo Barbo-
sa de Oliveira como redator-chefe 
(Mello Flores, 1992, p. 9). Quanto 
aos técnicos escolhidos para formar 
a equipe, optou-se por aqueles que, 
além de habilidade nos trabalhos 
preparatórios, fossem experientes na 
divulgação dos resultados, uma vez 
que os estudos sobre a conjuntura, 
mais do que acumular cifras, exigem 
análises, comentários e prognósticos 
(Lewinsohn, 1967). 

Para compor o primeiro número 
do então chamado Boletim de Con-
juntura, Lewinsohn optou por utili-
zar séries que considerava particular-

O fim da guerra mundial e 

do Estado Novo no Brasil, 

em 1945, marcavam o 

início de uma nova etapa 

em todos os âmbitos, 

principalmente em 

matéria econômica
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mente expressivas, em especial as das 
transações sujeitas ao imposto de ven-
das e consignações e as dos cheques 
compensados. Além delas, recorreu 
às estatísticas fiscais e de comércio 
exterior que, segundo ele, forneciam 
grande quantidade de informações 
sobre o volume de transações, o mo-
vimento de capitais e as correntes das 
operações financeiras. Outra fonte 
era o Diário Oficial do qual se extraí-
ram dados sobre emissões de capitais, 
assim como dos balanços das socie-
dades anônimas. Estes últimos, agru-
pados segundo ramos de atividades, 
ordem de grandeza e outras caracte-
rísticas das empresas, permitiam, em 
conjunto, elaborar conclusões sobre a 
conjuntura de boa parte da ativida-
de econômica privada. Já em relação 
a números particularmente escassos, 
como os da movimentação de preços, 
efetuaram-se pesquisas diretas em ar-
mazéns e mercados, obtendo-se assim 
números atualizados (Lewinsohn, 
1947, 1966, 1967).

Décadas mais tarde, o economista Ib 
Teixeira, em referência ao modo como 
Lewinsohn abordava esses dados ini-
ciais diria: “[...] como se tirasse água de 
pedra, logrou a façanha de oferecer aos 
leitores do primeiro número da revista 
um índice mensal, com base na média 
1946 = 100, que oferecia toda a evo-
lução de negócios e preços nos idos de 
novembro de 1947. Era um trabalho 
eminentemente prático, que colocava 
à disposição do público interessado um 
retrato instantâneo da economia brasi-
leira” (Teixeira, 1992, p. 15).

Richard Lewinsohn permaneceria 
como diretor da Conjuntura Econô-
mica por quase 5 anos. Seu regresso 
à Europa, contudo, não significou 
um corte em sua relação com o Bra-
sil nem com a revista que fundou: 

levou para Paris, cidade que reen-
contraria nessa nova etapa, a função 
de correspondente europeu da Con-
juntura Econômica na qual permane-
ceu, praticamente, até o último dia 
de sua vida.

Em maio de 1968, a Conjuntura 
abriu a edição informando do faleci-
mento de seu pioneiro, ocorrida em 
9 de abril daquele ano, em Madri. O 
texto foi escrito por Luiz Simões Lo-
pes, a quem, como fundador da FGV 
e responsável pela ida de Lewinsohn 
ao DASP em 1942, coube aquela sor-
te de obituário. Nele prometeu aos 
leitores trazer, na edição seguinte, 
mais detalhes “sobre a vida e a obra 
desse grande vulto que, nascido cida-
dão alemão, experimentou as agruras 
de apátrida e refugiado de guerra, e 
morreu em Madri como cidadão bra-
sileiro” (Simões Lopes, maio 1968).

A promessa de Simões Lopes foi 
cumprida e na edição de junho, em 
nova homenagem ao recém-falecido 
fundador, a Conjuntura incluiu uma 
carta que meses antes Lewinsohn ha-
via enviado a Alim Pedro, então dire-

tor executivo da FGV, na qual reafir-
mava o orgulho de seu legado dizendo 
que, como representante da revista na 
Europa, podia afirmar, com certeza, 
que “poucos periódicos desse gênero 
são tão frequentemente citados nos 
grandes jornais de Paris, de Londres, 
de Hamburgo, de Roma, e sempre 
com estima e respeito” (Conjuntura 
Econômica, jun. 1968, p. 10).  
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Real digital passa a ser testado no Brasil, 

criando um elo entre o sistema financeiro 

tradicional e o descentralizado

Ponte para o

FUTURO

Em outubro, o Banco Central deu início aos 

testes de moeda digital brasileira. O real 

digital é um passo além da prática cada vez 

mais comum no mundo, especialmente 

entre os brasileiros, de realizar transações 

sem o uso do papel-moeda. A rápida 

adesão ao Pix, que tornou o país referência 

mundial, é o exemplo mais ilustrativo dessa 

mudança de comportamento. A nova 

versão do real, por sua vez, é desenvolvida 

para operar no universo onde hoje estão 

as criptomoedas, entre outros usos de 

protocolos públicos de blockchain, como a 

tokenização de contratos e os NFTs, dando 

conta de uma alta diversificação de ativos 

negociados em plataformas digitais. “O 

real digital será nossa ponte para o futuro, 

ao incorporar tecnologias que permitem 

inovações, incluindo uma camada de 

governança que promova segurança, 

criando um elo entre o sistema financeiro 

tradicional e o mais descentralizado”, define 

Fabio Araujo, coordenador da iniciativa  

do real digital do BC.
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Ainda que sua natureza seja 
distinta da de criptomoedas – em 
especial, por terem seu lastro ga-
rantido –, as CBDCs têm muito a 
ver com o crescimento desse gru-
po de ativos, e não só pela adoção 
das mesmas tecnologias. Ricardo 
Hendel, diretor de estratégia da Ac-
centure Brasil, destaca que a inten-
sificação dos estudos sobre moedas 
digitais nacionais se deu na onda 
do forte crescimento do mercado 
cripto nos últimos anos. “A partir 
de 2020, tivemos um momento de 
catalisação em cima dessa indústria, 
com a confluência de alguns even-
tos, e seus efeitos especialmente nos 
Estados Unidos”, descreve. Entre 
eles, Hendel cita a autorização do 
governo americano a que empresas 
incluíssem criptoativos em seus ba-
lanços, tendo entre os casos mais 
destacados o da fabricante de carros 
elétricos Tesla, do bilionário Elon 
Musk. A empresa chegou a inves-
tir cerca de US$ 1,5 bilhão em bi-
tcoins desde o início de 2021 – o 
que impactou fortemente a cotação 
desses ativos –, desfazendo-se de 
75% deles em meados deste ano, 
registrando uma perda líquida de  
US$ 106 milhões até o final do ter-
ceiro trimestre, conforme o relató-
rio de ganhos do período arquivado 
na comissão de valores mobiliários 
dos EUA, a SEC.

Antes mesmo desse evento, ou-
tro elemento de destaque foi a con-
juntura inicial da pandemia, diz 
Hendel, que uniu três ingredientes: 
pessoas com mais tempo dentro de 
casa diante do computador, paco-
tes de estímulo – que nos Estados 

Unidos foram particularmente gor-
dos – e taxas de juros baixas, que 
alimentaram o apetite ao risco de 
investidores em busca de maiores 
retornos. “Na principal economia 
do mundo, essa combinação foi o 
combustível que o mercado preci-
sava para explodir”, descreve. E isso 
estimulou a forte valorização de vá-
rias moedas digitais até que a infla-
ção levasse à mudança de contorno 
da política monetária americana, 
“provocando uma queda de 60% 
na cotação desses ativos digitais, no 
agregado, até meados de setembro 
deste ano”.

Essa montanha-russa chamou a 
atenção de diversos agentes, entre os 
quais os BCs, percebendo um cam-
po que demandava ser observado de 
perto. “Quando a capitalização de 
mercado de todos esses criptoativos 
transpôs a barreira do trilhão de dó-
lares (em novembro do ano passado), 
os BCs se convenceram que havia 
aí uma coisa que podia gerar risco, 
já que são iniciativas que não têm 
uma governança centralizada, me-
canismo de controle, ou uma regra 
de compliance. E isso obviamente 
ampliou as preocupações dos regu-
ladores”, diz. “Ainda hoje, há quase 
meio trilhão de dólares lastreados 
em ativos digitais em diferentes 
protocolos, sobre os quais o Fed 
não tem qualquer autoridade ou 
autonomia. O advento das CBDCs, 
desse modo, responde a esse cená-
rio, com os reguladores buscando 
ocupar esse espaço, emitindo sua 
própria moeda para entregá-la no 
ambiente digital”, diz Hendel. E, 
a partir daí, os BCs avançaram no 

Com isso, o Brasil se soma aos mais 
de 90 países que hoje testam suas pró-
prias moedas digitais de banco cen-
tral – ou CBDCs, como são conhe-
cidas, pela sigla em inglês de Central 
Bank Digital Currency –, em diversas 
aplicações que avançam no caminho 
de mudar radicalmente a forma de 
se operar o dinheiro. E que, por isso, 
têm sido cuidadosamente analisadas 
pelas autoridades monetárias de cada 
país, preocupadas em tirar o maior 
proveito das potencialidades dessa 
tecnologia – como barateamento de 
operações e maior inclusão – sem ge-
rar riscos sistêmicos. 
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estudo de formas de viabilizar es-
ses projetos, analisando os usos e as 
tecnologias possíveis. 

Dosar a descentralização 
A entrada das moedas nacionais 
nesse universo digital não se resu-
me, entretanto, a mitigar riscos do 
mercado de criptoativos. O poten-
cial de uso dessa tecnologia, que 
implica uma maior descentralização 
de operações, é muito mais amplo 
e disruptivo. No limite, permitiria, 
por exemplo, que cada brasileiro 
tivesse uma carteira digital direta-
mente conectada ao Banco Central, 
sem a intermediação de qualquer 
banco.“Potencialmente, isso po-
deria levar a uma fuga de depósito 
bancário para a CBDC.. Imagine: 
para que vou ter depósito em um 
banco que tem risco de quebrar – 
ainda que exista o Fundo Garanti-

dor de Crédito –, se posso ter uma 
conta diretamente no BC, e se tem 
alguém que não vai ficar inadim-
plente em reais é o próprio BC?”, 
questiona Rafael Bianchini Abreu 
Paiva, professor da FGV Direito 
SP. Uma reação como essa, lembra 
Araujo, poderia afetar diretamente 
o mercado de crédito, que tradi-
cionalmente tem nos bancos seu 
principal canal. “Hoje, a captação 
de recursos e a concessão de crédito 
são duas atividades bancárias que 
estão casadas. Uma CBDC que não 
leve em consideração o potencial de 
alterar essa relação pode ter conse-
quências profundas”, diz Araujo.

Outro exemplo desse poder da 
descentralização é a mudança que 
poderia permitir a realização de 
pagamentos transfronteiriços, ou 
mesmo a compra de uma moeda es-
trangeira. “Por um lado, facilitaria e 
baratearia processos caros, lentos e 

sem padronização. Mas se tivermos 
uma moeda digital de banco central 
totalmente interoperável com várias 
moedas, a fuga de capital fica mui-
to mais fácil potencialmente. Ou 
seja, em caso de desconfiança com a 
economia brasileira, seria mais fácil 
transferir dinheiro para outras ju-
risdições. E fluxos de capitais mui-
to fortes podem exacerbar flutua-
ções econômicas. Dólar alto pode 
significar inflação alta, o que com-
promete o objetivo primordial do 
BC. E pode gerar crise bancária, o 
que compromete o objetivo secun-
dário, que é estabilidade do sistema 
financeiro. Então, como facilitar o 
crossborder sem que isso comprome-
ta o mandato do próprio BC?”, cita 
Paiva. “É o que está em discussão, 
em meio à fase de testes de casos de 
uso do real digital e sua viabilida-
de tecnológica. Assim como outros 
bancos centrais, vamos tateando, 

Fonte: Banco Central do Brasil.

Pix – a revolução no pagamento instantâneo que chegou  
antes das moedas digitais – quantidade de transações (mil)
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temos suspeitas de onde há poten-
cial, e onde há mais interesse.”

O especialista do BC afirma que 
os projetos envolvendo o real di-
gital hoje não contemplam tirar a 
intermediação dos bancos na ponta 
do contato com o usuário, “mes-
mo porque isso traria problemas de 
conformidade importantes”, ressal-
ta. Isso não significa, para Hendel, 
que haja poucos projetos a se explo-
rar. “Um banco pode emitir moeda 
digital lastreada no real digital que 
ele possui e distribuir no mercado. 
Ou seja, mesmo com o real digital 
do BC restrito às instituições finan-
ceiras, haverá o real digital emiti-
do pelos agentes. E o que se pode 
fazer com ela? As possibilidades 
são infindáveis. Pode-se distribuir 
essa moeda para o varejo, para os 
clientes corporativos, um ativo para 
fazer liquidação de operações espe-
cíficas. Dependerá do caso de uso 
que as instituições buscarão”, cita. 
E, dentro dessa lógica, tem chance 
desse real digital trazer algum im-
pacto econômico sobre a eficiência 
dos mercados? “Da forma como o 
BC tem se posicionado, ele enten-
de que não. Porque para cada real 
digital que for emitido, haverá re-
serva do real tradicional (algo que, 
no caso das stable coins, não se pode 
garantir, o que deu origem a casos de 
pirâmides financeiras). Ou seja, não 
haverá expansão de base monetária 
com essa moeda, e como toda essa 
emissão é controlada pelo próprio 
BC, não haverá multiplicador fi-
nanceiro também dentro do siste-
ma. Todo real token que for emitido 
será lastreado pela mesma moeda.” 

Ele lembra que entre os bancos já 
há caso, por exemplo, de operações 
com debêntures tokenizadas, que 
poderão ser negociadas com real di-
gital. “Esse é outro desenho que se 
tem colocado, de não ser só um caso 
de emissão de moeda, mas ser uma 
plataforma parecida com a do ethe-
reum, de smart contracts, onde ativos 
digitais possam ser registrados nessa 
plataforma, e passíveis de negocia-
ção”, descreve. “Então, teoricamen-
te num futuro próximo, poderemos 
ter nessa plataforma do BC títulos 
de dívida, de propriedade, sendo 
negociados e liquidados em real 
digital, servindo como mecanismo 
para fechar as transações e ter a li-
quidação instantânea, trazendo toda 
a eficiência que essa tecnologia tem 
para o sistema financeiro.”

Araujo também afirma que o 
BC está alinhado às discussões de 
uma governança global que facilite 
as transações internacionais – es-
pecialmente as de pequeno mon-
tante, cujo custo hoje muitas vezes 
as inviabilizam – de forma segura. 
“Temos que aproveitar este mo-
mento para catalisar estimular uma 
melhora do sistema de pagamentos 
internacionais, e vemos instituições 
como o BIS e o FMI dedicados a 
promover discussões em busca des-
ses avanços.” Ele ressalta que o BC 
está desenvolvendo o arcabouço 
do real digital de forma cuidadosa. 
“Sabemos que há desafios. Essa tec-
nologia pode prover mais liquidez a 
ativos hoje menos líquidos. Ou seja, 
a economia como um todo tende a 
ser mais líquida, e a velocidade com 
que a moeda circula na economia 

tende a aumentar”, diz, afirmando 
que a equipe está atenta a esses po-
tenciais complicadores no sistema. 
“A própria metodologia de gestão 
de liquidez na economia, que não é 
baseada em agregados monetários, 
mas no preço desses agregados, na 
taxa de juros, já facilita a gestão. 
Achamos que as relações econômi-
cas vão mudar um pouco, mas que 
não será uma mudança de nature-
za, mas de intensidade. E buscamos 
mapear quais seriam essas mudanças 
a partir de modelos econométricos 
que desenvolvemos.” 

Xangai: na China, governo 
proibiu qualquer operação 
de compra e venda de ativos 
digitais que não fosse o yuan.
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Os projetos que estão em teste no 
Lift Challenge, laboratório de ino-
vações realizado pela Fenasbac em 
parceria com o BC, envolvem nove 
atores, entre os quais instituições fi-
nanceiras e empresas de tecnologia, 
focados em quatro usos: a liquida-
ção de transações com ativos digitais 
(DvP), câmbio entre moedas (PvP), 
liquidação feita diretamente entre 
máquinas, com o uso da internet das 
coisas (IoT), e definição de proto-
colos para finanças descentralizadas 

(DeFi). Depois de 4 meses de testes 
no chamado sandbox – com um des-
canso de 1 mês no meio –, espera-se 
conseguir uma aproximação a pro-
dutos finais, o que permitirá a entra-
da, em 2023, em uma fase piloto em 
ambiente controlado, com limites 
de volume de transação, que deverá 
durar outros 18 meses. 

“O que temos hoje no laboratório 
dá o sabor do que pode vir adian-
te”, diz Araujo, citando o projeto 
de transferência (pagamento contra 
pagamento e troca entre moedas) 
operado pelo Itaú entre Brasil e Co-
lômbia; o da Vert, para rastrear crédi-
to direcionado, e o da Visa, para fi-
nanciamento rural. “Temos também 
testes de registro e validação de tran-
sações (entrega contra pagamento) de 
automóveis e imóveis, por exemplo, 
– lembrando que, no ambiente digi-
tal, um carro vira uma NFT, então 
é preciso garantir que essa transação 
represente de fato o ativo físico. Há 
muitas aplicações interessantes em 
discussão”, cita.

Para Araujo, o principal nicho a 
ser explorado no Brasil, onde o país 
poderia ter mais ganhos com a ado-
ção do real digital, é o de serviços 
financeiros, visando à inclusão, na 
esteira de outras iniciativas que tem 
sido capitaneadas pela instituição 
financeira desde a instituição da 
agenda BC+, posteriormente reba-
tizada de BC#. “Hoje vemos muitos 
BCs focados em pagamentos instan-
tâneos, mas esse caso já temos bem 
resolvido com o Pix”, diz. “Outro 
grupo de países – como Hong Kong 
e Indonésia – busca na CBDC uma 
oportunidade de aprofundar o mer-

cado de capitais, visando potencia-
lizar seu papel como hub financei-
ro, aproveitando suas características 
como jurisdições pequenas, estáveis 
e abertas. Para nós, a situação é 
oposta: temos um país continental, 
com vários desafios ainda na demo-
cratização do mercado de crédito e 
de capitais, e esse será nosso objeti-
vo inicial.” Araujo ressalta que, além 
de facilitar transações financeiras, o 
universo da tokenização de ativos 
permite abrir o acesso a alternati-
vas de investimento que hoje são 
restritas a poucas pessoas. Ao poder 
fragmentar esses ativos, e baratear 
os processos, a tecnologia na qual o 
real digital se insere colaborará para 
que mais pessoas tenham acesso a 
mais opções.  

Cautela e caldo de galinha
Hendel, da Accenture, ressalta que 
o sucesso das CBDCs dependerá, 
em alguma medida, da harmoni-
zação das legislações dos diferentes 
países em relação a criptoativos de 
maneira geral. “Imagine, por exem-
plo, quando o Fed começar a emitir 
o digital dollar, o potencial impacto 
que poderá trazer. Terei uma moeda 
digital com valor pareado ao dólar, 
que em questão de segundos pode 
estar espalhada no mundo e ser usa-
da como lastro de operações e como 
diferentes países que têm legislações 
de câmbio, controle de entrada de 
capital, que taxam eventualmente 
entrada e saída de capitais. Como 
estes vão lidar com operações que 
não têm um reporte automático, 
um mecanismo transparente de 

Bitcoin: avanço das 
criptomoedas fez bancos 
centrais acenderem o alerta 
sobre possíveis riscos ao 
sistema financeiro.
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comunicação?”, questiona, pre-
nunciando um longo caminho de 
assinatura de convênios, tratados, 
nesse caminho de construção de 
uma governança dessas operações 
envolvendo uma tecnologia que, 
por essência, é global.

Para Hendel, com exceção de 
alguns países como a China, que 
já operam moedas digitais, ainda 
que em escala reduzida, qualquer 
BC que fixe uma data de emissão 
de CBDCs para antes de 2024 pos-
sivelmente irá rever seus planos. 
“Quando se começa a aprofundar 
no tema, ver suas implicações e ra-
mificações, entende-se que é difícil 
garantir um horizonte para um pro-
jeto tão complexo.” As potenciali-
dades de um sistema descentraliza-
do, reitera, são muitas. Como citam 
Bianor Cavalcanti e Guilherme 
Garcia Marques, professor e analis-

ta da FGV (leia artigo na pág. 60), 
dependendo do caminho dessa go-
vernança, as CBDCs poderão, por 
exemplo, influenciar a dinâmica 
geopolítica ao abrir rotas de fuga 
de potenciais sanções financeiras, 

em geral relacionadas ao banimento 
de países do sistema Swift. Araujo 
considera, entretanto, que o avan-
ço das CBDCs tende a promover 
uma nova coordenação entre os en-
tes regulados, criando novos tipos 
de bloqueio operados diretamente 
dos bancos centrais. “Mas as moe-
das privadas continuarão sendo um 
problema nesse sentido, até que se 
aprimore a regulação”, diz.

A corrida para os criptoativos 
acontece, em geral, em países que 
passam por situação de estresse.. 
“Hoje se pode converter em segun-
dos ativos em moeda digital lastre-
ada em dólar e se proteger contra 
qualquer tipo de variação, imposi-
ção de sanções ou bloqueios. Pois, 
uma vez que se entra nessas redes, 
nenhum Estado nacional conse-
gue bloquear. Esse é um receio que 
todo BC tem, de perda de controle”, 

Fonte: Investing.com.
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diz. Casos recentes são ilustrativos. 
A guerra na Ucrânia promoveu um 
pico de transações em criptomoe-
das, com muitos russos e morado-
res do Leste Europeu buscando se 
proteger dos impactos financeiros 
do conflito. “Ainda que em menor 
grau, temos outro exemplo, da vizi-
nha Argentina. Lá, o governo impôs 
restrições à negociação de ativos di-
gitais justamente porque parcela da 
população estava se refugiando nesse 
ativo para se proteger da inflação”, 
cita Hendel. Outro caso menciona-
do pelo especialista da Accenture é 
o da Nigéria, onde uma parte da po-
pulação converteu sua poupança do 
naira para a bitcoin. “O BC identifi-
cou uma fuga de capitais no próprio 
território, e proibiu as exchanges de 
operar no país, pois identificaram 
perda de valor da moeda nacional e, 
temiam perder o controle da política 
monetária”, diz. 

O fato de tanto o crescimento do 
mercado quanto da regulação corre-
rem em paralelo tem gerado situa-
ções sui generis, como o da própria 
China, que impulsiona seu projeto 
de moeda digital, mas não reconhe-
ce ativo digital como título de valor 
mobiliário. “Até o ano passado, o 
país era o maior minerador (processo 
que garante a segurança das transações 
de criptoativos) de bitcoin do mundo 
e um dos grandes centros de nego-
ciação, até o governo chinês proibir 
qualquer operação de compra e ven-
da de ativos digitais que não fosse o 
yuan”, cita Hendel. Mas ressalta a 
importância do papel da regulação, 
de forma equilibrada, para a promo-
ver a segurança sem bloquear o po-
tencial inovador da tecnologia.

No Brasil, as bases para a regu-
lação de criptoativos tramita na 
Câmara, com o PL 4401/22. Paiva, 
da FGV Direito SP, diz que a pro-

País Moeda Motivação

China Digital yuan

Crescimento de formas de pagamento alternativas 
em resposta à redução do uso de dinheiro físico;  
crescimento das criptomoedas; grande exclusão 
digital; busca de status de moeda de reserva 
internacional

Bahamas The Sand Dollar

Alto uso do dinheiro físico; grande exclusão digital 
e intermediação; alta penetração de smartphones; 
estimular o uso da moeda local em alternativa ao 
dólar americano

Nigéria eNaira

Aumentar a coleta de impostos; promover 
inclusão financeira; permitir pagamento do 
governo aos cidadãos; reduzir custos de 
processamento; aumentar a disponibilidade 
do dinheiro; promover sistema de pagamentos 
resiliente; melhorar pagamentos internacionais

Fonte: Accenture.

Países mais avançados na 
implementação de moeda digital

Buenos Aires: inflação alta 
estimulou argentinos a 
refugiar-se nas criptomoedas
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posta está bem alinhada com a de 
outros países. “Em primeiro lugar, 
ele esclarece o que é ativo virtual, 
ressaltando que no caso de ativos 
com valor mobiliário, ativos finan-
ceiros, por exemplo, não se altera a 
competência regulatória da CVM. 
A partir daí, a lei trata de não regu-
lar os ativos virtuais em si, para não 
inibir a tecnologia que surgir, mas 
as prestadoras de serviço de ativos 
virtuais – que na sigla internacional 
são conhecidas como VASPs, virtu-
al asset service providers –, das quais 
fazem parte as exchanges”, explica. A 
lei define que somente pessoas jurí-
dicas podem exercer essa atividade, 
e prevê um procedimento simpli-
ficado para empresas menores que 
estão entrando no mercado. E prevê 
um regulador – que será delegado 
por decreto pelo Poder Executivo 
– que se espera ser um papel coor-
denado entre BC e CVM, que é a 

esfera regulatória quando se trata de 
valores mobiliários.

A lei deverá observar a promoção 
da livre concorrência, da poupança 
popular, procedimentos de combate 
à lavagem de dinheiro e financia-
mento ao terrorismo, além de boas 
práticas de governança. “Em tese, 
ficará mais seguro para quem dese-
ja investir nesse mercado”, diz. “No 
caso das prestadoras de serviços, 
também será positivo, na medida em 
que mitigará a concorrência interna-
cional – por exemplo, de empresas 
em offshores que fogem de regulação 
–, e de prestadoras menos sérias, que 
não alertam o investidor do risco 
para não afastá-lo do negócio.”

Para Guilherme Forma Kafkle, 
professor da FGV Direito SP, ao 
passar pelo Senado, o projeto perdeu 
alguns pontos fortes, como o de pre-
ver incentivos fiscais ao uso de ener-
gia limpa, o que estimularia o setor 

Fonte: Banco Central do Brasil.
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a buscar alternativas para a atividade 
de mineração, alta consumidora de 
energia, com menos impacto. “Um 
ponto que o texto não aborda, e que 
considero importante de ser tratado, 
é o da responsabilidade das empresas 
com sua comunicação sobre o inves-
timento em criptomoedas”, diz Ka-
fkle. Ele lembra que os investidores 
em criptoativos no Brasil – que, em 
estatísticas pouco precisas, se equi-
param em número de CPFs com o 
dos que operam na bolsa de valores 
– é em sua maioria de perfil jovem, 
menos avessos a riscos em busca de 
altos ganhos, e que têm entre suas 
fontes de informação redes sociais, 
podcasts e grupos de mensagens onde 
a comunicação nem sempre prima 
pela cautela. “Seria importante, em 
nome da educação financeira dos in-
vestidores, responsabilizar os atores 
do mercado por falsas promessas de 
lucro rápido”, diz. 
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A emergência das criptomoedas, a 
partir de 2009, trouxe consigo se-
mentes de uma revolução capaz de 
abrir caminho ao que diversos espe-
cialistas denominam de “uma nova 
era do dinheiro” – ainda que algu-
ma confusão, motivada por uma 
certa dose de negligenciamento dos 
fatos históricos, econômicos e geo-
políticos, possa imperar em análises 
mais entusiasmadas.

É o exemplo de quem advoga que 
essa “nova era do dinheiro” desem-
bocará na suplantação das moedas 
nacionais pelas criptomoedas, em 
sua estrutura neutra, descentralizada 
e criptografada, como se, geopoliti-
camente, as moedas nacionais se res-
tringissem tão somente ao seu papel 
de meios de troca, unidades de con-
ta e reservas de valor. Uma avaliação 
da operacionalização unilateral do 
dólar como instrumento de poder e 
coerção por parte dos Estados Uni-
dos após o 11 de setembro de 2001, 
mais extensivamente aplicada contra 
o Irã, em 2007 e 2012, e mais recen-

das criptomoedas, receando suas ca-
racterísticas descentralizadas, cripto-
grafadas e independentes do controle 
governamental, em seus potenciais 
riscos para o financiamento e a ope-
racionalização de atividades ilegais, 
adapta suas mesmas tecnologias para 
dar origem ao e-RMB, versão total-
mente digital de sua própria moeda 
fiduciária, o renminbi, sob controle 
direto do Banco Central chinês.

Lançado como meio de pagamen-
to oficial ainda este ano, durante as 
Olimpíadas de Inverno de Pequim, 
o e-RMB não só possibilitará ao 
governo da China um controle di-
reto irrestrito de suas transações in-
ternas – inclusive prevenindo ações 
fraudulentas ou até mesmo banindo 
operações de compra de produtos 
considerados indesejáveis –, mas 
principalmente uma rota de fuga 
para potenciais sanções financeiras 
por parte dos Estados Unidos, uma 
vez que viabilizaria transações inter-
nacionais não restritas aos caminhos 
financeiros ancorados no principal 

A emergência das  
moedas digitais

Bianor Scelza Cavalcanti
Professor da Fundação Getulio Vargas

Guilherme R. Garcia Marques
Analista da Fundação Getulio Vargas

temente contra a Rússia, no contexto 
da guerra na Ucrânia, é a evidência 
mais cabal de como uma moeda he-
gemônica pode servir plenamente aos 
interesses estratégicos e de segurança 
nacional de seu emissor.

Ao excluir esses países do acesso 
aos fluxos internacionais de divisas 
e créditos e congelar seus ativos no 
exterior, intermediação de guerra fi-
nanceira cunhada de “bomba-dólar”, 
os Estados Unidos se mostraram ca-
pazes de produzir efeitos potencial-
mente destrutivos sobre as econo-
mias alvo, desestruturando cadeias 
produtivas e de distribuição de bens 
e serviços com grande eficiência. É 
altamente improvável que um país 
que detenha tamanho poder renun-
cie a ele sem dramáticas resistências 
e consequências.

Por outro lado, a arbitrariedade 
desse poder suscitou profundas des-
confianças no que concerne à segu-
rança financeira de diversas nações. É 
o caso da China, que ao mesmo tem-
po em que age para censurar o uso 
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sistema de comunicações interbancá-
rias transfronteiriças: a rede SWIFT, 
sob supervisão direta de entidades 
europeias e americanas, incluindo aí 
o Federal Reserve.

Hoje, de acordo com dados do 
think tank norte-americano Atlan-
tic Council, cerca de 90 países, res-
ponsáveis por mais de 90% do PIB 
global, estudam a implantação de 
suas respectivas Central Bank Digital 
Currency (CBDC). É nesse sentido 
que a emergência das criptomoedas 
abriu caminho para uma “nova era 
do dinheiro”: embora estas possam 
coexistir futuramente com as moedas 
nacionais, sobretudo dentro de uma 
estrutura regulada voltada a uma 
maior segurança jurídica e prevenção 
de crimes, suas inovações tecnoló-
gicas hoje se encontram nos funda-
mentos de uma importante transição 
financeira já considerada irreversível 
– ainda que, caiba dizer, estejamos 
longe de apregoar o fim definitivo do 
dinheiro físico.

O Brasil, por meio de seu Ban-
co Central, tem acompanhado de 
perto o dinamismo das inovações 
nessa área e já prevê a chegada de 
sua própria CBDC, o real digital, 
para 2024 – iniciativa que começa 
a ganhar forma por meio do Projeto 
de Lei Complementar (PLP) 9/22. 
Passível de ser amplamente utiliza-
do para operações de pagamentos, 
compras, transações e investimen-
tos, o real digital poderá abarcar di-
versas funcionalidades proporciona-
das pelos avanços da programação, 
do 5G, da inteligência artificial, 
da internet das coisas, dos contra-
tos inteligentes, do open banking e 

do big data, legando ao país níveis 
superiores de eficiência e oferta nas 
transações e serviços financeiros. 

Paralelamente, a adequada regula-
mentação do real digital pelo Banco 
Central permitirá ao país garantir 
condições propícias para a consecu-
ção da segurança jurídica que hoje 
tanto faz falta aos criptoativos des-
centralizados, despontando, assim, 
como um elemento de permanente 
risco em suas operações.

As potencialidades inerentes aos 
CBDC, em geral, e ao real digital, em 
particular, ainda se encontram imer-
sas em grandes incertezas, inclusive 
no que se refere ao papel de diversos 
atores institucionais, públicos e pri-
vados, no que tange a sua definitiva 
operacionalização. Sabe-se desde já, 
contudo, que suas enormes impli-
cações esbarrarão apenas nos limites 
inimagináveis do acelerado desenvol-
vimento tecnológico e do crescente 
processo de digitalização global atu-
almente em curso. 

Cerca de 90 países, 

responsáveis por mais 

de 90% do PIB global, 

estudam a implantação  

de suas respectivas  

Central Bank Digital 

Currency (CBDC)
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A pandemia da Covid-19 acelerou 
o processo de digitalização de paga-
mentos no Brasil e em diversos pa-
íses, fenômeno que já vinha sendo 
impulsionado pela evolução tecno-
lógica e pela mudança progressiva do 
comportamento dos consumidores. 
Diferentes demandas tecnológicas e 
a perspectiva de redução do uso do 
dinheiro físico têm levado diversos 
bancos centrais a considerar a emis-
são de uma moeda digital de Banco 
Central (CBDC).

No Brasil, as iniciativas mais con-
cretas foram iniciadas quando, por 
intermédio da Portaria no 108.092, 
de 20 de agosto de 2020, o BC cons-
tituiu um grupo de trabalho interde-
partamental, de natureza consultiva, 
para realizar estudo sobre eventual 
emissão de moeda digital. Em 2021, 
as diretrizes para o CBDC brasilei-
ro, denominado “real digital”, foram 
apresentadas. Entre suas caracterís-
ticas, a previsão de uso no varejo, 
distribuição intermediada pelos par-
ticipantes do sistema de pagamentos, 
e ausência de remuneração. A atual 
expectativa é que o real digital esteja 
em operação em 2023. 

O fenômeno da digitalização dos 
pagamentos e a emissão de um real 

da mediana da amostra (R$ 40,00), o 
dinheiro físico é usado em impressio-
nantes 85% das transações. Entre os 
entrevistados que ganham até dois sa-
lários mínimos, 87% das compras são 
feitas em dinheiro. Na Região Norte, 
30% dos respondentes não têm conta 
bancária e 80% nunca usaram o celu-
lar para pagamentos.1

A amostra considera apenas mu-
nicípios com mais de 100 mil habi-
tantes, em que presumidamente há 
melhor infraestrutura para pagamen-
tos eletrônicos. E torna evidente que 
a realidade média brasileira não é a 
dos grandes centros, assim como a 
realidade do brasileiro médio não é 
a do economista ou pesquisador que 
escreve sobre o futuro do dinheiro. 
Compreender o papel do dinheiro 
físico exige substituir o senso comum 
pela análise atenta dos dados que a 
realidade brasileira nos traz.

Fatores heterogêneos
Talvez o maior limitador para o hype 
seja exatamente o ambiente hetero-
gêneo no Brasil. A digitalização de 
pagamentos não está associada ape-
nas ao fator tecnológico. Renda, edu-
cação, infraestrutura, cultura e faixa 

O real digital e os  
desafios do Brasil real

Rodrigo da Silva Ferreira
Mestre em administração pública pela FGV Ebape

digital, entretanto, devem ser com-
preendidos com duas cautelas princi-
pais. A primeira é afastar o problema 
da “miopia tecnológica”, ou, mais 
precisamente, do anacronismo pre-
sente no julgamento do potencial de 
uma CBDC de acordo com a reali-
dade social, tecnológica e econômica 
do presente, e não à luz do contexto 
futuro para o qual ela é projetada. As 
CBDCs são a solução estudada hoje 
para problemas cujo impacto será 
mais relevante no futuro, em arenas 
digitais em que o dinheiro será rele-
vante, mas o dinheiro físico, por sua 
própria natureza, será inaplicável.

A segunda cautela é a oposta, ou 
seja, afastar a euforia (ou o hype) que 
produz a tendência de superestimar 
o potencial de determinadas soluções 
tecnológicas apesar de limitações pro-
duzidas pela realidade objetiva. E o 
melhor remédio para a euforia é a ob-
servação atenta da realidade objetiva.

Tragamos a realidade para a discus-
são. Em pesquisa realizada pelo BC e 
publicada em 2021, os resultados dos 
diários de pagamentos indicam que 
77% do valor das compras realizadas 
pelos cidadãos utiliza o dinheiro em 
espécie como meio de pagamento. 
Nas compras de baixo valor, abaixo 
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etária desempenham papéis impor-
tantes. Diferentemente do fenômeno 
em alguns países europeus, em que a 
preferência pelo dinheiro físico está 
associada a questões como privacida-
de, parcela significativa dos brasileiros 
não dispõe dos recursos necessários 
para abandonar o dinheiro físico ain-
da que estivessem dispostos. E sub-
sistem gargalos relevantes de infraes-
trutura sem solução de curto prazo: 
enquanto se anuncia o lançamento de 
redes 5G em algumas áreas de gran-
des cidades, há municípios inteiros 
ainda desprovidos de fibra iluminada 
ou de cobertura 4G relevante.

Assim como ignorar as demandas 
futuras de dinheiro digital progra-
mável pode levar a equívocos dos 
bancos centrais – e daí a importân-
cia dos estudos relacionados a uma 
CBDC –, subestimar a demanda 
futura de dinheiro físico pode levar 
a equívocos ainda maiores, já que a 
população atingida é mais vulnerável 
e não teria acesso a alternativas de 
pagamento. A indisponibilidade de 
dinheiro físico sem que os diversos 
pressupostos para a digitalização de 
pagamentos estejam atendidos leva-
ria a impactos econômicos e sociais 
extremamente negativos.  

Garantir a disponibilidade de nu-
merário em um país continental e 
heterogêneo como o Brasil, enquan-
to a cadeia produtiva de cédulas e 
moedas também reposiciona seus 
investimentos, não é simples. As 
principais exportadoras de moedas 
metálicas são estatais que vendem 
capacidade excedente, e cerca de 
90% da produção global de cédulas 
ocorre em gráficas estatais. Enquan-
to isso, os fabricantes privados têm 
reorientado suas prioridades. A De 
la Rue, principal fabricante privada 

de cédulas no mundo, já sinaliza 
expressamente sua estratégia de au-
mento de lucratividade pela adoção 
de uma taxa maior de utilização em 
um menor número de fábricas.2

Países de demanda elevada como 
o Brasil, sem autossuficiência, se tor-
nariam dependentes de estatais es-
trangeiras para assegurar o próprio 
meio circulante. Isso é visto pelos 
principais bancos centrais como ina-
ceitável, razão pela qual todos os pa-
íses da OCDE com PIB superior a  
US$ 1 trilhão preservam casas de mo-
eda estatais, independentemente do 
grau de liberdade econômica. Em um 
ambiente de disponibilidade privada 
progressivamente incerta, a autossufi-
ciência para a produção e emissão de 
dinheiro físico se tornou um requisi-
to de soberania monetária. 

E a questão não se restringe à ca-
pacidade produtiva. Uma das me-
didas de pressão contra o regime 
de Muammar Kadafi, na Líbia, foi 
o embargo à remessa das cédulas de 
dinares líbios – em valor equivalen-
te a £ 1 bilhão – que haviam sido 

encomendadas junto à De la Rue, 
impressora privada inglesa.3 A autos-
suficiência impede que a emissão de 
dinheiro por um país seja vulnerável 
à interferência de outros.

No caso do real, a autossuficiên-
cia é garantida pela Casa da Moeda 
do Brasil, retirada do programa de 
privatizações em 2021. A preserva-
ção de autossuficiência estatal para 
a produção de numerário manteve o 
Brasil alinhado às salvaguardas ado-
tadas por todos os países liberais de 
porte econômico semelhante ou su-
perior. E a salvaguarda será cada vez 
mais necessária.

Outra faceta do hype é a ideia de 
que, com o dinheiro totalmente di-
gital – ou seja, com a efetiva desmo-
netização do dinheiro físico – seria 
possível combater crimes e imple-
mentar novas ferramentas de política 
monetária. Há a ideia de que a tran-
sação anônima proporcionada pelo 
dinheiro físico viabiliza a evasão fiscal 
mediante subdeclaração de receitas, 
bem como outras atividades crimi-
nosas relevantes como o tráfico de 
drogas, corrupção política e explora-
ção de imigrantes. Além disso, o fim 
do dinheiro físico viabilizaria políti-
cas monetárias diferenciadas, como a 
adoção de taxas de juros negativas em 
contextos de quantitative easing. Ao 
eliminar o dinheiro físico – cuja taxa 
é zero –, taxas negativas estimulariam 
o consumo e os investimentos.4

Essa visão carrega duas falhas 
graves. A primeira é que a propos-
ta desconsidera que criminosos são 
“oponentes conscientes”, e que, nessa 
qualidade, são capazes de uma rea-
ção adaptativa às políticas públicas.5 
A segunda é que a análise da desmo-
netização sobre atividades criminosas 
ou o potencial teórico de novas fer-

Demandas tecnológicas e a 

perspectiva de redução do 

uso do dinheiro físico têm 

levado diversos bancos 

centrais a considerar a 

emissão de uma moeda 

digital de Banco Central 
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ramentas monetárias deve considerar, 
também, os efeitos colaterais em ati-
vidades lícitas.

Impactos na economia
Na experiência de desmonetização 
parcial promovida pela Índia em 
2016, e que abrangeu apenas de-
terminadas taxas de cédulas, hou-
ve elevado impacto negativo para a 
economia, sem impacto efetivo nas 
atividades criminosas. O governo in-
diano estimava que 5 dos 16 trilhões 
de rúpias em circulação (31%) se 
tornariam inúteis por serem fruto de 
ilícitos. Na prática, entretanto, 99% 
das cédulas desmonetizadas retor-
naram aos bancos. Trata-se de uma 
clara demonstração de que oponen-
tes conscientes se adaptam. Estima-
se que cerca de quatro toneladas de 
ouro tenham sido negociadas na Ín-
dia em apenas 48 horas após a divul-
gação da desmonetização.6

Além disso, o efeito da desmo-
netização forçada sobre a população 
mais vulnerável e pequenos negócios 
é devastador. Daí porque os modelos 
teóricos de desmonetização pressu-
põem, em regra, o estabelecimento 
de uma linha de corte entre as cédulas 
de alta denominação – consideradas 
predominantemente maléficas, com 
uso reduzido na economia formal – 
e as cédulas de baixa denominação 
– consideradas necessárias e de uso 
elevado na economia formal. Esse 
ponto de corte estaria, atualmente, 
no equivalente a US$ 50,7 valor sem 
correspondente na economia brasi-
leira. A ideia de que o CBDC per-
mitiria desmonetizar o dinheiro físi-
co, portanto, não encontra respaldo, 
seja no campo fático, seja no teórico 
mais robusto. 

Em última análise, o real digital 
não objetiva e nem se presta a substi-
tuir o dinheiro físico. Sua finalidade é 
assegurar uma moeda fiduciária capaz 
de operar diretamente nos ambientes 
em que é necessário não apenas um 
pagamento instantâneo, mas uma 
moeda digital programável que pode-
rá ser aplicada em inúmeras tecnolo-
gias que hoje são embrionárias, mas 
que tendem a se tornar amplamente 
utilizadas no futuro. 

Ao mesmo tempo, o Brasil real 
impõe que, ao menos no futuro pre-
visível, haja disponibilidade de di-
nheiro físico para suportar a grande 
demanda dos cidadãos brasileiros 
que não terão feito a transição para 
os pagamentos digitais, não necessa-
riamente por limitações tecnológicas, 
mas pelas restrições de renda, edu-
cação, faixa etária, infraestrutura ou 
cultura. Os problemas estruturais que 
limitam a digitalização de pagamen-
tos no Brasil não apresentam solução 
de curto prazo.

O real digital e o real físico, por-
tanto, são soluções complementares 

para problemas complementares. 
Ambos são potencialmente úteis para 
o desenvolvimento social e econômi-
co, e devem receber o olhar atento 
dos reguladores e dos formuladores 
de políticas públicas. A miopia tec-
nológica pode importar a dependên-
cia futura de tecnologias com menor 
segurança para os cidadãos em detri-
mento de uma moeda estatal progra-
mável. Por outro lado, a euforia por 
novidades tecnológicas pode ofuscar 
a realidade brasileira, cujos dados 
apontam uma elevada dependência 
do dinheiro físico ainda por muito 
tempo. O real digital e o real físico, 
como instrumentos complementares 
e não mutuamente excludentes, pa-
recem prover o melhor caminho para 
os desafios do Brasil real. 

1BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório 
2157/2021 – Decem/Didef, de 24 de junho de 
2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/
content/estabilidadefinanceira/Publicacoes_
SPB/Relatorio_Decem_2157 _2021.pdf. Acesso 
em: 8 ago. 2022.

2DE LA RUE. 2022 annual report. Disponível em: 
https://www.delarue.com/investors/results-
and-reports. Acesso em: 8 ago. 2022.

3Ver David Cameron’s Libyan war: why the PM 
felt Gaddafi had to be stopped. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/politics/2011/
oct/02/david-cameron-libyan-war-analysis. 
Acesso em: 8 ago. 2022.

4ROGOFF, K. S. Idem. p. 124.

5SPARROW, M. H. The character of harms: opera-
tional challenges in control. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2008.

6SELVARAJ, M. Demonetisation: a boon or 
bane. International Journal of Research in Com-
merce & Management, v. 8, Issue 2 (Feb.), 2017. 
Disponível em: https://ijrcm.org.in/article_info.
php?article_id=7370. Acesso em: 8 ago. 2022.

7Ver ROGOFF, K. S. op. cit., e SANDS, P. Making it 
harder for the bad guys: The case for elimina-
ting high denomination notes. M-RCBG Associa-
te Working Paper, n. 52, 2016. Disponível em:
ht tps : //w w w. hk s . har v ard .e du /ce nte r s /
mrcbg/publications/awp/awp52. Acesso em: 
8 ago. 2022.
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Notas
Nessa seção são publicados os índices da FGV mais utilizados pelo mercado, como o IGP-M, o 
IPC e o INCC, com as variações no ano e em 12 meses já calculadas. 

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 31/10/2022

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

Set.                   1.148,811  -1,22 5,54 7,94 1.173,793 -0,95 6,61 8,25 1.391,818 -1,68 5,92 8,33 1.045,616 0,09 8,66 10,70
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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

Set. 697,195 0,02 2,62 5,13 511,857 949,877 1270,327 6.603,94 -0,32 4,32 7,19 6.370,34 -0,29 4,09 7,17
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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

 102,1 99,5 100,9 103,2 81,9

2015 430,162 – 8,44 11,07 – 370,42 389,15

2016 469,422 – 9,13 6,54 – 444,41 456,48

2017 483,489 – 3,00 2,27 – 425,07 434,88

2018 496,066 – 2,60 3,02 – 440,26 444,49

2019 515,589 – 3,94 4,40 – 480,25 490,41

2020       

Jan. 527,874 0,29 0,29 4,10 0,64 507,13 517,51

Fev. 528,434 0,11 0,39 3,64 0,12 505,55 519,76

Mar. 528,970 0,10 0,50 3,22 - 533,65 518,50

Abr. 527,362 -0,30 0,19 2,61 - 544,34 556,25

Mai. 526,085 -0,24 -0,05 2,38 - 558,81 556,36

Jun. 528,134 0,39 0,34 2,62 - 512,84 547,03

Jul. 529,429 0,25 0,58 2,73 - 505,72 524,74

Ago. 533,554 0,78 1,37 3,19 - 529,76 539,95

Set. 539,531 1,12 2,50 4,34 - 563,75 563,35

Out. 545,957 1,19 3,72 5,41 - 592,25 595,87

Nov. 551,590 1,03 4,79 5,78 - 629,63 629,18

Dez. 555,921 0,79 5,62 5,62 - 621,09 631,46

2021       

Jan. 560,717 0,86 0,86 6,22 - 644,00 654,15

Fev. 561,979 0,23 1,09 6,35 - 629,82 639,47

Mar. 565,962 0,71 1,81 6,99 - 612,56 626,00

Abr. 568,444 0,44 2,25 7,79 - 622,04 632,61

Mai. 570,780 0,41 2,67 8,50 - 622,76 636,40

Jun. 575,378 0,81 3,50 8,95 - 619,24 626,76

Jul. 581,272 1,02 4,56 9,79 - 621,34 640,51

Ago. 589,620 1,44 6,06 10,51 - 634,18 650,50

Set. 596,263 1,13 7,26 10,52 - 643,06 673,45

Out. 602,199 1,00 8,32 10,30 - 673,85 693,79

Nov. 606,530 0,72 9,10 9,96 - 665,60 692,27

Dez. 610,004 0,57 9,73 9,73 - 666,26 690,51

2022       

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

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

Set. 645,170 0,12 5,76 8,20 - 714,14 750,74
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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 87,10 -15,08 -11,11 87,77 88,49

Fev. -0,55 -1,19 78,86 87,51 -8,33 -10,47 80,12 88,29

Mar. -1,66 -0,99 77,89 80,51 -5,85 -9,53 83,25 88,68

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

Mai. -11,30 -5,39 71,17 69,84 -3,15 -6,29 81,67 81,48

Jun. -10,84 -5,62 78,38 76,75 -2,82 -5,15 86,50 86,22

Jul. -9,55 -5,64 90,99 83,64 -2,16 -4,26 97,64 93,32

Ago. -8,55 -5,68 93,90 86,27 -2,10 -4,25 100,45 94,57

Set. -7,09 -5,43 95,37 88,55 -2,35 -4,38 94,06 89,81

Out. -6,27 -5,51 97,34 89,74 -2,76 -4,25 92,82 87,45

Nov. -5,47 -5,16 90,22 90,26 -3,34 -4,18 84,06 84,34

Dez. -4,45 -4,45 83,33 90,45 -3,38 -3,38 90,25 86,68

2021        

Jan. 2,36 -4,21 81,91 91,28 0,31 -1,96 88,04 89,77

Fev. 1,33 -4,17 79,08 89,53 -3,02 -2,49 74,78 87,23

Mar. 4,35 -3,09 86,09 87,32 -2,01 -2,45 83,28 87,83

Abr. 10,54 1,17 81,29 85,84 -0,62 -2,82 83,78 89,49

Mai. 13,17 4,90 88,35 86,82 1,80 -1,49 91,18 90,81

Jun. 12,99 6,65 87,89 86,60 2,19 -1,07 90,02 90,54

Jul. 11,03 7,04 92,28 85,11 1,38 -1,45 94,93 90,10

Ago. 9,31 7,24 93,38 85,06 0,98 -1,41 99,02 93,12

Set. 7,55 6,46 91,49 84,67 1,25 -0,76 97,11 92,41

Out. 5,74 5,66 89,73 84,24 0,62 -0,61 88,39 84,08

Nov. 4,74 5,02 86,29 84,37 0,96 0,54 87,93 87,31

Dez. 3,93 3,93 79,21 86,61 1,03 1,03 91,83 88,35

2022        

Jan. -7,30 3,14 75,93 85,02 -6,97 0,42 81,90 83,20

Fev. -5,71 2,79 75,87 85,59 -3,18 1,02 75,74 88,28

Mar. -4,37 1,80 84,49 86,11 -1,76 1,10 84,12 88,91

Abr. -3,41 -0,32 80,89 86,26 -1,31 0,82 83,80 89,09

Mai. -2,57 -1,91 88,84 86,58 -2,80 -0,78 83,71 84,10

Jun. -2,19 -2,83 87,52 86,25 -3,20 -1,54 85,43 85,93

Jul. -1,91 -2,98 91,96 86,73 -3,24 -1,59 91,65 87,95

Ago. -1,28 -2,68 95,95 86,21 -3,81 -2,14 91,79 84,81
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Indicadores industriais - 1A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada.  A série reformulada 
tem início em janeiro de 2002. 2De 2002 a 2015, média do ano. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base 

Fixa com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo 

semi e Não 

Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

Código FGV 
Dados

1416148 1416151 1416156 1416157 1416153 1416155 1416152 1416154 1416158 1416159 1416161 1416162

2015 -9,84 – 88,81 88,86 84,89 83,88 79,64 102,63 94,56 97,81 75,98 92,85 77,37 95,08

2016 -5,98 – 83,50 83,44 79,76 74,03 75,71 93,95 91,61 100,14 68,21 86,85 66,23 92,10

2017 2,23 – 85,37 85,56 83,52 76,13 80,41 90,03 92,30 103,42 72,43 88,32 75,00 92,90

2018 1,11 – 86,31 86,32 86,93 78,78 78,42 90,66 93,07 108,58 77,58 88,41 80,90 92,61

2019 0,19 – 86,48 86,46 84,38 79,00 77,91 92,22 97,00 104,52 77,10 86,49 82,62 93,55

2020              

Jan. 1,55 0,50 79,05 86,78 83,32 79,98 78,16 98,71 99,97 105,79 66,02 81,49 71,83 84,21

Fev. 0,59 0,17 78,71 87,29 87,11 80,17 79,70 98,86 103,01 107,52 71,57 79,07 76,75 81,93

Mar. -1,07 0,25 77,21 79,32 81,29 71,39 63,33 97,66 79,43 107,05 69,50 79,67 68,88 79,39

Abr. -9,13 -2,28 57,70 61,88 57,96 51,25 39,00 82,29 55,36 107,40 37,74 66,78 13,06 66,32

Mai. -12,35 -5,26 69,85 68,20 62,47 57,68 44,60 95,08 81,45 98,69 52,83 77,03 27,49 76,97

Jun. -11,88 -5,69 77,36 75,78 64,86 63,95 58,18 91,66 106,08 100,86 59,45 82,52 47,87 85,08

Jul. -10,51 -5,83 90,16 82,45 74,60 73,94 71,90 95,85 108,43 104,10 70,76 95,22 71,79 94,94

Ago. -9,40 -5,88 93,07 85,79 76,82 74,75 79,35 101,15 104,71 105,62 72,90 98,21 82,06 95,87

Set. -7,71 -5,58 95,53 88,87 81,48 83,68 83,28 101,21 106,40 109,48 80,12 96,91 86,67 101,36

Out. -6,73 -5,68 97,91 89,92 84,60 87,72 87,15 98,68 106,28 108,14 87,86 97,38 90,10 104,60

Nov. -5,75 -5,29 90,99 90,80 86,40 90,16 87,71 97,86 108,52 109,16 86,96 88,77 86,59 97,60

Dez. -4,60 -4,60 82,46 90,71 99,20 93,64 93,95 96,47 101,80 106,38 80,43 84,05 72,23 86,96

2021              

Jan. 2,64 -4,51 81,14 91,09 89,66 92,97 95,15 94,52 99,59 110,53 77,31 83,99 69,09 83,33

Fev. 1,90 -4,39 79,62 89,61 91,23 95,21 88,11 95,78 97,95 110,54 82,39 79,45 70,40 80,51

Mar. 5,20 -3,18 86,44 87,25 90,36 94,51 82,91 98,06 90,98 110,33 90,63 87,74 77,12 83,94

Abr. 12,13 1,71 80,97 85,32 90,72 93,98 77,66 87,28 95,26 108,47 83,98 83,78 69,56 78,57

Mai. 14,80 5,78 88,00 86,29 93,84 94,24 77,56 90,19 99,60 108,86 90,54 91,12 68,96 88,06

Jun. 14,53 7,72 87,62 86,35 95,35 95,90 76,85 94,17 104,53 107,30 90,80 91,55 63,04 86,89

Jul. 12,40 8,22 91,95 84,79 92,09 94,06 75,15 96,23 92,90 107,35 96,33 95,35 64,88 93,23

Ago. 10,48 8,45 92,67 84,48 92,05 93,48 78,69 95,60 97,95 107,81 95,56 96,31 67,34 94,94

Set. 8,43 7,46 90,78 84,04 89,54 95,99 75,92 96,15 98,78 109,57 91,87 93,46 66,61 95,73

Out. 6,43 6,52 89,90 83,90 87,34 91,68 71,18 100,21 95,94 110,71 94,85 90,84 65,12 94,15

Nov. 5,25 5,63 86,09 83,80 85,27 92,47 72,40 99,35 94,10 110,63 90,68 86,24 68,64 91,52

Dez. 4,32 4,32 77,62 86,08 86,79 92,39 72,07 99,69 96,94 113,46 83,48 80,66 60,24 80,39

2022              

Jan. -7,35 3,50 75,18 84,78 83,23 90,07 70,88 102,52 90,44 111,63 70,92 79,50 51,32 76,89

Fev. -6,03 3,03 75,89 85,15 86,95 89,49 69,71 100,38 95,91 103,84 78,64 77,43 58,55 76,98

Mar. -4,69 1,89 84,54 85,94 88,02 94,46 67,74 99,73 102,36 108,33 95,11 86,05 67,16 83,19

Abr. -3,67 -0,46 80,52 86,06 87,11 91,16 71,52 104,62 106,13 111,44 79,85 83,80 60,38 81,01

Mai. -2,54 -2,05 89,48 86,81 88,01 98,36 72,88 104,84 105,35 110,00 95,06 90,59 67,40 89,81

Jun. -2,06 -2,99 87,78 86,58 86,43 94,61 73,07 103,62 104,59 115,94 90,11 90,36 64,39 87,52

Jul. -1,74 -3,15 92,00 86,90 87,79 84,87 71,85 105,53 103,98 118,36 90,24 95,68 64,93 93,43

Ago. -0,95 -2,75 96,48 86,72 87,84 95,35 68,53 101,07 105,79 118,18 99,36 98,34 76,52 96,71
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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 19.790 19.819 -30 -2.819 -2.819 -1.494 -5.432 268 20 -7.946 16

Fev. 62,13 57,67 23.512 18.876 4.637 1.788 1.788 -1.774 -4.429 265 33 -2.407 -65

Mar. 58,61 48,69 29.398 21.806 7.592 3.885 3.885 -2.188 -6.953 268 33 -3.601 -833

Abr. 56,52 51,00 28.952 20.764 8.188 4.546 4.546 -2.240 -3.784 274 22 1.244 186

Mai. 59,62 51,42 29.694 24.694 5.000 1.034 1.034 -2.376 -4.928 352 -43 -2.682 903

Jun. 62,23 52,48 32.794 23.861 8.933 4.218 4.218 -3.162 -3.377 480 21 240 -1.101

Jul. 64,83 55,24 29.877 24.497 5.380 2.031 2.031 -2.122 -6.535 368 33 -5.425 -1.321

Ago. 61,80 53,09 30.714 26.687 4.027 -134 -134 -2.606 -5.629 337 60 -5.805 -439

Set. 64,18 53,75 28.952 24.960 3.991 468 468 -1.887 -6.534 388 26 -7.977 -2.325
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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 2.821 2.650 1.755 1.092 4.527 7.252 2.086 262.633

Fev. 11,8 55,9 63,4 2.824 2.678 1.761 1.093 4.524 7.200 2.083 261.637

Mar. 12,4 55,0 62,7 2.847 2.703 1.787 1.095 4.476 7.092 2.101 259.501

Abr. 12,7 53,2 60,9 2.878 2.730 1.825 1.102 4.417 7.125 2.119 253.852

Mai. 13,1 51,1 58,8 2.926 2.752 1.901 1.111 4.429 7.189 2.123 248.152

Jun. 13,6 49,5 57,3 2.971 2.735 1.878 1.116 4.503 7.548 2.152 244.118

Jul. 14,1 48,7 56,7 3.006 2.735 1.968 1.112 4.573 7.679 2.181 242.964

Ago. 14,8 48,5 57,0 3.002 2.737 1.940 1.097 4.616 7.756 2.173 242.010

Set. 14,9 49,0 57,6 3.004 2.737 1.953 1.081 4.668 8.030 2.147 244.583

Out. 14,6 50,0 58,6 2.960 2.740 1.863 1.051 4.661 7.789 2.116 246.409

Nov. 14,4 50,8 59,3 2.929 2.726 1.825 1.036 4.612 7.711 2.100 247.541

Dez. 14,2 51,1 59,5 2.885 2.705 1.833 1.026 4.610 7.190 2.101 245.734

2021           

Jan. 14,5 51,1 59,7 2.878 2.691 1.832 1.040 4.625 7.107 2.089 245.049

Fev. 14,6 51,1 59,8 2.852 2.658 1.771 1.041 4.689 6.830 2.082 243.228

Mar. 14,9 50,9 59,8 2.861 2.654 1.806 1.039 4.625 6.916 2.158 243.364

Abr. 14,8 51,1 60,0 2.827 2.651 1.797 1.036 4.566 6.694 2.117 241.663

Mai. 14,7 51,4 60,3 2.825 2.624 1.832 1.037 4.522 6.795 2.131 243.290

Jun. 14,2 52,1 60,8 2.782 2.638 1.810 1.031 4.471 6.647 2.039 242.949

Jul. 13,7 52,8 61,2 2.756 2.614 1.801 1.016 4.422 6.707 2.073 244.277

Ago. 13,1 53,4 61,5 2.718 2.593 1.751 1.014 4.350 6.643 2.067 243.665

Set. 12,6 54,1 61,9 2.670 2.558 1.728 999 4.226 6.560 2.039 242.686

Out. 12,1 54,6 62,1 2.630 2.520 1.641 997 4.164 6.609 2.031 241.669

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.596 2.490 1.633 991 4.122 6.487 2.018 241.130

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.574 2.475 1.633 1.003 4.120 6.154 2.023 241.310

2022           

Jan. 11,2 55,3 62,3 2.600 2.499 1.665 1.008 4.087 6.277 2.033 242.900

Fev. 11,2 55,2 62,2 2.603 2.511 1.680 1.027 4.047 6.230 2.040 242.635

Mar. 11,1 55,2 62,1 2.613 2.531 1.679 1.033 4.053 6.273 2.046 243.750

Abr. 10,5 55,8 62,4 2.603 2.533 1.737 1.029 3.998 6.054 2.047 246.130

Mai. 9,8 56,4 62,5 2.620 2.516 1.782 1.026 4.017 5.959 2.082 250.505

Jun. 9,3 56,8 62,6 2.640 2.527 1.788 1.029 4.049 6.109 2.084 254.537

Jul. 9,1 57,0 62,7 2.677 2.532 1.799 1.043 4.060 6.421 2.109 259.158

Ago. 8,9 57,1 62,7 2.700 2.567 1.783 1.044 4.090 6.644 2.106 262.350

Set. 8,9 57,2 62,7 2.737 2.598 1.794 1.045 4.141 6.722 2.142 266.731
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Tabela de correspondência dos índices econômicos que eram publicados na  
revista Conjuntura Econômica até a edição de setembro de 2021

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

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

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

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

Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

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

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

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

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

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

6 II INCC-DI - Total - Média Geral 160868

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

8 II IGP-10 209425

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FGVDADOS

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

5 III IPC/BR-DI – Brasil – DI 1431264

1 III IPC/BR-DI Alimentação 1431265

1A III IPC/BR-DI Gêneros alimentícios 1431266

1B III IPC/BR-DI Alimentação fora 1431414

2 III IPC/BR-DI Habitação 1431428

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

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

2C III IPC/BR-DI Mobiliário 1431439

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

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

2EA III IPC/BR-DI Eletrodomésticos 1431448

2EB III IPC/BR-DI Equipamentos eletrônicos 1431455

2F III IPC/BR-DI Utensílios diversos 1431460

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

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

2GC III IPC/BR-DI Material hidráulico 1431477

2GD IV IPC/BR-DI Material elétrico 1431479

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

3 IV IPC/BR-DI Vestuário 1431492

3A IV IPC/BR-DI Roupas 1431493

3B IV IPC/BR-DI Calçados 1431515

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4C IV IPC/BR-DI Cuidados pessoais 1431566

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

5A IV IPC/BR-DI Educação 1431583

5AA IV IPC/BR-DI Cursos formais 1431584

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

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

5B IV IPC/BR-DI Leitura 1431600

5C IV IPC/BR-DI Recreação 1431604

6 IV IPC/BR-DI Transportes 1431623

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

FGVDADOS

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

6B IV IPC/BR-DI Transporte próprio 1431636

6BA IV IPC/BR-DI Veículos 1431637

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

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

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

7 IV IPC/BR-DI Despesas diversas 1431659

7A IV IPC/BR-DI Fumo 1431660

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

7C IV IPC/BR-DI Comunicação 1431678

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

8A V IPC/RJ-DI Alimentação 1439878

8B V IPC/RJ-DI Habitação 1440004

8C V IPC/RJ-DI Vestuário 1440062

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

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

8F V IPC/RJ-DI Transportes 1440178

8G V IPC/RJ-DI Despesas diversas 1440211

8H V IPC/RJ-DI Comunicação 1440228

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

9A V IPC/SP-DI Alimentação 1440109

9B V IPC/SP-DI Habitação 1444241

9C V IPC/SP-DI Vestuário 1444298

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

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

9F V IPC/SP-DI Transportes 1444413

9G V IPC/SP-DI Despesas diversas 1444447

9H V IPC/SP-DI Comunicação 1444466

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

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

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

18 V IPC/PE-DI – Recife – DI  1437797

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

6 VI INCC-DI – Total – Média Geral 160868

1 VI INCC-DI – Mão de Obra 160906

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

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

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

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

35 VI Índice de Custo de Edificações 159428

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

FGVDADOS

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

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

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

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

10 VI ICC-RJ – Mão de Obra 159401

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

15 VI ICC – Belo Horizonte – Total 160957

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

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

18 VI ICC – Brasília – Total 160981

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

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

36 VI ICC – Porto Alegre – Total 161252

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

38 VI ICC – Porto Alegre – Mão de Obra 161279

48 VI ICC – Recife – Total 161287

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

50 VI ICC – Recife – Mão de Obra 161309

51 VI ICC – Salvador – Total 161317

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

53 VI ICC – Salvador - Mão de Obra 161333

54 VI ICC – São Paulo - Total 161341

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

56 VI ICC – São Paulo - Mão de Obra 161368

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FGVDADOS

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

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

65A VII INCC por estágios - DI - Serviços 1004890

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

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

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

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

70A VII INCC por estágios - DI - Auxiliar 1004912

71A VII INCC por estágios - DI - Técnico 1004913

72A VII INCC por estágios - DI - Especializado 1004914

Coluna Página Índices – Descrição
Código 

FGVDADOS

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

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

37 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação 157972

38 VIII Índice de Obras Rodoviárias - Terraplenagem 157956

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

39A VIII Índice de Obras Rodoviárias - Drenagem 1002385

39B VIII Índice de Obras Rodoviárias - Sinalização Horizontal 1002386

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

39D VIII Índice de Obras Rodoviárias - Conservação Rodoviária 1002388

39E VIII Índice de Obras Rodoviárias - Ligantes Betuminosos 1002389

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

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

42 VIII Índice de Obras Portuárias - Dragagem 159681

43 VIII Índice de Obras Portuárias - Enrocamento 159691

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

45 VIII Índice de Obras Portuárias - Linhas Férreas 159711

46 VIII Índice de Obras Portuárias - Obras Complementares 159721

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

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

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

Contato: ibre@fgv.br
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