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Carta do IBRE
6 Surpresa fiscal positiva já foi em boa parte 

consumida por novos gastos e desonerações
Os anos de 2021 e 2022 

apresentaram resultados fiscais no 

Brasil que surpreenderam de forma 

fortemente positiva os analistas. O 

resultado primário do setor público 

consolidado, em 2021 e 2022, foi de, 

respectivamente, +0,7% e +1,1% 

(estimativa) do PIB – não se observava superávit primário 

em um biênio desde 2012/13. Já a despesa federal como 

proporção do PIB ficou em, respectivamente, 18,1% e 

18,4%, chegando ao último ano do governo Bolsonaro 

abaixo do nível de 19,3% do PIB em 2018, logo antes 

de ele tomar posse (também fechando abaixo do pico 

histórico de 19,9% registrado em 2016). É preciso, no 

entanto, qualificar essa melhora das contas públicas, que 

derivou em parte expressiva de fatores positivos que não 

exatamente refletem a política fiscal corrente – embora 

seja inegável que a Reforma da Previdência aprovada 

em 2019 e a contenção real do salário mínimo nacional 

e nominal da folha dos servidores também contribuíram 

para a melhoria dos resultados fiscais.

Entrevistas
13 Inspiração comum
O pico alcançado pela produtividade brasileira no 

primeiro ano da pandemia pode ter impressionado 

os desavisados, mas não surpreendeu Fernando 

Veloso e a equipe de pesquisadores do Observatório 

da Produtividade Regis Bonelli do FGV IBRE, que já 

identificavam o efeito fugaz que a saída de trabalhadores 

informais do mercado provocaria nessa curva. Nem 

por isso Veloso deixa de lamentar a volta da tendência 

de queda de produtividade observada em 2019. O 

economista José Guilherme Reis defende a necessidade 

de se promover uma maior abertura comercial do 

país, sem a qual, afirma, os agentes econômicos não se 

esforçarão para ser mais competitivos, e não estimularão 

a produtividade brasileira. Reis também defende a 

necessidade de revisão das políticas de desenvolvimento 

produtivo vigentes, ressaltando a dificuldade, no Brasil, de 

se reformar ou eliminar medidas ineficazes. 

Capa | Perspectivas 2023
30 Arrumar a casa

Além de divergir do trabalho da 

política monetária para domar a 

inflação, quitando sua efetividade, a 

opção por uma diretriz expansionista 

que busque bombar o PIB já em 2023 

também traz o risco de prejudicar o 

potencial de crescimento do Brasil 

no longo prazo. Para diversos economistas, está claro que 

uma retomada sustentada da economia só acontecerá 

com a adoção de políticas que tenham como princípio 

a ampliação da produtividade, que há décadas cresce 

pouco no Brasil e cuja reação passa, entre outros, por uma 

macroeconomia equilibrada.

47 Homenagem a Regis Bonelli
Regis Bonelli faleceu no dia 13 de 

dezembro de 2017. Pesquisador 

do FGV IBRE, deixou um vasto e 

importante legado, e uma enorme 

legião de amigos. Dedicou sua 

trajetória profissional a investigar 

as causas da baixa produtividade 

brasileira, apontando seu papel determinante para o 

crescimento econômico do país. No dia 16 de dezembro 

último, o FGV IBRE realizou um seminário em homenagem 

aos 5 anos da morte de Regis onde foram debatidos temas 

em que Regis se debruçou durante sua vida acadêmica, 

apontando caminhos e soluções para um país mais justo. 

Nesta edição, reproduzimos os principais pontos da 

homenagem a esse grande economista. 
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Presidente empossado e ministério 
montado. O ano começa com um 
misto de esperança e apreensão. O 
temor maior é com relação à ques-

tão fiscal. A Carta do IBRE lembra que em 2021 e 2022 os 
resultados fiscais registrados no Brasil surpreenderam de for-
ma positiva, embora seja necessário quantificar essa melhora: 
o resultado primário do setor público consolidado foi positi-
vo em 0,7% e 1,1%, em 2021 e 2022, respectivamente. Para 
este ano, a grande incerteza é se o novo governo vai conseguir 
lidar com o desequilíbrio fiscal que, segundo Samuel Pessôa, 
em sua coluna Ponto de Vista, tomou rumos mais complica-
dos com “a decisão de Lula de aprovar uma PEC que elevará 
o gasto público em uns R$ 175 bilhões, sendo que R$ 150 
bilhões não têm previsão de receita compensatória e, portan-
to, impactarão diretamente o endividamento público. Para 
piorar o quadro, uns dos primeiros atos do novo governo foi 
enviar uma medida provisória (MP) mantendo por alguns 
meses a desoneração dos combustíveis, medida eleitoreira de 
Bolsonaro que deveria ter sido revertida. O custo fiscal, a de-
pender do prazo, é da ordem de R$ 40-R$ 50 bilhões”.

Sem um fiscal controlado – o ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, disse recentemente que deve enviar ao 
Congresso, ainda neste primeiro semestre, proposta de uma 

Nota do Editor

nova âncora fiscal –, não há crescimento, a inflação sobe, o 
real se desvaloriza e os investidores ficam com um pé atrás.

Como tem sido mencionado no Boletim Macro FGV 
IBRE, o crescimento da economia este ano deve ser pífio: a 
previsão é de uma alta de 0,2%. Os ventos favoráveis que so-
praram no primeiro ano do governo Lula e, em parte, no seu 
segundo mandato, mudaram de rumo. O cenário externo 
está mais hostil, com desaceleração da economia mundial.

Não será um ano fácil. Como mostrado em nossa ma-
téria de capa, de autoria da editora Solange Monteiro, 
para diversos economistas, está claro que uma retomada 
sustentada da economia só acontecerá com a adoção de 
políticas que tenham como princípio a ampliação da pro-
dutividade, que há décadas cresce pouco no Brasil e cuja 
reação passa, entre outros, por uma macroeconomia equi-
librada. Esse foi um dos legados deixados por Regis Bo-
nelli, pesquisador do FGV IBRE, falecido há 5 anos, que 
durante sua trajetória estudou as causas do baixo cresci-
mento do país. No último dia 16 de dezembro, seminário 
em sua homenagem, realizado pelo FGV IBRE, resgatou 
os importantes trabalhos e estudos de Regis para o país.

Claudio Conceição – claudio.conceicao@fgv.br
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Os anos de 2021 e 2022 apresentaram 
resultados fiscais no Brasil que surpre-
enderam de forma fortemente positiva 
os analistas. O resultado primário do 
setor público consolidado, em 2021 e 
2022, foi de, respectivamente, +0,7% 
e +1,1% (estimativa) do PIB – não 
se observava superávit primário em 
um biênio desde 2012/13. Já a des-
pesa federal como proporção do PIB 
ficou em, respectivamente, 18,1% e 
18,4%, chegando ao último ano do 
governo Bolsonaro abaixo do nível de 
19,3% do PIB em 2018, logo antes 
de ele tomar posse (também fechan-
do abaixo do pico histórico de 19,9% 
registrado em 2016).

É preciso, no entanto, qualificar 
essa melhora das contas públicas, 
que derivou em parte expressiva de 
fatores positivos que não exatamente 
refletem a política fiscal corrente – 
embora seja inegável que a Reforma 
da Previdência aprovada em 2019 e 
a contenção real do salário mínimo 
nacional e nominal da folha dos ser-
vidores também contribuíram para a 
melhoria dos resultados fiscais.

O fechamento do hiato do produ-
to no segundo semestre de 2022 (após 

quase 7 anos de economia operando 
aquém do pleno emprego) também 
ajudou a melhorar o resultado fiscal. 
Entre 2016 e 2019, o hiato fortemen-
te negativo subtraiu cerca de 2 pontos 
percentuais (p.p.) do PIB ao ano do re-
sultado primário recorrente do governo 
geral. Convém assinalar que esse fecha-
mento teve como um dos grandes im-
pulsionadores a forte alta dos preços das 
commodities desde meados de 2020. 

Ainda assim, como aponta Bráulio 
Borges, pesquisador do FGV IBRE, 
não se pode ignorar o impacto, pelo 
lado da arrecadação, do salto das re-
ceitas associadas ao setor extrativo 
mineral, com grande destaque para 
o petróleo/gás. Esses ingressos corres-
ponderam a 1,8% do PIB em 2021 e 
a 2,6% do PIB em 2022, bem acima 
da média de 0,9% do PIB entre 2011 
e 2020 (bem como da média de 1,1% 
do PIB observada em 2019/20).

Quando as receitas associadas ao 
setor extrativo mineral são agregadas 
aos ingressos relacionados às conces-
sões e permissões (rubrica que englo-
ba receitas com outorgas de campos 
de petróleo, bem como as receitas 
com a privatização da Eletrobras), 

constata-se que elas adicionaram em 
média 1,1 p.p. do PIB à arrecadação 
bruta federal entre 2015 e 2019 (1,3 
p.p. na média 2011-20). Em 2021, 
elas chegaram a 1,9% do PIB e devem 
fechar 2022 em 3,1% do PIB. Não 
fosse o salto nesse grupo específico 
de receitas, o setor público brasileiro 
muito provavelmente teria registrado 
déficits primários em 2021 e 2022. 

A magnitude da surpresa na arreca-
dação fica patente quando se compara a 
projeção de receita líquida primária do 
governo federal que consta do Projeto 
de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 
2022, divulgada em agosto de 2021, que 

Surpresa fiscal positiva 
já foi em boa parte 
consumida por novos 
gastos e desonerações

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em economia pela FGV EPGE
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despesas, mais vinculadas à inflação ao 
consumidor, IPCA/INPC). Por outro 
lado, projeta-se, desde meados de 2022 
– portanto, bem antes da discussão da 
PEC da Transição – um salto de pouco 
mais de 3 p.p. da relação dívida/PIB em 
2023, refletindo a expressiva majoração 
da Selic para trazer a inflação de volta às 
metas (maior custo da dívida e menor 
crescimento do PIB nominal).

A dinâmica favorável da relação dí-
vida/PIB pode ser mais bem compre-
endida quando se constata que o céle-
bre “r-g” (custo da dívida menos a taxa 

de variação do PIB; quanto maior, pior 
para a relação dívida/PIB) foi bastante 
negativo no biênio 2021/22, algo iné-
dito. Em 2021, o “r-g” foi de -8,6 p.p., 
devendo fechar 2022 em -1,7 p.p. Já 
em 2023 ele deverá se aproximar de 
+5,0 p.p. Vale lembrar que, na média 
2001-19, ele foi de +2,7 p.p. 

Fica bem claro, portanto, que diver-
sos fatores contribuíram para a surpresa 
fiscal positiva de 2021/22, com uma 
“conjunção de astros” extremamente 
favorável para as receitas do governo. 

era de R$ 1,60 trilhão, com a estimati-
va de dezembro de 2022 apresentada 
no Relatório Extemporâneo de Avalia-
ção de Receitas e Despesas Primárias da 
Secretaria do Ministério da Economia, 
de R$ 1,86 trilhão. Em 1 ano e meio, 
descobriu-se que a receita de 2022 era 
R$ 263,5 bilhões, ou 2,65% do PIB, 
maior do que a projetada inicialmente. 
Na verdade, quando se levam em conta 
também as desonerações de IPI, PIS/
Cofins sobre combustíveis e TEC Mer-
cosul implementadas ao longo de 2022 
(e que não constavam do PLOA 2022), 
com impacto de cerca de R$ 27 bilhões 
nas receitas, constata-se que a surpre-
sa favorável na arrecadação líquida da 
União em 2022 seria mais próxima dos 
R$ 290 bilhões (2,9% do PIB). 

Outro aspecto de destaque dos re-
sultados fiscais do Brasil nos últimos 
anos é o fato de que a dívida bruta do 
governo geral (DBGG) e a dívida lí-
quida do governo geral (DLGG), am-
bas como proporção do PIB, deverão 
encerrar 2022 em níveis praticamente 
iguais àqueles de 2019, em contraste 
com o quadro observado em boa parte 
dos demais países (em função do cho-
que da Covid), nos quais o endivida-
mento em 2022 ainda era significati-
vamente maior do que em 2019.

No entanto, como aponta recente 
documento do FMI (edição de outu-
bro do Fiscal Monitor), a inflação mui-
to acima das metas em 2021 e 2022 
explica boa parte da evolução benigna 
da relação dívida/PIB brasileira. Isso 
se dá pelo aumento do denominador 
da relação dívida/PIB, efeito reforça-
do pelo fato de que o deflator do PIB 
tem sido sistematicamente superior à 
inflação ao consumidor (o que tam-
bém faz com que as receitas tributárias, 
que tendem a acompanhar a variação 
nominal do PIB, corram na frente das 

Receitas ligadas a setor 

extrativo mineral, 

concessões e permissões 

foram de 1,1% do PIB na 

média de 2015-2019 e de 

1,9% em 2021. Em 2022, 

devem ser de 3,1% do PIB 

Não obstante, desde o final de 
2021, as expectativas em relação à 
trajetória futura da relação dívida/
PIB tiveram forte deterioração. Esse 
fato torna-se evidente quando se ob-
serva, como aponta Borges, a diferen-
ça entre a projeção de consenso para a 
relação DBGG/PIB em 2030 e aque-
la esperada para 2022. No segundo 
semestre de 2021, até novembro da-
quele ano, essa diferença chegou a ser 
negativa. Em outras palavras, o mer-
cado esperava que a DBGG/PIB recu-
asse até 2030. Veio então a PEC dos 
Precatórios, o primeiro grande drible 
no teto de gastos, e a diferença saltou 
para o terreno positivo, chegando a 
uma projeção no início de 2022 de 
DBGG/PIB, em 2030, 8 p.p. do PIB 
maior do que a de 2022.

Essa diferença deu saltos também 
logo após a aprovação da chamada 
“PEC Kamikaze”, em julho de 2022, 
e finalmente, da PEC da Transição, 
chegando recentemente a +12 p.p. do 
PIB de alta. Não é coincidência que 
esses saltos da expectativa da trajetó-
ria da relação dívida/PIB até 2030 te-
nham acontecido após a aprovação de 
PECs que, de tanto contornar, acaba-
ram por desmoralizar por completo o 
papel de âncora fiscal desempenhado 
pelo teto de gastos federal criado pela 
EC 95/2016.

Esses dribles no teto de gastos em 
2022 podem ser mais bem compre-
endidos quando se constata que, caso 
a regra original tivesse sido cumprida, 
a despesa primária federal em percen-
tual do PIB encerraria 2022 em cerca 
de 16,6% do PIB, 1,8 p.p. menos do 
que os 18,4% que devem ser efetiva-
mente registrados. 

Com efeito, nota-se que, da surpre-
sa favorável de arrecadação observada 
em 2022, de cerca de 2,9% do PIB, 
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1,5% de 2027 em diante. Não coinci-
dentemente, essa “lacuna” é semelhan-
te ao montante de aumento da despesa 
obrigatória associada ao programa Bol-
sa Família/Auxílio Brasil: entre 2011 e 
2019, o governo federal gastou cerca 
de 0,44% do PIB ao ano com esse pro-
grama, valor que passou para 1,1% em 
2022 (já com os valores adicionais libe-
rados pela PEC Kamikaze) e que deve 
ir para 1,6% do PIB em 2023 (com a 
manutenção do valor médio do benefí-
cio em R$ 600, além do pagamento de 
R$ 150 a mais por criança). 

A construção dessa trajetória de su-
perávits primários crescentes a partir 
de 2024 não contará, ao menos em 
2023-25, com a ajuda das receitas li-
gadas ao setor extrativo, que deverão 
passar de 2,6% do PIB em 2022 para 
2% em 2023 e 2024, refletindo a que-
da esperada (que já vem ocorrendo) do 
preço do petróleo. A partir de 2025, o 
forte aumento previsto da produção 
de petróleo e gás brasileira ao longo 
da década (de quase 80%) deverá dar 
novo impulso a essas receitas, que su-

birão de 2% do PIB em 2023/24 para 
perto de 2,8% em 2031, aliviando a 
restrição fiscal (permitindo até algum 
crescimento real dos gastos sem redu-
zir o superávit primário).

Na visão de Borges, os cerca de  
R$ 170 bilhões de gastos adicionais 
(aos que constam no PLOA de 2023) 
liberados pela PEC da Transição (que 
se tornou a EC 126/2022) são ex-
cessivos e passam longe de indicar 
despesa estável como percentual do 
PIB, como foi sinalizado ao longo da 
tramitação da medida (o gasto deverá 
chegar a 19,3% do PIB em 2023, con-
tra 18,4% em 2022). Na verdade, R$ 
100-120 bilhões de despesas a mais 
em relação ao PLOA seriam suficientes 
para readequar o Orçamento de 2023 
à realidade, incluindo o Bolsa Família 
de R$ 600 e outros ajustes (como uma 
redução dos “vazamentos” do progra-
ma Auxílio Brasil, que podem chegar 
a R$ 23 bilhões/ano). 

Nesse sentido, tratou-se de uma si-
nalização que não ajudou a controlar 
as expectativas fiscais num momento 
em que a atual âncora, o teto, deixou 
de ser efetiva, e o novo arcabouço ain-
da nem foi apresentado. Pelo mesmo 
motivo de tentar ancorar provisoria-
mente as expectativas sobre as contas 
públicas, Borges considera que o pra-
zo de apresentação do novo arcabouço 
que consta da PEC de Transição, até 
agosto de 2023, é longo demais. Para 
ele, as regras que substituirão o teto 
deveriam estar aprovadas até abril, de 
forma a constar da LDO 2024, cujo 
prazo de aprovação é o mesmo mês e 
que serve como balizador da proposta 
orçamentária para 2024 que o Execu-
tivo deve enviar ao Congresso até o 
final de agosto de cada ano.

Por outro lado, são sinais razoavel-
mente positivos o fato de que o minis-

Saltos da expectativa da 

trajetória da relação dívida/

PIB até 2030 aconteceram 

após aprovação de PECs 

que desmoralizaram o  

papel de âncora fiscal do 

teto de gastos

aproximadamente 60% foram consu-
midos em gastos adicionais (alteração 
do teto em 2021 com a PEC dos Pre-
catórios e “furo” da PEC Kamikaze em 
2022), pouco menos de 10% em de-
sonerações tributárias, e apenas 30% 
se transformou efetivamente em me-
lhoria do resultado primário. 

Aliás, a implementação de reduções 
de tributos em 2022 foi tremendamen-
te facilitada pelo fato de que a meta de 
resultado primário (outra regra fiscal 
brasileira), definida no Projeto de Di-
retrizes de Lei Orçamentária (PLDO) 
de abril de 2021, era extremamente 
“frouxa”, estipulando um déficit de  
R$ 170,5 bilhões para 2022. 

Olhando para a frente, segundo os 
cálculos de Borges, independentemente 
de qual será o novo arcabouço de regras 
fiscais brasileiro de 2024 em diante, o 
Brasil terá que transitar de uma expec-
tativa corrente de resultado primário 
nulo na média de 2024-2030 (que gera 
como consequência uma relação dívi-
da/PIB subindo bastante até o final da 
década) para pelo menos +1% a +1,5% 
do PIB para restabelecer a sustentabi-
lidade intertemporal do setor público 
(isto é, DLGG/PIB estável no nível de 
2023 ou cadente). Isso permitiria alívios 
no câmbio do dólar (que hoje já pode-
ria estar abaixo de R$ 5 caso a questão 
fiscal não estivesse tão desarrumada) e 
nos juros longos (que estão acima de 
5,5% a.a. desde o final de 2021, tendo 
superado os 6% a.a. recentemente).

Para o economista, estão faltando 
aproximadamente R$ 120 bilhões (ou 
1,2% do PIB de 2022) entre aumento 
de arrecadação (recorrente e/ou atípica) 
ou cortes de despesas em 2024 e 2025 
para que a conta feche – isto é, para 
que o setor público brasileiro entregue 
superávits primários de cerca de 0,5% 
do PIB em 2024, 1% em 2025/26 e 
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tro nomeado para a Fazenda, Fernan-
do Haddad, tenha se comprometido 
a apresentar o arcabouço fiscal até ju-
nho (antes do prazo definido pela EC 
126/2022), sinalizando que a desone-
ração do PIS/Cofins dos combustíveis 
vai de fato acabar em 2023 (a renúncia 
de receita anual dessa “bondade” é es-
timada em aproximadamente R$ 52 
bilhões/ano) e dito que não vai deixar 
o país incorrer no déficit primário má-
ximo permitido pela EC 126/2022, 
que poderia chegar a 2% do PIB.

Adicionalmente, Haddad tem dado 
indicações de que deseja recuperar a 
arrecadação e montou a sua equipe 
de modo a reforçar esse lado que te-
ria ficado em segundo plano nos últi-
mos anos. Com a escolha de Anelize 
Almeida para procuradora da Fazenda 
Nacional, sinaliza que terá como prio-
ridade aperfeiçoar a cobrança de dívi-
das tributárias, já que a titular é grande 
especialista nessa área, e deve trabalhar 
de forma bem entrosada com Robson 
Barreirinhas, nomeado para chefiar a 
Receita Federal, revisando benefícios e 
o planejamento tributário excessivo.

Outro front importante são as re-
núncias tributárias, mas Borges ressal-
va que cerca da metade do total hoje 
no Brasil é explicada pelas questões 
politicamente espinhosas do Simples/
MEI e da Zona Franca de Manaus. 
Além disso, a própria reforma da tri-
butação indireta (IVA) deverá acabar 
com boa parte dos regimes especiais 
de tributação, e não com o propósito 
de elevar a receita, mas sim de repar-
tir de forma mais justa e eficiente a 
carga tributária.

Quanto às reformas tributárias em 
si, Borges e Manoel Pires, também pes-
quisador do FGV IBRE, alertam que 
não podem ser vistas como uma ferra-
menta de ajuste fiscal de curto prazo. A 

PEC 45, que tramita na Câmara, prevê 
um prazo de transição de 10 anos para 
a materialização plena dos efeitos sobre 
consumidores e empresas, enquanto 
a PEC 110, do Senado, prevê 6 anos. 
Eventual aumento de carga embutido 
nessa discussão de reforma da tribu-
tação indireta (sobre consumo) seria, 
portanto, bastante diferido no tempo.

Outra questão é que a alíquota 
neutra (em relação à carga tributá-
ria) do IBS, tributo que substituiria 
o IPI, PIS-Cofins, ICMS e ISS, se 
situaria em algo entre 25% e 27%. 

Esse nível é muito superior à media-
na das alíquotas de IVAs mundo afo-
ra, mais próximas de 20%. Dessa for-
ma, para manter a arrecadação atual 
na reforma tributária brasileira, já 
será necessária uma alíquota elevada. 
Aumentá-la ainda mais pode gerar 
perda adicional de bem-estar, já que 
a tributação indireta do consumo é, 
por definição, regressiva.

Uma possibilidade é que a reforma 
tributária permita alíquotas maiores 
nos chamados excise duties, tributos 

Para Bráulio Borges, faltam 

R$ 120 bilhões  entre 

aumento de arrecadação ou 

cortes de despesas em 2024 

e 2025 para restabelecer 

sustentabilidade do  

setor público

associados ao combate a externalida-
des negativas, como no caso de bebi-
das alcoólicas, fumo e combustíveis 
de origem fóssil. Mas são conhecidas 
as dificuldades políticas de elevação 
desses tributos. 

Já a reforma da tributação direta po-
derá reintroduzir a tributação sobre os 
dividendos (isentos desde 1995), mas a 
contrapartida lógica seria a redução da 
alíquota nominal do IRPJ/CSLL, uma 
das mais altas do mundo. E ainda há 
outros potenciais “competidores” por 
essas receitas extras, tais como uma de-
soneração horizontal da folha de traba-
lho e a correção da tabela do IRPF.

De maneira geral, reformas da tri-
butação tendem a focar em avanços 
de eficiência e equidade e não no au-
mento da carga tributária. Algum ga-
nho pode advir da inclusão de parte 
da economia subterrânea na formali-
dade, mas é um efeito gradativo que 
certamente não trará até 2024/25 os 
R$ 100-120 bilhões necessários em 
cada um desses anos para equilibrar a 
trajetória da relação dívida/PIB.

Em resumo, apesar da melhora 
fiscal recente – muito concentrada 
na receita, parcialmente oriunda de 
fatores não permanentes e em grande 
parte já consumida por novos gastos 
– e da intenção de aperfeiçoar a capa-
cidade arrecadatória do governo, será 
necessário manter uma estratégia de 
controle das despesas. O novo gover-
no tem um difícil desafio fiscal nos 
próximos 3 anos. 

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.
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Lula inicia seu terceiro mandato. 
Com tantos anos à frente do Execu-
tivo nacional, deveria ser mais fácil 
desenharmos o que esperar de um go-
verno petista. No entanto, a grande 
crise de 2014-2016 e o aprendizado 
que houve (ou não houve) dificultam 
o prognóstico.

Nesta coluna, descreverei os dois 
cenários com os quais tenho trabalha-
do. Antes, no entanto, vale repassar-
mos o cenário internacional.

A economia americana passa por 
forte ciclo de elevação dos juros. A 
taxa Selic deles, chamada de Fed 
Funds (FF), roda no intervalo entre 
4,25% e 4,5%. O ciclo deve continu-
ar até aproximadamente o intervalo 
entre 5,5% e 5,75%.

A taxa terminal do ciclo de eleva-
ção da FF dependerá do que ocorrer 
com a inflação americana esperada 
por volta de abril ou maio. Se a in-
flação esperada 12 meses à frente cair 
para 3,5%, o intervalo entre 5,5% e 
5,75% de ponto terminal do ciclo de 
elevação garantirá juros reais de 2%. 
Essa taxa real deve ser suficiente para 
produzir uma recessão forte a ponto 

de elevar a taxa de desemprego para 
algo entre 5,5% e 6%. Por sua vez, 
essa taxa de desemprego deve desin-
flacionar a economia e resultar, em 
algum momento na virada de 2024 
para 2025, em inflação na meta.

Assim, a economia americana deve 
experimentar em 2023 – provavel-
mente mais para o final do ano – uma 
recessão. Esse processo já se iniciou. 
Há seis trimestres que a taxa de cres-
cimento do investimento imobiliário 
tem sido negativa. Os indícios para 
o quarto trimestre de 2022 são de 
que haverá nova queda acentuada 
do investimento imobiliário. Há in-
dicações de que fortes desacelerações 
dessa rubrica da demanda agregada 
antecipam em 1 ano ou pouco mais 
as crises econômicas do pós-guerra. A 
recessão já está contratada.

O mesmo processo de elevação da 
taxa de juros tem ocorrido em diversas 
economias do hemisfério norte, parti-
cularmente na Europa e até no Japão. 
Em 2023, a economia mundial sofrerá 
fortíssima desaceleração, com exceção 
da China, que deve apresentar cresci-
mento mais acentuado no final do ano 

em função da reabertura da economia, 
consequência do fim da política de 
Covid zero. Evidentemente, antes dis-
so continuará a enfrentar por algum 
tempo seguidas ondas de Covid.

Assim, penso que o cenário interna-
cional será fortemente desinflacionário 
em 2023. Haverá pressão desinflacio-
nária que ajudará o Banco Central na 
desinflação da economia brasileira.

Ano novo,  
governo novo

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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fruto da política monetária não neu-
tralizada pela política fiscal –, abrirá 
espaço para a redução das taxas de ju-
ros e a convergência da inflação para 
a meta em 2024.

A construção de um arcabouço fis-
cal que dê previsibilidade e sustenta-
bilidade à trajetória da dívida pública 
contribuirá para que o câmbio não se 
desvalorize muito ou até se valorize e, 
portanto, auxiliará o trabalho de de-
sinflação do Banco Central.

Esse é o cenário positivo. Há um 
cenário negativo. O ministro Ha-
ddad não consegue produzir uma 
política fiscal contracionista em 
2023. A expansão fiscal joga lenha 
na inflação e piora a dinâmica da 
dívida pública, pois fica claro que 
os juros altos serão mais permanen-
tes. Adicionalmente, Haddad não 
é bem-sucedido em construir um 
arcabouço fiscal que dê visibilidade 
com sustentabilidade para a trajetó-
ria da dívida pública.

A dinâmica disfuncional da dívida 
pública pressiona o câmbio e, com 
ele, adiciona ainda mais lenha na fo-
gueira inflacionária. Estaremos em 
meio a um círculo vicioso que nos 
colocará em crise fiscal no segundo 
semestre de 2023. Esta não será tão 
grave quanto a de 2015/2016, mas 
será suficiente para impedir o início 
de um ciclo de queda de Selic.

Em ambos os cenários, o cresci-
mento em 2023 será próximo de 1%. 
No segundo, os juros maiores serão 
compensados por uma política fiscal 
mais expansionista. O problema no 
cenário negativo será o crescimento 
em 2014, que será muito prejudica-
do, pois o BC manterá juros muito 
elevados por muito tempo.

Essas são as apostas da coluna para 
o ano que se abre. 

A desaceleração da economia mun-
dial deve produzir queda do preço das 
commodities em dólares. Haverá ainda 
duas outras forças desinflacionárias: a 
menor atividade mundial e o recuo 
dos termos de troca, reduzindo o ga-
nho de renda da economia brasilei-
ra. Essas três forças desinflacionárias 
devem compensar o possível – não é 
certo, pois há outros fatores – enfra-
quecimento do real.

Sob esse pano de fundo, analisare-
mos os dois cenários domésticos. Eles 
giram em torno da capacidade (ou 
não) de o ministro Fernando Haddad 
lidar com o desequilíbrio fiscal. Os 
leitores da coluna sabem que a tecla 
mais batida por aqui é o diagnóstico 
de que vivemos desde 2015 uma situ-
ação de conflito distributivo agudo. 
Conflito esse que ocorre no interior 
do Orçamento do Estado: quem paga 
os impostos e quem se beneficia das 
políticas públicas.

O conflito distributivo foi muito 
agravado com a decisão de Lula de 
aprovar uma PEC que elevará o gas-
to público em uns R$ 175 bilhões, 
sendo que R$ 150 bilhões não têm 
previsão de receita compensatória e, 
portanto, impactarão diretamente o 
endividamento público.

Para piorar o quadro, uns dos 
primeiros atos do novo governo foi 
enviar uma medida provisória (MP) 
mantendo por alguns meses a deso-
neração dos combustíveis, medida 
eleitoreira de Bolsonaro que deveria 
ter sido revertida. O custo fiscal, a 
depender do prazo, é da ordem de  
R$ 40-R$ 50 bilhões.

No cenário otimista, Haddad con-
segue construir um equilíbrio fiscal. A 
construção deve ter três elementos: a 
execução de menos do que os R$ 175 
bilhões de espaço fiscal que foi criado 

pela emenda constitucional da tran-
sição; elevação da carga tributária e 
redução de subsídios tributários e ou-
tros; e a definição de uma regra fiscal 
que consiga reancorar as expectativas.

A execução mais contida do Orça-
mento em 2023 deriva da necessida-
de de a política fiscal ser contracio-
nista, ou, na melhor das hipóteses, 
neutra. Isto é, não há espaço para que 
a política fiscal adicione demanda 
à economia. O motivo é que a taxa 
de desemprego, em torno de 8%, é 

a menor desde o primeiro trimestre 
de 2015, e está claramente abaixo da 
taxa natural de desemprego, aquela 
taxa de desemprego que não acelera 
a inflação. Adicionalmente, a inflação 
está acima da meta. É necessária uma 
política fiscal contracionista para au-
xiliar o Banco Central a trazer a infla-
ção para a meta.

A queda da inflação, em função 
da desinflação na economia interna-
cional e da redução da atividade – e 

O cenário internacional 

será fortemente 

desinflacionário. Haverá 

pressão desinflacionária 

que ajudará o Banco 

Central na desinflação da 

economia brasileira
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ENTREVISTA

Se há um nome que une a trajetória dos econo-

mistas José Guilherme Reis e Fernando Velo-

so, este é o de Regis Bonelli. Reis considera Bonelli 

seu grande conselheiro e incentivador, com o qual 

trabalhou no Ipea, no IBGE e no setor privado, 

e também conviveu na PUC-Rio. Veloso, por sua 

vez, herdou de Bonelli a tarefa de estruturar um 

núcleo sobre estudos de produtividade no FGV 

IBRE, na qual trabalharam juntos até o final de 

2017, quando Bonelli faleceu. Em 2018, esse nú-

cleo se tornou o Observatório da Produtividade, 

que leva seu nome. Diante de uma agenda reche-

ada de desafios ao crescimento brasileiro, tema 

caro ao pesquisador, Reis e Veloso se motivaram a 

promover um seminário em sua homenagem, re-

alizado em dezembro, para qual reuniram outros 

amigos de vida e de trabalho do Bonelli. Em meio 

à organização do evento, ambos reservaram um 

tempo para contar à Conjuntura Econômica suas 

próprias percepções sobre o momento do país e 

os principais entraves para uma retomada susten-

tada do crescimento econômico. 

Inspiração comum
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Conjuntura Econômica — Os indica-

dores produzidos pelo Observatório 

da Produtividade Regis Bonelli apon-

tam que no terceiro trimestre de 

2022 tanto a produtividade do traba-

lho quanto a produtividade total dos 

fatores (PTF) estavam abaixo do nível 

pré-pandemia – respectivamente, em 

0,1% e 3,2% –, quando calculados pe-

las horas efetivamente trabalhadas. 

O Observatório também mostra que, 

depois de um salto em 2020, a pro-

dutividade brasileira retomou a ten-

dência de queda observada em 2019. 

A que se deve esse resultado?

Não há uma resposta única, pois nos 
últimos 5 anos houve avanços e re-
trocessos. No campo dos avanços, 
podem-se citar reformas como a tra-
balhista, muita coisa no sentido de 

O pico alcançado pela produtividade brasileira no primeiro ano da pandemia 

pode ter impressionado os desavisados, mas não surpreendeu Fernando Veloso 

e a equipe de pesquisadores do Observatório da Produtividade Regis Bonelli, 

que já identificavam o efeito fugaz que a saída de trabalhadores informais do 

mercado provocaria nessa curva. Nem por isso Veloso deixa de lamentar a volta 

da tendência de queda de produtividade observada em 2019. Nesta entrevista 

à Conjuntura Econômica, Veloso defende que equacionar a questão fiscal é o 

primeiro passo que o novo governo precisa dar para mudar essa trajetória, que 

compromete a capacidade de crescimento sustentado do país. “Se reduzirmos 

a incerteza fiscal e evitarmos retrocessos – como revogar a TLP ou mudar a 

reforma trabalhista –, poderemos explorar o potencial de crescimento da pro-

dutividade que ainda existe”, afirma.

Fernando Veloso
Pesquisador associado do FGV IBRE, coordenador do Observatório da 
Produtividade Regis Bonelli

Foto: Bianca Gens 

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Produtividade 
dependerá das 

escolhas do novo 
governo” 
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para empresas são alguns exemplos, 
entre outras discussões que continu-
am no Congresso. Veja os exemplos 
do Simples e do MEI. Antes mesmo 
de lançarmos Anatomia da produtivi-
dade, em 2017, tínhamos publicado 
em 2016 o livro Causas e consequên-
cias da informalidade no Brasil, com 
duas avaliações sobre o Simples, e 
uma sobre o MEI. Todas apontavam 
que, apesar de estes serem programas 
bem-intencionados no sentido de 
simplificar a tributação, reduzir a car-
ga tributária das pequenas empresas, 

não tinham tido sucesso em termos 
de formalização do emprego. Ou seja, 
tinham formalizado pouco, a um cus-
to fiscal muito alto. A tendência que 
vemos, entretanto, é de se aumentar o 
alcance desses programas. Atualmente 
tramita no Congresso um projeto que 
amplia o limite de faturamento bruto 
para enquadramento nesses regimes. 
O PLC 108/21 aumenta o limite para 
MEI dos atuais R$ 81 mil ao ano para 

aumentar a competição no mercado 
de crédito – com o fortalecimento de 
garantias, aprovação da TLP (taxa que 
adequou os juros cobrados nas operações 
do BNDES aos juros de mercado), ca-
dastro positivo, o open banking – que 
agora evoluiu para o open finance (sis-
temas que dão ao cliente a liberdade de 
compartilhar seus dados financeiros em 
busca de melhores ofertas de crédito) –, 
aumento da participação do setor pri-
vado no mercado de capitais. No caso 
da reforma trabalhista de 2017, tanto 
a mudança da CLT como a legali-
zação da terceirização foram impor-
tantes. Novos marcos legais para os 
setores de saneamento, gás, ferrovias, 
navegação de cabotagem também fo-
ram importantes. Assim como a au-
tonomia do Banco Central, aprovada 
em 2020. 

Mas também houve pioras. A pri-
meira foi no campo macroeconômico 
– e aí não se trata apenas dos últimos 
anos, pois em 2019, antes da pande-
mia, ainda convivemos com resquícios 
da crise que começou em 2014. Nem 
a economia brasileira, nem a socieda-
de se recuperaram completamente da 
crise fiscal aguda que tivemos, seguida 
de recessão. Desde então, os indicado-
res sociais pioraram, com aumento de 
pobreza e desigualdade. A informali-
dade no mercado de trabalho passou 
a subir. E o nível de incerteza aumen-
tou de forma permanente a partir de 
2015, mas precisamente a partir de 
setembro, quando o Brasil perdeu o 
grau de investimento da S&P. 

A segunda se concentra no campo 
microeconômico, com retrocessos em 
reformas em particular nos últimos 
2 anos na linha de aumentar privilé-
gios, incentivos a setores específicos. 
Criação de pisos nacionais para ca-
tegorias da saúde, perdão de dívidas 

R$ 145 mil. E, no caso do Simples, de  
R$ 4,8 milhões para R$ 8,7 milhões. 

São questões como essa que estão na 
raiz do baixo crescimento da produtivi-
dade brasileira. Na tentativa de prote-
ger determinados setores, alimentamos 
proteções que minam a competitivida-
de e fazem com que empresas pouco 
produtivas permaneçam no mercado. 
Para aumentar a produtividade, é pre-
ciso que os fatores de produção sejam 
deslocados a empresas mais produtivas. 
Mas todos esses regimes especiais que 
temos impedem que isso ocorra, exata-
mente por criarem condições favoráveis 
a empresas de baixa produtividade.

No início da pandemia, muito se fa-

lou sobre os potenciais impactos 

da aceleração da digitalização nas 

economias em todo o mundo. Essa 

queda de produtividade observada 

recentemente indica que, no Brasil, 

essa digitalização não surtiu efeito?   

Quando falamos de uma PTF abaixo 
da observada antes da pandemia, esta-
mos tratando de um dado agregado, 
o que não significa que não tenhamos 
observado coisas positivas. Mas são 
efeitos localizados. Nos Estados Uni-
dos, que contam com uma riqueza 
de dados muito maior que a nossa, 
observou-se um efeito da digitalização 
em setores bem específicos, como o de 
tecnologia da informação e no setor 
de transportes. Mesmo lá, entretanto, 
essa diferença não aparece no resulta-
do agregado – e olhe que o setor de TI 
deles é bem maior que o nosso. 

Um dado ilustrativo é o levanta-
mento que realizamos sobre o po-
tencial do trabalho remoto no Brasil 
(leia aqui: https://bit.ly/3PUoQzY). 
Mostramos que, enquanto nos Es-
tados Unidos em torno de 30% dos 

“Na tentativa de proteger 

determinados setores, 

alimentamos proteções que 

minam a competitividade 

e fazem com que empresas 

pouco produtivas 

permaneçam no mercado”
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trabalhadores poderiam migrar para 
o trabalho remoto, aqui esse percen-
tual era de 18%. E, no auge da pan-
demia, não muito mais do que 10% 
migraram de fato para o home office. 
Ou seja, mesmo que a digitalização 
seja positiva, não representa um per-
centual grande nem da mão de obra, 
nem da produção. Infelizmente, de 
2012 para cá, observamos que os ti-
pos de ocupação que são gerados no 
Brasil em geral são de baixo salário e 
baixa qualificação (leia mais: https://
bit.ly/3PWEz1l). Isso não significa 
que não se esteja criando vagas em se-
tores como o de TI. Mas, para se ter 
um aumento sustentado de produti-
vidade do trabalho, é preciso pensar 
em algo mais sistêmico, pois a sim-
ples digitalização não produzirá esse 
efeito. Precisamos de medidas como 
a reforma tributária, uma abertura 
da economia mais robusta, algo que 
tenha impacto em todos os setores, e 
não só em segmentos específicos. 

E algo também no campo da edu-

cação…

Sim, educação é fundamental, tanto 
dos trabalhadores quanto dos empre-
endedores. Pesquisas mostram que es-
colaridade e qualificação de modo ge-
ral são fundamentais para o sucesso de 
um empreendimento. Há inclusive es-
tudos que mostram que reformas que 
simplificam o processo de abertura de 
empresas só têm efeito se o público-al-
vo tiver boa formação. Nesse aspecto, 
estou otimista. Não tenho dúvida de 
que o novo governo será bem melhor 
que o atual nessa área. E tem a refor-
ma do ensino médio que começou 
a ser implementada, cujo potencial 
também me anima. Há ainda várias 
iniciativas em termos de qualificação 

dos trabalhadores e intermediação de 
mão de obra que poderiam ser imple-
mentadas para tornar o sistema mais 
eficiente, sobre as quais eu e o pesqui-
sador do FGV IBRE Fernando de Ho-
landa Barbosa Filho tratamos este ano 
(leia mais: https://bit.ly/3jtbcrw) 

O contexto de baixo crescimento 

econômico esperado para 2023 ten-

de a agravar esse quadro de queda 

da produtividade detectado pelo 

Observatório? 

O potencial para o crescimento da 
produtividade continua existindo, es-
timulado pelas reformas mencionadas. 
Mas elas sozinhas não garantem essa 
melhora. Se observarmos o último 
episódio de crescimento da produtivi-
dade do país, entre 2003 e 2010, ve-
remos que ele se deu pela combinação 
de três fatores. O primeiro foram as 
reformas que aconteceram durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso 

e o início do primeiro governo Lula, 
como privatizações, a criação de agên-
cias reguladoras, o equacionamento da 
situação fiscal e iniciativas na direção 
de abertura da economia. O segundo 
elemento foi a estabilidade macroeco-
nômica, pois Lula continuou a políti-
ca do governo anterior focada em ge-
rar superávit primário, manteve a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, que tinha 
acabado de ser criada. E o terceiro fator 
era uma economia mundial crescendo. 
Isso nos ajudou muito, porque as re-
formas criam potencial de crescimen-
to, mas dependiam de oportunidades 
para crescer, e o mundo ofereceu essas 
oportunidades, para que as empresas 
tirassem proveito das reformas e ex-
pandissem sua produção. 

Se observarmos o que acontece 
hoje, a situação macro não está aju-
dando muito por causa da questão 
fiscal. Vínhamos da criação do teto 
de gastos em 2016, a aprovação da 
reforma da Previdência em 2019, e 
parecia que íamos em um bom cami-
nho. Veio a pandemia, que obrigou 
o mundo inteiro a aumentar muito 
o gasto, o que é perfeitamente com-
preensível. Mas, passado o momento 
mais crítico, a tendência de aumento 
de gastos continuou. Teve a PEC dos 
Precatórios no ano passado, depois a 
PEC Kamikaze e, mais recentemen-
te, as discussões em torno da PEC de 
Transição, cuja versão original pro-
punha garantir recursos para o novo 
governo nos 4 anos de seu mandato. 
Então, ainda não temos a questão fis-
cal equacionada, nem uma perspecti-
va de arcabouço que dê estabilidade 
à dívida pública. E, para completar, 
a economia mundial está na rota de 
aumento de juros e desaceleração. 

Em resumo, duas pernas desse tri-
pé que colaborou para o aumento da 

“Duas pernas do tripé que 

colaborou para o aumento 

da produtividade no 

passado hoje não estão nos 

ajudando. E, no campo 

das reformas, ainda temos 

riscos de retrocesso”
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dessa incerteza trabalhista, o cenário 
fiscal criou outra fonte de incerteza. 
Empresas têm receio de contratar se 
não conseguem projetar a demanda 
futura por seu produto ou serviço, se 
temem uma recessão. 

No caso da pejotização, esse é um 
quadro que ainda temos que com-
preender melhor. De fato, de acor-
do com os últimos dados da Pnad 
Contínua (trimestre encerrado em 
outubro) o número de trabalhado-
res por conta própria com CNPJ 
hoje é cerca de 30% maior que an-

tes da pandemia. Não sabemos que 
parte desse aumento é fruto de ter-
ceirização – o que pode ser positivo 
– e o que é pejotização. No caso de 
por conta própria formalizado mo-
tivado pela intenção de contornar a 
legislação trabalhista ou para pagar 
menos imposto, não é um modelo 
que em geral associamos a aumen-
to de produtividade. Ao contrário, 
porque muitas vezes é mais eficien-

produtividade no passado hoje não 
estão nos ajudando. E, no campo das 
reformas, ainda temos riscos de retro-
cesso em alguns pontos. Acho que se 
conseguirmos resolver a questão ma-
cro para reduzir a incerteza – pensan-
do apenas em apontar uma trajetória 
de dívida que seja minimamente ra-
zoável, que é o que os agentes econô-
micos estão pedindo, e não me parece 
muito –, e se evitarmos retrocessos – 
levando em conta as discussões que 
vemos hoje, como de revogar ou re-
verter em parte a TLP, mudar a refor-
ma trabalhista –, poderemos explorar 
esse potencial. Mas dependerá das 
escolhas do novo governo. 

Como avaliar o impacto da refor-

ma trabalhista do ponto de vista 

da produtividade? E o recente au-

mento dos trabalhadores por conta 

própria? Há muitas críticas quanto 

a uma tendência de pejotização.

O mecanismo básico de aumento 
de produtividade é empresas mais 
produtivas crescerem, o que implica 
contratarem mais e investirem mais 
capital. Conceitualmente, a reforma 
trabalhista colabora para que empre-
sas mais produtivas possam contra-
tar com menos insegurança jurídica 
e mais flexibilidade. Muitas vezes as 
empresas não contratam porque a 
complexidade da legislação e o risco 
de processos na justiça trabalhista en-
carecem e criam insegurança. 

A legalização da terceirização, por 
exemplo, pode ajudar na medida em 
que permite às empresas se concen-
trarem em sua atividade fim, já que 
dificilmente farão tudo com eficiên-
cia, contratando serviços de outras 
empresas. Mas é preciso destacar que, 
se a reforma colabora para a redução 

te esse trabalhador estar empregado 
na empresa. 

Mas ainda não temos uma respos-
ta clara. Recentemente, o FGV IBRE 
lançou a Sondagem do Mercado de 
Trabalho (leia mais na Carta do IBRE 
de dezembro: https://bit.ly/3jvRtHB). 
Um dos resultados aponta que grande 
parcela dos trabalhadores por conta 
própria gostaria de trabalhar numa 
empresa privada ou pública, princi-
palmente por duas razões: direito a 
benefícios e um salário fixo. A prin-
cípio, isso sugere que o chamado em-
preendedorismo dos trabalhadores 
por conta própria se dá muito mais 
por necessidade do que por vocação. 
Mas precisamos nos aprofundar nesse 
tema. O primeiro resultado reúne 3 
meses de pesquisa. Veremos o que as 
próximas divulgações nos dirão.

Em entrevista à Conjuntura Eco-

nômica no ano passado (leia aqui: 

https://bit.ly/3YMjbzX), Fernando 

de Holanda Barbosa Filho afirmou 

que uma reforma ainda pendente 

é reduzir a diferença de custo entre 

o trabalho formal e o informal. Ele 

defende que essa cunha dificulta 

a formalização de trabalhadores 

pouco produtivos. Concorda?  

Considero importante reduzir en-
cargos sobre a folha salarial. Parti-
cularmente, para trabalhadores de 
mais baixo salário, na faixa entre 1 
e 1,5 salário mínimo. Como o salá-
rio mínimo é determinado por lei, 
e garantiu-se um aumento real por 
um bom tempo (entre 2005 e 2018, 
a regra considerava a inflação do ano 
anterior mais o crescimento do PIB nos 
2 anos anteriores), esse salário chegou 
a representar quase metade do salário 
médio da economia. Nesse nível, ele 

“Considero importante 

reduzir encargos 

sobre a folha salarial. 

Particularmente, para 

trabalhadores de mais 

baixo salário, na faixa entre 

1 e 1,5 salário mínimo”
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fica acima da produtividade de um 
trabalhador com baixa escolaridade, 
que em geral é o que ganha baixo 
salário. Isso dificulta a contratação, e 
pode estimular a que se tornem por 
conta própria. Na campanha eleito-
ral, chegaram a ser discutidas pro-
postas de redução da contribuição 
previdenciária patronal e do próprio 
trabalhador para remunerações até 
um salário mínimo, o que pode ser 
um mecanismo importante para esti-
mular a formalização. 

Mas o obstáculo é realmente fiscal, 
pois significa perda de receita, e seria 
preciso encontrar uma forma de com-
pensar. Não que faltem alternativas. 
O difícil é a questão política. Veja, so-
mos um país que, mesmo tendo um 
sistema público de saúde universal, 
aceita a dedução de gastos com saúde 
privada no imposto de renda, sem li-
mite. Poderia-se, no mínimo, limitar 
o valor dessas deduções. A tributação 
de dividendos é outro tema que tem 
sido discutido. Empresas do Simples 
e de lucro presumido pagam poucos 
impostos como PJ, e o empresário não 
paga qualquer imposto sobre dividen-
do. Até uma discussão mais ampla, 
sobre o sistema tributário como um 
todo, pode ajudar. O problema, como 
disse, é conseguir aprovação política.

Em sua avaliação, combinar essa de-

soneração do salário mínimo com 

um seguro nos moldes do projeto 

da Lei de Responsabilidade Social, 

inspirada em proposta de sua coau-

toria, seria uma forma virtuosa de 

equilibrar o mercado de trabalho, 

desincentivando a informalidade 

e mitigando as desigualdades na 

oferta de proteção entre emprega-

dos formais e informais?   

Sim. Na proposta da Poupança Seguro 
Família, a ideia é oferecer alguma pro-
teção mínima, na forma de poupança, 
para trabalhadores de baixa renda infor-
mais e formais, pois nossa preocupação 
era de não estimular a informalidade. 
Ela casa bem com a ideia de desonerar 
a folha para trabalhadores de baixos sa-
lários, porque mantém esse incentivo à 
formalização. Achamos que a formali-
zação tem que ser complementada com 
esse mecanismo porque não consegui-
remos formalizar os 39 milhões de tra-
balhadores que hoje estão na informa-

lidade. Nenhum país conseguiu zerar 
essa conta. Então, seria um equilíbrio 
das duas ideias: formalizar para quem 
puder e tiver condições – para isso, con-
ta muito o nível de escolaridade – com 
proteção para quem não formalizou. Se 
limitarmos a solução à ampliação de 
Simples e MEI, na minha visão sairá 
muito caro do ponto de vista fiscal, e 
com pouco resultado em termos de for-
malização e proteção.

Em recente entrevista à Conjuntu-

ra Econômica (leia aqui: https://

bit.ly/3fqtfNf), Silvia Matos, coor-

denadora do Boletim Macro FGV 

IBRE, destacou uma perda, nos 

últimos anos, do aspecto técnico 

no debate de políticas públicas, 

o que inclui o tema produtivida-

de. Acha que poderemos retomar 

esse tema com mais vigor a partir 

de 2023?

Acho que sim. Com a pandemia, ou-
tros assuntos mais urgentes vieram à 
tona, como a proteção social. Mas a 
tendência é que fique cada vez mais cla-
ro para as pessoas que, sem aumento de 
produtividade, os salários não aumen-
tarão, e o padrão de vida ficará estagna-
do. Não deixa de ser desafiador colocar 
o tema na pauta do debate público de 
forma mais concreta. Além do fato de 
que buscar aumento de produtividade 
é lidar o tempo todo com a questão de 
captura de interesses, que é algo politi-
camente difícil. Mas o interesse que a 
produtividade desperta na mídia, em 
eventos, na sociedade em geral, mostra 
que esse tema veio para ficar.  

Levando em conta o aumento da 

estrutura do novo governo – com o 

anúncio de 37 ministérios –, onde a 

produtividade deveria se encaixar?

Em se tratando de arranjo administrati-
vo, considero que o mais adequado seria 
criar uma comissão de produtividade. 
Comissões de produtividade, aliás, fo-
ram uma de nossas motivações ao criar 
o Observatório da Produtividade. No 
livro Anatomia da produtividade, a en-
tão pesquisadora do FGV IBRE Luiza 
Azevedo tratou sobre o tema. Regis Bo-
nelli chegou a ir ao Chile para conhecer 
a comissão desse país. Na época, além 
de Chile, Austrália, Nova Zelândia e 

“Ao observar o novo 

governo fazendo 

mudanças na organização 

ministerial e das agências, 

pensaria seriamente em 

criar uma comissão de 

produtividade”



ENTREVISTA FERNANDO VELOSO 

J a n e i r o  202 3  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  19 

México eram os principais países com 
comissões instaladas. A França instituiu 
a sua em 2018 e, no ano passado, foi 
a vez do Reino Unido. E o que são es-
sas comissões? São órgãos de governo, 
ou totalmente independentes, com 
autonomia para realizar diagnósticos e 
formular propostas para o aumento da 
produtividade de um país. Mas esse tra-
balho tem sempre que estar relacionado 
à agenda de governo. Por exemplo, um 
dos temas que hoje se discute é a refor-
ma tributária. Isso certamente seria um 
assunto central da comissão de produ-
tividade, promovendo debates, estudos 
técnicos, ouvindo governo e sociedade 
civil de forma independente. Como já 
destaquei, um dos grandes obstáculos 
quando se trata de aumento de pro-
dutividade é a captura de políticas por 
grupos de interesse, que compromete a 
competição. Então, essa comissão aju-
daria na criação de uma agenda mais 
horizontal, simplesmente olhando para 
o que é melhor para o país. 

A partir do que conversamos até 
agora, pode-se observar que a produti-
vidade envolve um universo amplo de 
temas – do crédito ao mercado de tra-
balho, passando pela educação. Uma 
comissão de produtividade também 
ajudaria a coordenar essa agenda de po-
líticas pulverizadas dentro do próprio 
governo. Ao observar o novo governo 
fazendo várias mudanças na organiza-
ção ministerial e das agências, pensaria 
seriamente em criar uma comissão de 
produtividade para o Brasil. 

No curto prazo, quais as frentes 

que o novo governo deverá privi-

legiar pensando no aumento da 

produtividade?

Em primeiro lugar, é importante ga-
rantir um bom encaminhamento da 

questão fiscal. Considero ruim se a 
decisão for abandonar o teto, pois 
acho que, nesse ambiente em que 
estamos, dificilmente teremos uma 
regra melhor. E sem uma situação fis-
cal minimamente equacionada e pri-
meiro passo não há muita perspectiva 
de melhora da produtividade. Esta só 
virá se as empresas tiverem confiança 
de que terão demanda, de que pode-
rão contratar. 

Um setor importante para o Bra-
sil hoje é sem dúvida o ambiental, no 
qual o país tem tudo para se tornar 

uma potência mundial. O mundo 
inteiro gostaria de investir nesse seg-
mento no Brasil, dado suas vantagens 
comparativas. Participei das discus-
sões sobre a regulamentação do mer-
cado de crédito de carbono no Brasil, 
a partir do projeto de lei (41/22), 
cuja relatoria estava a cargo do sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-CE), e há 
outros no Congresso. É um tema im-
portante para o país. Por outro lado, 

há riscos de retrocesso, como no ca-
minho das concessões de serviços de 
saneamento. Espero que o atual mar-
co seja preservado, e a atração de in-
vestimentos ao setor continue. 

Como avalia uma mudança nas di-

retrizes que hoje regem o BNDES 

– especialmente na taxa de referên-

cia para as operações de crédito do 

banco, a TLP? 

A TLP ajudou a expandir o mercado 
de crédito privado, o mercado de capi-
tais. Isso não significa que o BNDES 
deixou de ser importante. A questão é 
que tamanho o BNDES deve ter. Em 
2015, a carteira de crédito do banco 
chegou a representar 11% do PIB. 
É um montante fora da realidade. Já 
se discute uma possível revogação ou 
mudança da TLP, e considero isso 
preocupante. A TJLP, que precedeu 
a TLP, era uma taxa altamente sub-
sidiada. Enquanto o Tesouro captava 
recurso a taxas mais próximas da Selic 
ou dos títulos longos, subsidiava-se o 
crédito na outra ponta. Isso era ruim 
em dois sentidos: primeiro, pelo rom-
bo fiscal que gerava; segundo, pela dis-
torção estimulada pela oferta de crédi-
to barato, pois este ficava desalinhado 
com a produtividade da empresa. Ou 
seja, a empresa se tornava competitiva 
não por suas vantagens comparativas, 
mas porque tinha acesso a recursos 
mais baratos. É natural hoje observar 
a reclamação de segmentos produtivos 
devido ao aumento do custo de finan-
ciamento, especialmente por causa do 
risco fiscal que se reflete nas taxas de 
títulos públicos mais longos, que por 
sua vez são a base da TLP. Mas acho 
que isso é correto, pois é o custo que o 
Tesouro incorre para poder transferir 
esses recursos para o setor privado. 

“A TLP ajudou a expandir 

o mercado de crédito 

privado. Isso não significa 

que o BNDES deixou de 

ser importante. A questão 

é que tamanho o BNDES 

deve ter”
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Conjuntura Econômica — Como 

avalia a contribuição de Regis Bo-

nelli para os estudos de produtivi-

dade, e qual sua expectativa sobre 

a evolução da produtividade brasi-

leira nos próximos anos? 

Regis era um pesquisador perspicaz, 
estudava com muita profundidade a 
economia brasileira. Não foi por coin-
cidência que o tema da produtividade 
se tornou importante para ele. Regis 
identificou que era um tema funda-
mental para o Brasil, e arregaçou as 
mangas para criar uma base de infor-
mação sobre o tema. Ele sempre se ca-
racterizou pelo que chamamos de data 
driven. O que hoje vemos cada vez 
mais entre os economistas, de privile-
giar pesquisas a partir de ricas bases de 

José Guilherme Reis considera Regis Bonelli um tutor em sua trajetória como 

economista. E não poupou esforços para, junto a Fernando Veloso (FGV IBRE), reu-

nir outros colegas de Bonelli, de vida e academia, para debater o futuro do país 

com base nos estudos e ensinamentos que deixou. Entre considerações no âmbi-

to macro e microeconômico colocadas nesta entrevista à Conjuntura Econômica, 

Reis defende a necessidade de se promover uma maior abertura comercial do 

país, sem a qual, afirma, os agentes econômicos não se esforçarão para ser mais 

competitivos, e não estimularão a produtividade brasileira. “O Brasil tem possibi-

lidades interessantes para o futuro, mas para isso tem que estar disposto a se in-

tegrar mais”, afirma. Reis também defende a necessidade de revisão das políticas 

de desenvolvimento produtivo vigentes, ressaltando a dificuldade, no Brasil, de 

se reformar ou eliminar medidas ineficazes. “É preciso investir em uma avaliação 

rigorosa das políticas que foram e serão implementadas. E, ao se criar uma nova, 

repensar o que acontece com as antigas”, afirma.

José Guilherme Reis 
Ex-diretor do Brasil no BID

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“O problema 
do Brasil é não 

rever políticas”
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turantes – atualmente, temos na 

lista a tributária e administrativa, 

por exemplo – devido à resistên-

cia política muitas vezes alimenta-

da por uma cultura de privilégios 

amplamente estudada (sobre este 

tema, reveja a entrevista do eco-

nomista Fernando de Holanda 

Barbosa: https://bit.ly/3KwwufX). 

Como quebrar esse ciclo? 

Quando estava no Banco Mundial, 
fui manager da área internacional 
e pude notar que o que a gente vê 

no Brasil no campo da abertura co-
mercial não é tão diferente do que 
a gente vê em outros países grandes 
de renda média. Por exemplo, tive 
a oportunidade de ir à Índia falar 
de abertura, e não os vi muito inte-
ressados. Paquistão, África do Sul, 
Turquia… todos esses países têm 
seus interesses estabelecidos. Mas, 
até por uma questão de eficiência, 

dados, ele já fazia nos anos 1970, 1980, 
de diversas formas. E estudar produti-
vidade requer muita informação, pois 
é difícil de medir. E acho que, junto à 
questão fiscal – à qual a produtividade 
também está relacionada – são temas-
chave para o Brasil sair da armadilha 
do baixo crescimento. Há uma coluna 
de Samuel Pessôa publicada na Folha 
de S. Paulo (https://bit.ly/3Q52bB1) 
este ano que foi muito comentada, 
que mostra a curva flat do crescimento 
brasileiro nos últimos 40 anos, reforça 
esse diagnóstico.

Os desafios brasileiros são enor-
mes, pois a produtividade tem múl-
tiplos determinantes, e precisa de 
atenção concentrada. Não é trivial. 
Uma política que considero impor-
tante, sobre a qual me dediquei nos 
últimos anos, é a questão de o Brasil 
ser mais aberto à competição interna-
cional, no mercado de bens e serviços 
em geral. Essa abertura não só é uma 
determinante direta da produtivida-
de como colabora para a formação de 
um arcabouço que ajuda a economia, 
incentivando os agentes a buscar mais 
eficiência. Mas, como disse, o desafio 
é grande. O Brasil já passou seu bô-
nus demográfico, e de alguma forma 
precisa aproveitar melhor os ativos 
que possui. O país tem tudo para ser 
uma potência na economia verde, por 
exemplo, entre outros diversos ativos 
importantes para voltar a crescer. En-
tretanto, é preciso um conjunto de 
ações focadas na melhoria da produ-
tividade de longo prazo. 

O país sofre uma dificuldade his-

tórica em aprovar reformas estru-

de fato é preciso pensar em com-
binar um conjunto de ações, e a 
reforma tributária é uma delas. O 
sistema tributário brasileiro é caóti-
co, é muito desincentivador de uma 
série de atividades produtivas. Ou-
tro elemento absolutamente chave 
é a infraestrutura. Apesar de ser 
um país líder em termos de parti-
cipação privada nesse setor, o Brasil 
ainda tem dificuldade no campo do 
investimento público, e o resultado 
é que ainda registramos um déficit 
considerável em infraestrutura. A 
solução para isso é de longo prazo, 
como também acontece com a edu-
cação, só para citar algumas variá-
veis-chave que explicam produtivi-
dade de longo prazo. 

É otimista quanto às chances de con-

seguirmos avançar nessa agenda?

Há algumas semanas, Martin Wolf 
escreveu no Financial Times sobre 
otimistas e pessimistas de longo pra-
zo. Quanto ao Brasil, ainda tento 
me manter no campo dos otimistas 
de longo prazo. É uma prova dura. 
Parafraseando Bonelli e (Pedro) Ma-
lan em artigo dos anos 1970, esta-
mos sempre testando “os limites do 
possível”, no mau sentido. Manter 
a prudência fiscal é chave. Também 
há o lado microeconômico, no qual 
preocupam iniciativas como a de 
mudança da Lei das Estatais, por 
exemplo. Reformas micro e macro-
econômicas que atraiam investimen-
to são absolutamente cruciais para o 
crescimento da produtividade. 

O que acontecerá adiante ainda 
é difícil de prever, já que o governo 

“Vale a pena pensar em 

como inserir melhor o Brasil 

nas cadeias globais de valor. 

Parte do crescimento dessas 

cadeias já chegou a um 

pico, mas ainda há muito a 

avançar em serviços”
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ainda está se organizando. Tudo de-
penderá das prioridades e das ações 
que serão tomadas. É preciso vol-
tar aos temas fundamentais: temos 
uma dívida pública alta, uma pres-
são por gastos públicos enorme, e 
o governo começa aumentando o 
déficit público de curto prazo. Isso 
requer uma ação de curto/médio 
prazo importante para sinalizar 
uma trajetória viável, e não explo-
siva, da dívida pública.

Queira ou não, o mercado já tem 
reagido aos passos do novo governo, 
e daí também vem meu otimismo, 
de que as trajetórias vão se ajustan-
do do ponto de vista macro. Estive 
no BID nos últimos anos, e pude 
acompanhar diferentes experiências 
na América Latina. Se pensarmos 
bem, o Brasil tem avanços impor-
tantes: um Banco Central indepen-
dente, uma contabilidade pública 
bem detalhada, sabemos tudo o que 
acontece. Já passamos peças de ar-
cabouço fiscal importantes como 
a Lei de Responsabilidade Fiscal – 
estive envolvido nisso há 20 anos 
–, e, mais recentemente, o teto de 
gastos. Todos respondendo a pro-
blemas desafiantes, que se recolo-
cam, é verdade, mas apesar disso há 
compreensão da existência desses 
temas, e acho que a razão tende a 
prevalecer no longo prazo.

A conjuntura externa e doméstica é 

muito diferente da encontrada por 

Lula em seus governos anteriores. 

Há riscos de que no novo governo 

se tente repetir uma fórmula que 

não se encaixe no atual contexto?

Vale lembrar que, no primeiro man-
dato, Lula teve vento a favor apenas a 
partir do segundo ou começo do ter-
ceiro ano de governo. E o que assen-
tou as bases para isso foi ele ter perse-
verado nas políticas ortodoxas que o 
precederam, mantendo o que estava 
funcionando bem, aprofundando re-
formas microeconômicas, ampliando 
o superávit primário. Acho que seria 
positivo uma sinalização de que não 
voltaremos ao Lula 2, ou Dilma 1. O 
resultado econômico dependerá um 

pouco da sorte, sobre como evoluirá 
o cenário internacional. É um con-
texto negativo a princípio, mas com 
alguns pontos alentadores, como a 
manutenção de preços de commodi-
ties em um nível ainda razoável. Mas 
o governo tem que fazer sua parte: 
conduzir a economia de forma con-
sistente com objetivos de longo pra-
zo, dos quais tratamos aqui. 

Qual seu balanço da política comer-

cial nos últimos anos?

O Brasil é um global player, se relacio-
na comercial e financeiramente com 
boa parte dos países do mundo, e tem 
que permanecer nessa linha. Precisa 
estabelecer prioridades conforme as 
coisas vão evoluindo, sem ser seletivo. 
A América Latina é um bom come-
ço. Acho que uma maior integração 
regional, não apenas no Mercosul, 
é importante e poderá beneficiar o 
Brasil. Além disso, e até pelas carac-
terísticas geográficas do país, que faz 
limite com quase todos os países sul-
americanos, a agenda física de infra-
estrutura é importante, bem como a 
agenda digital. 

Em termos globais, uma coisa 
que fica faltando para o Brasil é 
uma maior participação nas cadeias 
globais de valor. Hoje cerca de 50% 
do comércio global estão nessas ca-
deias, nas quais o Brasil tem partici-
pação pequena. Parte disso pode ser 
explicada por ser um país que ba-
sicamente produz matérias-primas, 
com baixo nível de processamento. 
Mas parte dessa explicação vem do 
fechamento da economia. Para par-
ticipar de cadeias globais de valor – 
ou seja, ter fábricas que atravessam 
as fronteiras do país –, não se pode 
praticar tarifas altas sobre insumos e 
bens de capital. É preciso ter níveis 
mais toleráveis. O melhor exemplo 
nesse sentido é o da Embraer. O 
acordo aeronáutico permite tarifas 
baixas, e a companhia é um player 
internacional, enquanto em outros 
setores não conseguimos nos posi-
cionar da mesma forma. Vale a pena 
pensar em como inserir melhor o 

“O Brasil precisa de 

políticas convergentes 

para retomar o tema da 

produtividade e ser capaz 

de absorver investimentos 

que atendam ao mercado 

interno e ao externo”
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Se o Brasil poderá se aprovei-
tar desse contexto, vai depender de 
nossas reformas internas. Acho que 
temos boas condições para isso, es-
pecialmente no campo da economia 
verde e das energias renováveis. Temos 
escala, e escala é importante. Quan-
do se pensa em cadeia global de valor, 
pensa-se muito na lógica de um elo da 
cadeia; mas se considerarmos a massa 
de investimento que foi para a China, 
veremos que é porque lá tem escala, 
capacidade de troca. Muitas ativida-

des acontecem entre pequenas e mé-
dias empresas, com trocas incessantes. 
Acho que o Brasil tem potencial, mas 
precisa de políticas convergentes para 
retomar o tema da produtividade e ser 
capaz de absorver investimentos que 
tanto atendam ao mercado interno – 
porque o Brasil continua sendo atra-
tivo desse ponto de vista – quanto ao 
mercado externo. 

Brasil nesse universo das cadeias 
globais de valor. É fato que parte do 
crescimento dessas cadeias já chegou 
a um pico, mas ainda tem muito a 
avançar em serviços, setor no qual 
o processo de internacionalização 
ainda está no começo. O Brasil tem 
possibilidades interessantes para o 
futuro, mas para isso tem que estar 
disposto a se integrar mais. 

Diversos eventos internacionais, 

como a pandemia, têm alimentado 

hipóteses quanto a reconfigura-

ções das cadeias globais de valor. 

Qual sua expectativa a respeito, e 

como o Brasil se posicionaria? 

De fato, de 2016 para cá, com a 
guerra comercial entre Estados Uni-
dos e China, observamos ao menos 
uma reversão de parte desse processo. 
Mas quando se analisa, por exemplo, 
para onde migraram as importações 
americanas desde que o país aumen-
tou tarifas sobre a China, veremos 
que estas têm como destino basica-
mente outros países asiáticos, como 
Vietnã e Camboja. No entanto, é 
perfeitamente razoável imaginar que 
esse processo tende a continuar, pois 
os conflitos geopolíticos têm aumen-
tado e podem chegar a níveis ainda 
mais acirrados. Basta ver o que está 
acontecendo com o mercado de se-
micondutores. A própria decisão 
americana de não negociar tecnolo-
gia com a China quebra a lógica de 
cadeia global de valor, que pressupõe, 
além de um fluxo de bens, um fluxo 
de conhecimento. E isso tenderia, de 
fato, a abrir espaço para uma reorga-
nização mais ampla dessas cadeias. 

Os governos anteriores do presi-

dente Lula foram marcados por uma 

estratégia de política externa que 

privilegiou as relações sul-sul, bem 

como o desenvolvimento dos BRICs 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África 

do Sul). Em entrevista à Conjuntura 

Econômica, a pesquisadora associa-

da do FGV IBRE Lia Valls destacou a 

importância de, diante do atual con-

texto geopolítico, o país evitar gran-

des alinhamentos, buscando uma 

diplomacia mais neutra (entrevista 

completa: https://bit.ly/3Vo2bxb). 

Qual a sua opinião?

Acho que a estratégia sul-sul não 
deve ser conduzida em detrimen-
to de outras. O Brasil tem que se 
aproveitar das múltiplas relações 
que tem, e da capacidade de diálogo 
em várias frentes. Mesmo o gover-
no que está terminando agora, que 
privilegiou muito a relação com os 
Estados Unidos, não abriu mão da 
relação sul-sul. Veja que hoje o Ban-
co dos BRICs (como é conhecido o 
Novo Branco de Desenvolvimento) 
tem um presidente brasileiro, Mar-
cos Troyjo. Tudo isso é importante 
para reforçar o papel histórico que o 
Brasil tem de ajudar a construir rela-
ções, e não dinamitá-las. 

Se na política comercial o balanço 

foi a favor do pragmatismo, na po-

lítica externa, entretanto os últimos 

anos também foram marcados por 

importantes roces. Considera que o 

novo governo conseguirá recompor 

a imagem brasileira com facilidade?  

Acho que o principal passivo do 
governo que está saindo é na área 

“Economistas têm 

apontado a superposição 

de políticas. Criam-se 

novas sem desfazer o que 

não está dando certo. E 

com isso o sistema se torna 

insustentável”
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ambiental, que está no cerne dos 
desacordos e é um ativo potencial 
enorme do país. Se o novo governo 
souber tratar disso – e há pes soas 
competentes para tanto – temos 
como fazê-lo, e superar a ideia de 
que manter a floresta em pé é incom-
patível com a geração de emprego e 
o crescimento do país. É preciso sair 
disso imediatamente. A expectativa 
quanto ao desempenho do novo go-
verno nesse campo é positiva, mas 
vale lembrar que é um problema 
difícil, já que os países passaram a 
tomar medidas mais duras, com im-
pacto protecionista, relacionadas ao 
desmatamento. Isso exigirá bastante 
trabalho do Brasil para garantir a 
expansão de exportações e investi-
mentos em áreas que estejam rela-
cionadas ao uso da terra.  

Um dos temas de estudo mais ca-

ros a Regis Bonelli foi o da indus-

trialização brasileira. Hoje há uma 

tendência mundial de volta de po-

líticas industriais, inspiradas por 

diversos fatores como estímulo ao 

crescimento, descarbonização das 

economias e insegurança geopolí-

tica. Como considera que esse tema 

deva ser tratado no Brasil, levando 

em conta que o novo governo já 

menciona preocupação em rein-

dustrializar o Brasil?

A discussão de política industrial 
ocorre de fato em todos os países 
do mundo, mas deve ser tomada 
com cuidado. Acho que, em pri-
meiro lugar, é preciso estar aberto 
para rever políticas, analisar se de-
ram certo, se cumpriram seus obje-

tivos, com o melhor instrumental 
possível. Algo que Regis nos ensi-
nou, a usar bem os dados e fazer, na 
medida do possível, uma avaliação 
cautelosa de políticas. 

O problema do Brasil é não re-
ver políticas. Veja o caso da Zona 
Franca de Manaus, que foi criada 
em 1967 e cujos benefícios tribu-
tários são recorrentemente pror-
rogados (a última prorrogação foi 
em 2014, estendendo seu prazo até 
2073). Políticas de desenvolvimen-

to regional não são necessariamen-
te bem-sucedidas, mas são manti-
das. Economistas têm apontado a 
superposição de políticas, porque 
criam-se novas sem desfazer o que 
claramente não está dando certo e 
precisa ser reformado. E com isso 
o sistema se torna insustentável. Se 
quer gastar com outras políticas, 
por exemplo, de combate à pobre-

za, mas não se abre espaço fiscal, 
por exemplo, desfazendo o gasto 
tributário da isenção que é inefe-
tivo, e o resultado é que os pobres 
acabam pagando de outra forma, 
com preços mais altos, recessão ou 
baixo crescimento da economia.

Assim, independentemente da sim-
patia por política industrial, é preciso 
investir em uma avaliação rigorosa das 
políticas que foram e serão implemen-
tadas. E, ao se criar uma nova, repen-
sar o que acontece com as antigas. 

Uma das frentes relacionadas a esse 

tema é a da ação do BNDES. O novo 

governo já mencionou uma possí-

vel mudança da TLP, taxa operada 

em suas operações. Considera que 

é preciso reformar as diretrizes atu-

ais do banco? 

Seria fundamental preservar os 
avanços dos últimos anos, em parti-
cular na gestão. O que inclui a TLP, 
que promove um efeito crowding 
in, de estímulo ao financiamento 
privado. Quando os juros estão al-
tos, a TLP está ruim. Mas há 3 anos 
o Brasil mostrou que tem condi-
ções de praticar juros mais baixos. 
Se hoje eles estão mais altos é por 
conta de uma inflação que está no 
mundo inteiro, e não se pode pen-
sar o desenvolvimento de todas as 
estratégias com base numa trajetó-
ria de política monetária relaciona-
da a uma questão conjuntural. Com 
uma boa âncora fiscal, uma sólida 
trajetória declinante do déficit pú-
blico e a continuidade de reformas 
microeconômicas, os juros tendem 
a cair de novo. 

“Não se pode pensar 

todas as estratégias  

com base numa  

trajetória de política 

monetária relacionada 

 a uma questão 

conjuntural”



https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica
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A Federação é tão crucial no Brasil 
quanto a democracia. A restauração 
desta, em 1988, é relativamente re-
cente, se olharmos para os dois séculos 
de independência. A partir de 2023, 
será iniciado um momento importan-
te com um novo governo federal que 
se propõe a restabelecer seus alicerces 
republicanos, a consolidar um Estado 
de bem-estar social e, destacamos, a 
fortalecer as relações federativas. Tal-
vez mais do que um governo em si, 
seja algo como uma grande arca a pro-
mover uma travessia rumo a uma nova 
institucionalidade e superar tempesta-
de de incertezas e retrocessos. 

Muito da reconstrução institucio-
nal necessária passará pela Federação 
brasileira. Nem sempre se atenta para 
sua relevância em ditar rumos desde 
a economia até o campo social. Na 
política fiscal, em particular, que tan-
ta preocupação tem sido manifestada 
recentemente, há um tremendo des-
conhecimento de fatos e de dados. 

Ao contrário do senso comum, o 
desempenho dos governos estaduais 
e municipais foi muito melhor do 
que o do governo federal neste sécu-
lo. Muito dessa tendência pode ser 

com a desoneração de combustíveis 
enquanto o federal aumentava sua ar-
recadação às custas dos mesmos pro-
dutos nos mesmos períodos.

Marcante também é o desconhe-
cimento do que se passa com o gasto 
público no país em que se alega que 
disciplina fiscal seria assegurada por 
limitar a federal. Ignorando que, em 
2021, conforme dados consolidados 
pelo Tesouro Nacional,2 apontam que 
aquele governo responde por apenas 
51% da despesa primária nacional – 
e menos ainda se computada apenas a 
folha salarial de servidores ativos – ou 
irrisórios 15% no caso da compra de 
bens, que é o parâmetro mais próximo 
do que seja uma despesa discricioná-
ria. Isso se reflete também na divisão 
funcional em que, na sua execução, se-
gundo mesma fonte, a União também 
responde por apenas 28% da despesa 
pública nacional com educação, 32% 
da saúde, 24% de transporte e 11% da 
segurança pública. 

Enquanto a União se converteu no 
grande ente transferidor de renda da 
economia, de benefícios previdenci-
ários e sociais até a juros, os estados 
e os municípios passam a responder 
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explicada pela mudança cultural pro-
movida pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que alcança muito mais aque-
les governos que a União, que sequer 
aceita se submeter a um limite básico 
de endividamento. Aliás, talvez isso 
explique por que algumas ex-autori-
dades econômicas suponham que a 
LRF falhou ou fracassou porque eles 
nunca se submeteram aos mesmos ri-
gores daquela lei impostos aos gover-
nadores, prefeitos e seus secretários.

As estatísticas divulgadas pelo 
Banco Central1 e mais usadas (em-
bora algo incompletas e inadequadas) 
mostram que, entre 2001 e setembro 
de 2022, a dívida líquida do gover-
no geral aumentou em 9,7 pontos do 
PIB (para 59% do PIB), mas com um 
desempenho completamente antagô-
nico entre as três esferas de governo: 
queda de 1,7 ponto nos municípios 
(cuja dívida pode desaparecer nos 
próximos meses) e de 7 pontos do 
produto nos estados, na contramão 
do salto de mais de 18 pontos na dí-
vida federal (que passou a superar os 
50 pontos do PIB). Ressalvado que o 
dado mais recente dos governos sub-
nacionais já reflete a perda de receita 
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por parcela crescente e majoritária 
da demanda efetiva, em proporção 
tal que poucos outros governos des-
centralizados no resto do mundo 
apresentam hoje. Da execução das 
políticas sociais básicas até muito das 
outras políticas, como ambientais e 
até mesmo a tributária, os governos 
estaduais e municipais são partici-
pantes relevantes ou até mesmo do-
minantes, conforme o caso. 

A reconstrução institucional do país 
passará de forma inevitável e central 
por uma revisão das relações entre as 
suas esferas e as unidades de governo.  

A construção de mecanismos de 
coordenação adequados entre os 
níveis de governo passa pelo desen-
volvimento de processos (formais e 
informais) de diálogos intergoverna-
mentais (verticais e horizontais) que 
promovam a coordenação, coope-

ração e tomada de decisão conjunta 
(OCDE, 2019).3 Esse movimento 
deve incluir os fóruns intergoverna-
mentais e interlegislativos, seja em 
suas formas cooperativas e consulti-
vas ou coercitivas.

A governança multinível possibi-
lita a gestão da dependência mútua 
dos diferentes níveis de governo e das 
falhas de coordenação que podem 
ocorrer entre eles. A boa coordenação 
intergovernamental deve partir da 
cultura de cooperação e comunicação 
regular por dispositivos como: plata-
formas de diálogo, conselhos fiscais, 
arranjos contratuais, comissões per-
manentes e conselhos intergoverna-
mentais de consulta.

Os fóruns intergovernamentais, 
por sua vez, podem melhorar o fun-
cionamento de sistemas multiníveis 
por meio de acordos executivos/legis-

lativos, cuja durabilidade e aceitação 
política dependem de fatores como 
ratificação legislativa e aberturas para 
futuras revisões.

Esses fóruns podem auxiliar no 
esclarecimento, coordenação e de-
senvolvimento de: reformas, políti-
cas regulatórias, ações de provisão 
conjunta de bens e serviços públicos 
e acordos para o compartilhamento 
de despesas e receitas. Temáticas que 
envolvem uma dependência mútua 
entre as partes podem ser usadas para 
promover o diálogo, por exemplo 
questões relacionadas à simplicidade 
de informação e feedback, transparên-
cia de regras; engajamento transver-
sal, credibilidade e propriedade.

A revolução digital pela qual pas-
sa o mundo torna ainda mais urgen-
te um arranjo no qual a cooperação 
entre diferentes níveis da adminis-

Evolução da dívida pública líquida e bruta 
2001 x 2022

Composições
Valores correntes Em % do geral Em % do PIB

2001-IV 2022-III 2001-IV 2022-III 22-01 2001-IV 2022-III 22-01

Dívida líquida do setor público 
consolidado

677.431 5.487.491 100 100            -   51,49     58,28     6,8 

Dívida líquida do Banco Central -       7.349 -  119.242 -    1,08 -    2,17 -       1,1 -    0,56 -    1,27 -   0,7 

Dívida líquida das empresas estatais 36.094 55.408 5,33 1,01 -       4,3 2,74       0,59 -   2,2 

Governo geral

Dívida líquida do governo geral 648.685 5.551.325 95,76 101,16 5,4 49,30     58,96     9,7 

Dívida bruta do governo geral 885.907 8.146.393 130,77 148,45 17,7 67,33     86,48   19,1 

Estados

Dívida líquida dos governos estaduais 192.154 654.147 28,37 11,92 -    16,4     14,60       6,95 -   7,7 

Municípios

 Dívida líquida dos governos municipais 24.374 14.273 3,60 0,26 -       3,3       1,85       0,15 -   1,7 

Federal

Dívida líquida do governo federal 419.121 4.723.541 61,87 86,08 24,2     31,85     50,17   18,3 

Fonte primária: BCB. Elaboração própria. 
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tração pública sejam prioridade, 
tendo em vista a heterogeneidade e 
escassez de habilidades, equipamen-
tos e infraestrutura física (Mello e 
Ter-Minassian, 2020).4

No Brasil, a instância central de 
governo tem se limitado a ser ape-
nas mais um membro da Federação. 
A pandemia de Covid-19 ajudou 
a escancarar o fato de que o gover-
no federal, mesmo antes do governo 
Bolsonaro, já tinha abdicado de lide-
rar politicamente e coordenar admi-
nistrativamente a Federação. Cenário 
ainda pior foi construído nos últimos 
4 anos, quando a esfera central de go-
verno se transformou em um centro 
de provocações e conflitos com de-
mais governos e outros poderes.

O novo governo tem a chance de 
mudar esse cenário e promover uma 
reorganização do Estado brasileiro. 
Em uma república, democrática e 

federativa, se faz necessário criar as 
bases para funcionar um autêntico 
governo nacional. A reconstrução da 
sociedade e da economia passa por 
sua implementação crível e respon-
sável. Por isso, a primeira etapa da 
reconstrução nacional deveria recair 
sobre um novo arcabouço de relações 
políticas e governamentais.

Neste sentido, alguns movimentos 
de governos subnacionais começam a 
surgir, a fim de dar solução a este pro-
blema da descoordenação e da falta 
de diálogo no plano federativo. Um 
bom exemplo é o da Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP), que recentemen-
te apresentou ao vice-presidente elei-
to, Geraldo Alckmin, uma proposta 
de “implementação de uma instância 
federativa plena para construir e pac-
tuar estratégias e políticas públicas, 
que reúnam os poderes municipais, 
estaduais e federal” (FNP, 2022).5

Nesse contexto, apresenta-se a 
seguir uma proposta de governança 
federativa para o país.6 Para assegu-
rar a coordenação republicana e de-
mocrática é sugerida a criação de um 
Conselho Nacional de Governança 
Pública.7 Este órgão máximo, é um 
colegiado que deve reunir represen-
tantes das chefias de poderes da Fe-
deração. Na linha do que defendem 
Mendes, Afonso e Veras (2020),8 a 
proposta é que seja composto por: no 
âmbito do Executivo, presidente da 
República e seu vice, dois governa-
dores e dois prefeitos das capitais, es-
colhidos pelos seus pares com rodízio 
obrigatório (de mandato e região): no 
âmbito do Legislativo, os presidentes 
da Câmara dos Deputados e do Se-
nado, mais um presidente de Assem-
bleia Legislativa e de uma Câmara de 
Vereadores das capitais, com o mesmo 
processo de escolha; e, no âmbito dos 

Austrália Áustria

O Conselho de Governos Australianos (COAG), 
estabelecido em 1992, é o principal fórum 

intergovernamental com representação de todas as 
ordens de governo. Seu papel é iniciar, desenvolver 
e monitorar a implementação de reformas políticas 

que sejam de importância nacional e que exijam ação 
cooperativa por parte dos governos australianos.

A chancelaria federal da Áustria e o Lander estabeleceram 
a Conferência Austríaca de Ordenamento de Território 

como uma plataforma comum de coordenação 
do ordenamento do território envolvendo todos 

os ministérios federais sociais. Seu órgão executivo 
é presidido pelo chanceler federal e inclui todos 

os ministros federais e governadores estaduais, os 
presidentes da União Austríaca de Cidades e da União 

Austríaca de Comunidade e os presidentes dos parceiros 
sociais e econômicos como conselheiros.

Alemanha Portugal

O Chanceler e os líderes dos 16 governos do Lander 
reúnem-se periodicamente para acordar questões 

importantes, como partilha de impostos e equalização 
fiscal, e a implementação de leis federais. Estas reuniões são 
apoiadas pelas Conferências dos Ministros da Economia e 

dos ministros de todas as áreas fundamentais e Reuniões de 
Altos Funcionários dos ministérios relevantes.

O Conselho para o Diálogo Territorial presidido pelo 
primeiro-ministro e com a representação dos governos 

central e local, a fim de facilitar o diálogo contínuo sobre 
questões importantes de política e programa. Além dos 

fóruns permanentes de consulta intergovernamental, 
os comitês e comissões também servem para facilitar o 

diálogo intergovernamental e da sociedade civil.

Exemplos internacionais de boa prática de governança

Fonte: OCDE, 2019.
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demais poderes e órgãos, com direito 
a voz mas sem voto, os presidentes do 
Supremo Tribunal Federal e do Con-
selho Nacional de Justiça, bem assim 
o procurador-geral da República e o 
presidente do Conselho Nacional do 
Ministério Público, mais o presidente 
do Tribunal de Contas da União.  

Na estratégia sugerida, seria esse 
um órgão eminentemente político, 
como tal, para decidir sobre a estra-
tégia nacional da governança e ditar 
os grandes princípios e diretrizes re-
guladores de uma nova e mais mo-
derna governança. Ele pode tomar 
como base o já constitucional Conse-
lho da República, porém, ampliando 
sua composição e suas funções. Pode 
também aproveitar a proposta do go-
verno de criar um Conselho Fiscal, 
mas seu objeto de atuação não deve 
se limitar apenas à política fiscal, para 
compreender também outros aspec-
tos da administração pública.

Subordinado ao órgão máximo, é 
proposto criar três comitês: um con-
sultivo, um regulador e um admi-
nistrativo. Os dirigentes de cada um 
deles devem participar das reuniões 
dos dois órgãos antes propostos, com 
direito a voz, mas não a voto. 

O comitê consultivo terá a fun-•	
ção de aconselhar (sem decidir 
ou sem regular), pode ser forma-
do por representantes da socieda-
de civil, aprovados pelo Congres-
so Nacional e com mandato fixo, 
porém, que pode se desdobrar 
em subcomitês temáticos, para 
ter uma atuação mais específica. 
O comitê regulador será com-•	
posto por um colegiado central, 
que espelhe a mesma estrutura 
e composição do Conselho da 
República, ainda que com um 

número maior de participantes, 
mas sempre reproduzindo a es-
trutura política, ou seja, compos-
to por quem foi indicado pelos 
dirigentes políticos ou por quem 
está no exercício de mandato. É o 
caso na União, dos ministros de 
Estado, e nos demais governos, 
dos secretários de estado ou mu-
nicipais. A definição de normas 
a serem obedecidas por todos os 
governos e por todos os poderes, 
desde que amparadas pela legis-
lação nacional, caberá a este co-
mitê, assegurados seu respaldo e 
respeitabilidade política. 
O comitê administrativo é o •	
operacional e o que terá funções 
executivas, cabendo a ele uma 
forte interação com os respecti-
vos poderes executivos do país. 
Para tanto, ele deve ser formado 
exclusivamente por servidores de 
carreira que estejam ocupando 
cargos ou funções executivas nos 
respectivos governos ou poderes. 
Não poderá ser formado por re-
presentantes políticos porque se 
busca aqui assegurar a atuação 
eminentemente técnica. Como 
sempre, ele deve seguir a lógica 
da estruturação do órgão máxi-
mo, podendo, porém, ser amplia-
do – por exemplo, passando a ter 
representantes técnicos indicados 
pelos governos subnacionais das 
cinco macrorregiões geográficas 
do país, e, neste caso, também 
se subiria na mesma proporção o 
número de servidores federais. 

Sempre destacando que se tratam 
de hipóteses para articulação, abaixo 
do comitê administrativo nacional 
deveriam ser formados diferentes 
subcomitês técnicos, para atuarem 

em áreas temáticas, conforme aprova-
do pelo órgão máximo. 

Os novos órgãos aqui propostos 
devem ter independência operacio-
nal (assegurados por mandatos fixos), 
mas sem acrescer as despesas públi-
cas. As funções de representações não 
serão remuneradas e o custeio admi-
nistrativo caberá ao governo federal. 

Eles deverão funcionar em caráter 
complementar a órgãos já existentes 
(como, por exemplo, os conselhos da 
saúde, da educação, na tributação), 
mas com uma visão mais ampla e estra-
tégica, sem se limitar à regulação de as-
pectos específicos, como exigidos pela 
legislação vigente dos atuais órgãos. 

Enfim, reconstruir o país e sobre-
tudo o poder público exigirá necessa-
riamente um esforço de diálogo e pac-
tuação na Federação brasileira, que se 
espera venha se dar sob novas bases. 

1Vide https://www.bcb.gov.br/estatisticas/
estatisticasfiscais.

2Ver dados primários em: https://www.gov.
br/tesouronacional/pt-br/estatisticas-fiscais-
e -planejamento/estatist icas- f iscais- do -
governo-geral. 

3OCDE. Making decentralisation work: A handbook 
for policy-makers. Paris: OECD, 2019. 204 p.

4MELLO, L.; TER-MINASSIAN, T. Digitalisation 
challenges and opportunities for subnational go-
vernments. OECD: Paris, 2020. 23 p.

5FNP. Carta das médias e grandes cidades ao pre-
sidente eleito. Brasília: FNP, 2022. 2 p.

6Argumentos desenvolvidos neste artigo cons-
taram em parte de estudo desenvolvido para 
o Comsefaz. 

7Naturalmente, o nome do órgão pode ser muda-
do pois, o que importa mesmo, é seu objetivo.

8MENDES, G.; AFONSO, J. R.; VERAS, D. V. Com-
bate à pandemia e suas consequências eco-
nômicas e sociais: coordenação, cooperação 
e consórcio. In: MENDES, G.; SANTANA, H. L. S.; 
AFONSO, J. R. Governance 4.0 para Covid-19 no 
Brasil: propostas para gestão pública e para po-
líticas sociais e econômicas. São Paulo, Almedi-
na, 2020. pp. 27-84.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

arrumar a casa
Novo governo fará bem se organizar o fiscal, combater 
a inflação e contribuir para reformas que impulsionem a 
produtividade e o crescimento sustentado do país

Com nuvens esparsas, algumas cin-
zentas, o clima no primeiro dia de 
2023 em Brasília não decepcionou. 
Sem chuva, o trajeto do presiden-
te eleito e da primeira-dama até o 
Congresso foi feito em carro aberto 
– contrariando recomendações da 
segurança –, na companhia do vice-
presidente e sua mulher. Do primeiro 

aceno para a plateia rumo à posse, à 
presença nos shows que sucederam os 
ritos oficiais, Lula garantiu uma ceri-
mônia comovente, recheada de men-
sagens que seus eleitores ansiavam ter. 
E que ficaram plasmadas na imagem 
simbólica do Brasil subindo a rampa 
do Palácio do Planalto com o presi-
dente, configurada pela  companhia 
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de representantes da sociedade, além 
da peculiar presença da cadela Resis-
tência.. Ao colocar a faixa em Lula – 
na ausência do ex-presidente ou seu 
vice para cumprir o rito –, o grupo 
empossava também a defesa da de-
mocracia e da luta pelos menos fa-
vorecidos e discriminados, bandeira 
de campanha do agora timoneiro do 
Executivo, que chega a seu terceiro 
mandato, em sua sexta tentativa.

Nesse mesmo dia, Lula liberou o 
pagamento do Auxílio Brasil – que 
voltará a se chamar Bolsa Família 
– de R$ 600, e abriu caminho a 
um ansiado giro em políticas que, 
como apontou Samuel Pessôa na 
coletânea de artigos de pesquisa-
dores do FGV IBRE sobre desafios 
para 2023 (leia a  íntegra:  https://
bit.ly/3CLBXhQ), fizeram parte do 
lado mais criticado da agenda do 
governo antecessor. Lula assinou a 
revogação de uma série de decretos 
desmontando a política de armas de 

Jair Bolsonaro – entre outros, sus-
pendendo o registro de novas armas 
de caçadores, atiradores e colecio-
nadores (CACs), vetando a criação 
de novos clubes de tiro e reduzindo 
o número de armas que um cidadão 
comum pode possuir. No campo 
ambiental, restabeleceu o combate 
ao desmatamento nos biomas bra-
sileiros, revogou decreto que in-
centiva o garimpo ilegal em terras 
indígenas e áreas de proteção am-
biental, e resgatou o Fundo Ama-
zônia, viabilizando o uso de R$ 3,3 
bilhões em doações internacionais 
para o combate ao crime ambiental 
na região. E prometeu a recompo-
sição de outras áreas importantes, 
como saúde e educação, sem as 
quais o desenvolvimento do país é 
incontestavelmente ameaçado.

Mas se de um lado o presidente 
foi incisivo nesses temas que com-
prometem o potencial de desenvol-
vimento do país e sua imagem em 
nível internacional, no campo eco-
nômico permaneceram as dúvidas e 
preocupações apontadas pelo merca-
do desde o início da corrida eleito-
ral, debatidas pelos pesquisadores do 
FGV IBRE especialmente durante os 
últimos meses de 2022, enquanto se 
acompanhava o trabalho da equipe 
de transição. Ao sinalizar um aumen-
to do papel do Estado como indu-
tor do desenvolvimento econômico 
sem mostrar uma contrapartida no 
equacionamento do arcabouço fiscal, 
sinalizando compromisso com a dis-
ciplina de gastos e a sustentabilidade 
da dívida pública, Lula nutriu riscos 
para o curto e longo prazos, apontam 
os especialistas do IBRE. Na avalia-
ção geral, as diretrizes de Lula desto-
aram tanto da direção escolhida em 
seus primeiros anos como presidente, 

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
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no início dos anos 2000 – quando a 
combinação de contas superavitárias 
e reformas macroeconômicas alimen-
tou um círculo virtuoso de crescimen-
to –, quanto das mensagens iniciais 
de seu ministro da Fazenda, Fernan-
do Haddad, ainda que a ausência de 
detalhamento das medidas a serem 
adotadas para equilibrar responsabi-
lidade fiscal e a promessa de impulso 
econômico, à primeira vista, também 
tenham prejudicado o objetivo do 
ministro de acalmar o mercado nos 
primeiros dias de governo.

No curto prazo, a preocupação 
é de que uma direção expansionista 
da política econômica jogue contra a 
tarefa que o Brasil – e boa parte do 
mundo – precisa realizar em 2023 
para combater a inflação, capitaneada 

pela política monetária. Além disso, 
as diversas revisões que estão sendo 
sinalizadas pelo governo – que vão 
da reforma trabalhista e da agenda de 
privatizações ao papel dos bancos es-
tatais para impulsionar a economia – 
podem, indicam os pesquisadores do 
FGV IBRE, jogar contra o árduo de-
safio de aumentar a produtividade da 
economia brasileira, elemento funda-
mental para elevar a capacidade de o 
país crescer mais no longo prazo.

“Os dados mostram a dificuldade 
que temos atualmente de gerar cres-
cimento sem pressionar os preços”, 
diz Silvia Matos, coordenadora do 
Boletim Macro IBRE, sobre o risco 
de o novo governo ceder à tentação 
de tentar bombar o PIB já em 2023. 
“As estimativas de PIB potencial para 

o Brasil (ou seja, o limite que o país 
pode expandir a atividade sem gerar 
pressão inflacionária) hoje não supe-
ram 1,5%. Não há mais espaço para 
crescer acima desse nível que não seja 
enfrentando os desafios estruturais do 
país, que não são novos”, diz, mos-
trando que, do ponto de vista cíclico, 
2023 inevitavelmente será um ano 
para desacelerar e ajustar a máquina. 
“Teremos que passar pelo purgatório 
de um PIB baixo, e minha preocu-
pação é sobre como será o entendi-
mento do novo governo desse cenário 
macro, em que a economia está de-
saquecida por questões necessárias”, 
afirma, reforçando o diagnóstico de 
Pessôa na coluna Ponto de Vista (pág. 
10) de que, sem respeitar esse ciclo, 
uma expansão fiscal pioraria as pers-
pectivas para a inflação, bem como a 
dinâmica da dívida pública – devido à 
exigência de juros mais altos por mais 
tempo, pressionando o câmbio e, por 
sua vez, os preços. “Com uma desva-
lorização cambial maior, aumentam 
as chances inclusive de a inflação de 
alimentos voltar ao radar em 2023”, 
acrescenta André Braz, coordenador 
do Índice de Preços ao Consumidor 
do FGV IBRE. Braz lembra que em 
2022 a guerra na Ucrânia impactou 
negativamente o preço dos alimentos 
e que, para 2023, em princípio não há 
sinais de novas pressões nesse campo, 
restando ainda a persistência inflacio-
nária no setor de serviços. No agrega-
do, entretanto, as dúvidas no campo 
fiscal já têm deslocado a expectativa 
do mercado para mais inflação e juros 
em 2023, Como aponta o relatório 
Focus de distribuição de frequência, 
do BC. Braz indica que a previsão do 
FGV IBRE para o IPCA de 2022 é 
de 5,6%, acima do intervalo de to-
lerância da meta, de até 5%, e que 

Preços e juros altos por mais tempo,  
na avaliação do mercado
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alimentação e bebidas responderam 
por 43,6% dessa alta. Braz também 
projeta que, sem a redução do ICMS, 
a inflação de gasolina, etanol e ener-
gia elétrica teria elevado o IPCA do 
ano em 2,84 pontos percentuais, su-
perando os 8%. “Para 2023, espera-
mos uma inflação similar à deste ano, 
na casa dos 5%, mas em um cenário 
de crescimento e geração de emprego 
menos dinâmico, o que também será 
desafiador”, diz.  

No IV Seminário de Análise Con-
juntural promovido pelo FGV IBRE e 
o jornal O Estado de S. Paulo no início 
de dezembro, Silvia já apontava uma 
série de variáveis que levam a que 2023 
seja um ano de baixo crescimento. 
Além da questão inflacionária, a econo-
mista lembrou que 2022 ainda marcou 
a recuperação de diversas atividades im-
pactadas pela pandemia – característica 

que não se repetirá este ano –, além da 
decorrência de uma série de políticas de 
estímulo, como a liberação de FGTS, 
redução de impostos e aumento do va-
lor do Auxílio Brasil. “Não é possível 
manter o mesmo ritmo de expansão 
em 2023”, reforça.

A Carta do IBRE desta edição 
(pág. 6) mostra que a melhora fiscal 
observada em 2022, “concentrada na 
receita, parcialmente oriunda de fato-
res não permanentes”, colaborou para 
essa onda expansionista. Cálculos de 
Bráulio Borges, pesquisador associa-
do do FGV IBRE, indicam que no 
ano passado a surpresa positiva pelo 
lado da arrecadação – ajudada, en-
tre outros fatores, pela inflação – foi 
próxima de R$ 290 bilhões, ou 2,9% 
do PIB. Destes, afirma, “60% foram 
consumidos pelo governo anterior 
com a alteração do teto em 2021 com 

a PEC dos Precatórios e com a PEC 
Kamikaze em 2022, pouco menos de 
10% em desonerações tributárias, e 
apenas 30% se transformaram efeti-
vamente em melhoria do resultado 
primário”. O novo governo terá um 
cenário muito mais desafiador para 
equilibrar receitas e despesas. Como 
Pessôa aponta em sua coluna, R$ 150 
bilhões do total liberado na PEC da 
Transição, agora Emenda Constitu-
cional 126/2022, não têm previsão de 
receita compensatória. E, nas contas 
de Borges, em 2024 e 2025 faltarão 
R$ 120 bilhões – seja em arrecadação 
e/ou corte de despesas – para o gover-
no restabelecer a sustentabilidade do 
setor público.

Armando Castelar, pesquisador do 
FGV IBRE, ressaltou no Seminário 
de Análise Conjuntural que, além da 
não recorrência de fatores que aju-

Fonte: IBGE. Elaboração: BRCG.
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daram a ampliar a receita em 2022, 
a desaceleração esperada para a eco-
nomia brasileira em 2023 também 
se refletirá na arrecadação. Algo que, 
defende, deve ser levado em conta 
pelo governo ao levar adiante pro-
postas como a de alterar a distribui-
ção de dividendos da Petrobras, cuja 
perspectiva para 2022 era de apor-
te de R$ 12,5 bilhões ao Tesouro e  
R$ 3,5 bilhões ao BNDES, via  
BNDESPar. “É nesse contexto que o 
governo sinaliza que pretende gastar 
mais, e o resultado é simples de ima-
ginar. Com estímulo de demanda, 
os juros ficarão por mais tempo em 
um nível mais alto. Levando em con-
ta que o grande devedor do país é o 
setor público, significa que a despesa 
com juros subirá e haverá aumento 
de déficit não só porque o primário 
passará a ser deficitário, como a conta 
de juros ficará mais alta”, descreveu, 

indicando que o final da história é de 
uma mesma desaceleração econômi-
ca, nesse caso em função do quadro 
de persistência de juros altos. “As 
planilhas de Excel das consultorias 
mostram isso com clareza, e o gover-
no também deveria ter esse quadro 
em mente.” Para Castelar, um au-
mento de gastos exacerbado no curto 
prazo poderá colocar o país em uma 
situação que somente uma elevação 
de carga tributária poderá resolver 
adiante – nublando, de certa forma, 
o caráter técnico que se busca para a 
reforma tributária, privilegiado nos 
debates em torno da PEC 45 e 110, 
de reforma dos impostos indiretos, 
por exemplo. ““Também é impor-
tante lembrar que o que fez a situa-
ção social melhorar décadas atrás foi 
muito mais o impulso do mercado de 
trabalho. O Bolsa Família fez a distri-
buição de renda melhorar e a pobreza 

cair, mas o resultado final também 
foi influenciado por um mercado 
de trabalho favorável combinado a 
uma taxa de câmbio que apreciou 
muito”, disse (sobre esse diagnós-
tico, leia A cara da pobreza mudou  
https://bit.ly/3DY1ftI, no Blog da 
Conjuntura Econômica). “Ao optar 
por uma política econômica que pri-
vilegie gastos, o governo poderá pio-
rar o quadro do mercado de trabalho. 
Com isso, até conseguirá distribuir 
mais benefícios, mas piorará a política 
social pelo caminho mais importante, 
que é o do emprego”, afirmou.

Na Carta do IBRE, Borges defen-
de que os cerca de R$ 170 bilhões 
de gastos adicionais ao Orçamento 
garantidos pela EC 126/2022 “são 
excessivos e passam longe de indicar 
despesa estável como percentual do 
PIB”. Para ele, o mais adequado se-
ria o novo governo antecipar a apre-
sentação das regras que substituirão 
o teto de gastos, sinalizando como 
espera ancorar o fiscal, e já balizar 
a proposta orçamentária para 2024, 
que o Executivo deve enviar ao Con-
gresso até o final de agosto. José Júlio 
Senna, chefe do Centro de Estudos 
Monetários do FGV IBRE, também 
defendeu no Seminário de Análise 
Conjuntural que o governo sinali-
ze que o aumento de gastos esteja 
acompanhado do arcabouço fiscal 
que se espera a seguir – lembrando 
que, sem esse horizonte, o mercado 
poderá cobrar alto. “Todas as vezes 
que o número fiscal anunciado é 
alto, o mercado pune, seja qual for 
o governo de turno – o governo Bol-
sonaro foi punido com a PEC dos 
Precatórios, e a PEC Kamikaze por 
exemplo –, seja onde for”, diz. “Bas-
ta ver, no Reino Unido, a reação ao 
programa proposto pela primeira-Fontes: IBGE, Receita Federal e Tesouro Nacional.  
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ministra Liz Truss, que gerou rea-
ções negativas dentro de seu próprio 
partido, o Conservador, quando os 
juros de mercado dos papéis sobera-
nos ingleses se aproximaram dos de 
Itália e Grécia, e levou-a à renúncia 
com 45 dias de governo”, citou.

Senna aprovou o posicionamento 
do BC na última reunião do Comi-
tê de Política Monetária (Copom) 
de 2022 – que manteve a Selic em 
13,75% ao ano –, indicando que o 
banco ainda não contava com ingre-
dientes suficientes para alterar seu 
balanço de risco. “Mas já houve uma 
mudança de tom de alguma maneira, 
dando especial atenção ao fiscal, indi-
cando que se houver deterioração de 
expectativas e a redução da inflação 
não ocorrer como o esperado, os juros 
voltarão a subir”, disse, ressaltando 
que, mesmo operando em um nível 
de juros já alto, o BC terá de manter 
a rédea curta. “O melhor cenário, de 
fato, será o governo caminhar junto 
ao BC para atacar a inflação. Reco-

nheço as dificuldades das circunstân-
cias para que isso seja feito. Tampou-
co seria adequado começar um novo 
governo com austeridade fiscal”, diz, 
defendendo, entretanto, um meio-
termo. “Pode-se ter um arcabouço 
fiscal de prazo mais longo, mas o fato 
é que começaremos de uma forma 

que o patamar de juro real só cederá 
se governo federal e BC trabalharem 
juntos”, afirmou.

Outro elemento que joga contra 
um crescimento robusto do PIB em 
2023 é o cenário externo, posto que 
as principais economias do mundo 
também vivem seu próprio mo-
mento de desaceleração econômica. 
Livio Ribeiro, pesquisador associa-
do do FGV IBRE, lembra que tanto 
os Estados Unidos quanto a União 
Europeia fecharam 2022 com seus 
bancos centrais sinalizando juros 
mais elevados, e por mais tempo. 
“O risco de persistência inflacioná-
ria é real. Nos Estados Unidos, fica 
claro o espalhamento da inflação 
pelo setor de serviços, o que sina-
liza a necessidade de se promover 
mais desaceleração”, diz, projetan-
do que a taxa de juros básica da eco-
nomia americana (Fed Fund) feche 
2023 em 5,25% ao ano. “No caso 
da União Europeia, mesmo com o 
terceiro trimestre não confirmando 

Fontes: STN e BRCG.
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as expectativas de forte desacelera-
ção esperadas, ainda há chances de 
se observar uma breve recessão no 
início deste ano, com a trajetória 
da inflação revista para cima até 
2025”, afirma, estimando uma taxa 
de juros referencial para a região de 
ao menos 3,5% ao ano em 2023. 

Desaceleração é global
Na China, por sua vez, as revisões 
para o crescimento também são 
para baixo, porém, motivadas por 
fatores opostos: em vez de frear a 
demanda, na China a dificulda-
de está em estimular o consumo 
doméstico. Em dezembro, outro 
elemento de incerteza se somou à 
equação econômica, com o governo 
chinês promovendo uma mudança 
radical na política de contenção do 
contágio pela Covid-19, provocada 
em grande medida pelo aumento 
de manifestações contra a políti-
ca de lockdowns rigorosos, ou Co-

vid zero. O primeiro efeito foi um 
agravamento do quadro sanitário, 
provocando o autoisolamento por 
parte da população chinesa. Ribei-
ro observa que a tempestividade da 
decisão descortinou erros não tri-
viais na estratégia do governo no 
combate à doença, como a lentidão 

na garantia de novas tecnologias de 
vacinas para diversificar a imuniza-
ção da população, bem como a falta 
de fortalecimento da estrutura de 
saúde do país, depois de 3 anos de 
pandemia. “No primeiro momen-
to, o mercado apostou avidamente 
em notícias positivas advindas des-
sa abertura, mas o fato é que, an-
tes de alguma melhora, a situação 
primeiro tenderá a piorar no curto 
prazo”, afirma. Livio lembra que a 
somatória de uma atitude cautelo-
sa da população – que enfrentou a 
pandemia usando sua própria pou-
pança, na ausência de políticas de 
transferência de renda como foi o 
auxílio emergencial no Brasil; e vê 
uma geração de jovens que chegam 
ao mercado de trabalho enfrentan-
do uma taxa de desemprego perto 
de 18%, enquanto o desemprego 
no agregado da economia está em 
5,7% – com uma provável mudan-
ça estrutural no potencial de cres-
cimento da economia não desenha 
um horizonte simples para o país 
em 2023. A estimativa de Ribeiro é 
que o PIB do país cresça abaixo de 
5% este ano – a princípio, chegan-
do a 4,5%.  

Para o Brasil, o Boletim Macro de 
dezembro aponta uma revisão para 
cima da projeção do PIB de 2023, 
para 0,2%, devido especialmente à 
melhora esperada para o desempe-
nho do agronegócio. “Será o agro 
que ajudará o PIB a não ser negati-
vo já na largada do ano. Algo muito 
parecido com o que aconteceu em 
2017, que contou com forte aju-
da do agro no primeiro trimestre”, 
compara Silvia, lembrando que esse 
cenário também poderá colaborar 
para conter os preços dos alimentos. 
“Mas, saindo o agro de cena, pode-
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remos ter trimestre com PIB nega-
tivo – apesar de alguns setores que 
mostram espaço para crescer, como 
os serviços públicos, que ainda estão 
se regularizando, e mesmo a constru-
ção civil. No agregado, não chega a 
ser uma visão negativa da economia, 
mas de certa estagnação”, define.

Nas Sondagens do FGV IBRE, 
a perspectiva dessa mudança de rit-
mo de atividade já se vê refletida em 
uma recalibragem da confiança dos 
empresários. Mesmo com o PIB de 
2022 fechando melhor do que o es-
perado no início do ano, os sinais 
de desaceleração – somados a uma 
conjuntura de inflação ainda alta e 
famílias muito endividadas, entre 
outros fatores de natureza econô-
mica e política – fizeram com que a 
recuperação do otimismo observada 
no decorrer do ano fosse perdida no 
último trimestre, com os índices de 
confiança voltando ao nível dos três 
primeiros meses do ano. No agrega- Fonte: FGV IBRE.

do, o Índice de Confiança Empre-
sarial registrou queda de 0,8 ponto 
em dezembro em relação a novem-
bro, e fechou o ano cerca de 1 pon-
to abaixo do registrado em janeiro 
de 2022, em 90,7 pontos, e distan-
te do nível neutro dos 100 pontos. 
“Analisando por segmento pesqui-

sado, a confiança das empresas me-
lhora para mais de 50% destes. Mas 
observamos um compasso de espera 
quanto às diretrizes da condução da 
política econômica do novo gover-
no”, diz Viviane Seda Bittencourt, 
economista do FGV IBRE. Já entre 
os consumidores, a confiança fechou 

China: suprimir lockdowns ajudará famílias a recuperar confiança?
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Resultado em 
dezembro

Pico no ano
Como estava em 

janeiro

Indústria 93,3 101,2 (junho) 98,4

Serviços 62,2 101,7 (setembro) 91,2

Comércio 87,2 101,8 (setembro) 84,9

Construção 95,3 101,7 (setembro) 92,8

Empresarial 90,7 101,5 (setembro) 91,6

Brasil: índices de confiança setoriais
evolução em 2022 (em pontos)
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o ano com uma evolução positiva, 
mas em um nível abaixo da con-
fiança empresarial, com 88 pontos. 
Tal recuperação, indica o IBRE, foi 
estimulada pelas perspectivas para o 
futuro, e foi maior entre as famílias 
de mais baixa renda, que também 
manifestaram a intenção de voltar a 
consumir bens duráveis. 

Silvia afirma que ainda é difícil 
projetar o cenário para o segundo 
semestre do ano. “Tudo dependerá 
das políticas que forem se confor-
mando. Minha perspectiva é que os 
juros se mantenham altos, por conta 
de um fiscal ainda se encontrando. 
Não só pela PEC da Transição, mas 
pela percepção de que o arcabouço 
fiscal a ser definido tende a ser mais 
expansionista”, avalia Silvia. Isso é 
ruim? “Não necessariamente”, afir-
ma. “Se for acompanhado da busca 
por mais eficiência no gasto público 
– como redução de subsídios –, ten-
de-se a evitar um déficit muito alto, 
acomodando o efeito negativo.” Por 

ora, entretanto, a economista prefere 
manter a cautela. “Não acho que as 
políticas serão um desastre, tampou-
co austeras. O ideal, como disse, é 
garantir uma ampliação do espaço 
fiscal não com um aumento alea-
tório de tributos, mas com redução 
de incentivos e revisão de políticas”, 

Os primeiros 

pronunciamentos 

do ministro Haddad 

demonstram consciência 

da necessidade de 

se ancorar o fiscal e 

controlar o déficit

afirma. Há outros pontos que po-
dem jogar a favor do governo, diz, 
citando a possibilidade de o Minis-
tério da Fazenda se empenhar na 
aprovação de uma reforma tributária 
ainda este ano. “Imagina se o novo 
governo já começa com a aprovação 
dessa reforma, tal como aconteceu 
com a reforma previdenciária no go-
verno anterior? Isso alimentaria uma 
perspectiva de médio prazo muito 
favorável”, diz. 

Silvia reconhece que os primeiros 
pronunciamentos do ministro Ha-
ddad demonstram consciência da 
necessidade de se ancorar o fiscal e 
controlar o déficit. “A pergunta é sa-
ber o que fará, e se as medidas serão 
consistentes com a política monetá-
ria.” Para Silvia, a escolha de Simone 
Tebet para o Ministério do Plane-
jamento será um bom contraponto 
para essa dinâmica fiscal. “Poderá 
servir para calibrar políticas mais he-
terodoxas, alinhadas com o PT tra-
dicional, e que marcam a trajetória 
de outros nomes da Fazenda, como 
Guilherme Mello, secretário de Po-
lítica Econômica”, diz, sinalizando 
que a escolha do vice-presidente 
para liderar o Ministério do Desen-
volvimento, Indústria, Comércio e 
Serviços também colabora para um 
debate mais plural. “Há uma série 
de decisões a serem tomadas sob um 
contexto de desaceleração econômi-
ca, e não há atalho para o crescimen-
to sustentado”, diz. “Crescer mais 
depende de um conjunto de fatores 
a serem aprimorados, até para se 
atender à demanda social tão cara ao 
novo governo. Hoje temos um cená-
rio de restrições, e será preciso saber 
lidar com ele, focando os esforços 
em arrumar a casa, visando a uma 
melhora adiante”, conclui.  Fontes: IBGE e BRCG.
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como princípio

Além de divergir do trabalho da polí-
tica monetária para domar a inflação, 
quitando sua efetividade, a opção 
por uma diretriz expansionista que 
busque bombar o PIB já em 2023 
também traz o risco de prejudicar o 
potencial de crescimento do Brasil 
no longo prazo. Para diversos econo-
mistas, está claro que uma retomada 
sustentada da economia só acontece-
rá com a adoção de políticas que te-
nham como princípio a ampliação da 
produtividade, que há décadas cresce 
pouco no Brasil e cuja reação passa, 
entre outros, por uma macroecono-
mia equilibrada.

Indicadores periódicos produzidos 
pelo Observatório da Produtividade 
Regis Bonelli dissecam esse baixo de-
sempenho, observado tanto nos dados 
de produtividade do trabalho quanto 
no da produtividade total dos fatores 
(PTF) – medida da eficiência da eco-
nomia que leva em conta, além da pro-
dutividade do trabalho, a do capital. 
Como mostra o Observatório, entre 
1981 e 2021 a produtividade do traba-
lho no Brasil medida por hora trabalha-
da variou 0,6% ao ano, e a PTF ficou 
praticamente estacionada, com variação 
média de 0,1% ao ano. Na pandemia, 
ambas registraram um movimento atí-
pico. Por exemplo, a produtividade do 
trabalho medida por horas efetivamente 
trabalhadas cresceu 20,5% no segundo 
trimestre de 2020 em relação ao mesmo 

período anterior. Mas esse salto não se 
sustentou, pois não esteve relacionado 
a melhorias estruturais, como investi-
mento em tecnologia. A maior parte se 
deveu ao efeito composição, com a sa-
ída de muitos trabalhadores informais 
– menos produtivos – do mercado de 
trabalho. Conforme a atividade foi se 
normalizando e esses trabalhadores vol-
taram à ativa, a produtividade retornou 
a uma indesejada normalidade.

Em seminário realizado pelo FGV 
IBRE e Valor Econômico em dezembro 
(transmissão disponível em: https://
bit.ly/3CnNGmg), Fernando Veloso, 
coordenador do Observatório da Pro-

dutividade Regis Bonelli, mostrou que 
os indicadores de produtividade mais 
recentes, relativos ao terceiro trimestre 
deste ano, confirmam uma volta da 
produtividade brasileira à tendência 
descendente observada no período pré-
pandemia, de 2017 a 2019. E, pior, a 
partir de um nível mais baixo do que 
estava em 2019. De acordo ao Ob-
servatório, tanto a produtividade do 
trabalho quanto a PTF estão, respecti-
vamente, 0,1% e 3,2% aquém do regis-
trado pré-pandemia, quando calcula-
das por horas efetivamente trabalhadas. 
Um mau sinal, alerta Veloso. “Falta 
ainda o resultado do quarto trimestre, 

Fonte: Observatório da Produtividade Regis Bonelli. Elaboração FGV/IBRE com dados das Contas Nacionais Trimestrais, Sondagem 
da Indústria e da Pnad Contínua (IBGE).
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mas já está claro que teremos queda da 
produtividade do trabalho em 2022”, 
diz. A projeção de Veloso é fácil de 
compreender: em 2022, a recuperação 
do mercado de trabalho foi muito su-
perior à evolução do PIB. Se é preciso 
mais mão de obra para gerar um cres-
cimento proporcionalmente menor, a 
conta desse descompasso quem paga é a 
produtividade. E a tendência, diz Velo-
so, é de que esse resultado se repita em 
2023. “Ainda que as projeções para a 
expansão da atividade econômica sejam 
menores do que as de 2022 – abaixo de 
1% –, e que certamente não repetire-
mos o aumento da ocupação, nem das 
horas trabalhadas observadas este ano, 
estes últimos ainda devem se desempe-
nhar melhor que o PIB”, afirma.

Como Veloso ressalta em entrevis-
ta para esta edição (ver pág. 13), tratar 
de produtividade é uma tarefa desa-
fiadora por vários motivos. Além de 
ser mais difícil comunicar sua impor-
tância à sociedade, por ser um dado 
menos perceptível à primeira vista, 
ampliar a eficiência de estrutura pro-

dutiva depende de uma confluência de 
elementos dispersos em diferentes áre-
as, demandando um olhar transversal 
e integrador que coloque as engrena-
gens de seu crescimento para girar. 

Por onde começar? O primeiro pon-
to que o novo governo deve considerar, 
diz Veloso, é que as condições de con-
torno do início dessa terceira gestão do 
presidente Lula são sensivelmente dife-
rentes às dos seus dois primeiros man-
datos (2003-2011), período em que o 
país registrou seu melhor momento em 
termos de evolução da produtividade 
– com um crescimento médio da PTF 
de 1,5% ao ano entre 2000 e 2010. O 
primeiro elemento que difere dos perí-
odos anteriores é que agora o país não 
conta mais com o bônus demográfico, 
como é conhecido o período em que a 
população em idade ativa cresce mais 
que a população geral – e que, no Bra-
sil, calcula-se que se esgotou em 2018. 
Com o bônus demográfico, a simples 
incorporação de pessoas ao mercado de 
trabalho já colaborava para ampliar a 
produtividade. Em livro recentemente 

lançado pelo Ipea – Eficiência produti-
va – análise e proposições para aumentar 
a produtividade no Brasil (https://bit.
ly/3GOhXxn), que conta com a parti-
cipação do pesquisador do FGV IBRE 
Fernando de Holanda Barbosa Filho –, 
os autores destacam que, sem esse em-
purrãozinho, agora será preciso buscar 
um mercado de trabalho muito mais 
eficiente, “com menor taxa de desem-
prego e maior taxa de participação, de 
modo a alcançar maior produtividade 
do trabalho para o estoque de capital 
disponível no país”. Eles ainda defen-
dem que “a transição demográfica para 
uma população com maior proporção 
de idosos e o avanço das novas tecnolo-
gias digitais apontam para uma relevân-
cia cada vez maior da qualidade da es-
colaridade, e não apenas sua ampliação, 
como fator crítico para elevar o capital 
humano no país”. Esse esforço deve 
começar pelo ensino fundamental – 
quanto mais cedo, melhor o retorno –, 
e se manter por toda a vida laboral, com 
o aprimoramento contínuo do capital 
humano, para o qual é importante uma 
adequada integração entre setor produ-
tivo, academia e políticas públicas.

No Observatório Regis Bonelli, 
os pesquisadores também se dedicam 
a um núcleo de estudos específico 
de mercado de trabalho e renda, que 
acompanha a conjuntura laboral le-
vando em conta o enfoque da produti-
vidade. Um dos estudos realizados por 
esse grupo mostra que trabalhadores 
menos escolarizados têm perdido par-
ticipação no emprego. “Por exemplo, 
entre o primeiro trimestre de 2012 e 
o terceiro de 2022 a participação de 
trabalhadores sem instrução e funda-
mental incompleto no mercado de 
trabalho brasileiro passou de 33,1% 
para 21,1%. Já o peso do grupo de tra-
balhadores com ensino superior com-

Fonte: Observatório da Produtividade Regis Bonelli. Elaboração FGV/IBRE com dados das Contas Nacionais, Sondagem da 
Indústria (FGV), Pnad e Pnad Contínua (IBGE).

Evolução da produtividade brasileira,  
períodos selecionados

Períodos Renda per capita
Produtividade por 

hora trabalhada
PTF (PO)

1981-1990 0,3% -0,5% -0,9%

1990-2000 1,0% 0,7% 0,3%

2000-2010 2,3% 1,6% 1,2%

2010-2021 -0,1% 0,6% -0,3%

2010-2014 1,3% 1,2% 0,2%

2014-2019 -1,3% -0,3% -0,9%

2014-2021 -0,9% 0,3% -0,6%

1981-2021 0,8% 0,6% 0,1%
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pleto passou de 14,1% para 22,4%”, 
ilustra Paulo Peruchetti, pesquisador 
do FGV IBRE integrante do núcleo. 
“O rendimento do trabalho também 
aumenta com a escolaridade, especial-
mente quando o trabalhador tem en-
sino superior completo. Nesse caso, a 
remuneração média é quase três vezes 
maior que a de um trabalhador que 
apenas concluiu o ensino médio”, diz. 
Peruchetti aponta que uma melhoria 
da composição educacional da mão de 
obra pode contribuir para um com-
portamento mais favorável do mer-
cado de trabalho nos próximos anos, 
“principalmente no que diz respeito à 
melhora do rendimento e da redução 
da informalidade, que tende a ser ele-
vada em grupos de escolaridade mais 
baixa”. Outra tarefa desenvolvida pelo 
grupo no último ano foi desenvolver 
diagnósticos e propostas de política de 
intermediação do emprego e capacita-
ção de mão de obra, mencionadas por 

Veloso na entrevista desta edição (ver 
pág. 14), frente importante para am-
pliar o encontro entre oferta e deman-
da de trabalho no Brasil.

Fernando de Holanda Barbosa Fi-
lho defende que, nesse caminho de 
ampliar a produtividade do trabalho, a 
reforma trabalhista de 2017 tem papel 
fundamental. “Especialmente a tercei-
rização e o direito do negociado sobre 
o legislado. A primeira, por permitir 
que empresas possam se concentrar nas 
atividades em que são mais eficientes”, 
diz. “Já o negociado sobre o legislado 
muda a forma de ajuste das empresas. 
Antes, em geral, todo ajuste que havia 
no mercado de trabalho se dava via de-
missão, o que desestimulava o investi-
mento do empresário no empregado e 
vice-versa. Permitindo fazer esse ajuste 
via salário, horas trabalhadas, cria-se a 
possibilidade de se manter os funcio-
nários, incentivando, entre outros, o 
investimento em sua capacitação, por 

um lado, e mais dedicação pelo lado 
do empregado”, explica. Para Barbosa, 
a resiliência dos empregos formais du-
rante o período mais forte da pande-
mia foi um exemplo dessa vantagem, 
a partir do programa emergencial do 
governo para manutenção do empre-
go e renda (BEM), que previu redu-
ção proporcional de jornada e salário e 
suspensão temporária do contrato.

Alguns movimentos observados 
nos últimos anos, entretanto, mere-
cem atenção. Entre eles, o aumento 
dos trabalhadores por conta própria 
no Brasil. “O número de trabalhado-
res por conta própria com CNPJ está 
quase 32% acima do número antes da 
pandemia, refletindo uma mudança 
importante na dinâmica do trabalho 
autônomo. Isso pode ter relação com a 
reforma trabalhista, a terceirização – o 
que pode significar um efeito positi-
vo para a produtividade”, diz Veloso. 
“Por outro lado, se for primordial-

Fonte: FGV IBRE.

Composição educacional da população ocupada
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Agropecuária Indústria Serviços Agregada

mente um fenômeno de pejotização 
em busca de se pagar menos impostos, 
é negativo, pois empresas maiores em 
geral, quando focadas em sua ativida-
de-fim, tendem a ser mais produtivas.” 
Os pesquisadores do IBRE ressaltam 
a importância de se compreender me-
lhor esse movimento, distinguindo 
empreendedores por vocação daqueles 
que empreendem por necessidade e, 
com isso, desenhando políticas mais 
adequadas para garantir o bem-estar 
de cada grupo. Uma iniciativa nessa 
direção é a nova Sondagem do Merca-

do de Trabalho do FGV IBRE, cujos 
primeiros resultados foram tema da 
Carta do IBRE de dezembro (leia aqui:  
https://bit.ly/3jvRtHB). Entre outros, 
a Sondagem apontou que do total 
de trabalhadores por conta própria, 
69,4% responderam que preferiam es-
tar empregados em uma empresa. En-
tre outros, a Sondagem apontou que 
do total de trabalhadores por conta 
própria, 69,4% preferem estar empre-
gados em uma empresa. Entre traba-
lhadores com renda mensal de até dois 
salários mínimos esse percentual sobe 

a 74,9%. As principais justificativas 
para essa preferência são ter rendi-
mentos fixos (37,8% das respostas) e 
ter acesso a benefícios (31,8%). 

Outro ponto destacado por Bar-
bosa, que ressalta a intersecciona-
lidade das políticas que ampliam a 
produtividade, são os impactos da 
tributação para a dinâmica do merca-
do de trabalho. Para ele, uma reforma 
tributária, além de combater a com-
plexidade do sistema de pagamento 
de tributos, que entre outros fatores 
induz à informalidade, também po-
derá equacionar o sistema para abrir 
espaço a medidas de desoneração da 
folha, colaborando para reduzir a dis-
paridade do custo do trabalho entre o 
empregado formal e o informal.

Abertura e competição
Na análise dos elementos virtuosos 
que colaboraram para que no início 
dos anos 2000 o país registrasse o me-

1995-2000 2000-2010 2010-2021 1995-2021

Agropecuária 5,0% 6,7% 5,0% 5,6%

Indústria -1,2% -0,3% 0,4% -0,2%

Serviços -0,3% 1,1% 0,2% 0,4%

Fonte: Observatório da Produtividade. Elaboração FGV/IBRE com dados das Contas Nacionais, Pnad e Pnad Contínua (IBGE).

Evolução da produtividade setorial por hora trabalhada
Brasil 1995-2021 – R$ 2020

Fonte: Observatório da Produtividade. Elaboração FGV/IBRE com dados das Contas Nacionais, Pnad e Pnad Contínua (IBGE)

Crescimento setorial por hora trabalhada, em % ao ano
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lhor desempenho da produtividade 
em quatro décadas, Veloso também 
cita a conjunção de três fatores: esta-
bilidade macroeconômica, reformas 
que visaram à melhora do ambiente 
de negócios e da eficiência da econo-
mia como um todo, e crescimento 
da economia global. “Hoje, esse tri-
pé não conta com o mesmo vigor”, 
diz. Ele lembra que, no curto prazo, 
a economia mundial, tal como o Bra-
sil, também tem uma desaceleração 
contratada para controlar a inflação 
– com exceção da China que, na dire-
ção contrária, vê seu PIB perder força 
diante da fraca reação da demanda 
em meio a diversas ondas de Covid e 
questões estruturais ainda não men-
suráveis. “Isso não significa, entre-
tanto, que tenhamos que abandonar 
uma agenda de abertura, e que esta 
não nos beneficie adiante”, afirma, 
citando exemplos como a necessida-
de de se avançar no acordo Mercosul-
União Europeia e na agenda para 

entrada do Brasil na OCDE. “Este 
último não só nos ajudará a abrir no-
vos mercados, como colaborará para 
uma convergência regulatória, inclu-
sive nos forçando a ter instituições 
mais compatíveis com as que geram 
crescimento”, cita Veloso.

Em dezembro, no Seminário 
em Homenagem a Regis Bonelli 
(transmissão disponível em: https:// 
bit.ly/3GGJeBO) – pesquisador do 
FGV IBRE falecido há 5 anos que li-
derou estudos sobre produtividade – a 
abertura comercial também foi pauta 
de debate. Sandra Rios, do Centro de 
Estudos de Integração e Desenvolvi-
mento (Cindes), fez um balanço dos 
últimos 4 anos no campo do comércio 
internacional e apresentou parte das 
recomendações do documento Inte-
grar para crescer: uma proposta de libe-
ralização comercial (íntegra:  https://
bit.ly/3BpbExj), lançado pelo think 
tank como contribuição ao debate 
eleitoral. Sandra ressalta que, apesar de 

“alguns modestos avanços no campo 
de procedimentos aduaneiros e barrei-
ras não tarifárias” realizados nos últi-
mos anos, o Brasil continua sendo um 
ponto fora da curva quando se trata 
de proteção comercial. “Em bens in-
dustriais, só há nove países com tarifas 
de importação mais elevadas do que as 
nossas – entre eles, Argélia, Argentina, 
Venezuela e Irã. Não há critério eco-
nômico ou social que justifique nos-
sa presença nesse grupo”, diz. Tanto 
Sandra quanto Lia Valls, pesquisadora 
associada do FGV IBRE, ressaltaram 
também o caráter progressista que a li-
beralização comercial tem, ao permitir 
a oferta de produtos e insumos mais 
baratos e de melhor qualidade. Com 
isso, afirmam, facilita-se o acesso das 
camadas mais pobres da população a 
bens como computadores, que podem 
colaborar para o seu desenvolvimento 
e emancipação.

Já o pesquisador do Cindes José Au-
gusto Fernandes, também presente no 

RAN: Regime Automotivo Nacional; RA Br-Ar: Regime Automotivo Comum no MERCOSUL; PITCE: Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior; PDP: Política de Desenvolvimento Produtivo; 
PSI: Programa de Sustentação dos Investimentos; PBM: Plano Brasil Maior. Fonte: IBGE - Contas Nacionais Trimestrais. https://sidra.ibge.gov.br. 

Evolução da participação da indústria no PIB e políticas  
industriais anunciadas 1996-2021
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seminário, analisou a realidade tarifária 
do Brasil em dois campos fundamen-
tais para o país ser competitivo no novo 
jogo internacional – descarbonização e 
transformação digital. Para Fernandes, 
a agenda a ser priorizada para que o país 
capture potencial nessas duas áreas pas-
sa por quatro elementos: 1. incentivos 
adequados, com preços corretos a aces-
so de bens e serviços de telecom e infor-
mática, tanto para indivíduos quanto 
para empresas; 2. qualidade regulatória; 
3. políticas que busquem maior pro-
dutividade do sistema de pesquisa e 
desenvolvimento das universidades; e 
4. perseguir um ambiente de negócios 
mais positivo, o que inclui reforma da 
tributação indireta, de tributos sobre 
importação de serviços no Brasil, e au-
mento da segurança jurídica.

No seminário, o debate sobre a 
inserção externa brasileira também 
explorou sua relação com os desafios 
para recuperar participação da in-

dústria na economia, defendida por 
Geraldo Alckmin, vice-presidente 
e novo líder do MDIC, em seu dis-
curso de posse. Nesse campo, uma 
das recomendações de Lia Valls foi o 
cuidado em se tratar do debate sobre 
diversificação da pauta exportadora 
brasileira, em busca de uma maior 
participação de bens industriais, de 
forma a não menosprezar o papel do 
agronegócio. “É fato que as commodi-
ties hoje representam de 60% a 70% 
das exportações do país. Isso é reflexo 
de nossa vantagem comparativa, in-
tensiva em recursos naturais”, diz. “O 
agronegócio brasileiro tem alto valor 
adicionado, e está relacionado com 
parte da indústria de transformação. 
É preciso estar atento às armadilhas 
presentes nesse debate, sob o risco de 
perdermos algo que já é importante 
em nossas exportações”, afirmou.

A pesquisadora do IBRE também 
destacou que um maior grau de aber-

tura da economia brasileira poderá es-
timular as multinacionais presentes no 
Brasil a não se concentrarem apenas no 
mercado interno e passarem a exportar 
a partir do país. Levantamento realiza-
do por Eduardo Augusto Guimarães, 
do Cindes, aponta que dos 103 grupos 
industriais presentes no Brasil de acor-
do à classificação do IBGE apenas dois 
têm alto grau de inserção internacio-
nal – interpretada a partir de um alto 
coeficiente de importação de insumos 
e exportação de produtos em relação 
ao total movimentado –, que são o se-
tor de fabricação de aeronaves – leia-se 
Embraer – e o de máquinas e equipa-
mentos para mineração e construção. 
Entre 38 grupos que importam muito 
e exportam pouco estão fabricantes de 
produtos químicos, bens de capital, de 
consumo durável e veículos automo-
tores. “Durante o período analisado, o 
comportamento exportador dessas in-
dústrias é absolutamente estável, e sua 

Fonte: WTO - https://timeseries.wto.org/.

Tarifa média (%) aplicada a produtos não agrícolas 2014-2020
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peculiaridade é a de ser formado basi-
camente por subsidiárias de empresas 
estrangeiras. Isso sugere que o avanço 
da inserção das empresas industriais 
brasileiras em cadeias de valor globais 
depende não apenas de decisões toma-
das no país, mas de estratégias que são 
tomadas em nível mundial”, afirmou, 
reforçando a recomendação de Lia.

No debate de como fortalecer a 
indústria brasileira de forma com-
petitiva, Sandra também ressaltou o 
cuidado no desenho de políticas de 
incentivo. Ela defendeu que a per-
da da participação da indústria no 
PIB brasileiro – analisada com deta-
lhes por Claudio Considera, que no 
evento apresentou estudo antecipado 
em artigo da Conjuntura Econômica 
de outubro (leia aqui:  https://bit.
ly/3Z7Z3Zl) – não se deu pela au-
sência de políticas industriais nos 25 
últimos anos, que se caracterizam por 
seu caráter protecionista. “A tarifa 
média aplicada a produtos industriais 
no Brasil e Argentina estão estagnadas 
desde a reforma do presidente Collor 
em meados da década de 1990, en-

quanto no resto do mundo ou os pa-
íses permaneceram estáveis, pois já ti-
nham feito reformas mais expressivas, 
ou fizeram reformas liberalizantes, 
como no caso da China”, completou, 
lembrando que a exceção é a Índia, ao 
reverter processos de abertura com a 
chegada do governo nacionalista. 

A mesma mensagem é encontrada 
no livro do Ipea ao apontar que, em 
2021, somente em subsídios tributá-
rios, o governo federal desembolsou 
R$ 276,8 bilhões, ou 3,2% do PIB. 
Ao se incluir nessa conta os valores 
correspondentes ao Simples e MEI 
– que já não são mais classificados 
como subsídio tributário – essa conta 
seria R$ 35 bilhões maior. “Isso não 
implica o Estado abdicar da política 
industrial ou da promoção de deter-
minadas atividades econômicas em 
razão do seu elevado impacto social”, 
afirmam os autores, “mas a adoção de 
políticas mais racionais e transparen-
tes em termos de seus custos e benefí-
cios para a sociedade”.

Tal como o economista José Gui-
lherme Reis defende em entrevista 

desta edição (ver pág. 20), é preciso 
fortalecer as instâncias de monito-
ramento e avaliação de políticas e 
programas de benefícios, em busca 
de eficácia nessas ações. Mensagem 
similar à deixada por Samuel Pes-
sôa, pesquisador associado do FGV 
IBRE, no seminário. “Esse é um ví-
cio keynesiano que temos, de olhar o 
problema do desenvolvimento como 
uma questão de ampliar gastos e polí-
ticas, sem pensar em como organizar 
os processos”, afirmou.

Em linhas gerais, todos os diagnós-
ticos convergem para um caminho: a 
necessidade de se privilegiar políticas 
que estimulem a competitividade.

Estabilidade macro e 
reformas
Na esfera macroeconômica, Veloso 
ressalta a necessidade de mitigar in-
certezas, alimentadas especialmente 
pela falta de uma ancoragem fiscal 
sólida, comprometendo seu papel 
para a produtividade brasileira. Sem 
um horizonte claro, lembra, empresá-

Argentina Austrália Brasil China Índia
União 

Europeia

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Max

Tênis para 
esportes

35 35 0 5 35 35 10 10 25 25 16,9 16,9

Notebooks e 
tablets

0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0

Telefone 
celular

0 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0

Bicicletas 20 20 5 5 20 35 5 7 10 30 14 15

Óculos 18 18 5 5 18 18 7 7 10 10 2,9 2,9

Fonte: WITS, elaborado por Cindes.

Falta de liberalização encarece acesso a produtos que colaboram para o 
desenvolvimento dos jovens – tarifa (%) para produtos e países selecionados - 2020
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rios perdem a capacidade de projetar 
a demanda futura e fazer seus planos 
de investimentos. “Desde a recessão 
de 2014-16, provocada por desa-
justes macroeconômicos, vivemos 
consequências sérias e persistentes. 
Não tínhamos nos recuperado plena-
mente quando chegou a pandemia. 
E voltamos a discutir a sustentabili-
dade da dívida, temas que há alguns 
anos pareciam equacionados. É difí-
cil que reformas frutifiquem em um 
ambiente desses”, diz. Para corrigir 
esse caminho, os pesquisadores do 
FGV IBRE afirmam que a prioridade 
do novo governo deve ser definir um 
arcabouço fiscal que aponte à susten-
tabilidade da dívida pública, e fazer a 
reforma tributária. “Será uma grande 
vitória aprovar essa reforma tributária 
logo no início do governo. E há ou-
tros temas na agenda tributária para 
os quais a presença de Bernard Appy 
– diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), mentor da PEC 45, de 
reforma dos impostos sobre consumo 
– no governo pode ser positiva, como 
a busca de reduzir encargos para tra-
balhadores de baixos salários”, diz.

Estabilidade macro e reformas, 
aliás, são uma dobradinha impres-
cindível: sem reformas, a roda da ma-
croeconomia gira quadrada; e, sem a 
macroeconomia funcionando, as re-
formas perdem potência de estimular 
produtividade e crescimento. “Nos 
anos 2000, vimos o efeito positivo que 
uma série de reformas que foram ama-
durecendo puderam gerar enquanto 
houve um ambiente macro saudável”, 
lembra Veloso. “Hoje somamos outras 
reformas importantes, como no mer-
cado de crédito, a aprovação de novos 
marcos regulatórios em setores como 
saneamento, gás e ferroviário, a au-
tonomia do BC – mas a incerteza no 

campo macro tem minado a capaci-
dade dos empresários de se beneficiar 
dessas mudanças”, afirma.

Veloso e Barbosa também res-
saltam que será preciso contar com 
que o governo não estimule contrar-
reformas em áreas bem-sucedidas, 
ou mesmo abrir caminho para que 
reformas venham acompanhadas de 
novas distorções. Exemplo ampla-
mente debatido é o da lei de privati-
zação da Eletrobras, de 2021, à qual 
na aprovação se incluiu dispositivo 
prevendo obrigatoriedade de contra-
tação de termelétricas no norte do 
país – onde não há disponibilidade 
de gás, tampouco perspectiva de au-
mento de demanda considerável – o 
que tende a encarecer a energia e 
reduzir a eficiência esperada na alo-
cação de capital da empresa. Veloso 
cita outras áreas em que o governo 
já sinalizou intenção de mudanças 
que, em sua avaliação, serão nega-
tivas. “Há discussões em torno da 
TLP – taxa usada em operações do 
BNDES desde 2018, adequando os 
juros cobrados aos juros de mercado. 

Voltar ao sistema antigo de crédito 
subsidiado seria negativo para a pro-
dutividade. Quando se oferece be-
nefício tributário ou creditício para 
determinados setores ou empresas, 
isso dificulta o crescimento das mais 
produtivas, que podem ter de con-
correr com outras menos competiti-
vas que recebem subsídios”, afirma. 
Além da sinalização de revisões na 
reforma trabalhista, previdenciária e 
na agenda de privatizações.  

No seminário em homenagem 
a Regis Bonelli, Armando Castelar, 
pesquisador associado do FGV IBRE, 
também reforçou esse alerta. “Se ti-
vermos reformas que expandam gas-
tos sem contrapartidas de reequilíbrio 
fiscal, isso obrigará o Banco Central a 
praticar juros mais altos, o que será 
ruim para o mercado de capitais e o 
financiamento das empresas no geral 
– o que, por sua vez, abriria justifica-
tiva para o BNDES voltar a uma po-
lítica de juros subsidiados”, ressaltou. 
Em seu livro, o Ipea defende que uma 
forma de evitar dinâmicas negativas 
nesse processo de mudanças é que 
este se dê com uma liderança política 
“que seja transparente em relação aos 
custos para sociedade e modesta nas 
promessas de benefícios. É importan-
te ainda identificar os grupos que vão 
perder e, quando for possível e dese-
jável, buscar mecanismos de compen-
sação”, diz. E reforça a mensagem dos 
pesquisadores do FGV IBRE de que 
não há dicotomia entre a agência de 
produtividade e o combate às carên-
cias sociais brasileiras. Melhorar a efi-
ciência alocativa dos gastos públicos e 
alimentar um ambiente macroeconô-
mico e de negócios são os melhores 
caminhos para se impulsionar cresci-
mento, que gera emprego e bem-estar 
a mais brasileiros.  

A prioridade do novo 

governo deve ser  

definir um arcabouço 

fiscal que aponte à 

sustentabilidade da 

dívida pública, e a fazer a 

reforma tributária
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Amor aos números e ao 
que eles representam
Além de reconhecer a importância da 
contribuição acadêmica de Regis Bo-
nelli para os temas de produtividade, 
crescimento, indústria e comércio inter-
nacional, o seminário em homenagem 
ao pesquisador do FGV IBRE, falecido 
há 5 anos, também foi marcado pelas 
lembranças de seus amigos de vida e 
profissão. Das características de Bonelli 
mais recordadas, destaca-se a de pesqui-
sador rigoroso, mas também a marca de 
agregador de pessoas e ideias.

Pedro Malan, ex-ministro da Fazen-
da e ex-presidente do Banco Central, 
lembrou com carinho dos 57 anos de 
amizade cultivados com Bonelli. “Ra-
ras pessoas são capazes, como ele foi, 
de combinar excelência na atividade 
profissional com bom humor. Além de 
uma generosidade expressa na quan-
tidade de contribuições e trabalhos 
em coautoria”, disse. Foi em parceria 
com Malan que Bonelli produziu um 
de seus trabalhos de maior referência, 
“Os limites do possível: notas sobre 
balanço de pagamentos e indústria nos 
anos 70”. Publicado em 1976, o artigo 
provê uma análise crítica da estratégia 
econômica da época, que culminou no 

endividamento brasileiro e na crise da 
dívida. “Regis alimentava um certo ci-
nismo sobre interpretações imediatas. 
Sua obra é sólida, sóbria, numa trilha 
que segue produzindo resultados”, 
definiu o economista Paulo Vieira da 
Cunha, ex-diretor do Banco Central.

Fernando Veloso, coordenador do 
Observatório da Produtividade que 
leva o nome de Regis, do FGV IBRE, 
destacou que o espírito gregário de 
Bonelli ficou marcado em cada livro 
do qual participou como organizador. 
Entre eles, Anatomia da produtivida-
de no Brasil (2017), A crise de cresci-
mento do Brasil (2016) e Ensaios IBRE 
de economia brasileira I e II (2013 e 
2015). “Quando planejava um livro, 
Regis não se preocupava apenas com 
o conteúdo. Para ele, cada obra era 
também uma ferramenta institucio-
nal para reunir pessoas em torno de 
um projeto”, disse. 

No FGV IBRE, Bonelli também se 
destacou por iniciativas que deram ori-
gem ao Boletim Macro IBRE e aos se-
minários de Análise Conjuntural, lem-
bra Lia Valls, pesquisadora associada do 
FGV IBRE, além do núcleo de estudos 

sobre produtividade que foi a semente 
do Observatório hoje capitaneado por 
Veloso. “A ideia de Regis era promover 
uma atuação mais presente no debate 
sobre aumento da produtividade, que 
ele já identificava como grande entra-
ve ao crescimento do país. Certamente 
ele gostaria do que o Observatório tem 
produzido, e certamente continuaria 
contribuindo muito a pensar como po-
demos enfrentar esse grande desafio do 
país”, afirmou Luiz Guilherme Schy-
mura, diretor do FGV IBRE.

Edmar Bacha, diretor da Casa das 
Garças, recordou a experiência de tra-
balhar com Bonelli no IBGE – “em 
um processo de transformação do ins-
tituto no primeiro ano da transição da 
ditadura para a democracia” –, quando 
a amizade de ambos se solidificou, e as 
relações acadêmicas, também. “Regis 
nutria um encantamento pelo proces-
so de pesquisa, a ponto de lamentar 
quando fechávamos a versão final de 
um paper”, comentou, referindo-se 
especialmente a um estudo sobre o 
processo de ascensão e queda do cres-
cimento econômico brasileiro no pós-
guerra, em torno do qual trabalharam 
por quase uma década.

João Bonelli, por sua vez, reiterou 
o grande prazer de seu pai pelo traba-
lho, o que alimentou a grande relação 
de amizade deste com os economistas 
reunidos no evento. “Meu pai sempre 
foi um apaixonado por números. Mas, 
muito mais que a frieza destes, o que o 
motivava era seu significado em rique-
za, escolas, hospitais, distribuição de 
renda. O seu debate era sobre qualidade 
de vida, sobre desenhar um projeto de 
Brasil do qual me orgulho que ele tenha 
sido parte. E que hoje me faz valorizar o 
propósito de meu próprio trabalho, de 
entender o significado de cada atividade 
para a sociedade”, concluiu. (S.M.)  
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O desenvolvimento do mercado de 
ativos ambientais depende de um arca-
bouço normativo que lhe dê seguran-
ça jurídica. Naturalmente, a segurança 
jurídica deriva de leis bem estruturadas 
e precisas. Entretanto, as atuais inicia-
tivas legislativas têm buscado organi-
zar o mercado sem enfrentar as bases 
sobre as quais qualquer mercado deve 
se apoiar: natureza jurídica do ativo, a 
sua contabilização, a tributação e a au-
toridade regulatória competente pela 
disciplina e supervisão dos negócios.

O objetivo deste artigo, portanto, 
é enfrentar, de maneira sintética, es-
ses quatro aspectos.1

O mercado de carbono desenvol-
veu-se a partir da constatação de que 
as diferentes organizações têm custos 
diferenciados para promover as suas 
próprias mitigações. Com o merca-
do, os mais eficientes transferem suas 
vantagens comparativas para os me-
nos eficientes, resultando na redução 
do custo total de mitigação a ser su-
portado pela sociedade.

Como qualquer mercado, a nego-
ciação de carbono e, de forma mais 
abrangente, de outros ativos ambien-
tais, engloba um mercado primário, 
onde são alocados os recursos à exe-
cução de projetos de promoção da 
sustentabilidade, e secundário cuja 
liquidez é instrumental para o desen-
volvimento do primeiro. 

Nas diversas normas editadas no 
país, desde a Circular Bacen no 3.291, 
até a recentíssima MP no 1.151, pas-
sando pelas sucessivas leis e projetos 
de lei em tramitação, observa-se um 
movimento pendular nas definições 
da natureza jurídica dos créditos de 
carbono, ora definidos como servi-
ços, valores mobiliários, bens incor-
póreos, ativos ambientais ou ativos 
financeiros. Tais oscilações decorrem 
de uma bem-intencionada, porém, 
como aqui postulamos, inadequada 
tentativa de associar a natureza do ati-
vo com a sua forma de negociação.

O crédito de carbono representa 
um direito adquirido em função de 

Sustentabilidade para a 
sustentabilidade

Nelson Monteiro da Rocha
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Figura 2 Spending Review na Holanda

uma contribuição efetiva para a me-
lhoria do meio ambiente e da qualida-
de de vida. Esta melhoria consiste na 
redução de emissões ou na remoção de 
gases do efeito estufa da atmosfera. Ao 
resultar de um esforço empreendido 
para obter um resultado, e ser expresso 
como um indicativo, o crédito de car-
bono caracteriza-se como um produto 
imaterial, incorpóreo e intangível.

É fungível, uma vez que cada cré-
dito representa uma unidade (tonela-
da) de carbono equivalente, não emi-
tida ou sequestrada, sendo, portanto, 
plenamente intercambiável com ou-
tros iguais a si.

Por servir ao cumprimento de 
obrigações legais ou compromissos 
voluntários, um crédito de carbono 
carrega em si valor econômico, des-
pertando interesse na sua negociação, 
motivo pelo qual é transacionável.

Assim, tem-se que a natureza jurídica 
do crédito de carbono deve ser a de ati-
vo intangível, fungível e transacionável.

Passando à contabilidade, ela se 
ocupa do reconhecimento, classifica-
ção e mensuração dos bens e resultados 
econômicos, fornecendo os elementos 
para melhor compreensão da vincula-
ção entre a natureza jurídica do ativo e 
a sua forma de negociação.

Enquanto os ativos já estejam sen-
do negociados, organismos interna-
cionais e nacionais de contabilidade 
ainda debatem as normas relativas ao 
seu registro. 

Sem a devida orientação, as em-
presas vêm registrando os ativos de 
formas diversas. À falta de literatura 
contábil assertiva ou convergente, en-
volvendo diversos aspectos dos ativos 
como geração, comercialização e apo-

sentadoria, impõe-se o debate sobre 
bases teóricas concretas. 

A teoria contábil, lastreada por 
seus postulados e princípios, norteou 
as normas do International Accoun-
ting Standards Board (IASB) e do 
Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC). 

Com a natureza jurídica definida 
acima, três classificações afiguram-se 
como possíveis aos créditos de ativos 
ambientais: intangível, estoque ou 
ativo financeiro. 

Nos termos do CPC-04 (R1), 
que trata dos ativos intangíveis, eles 
somente devem ser contabilizados 
como tal se não forem ativos finan-
ceiros ou estoques. 

Pelo CPC-16 (R1), que dispõe so-
bre os estoques, eles somente devem 
ser considerados como tal se manti-
dos para venda no curso normal dos 
negócios ou para serem consumidos 
no processo de produção.

Resta, assim, a classificação como 
ativo financeiro. No entanto, o crédi-

to de carbono claramente não atende 
à definição de ativo financeiro dada 
pelo CPC-39, uma vez que não cons-
titui caixa, instrumento patrimonial 
ou contém nele embutido um direito 
contratual ao recebimento de numerá-
rio ou instrumentos patrimoniais. O 
seu objeto subjacente é um item não 
financeiro, a redução de emissões.

Por outro lado, o crédito pode ser 
transacionado. O contrato que mate-
rializa a operação, contendo um direi-
to de recebimento em dinheiro, é um 
instrumento financeiro. Assim, ainda 
que se reconheça o crédito de carbo-
no como um ativo não financeiro, o 
recebível decorrente da venda é um 
ativo financeiro a partir do momento 
em que se firma um contrato visando 
sua negociação. O ativo será um ins-
trumento financeiro quando houver a 
intenção de venda em mercados que 
negociam contratos similares para a 
obtenção de resultados de flutuações 
de preços. Não sendo este o caso, o ati-
vo não é um instrumento financeiro.

Assim, verifica-se que o crédito de 
carbono, mesmo sendo um intangí-
vel, somente deve ser contabilizado 
como tal se for mantido pela empresa 
sem intenção de venda ou de uso. Se 
destinado à venda, conforme a ativi-
dade da empresa, pode ser estoque 
ou crédito não financeiro, o qual se 
transforma em instrumento financei-
ro quando negociado. Se destinado 
ao uso, será estoque.

Uma vez definida a natureza jurí-
dica dos créditos de ativos ambien-
tais e a adequada contabilização do 
ativo e das operações com ele reali-
zadas, é preciso avaliar o impacto da 
tributação, para evitar que encargos 
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excessivos desestimulem ou inviabi-
lizem sua negociação.

Sendo o crédito de ativos ambien-
tais um ativo intangível, afasta-se, de 
imediato, a incidência de impostos 
sobre a produção/comercialização. 

Afasta-se, ainda, o imposto sobre 
serviços das operações de negociação, 
posto que, entre os detentores de cré-
ditos e seus compradores, transacio-
nam-se ativos e não serviços.2

Sobre o imposto de renda, consi-
derando a comercialização do crédito 
de ativo ambiental como um instru-
mento financeiro e sua semelhança 
com as operações de renda variável, 
entende-se adequado que exclusiva-
mente os ganhos de capital3 sujeitem-
se à tributação, à alíquota de 15% 
(quinze por cento).4

Cabe observar que este tratamento 
tributário privilegiado somente deve-
rá beneficiar as operações realizadas 
em mercados organizados. Operações 
fora do ambiente organizado, cujos 
preços não são expostos à ação corre-
tiva do mercado, devem permanecer 
tributadas pelo lucro real, presumido 
ou arbitrado, conforme o caso.

Ainda, considerando as especifici-
dades do mercado de ativos ambien-
tais, a base de cálculo deverá ser dife-
renciada entre a primeira venda e as 
subsequentes, uma vez que naquela 
o custo de aquisição será substituído 
pelo valor apurado na originação do 
crédito de ativos ambientais.

Quanto ao IOF, tendo em vista seu 
caráter eminentemente extrafiscal, e 
tendo por objetivo estimular o mer-
cado de sustentabilidade, é coerente 
isentar as operações com créditos de 
ativos ambientais de sua incidência, 

assim como ocorre com o investi-
mento em ações.

No mesmo sentido que o desen-
volvimento do mercado, primário e 
secundário, é crucial para a sustenta-
bilidade, as operações com créditos de 
ativos ambientais realizados em mer-
cados organizados devem ser retiradas 
da base de cálculo do PIS/Cofins e da 
CSLL.5 É recomendável também pre-
ver-se a não incidência de ICMS.

Por fim, a competência regulatória 
para as negociações em mercado orga-
nizado de créditos de ativos ambien-
tais deve ser atribuída à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), seguindo 
as diretrizes já estabelecidas nas Leis no 
6.385, de 1976, e 12.187, de 2009, es-
pecificamente para disciplinar e fisca-
lizar a organização, o funcionamento e 
as operações das bolsas e das entidades 
de balcão organizado,6 e para autorizar 
a operacionalização das negociações de 
títulos representativos de emissões de 
gases de efeito estufa evitadas certifica-
das no mercado organizado.7

Como visto, a existência e o cres-
cimento do mercado de créditos de 
ativos ambientais dependem funda-
mentalmente da confiança que os di-
versos agentes têm no sistema.

Portanto, é necessário que a legisla-
ção brasileira trate integralmente de to-
dos os aspectos acima apontados e que, 
de forma abrangente e coesa, integre e 
aborde as bases para criação e desen-
volvimento do mercado de créditos de 
ativos ambientais. Sem tais definições, 
quaisquer leis que pretendam estimular 
o desenvolvimento do mercado serão 
necessariamente incompletas e não re-
solverão o problema da segurança jurí-
dica necessário para dar sustentabilida-
de para a sustentabilidade. 

Veja a íntegra do estudo em: 
https://bit.ly/3X1N8ui. 

1Este artigo reflete as conclusões dos autores 
a partir de um estudo bem mais aprofundado 
sobre a matéria, em trabalho homônimo e pu-
blicado em obra pelo Instituto de Direito Am-
biental (Idam).

2Eventual relação de prestação de serviços 
para a geração do ativo deverá ser tratada em 
separado, eis que o fato gerador ocorre em ou-
tra relação jurídica entre o prestador do serviço 
e o beneficiário do ativo.

3Não há como falar em renda fixa, pois os crédi-
tos de ativos ambientais não contemplam pa-
gamentos de rendimentos em dinheiro, mas, 
ao contrário, dizem respeito a itens não finan-
ceiros, que são as reduções de emissão.

4A definição da tributação exclusiva em alíquo-
ta equivalente às operações com renda vari-
ável como forma de estímulo a um mercado 
organizado de comercialização de ativos não é 
novidade na legislação brasileira. Mecanismos 
semelhantes foram adotados para estimular 
o desenvolvimento do mercado de ouro, da 
energia elétrica e dos warrants agrícolas.

5A solução é similar à dada ao pagamento por 
serviços ambientais (Lei o 14.119, de 2021).

6Ver artigo 1o, incisos IV e V, da Lei no 6.385, 
de 1976.

7Ver artigo 9o da Lei no 12.187, de 2009.
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Ano novo. Governo novo. Em seu 
discurso de vitória, o presidente Lula 
destacou que a maioria do povo bra-
sileiro “Deseja mais – e não menos 
inclusão social e oportunidades para 
todos”. Identificamos nessa frase uma 
relação direta com o Novo Marco do 
Saneamento. Nas administrações do 
PT foram lançados vários progra-
mas e políticas sociais, aumentaram 
expressivamente os investimentos 
públicos em saneamento, mas tudo 
isso não foi suficiente para colocar o 
país em rota e efetivamente COM-
BATER o déficit intolerável que ain-
da hoje deixa 35 milhões de pessoas 
sem acesso à água tratada, 100 mi-
lhões sem coleta de esgoto e, dos que 
têm coleta, mais de 90 milhões sem 
tratamento de esgoto. 

Esses números revelam um quadro 
ainda mais grave quando nos depara-
mos com a realidade dos lixões, dos 
gaps no tratamento dos resíduos sóli-
dos e dos problemas de drenagem que 
hoje causam mortes e destruição em 
um país assustadoramente urbano. À 

semelhança dos outros serviços públi-
cos, esses déficits são mais duros em 
regiões mais pobres e caracterizadas 
por menor IDH. Para não falar dos 
impactos da crise da pandemia da Co-
vid-19, que foi ainda mais devastadora 
para com aqueles alijados do acesso 
ao saneamento. Mas como chegamos 
nesse ambiente tão desalentador? Para 
onde vamos? E, principalmente, para 
onde não podemos ir? 

Até a edição do Novo Marco do 
Saneamento (Lei no 14.026/2020), 
o modelo de gestão setorial hegemô-
nico vinha do regime civil-militar: 
a Política Nacional de Saneamento 
Básico (Planasa), lançada pelo De-
creto-lei no 248/1967 e pela Lei no 
5.318/1967. A Planasa pretendeu 
expandir os serviços de água potável 
e esgotamento sanitário, com finan-
ciamento federal (Banco Nacional de 
Habitação – BNH e Fundo de Garan-
tia de Tempo de Serviço – FGTS). O 
planejamento era centralizado no go-
verno federal e passava pelos estados-
membros, dos quais se demandou a 

Até quando abusarás, Estado 
brasileiro, do saneamento básico?

Joisa Dutra
Diretora do FGV CERI e doutora em 

 economia pela FGV EPGE

Egon Bockmann Moreira
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de Direito da Universidade de Coimbra
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criação de Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico (CESBs). Estas 
recebiam recursos federais para in-
vestimentos e celebravam convênios 
com os municípios para a execução 
das obras e prestação dos serviços. 

A arquitetura setorial então vigen-
te produziu a consolidação de em-
presas estaduais com imenso poder 
econômico e político. E, talvez pelo 
fato de que água gera votos, mas es-
gotos não, estes foram deixados de 
lado. Logo, no que respeita à água, 
houve êxito: incremento de 60,5% 
da população urbana atendida em 
1970 para 86,3% em 1990. Todavia, 
o esgotamento sanitário foi de 22,2% 
de beneficiários em 1970 para apenas 
47,9% em 1990. Com o passar do 
tempo, o modelo se mostrou ainda 
mais ineficaz: os convênios celebra-
dos pelas empresas estaduais com os 
municípios, apelidados de “contra-
tos de programa”, eram feitos sem 
licitações e geridos de acordo com 
as conveniências dos governantes de 
plantão. Não possuíam metas de uni-
versalização, nem poderiam ser cassa-
dos se inadimplidos. Essa situação foi 
alterada, depois de muitos percalços, 
com o Novo Marco do Saneamento.

A Lei no 14.026/2020 reconfi-
gurou estruturalmente o setor de 
saneamento. Além de conferir novas 
competências à Agência Nacional de 
Águas (ANA), que teve saneamento 
básico adicionado a seu nome, de-
cretou a morte, lenta e gradual, dos 
contratos de programa. A lógica está 
em priorizar a universalização do sa-
neamento, por meio de normas gerais 
de caráter nacional (diretrizes e nor-
mas de referência), conjugadas com 

investimentos privados. Estes devem 
cumprir a obrigação, objetiva e de-
finida em metas numéricas, de fazer 
com que o serviço adequado chegue 
ao maior número de pessoas. 

A pressão fiscal agravada pela 
crise da pandemia e os incentivos 
do governo federal pavimentaram 
o caminho para a nova safra de 
concessões no saneamento. Com 
base nessa atual estrutura regulatória, 
diversos estados optaram por fazer 
parcerias com a iniciativa privada, 
mediante licitações. Estas têm dado 
origem a contratos de concessão que 
já se provaram eficazes. Isso não só 
em termos de arrecadação (dezenas 
de bilhões de reais pagos a título de 
outorga), mas especialmente no efe-
tivo controle da universalização dos 
serviços prestados. Segundo dados 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (https://bit.ly/3Gxr05H), 
o Novo Marco do Saneamento já 
havia gerado até o final de 2022 
cerca de R$ 90 bilhões em investi-

mentos e arrecadação de outorgas. 
Em menos de 2 anos, ocorreram 22 
leilões, sendo 21 concessões e uma 
privatização, caso do recente pregão 
da Corsan, no Rio Grande do Sul. 
Em sua grande maioria, os certames 
foram marcados por intensa compe-
titividade, permitindo implementar 
contratos de concessão em mais de 
225 municípios. 

Por meio de tais contratos, o que 
se pretende é atingir o objetivo con-
creto da Lei no 14.026/2020: “metas 
de universalização que garantam o 
atendimento de 99% da população 
com água potável e de 90% da po-
pulação com coleta e tratamento de 
esgotos até 31 de dezembro de 2033, 
assim como metas quantitativas de 
não intermitência do abastecimento, 
de redução de perdas e de melhoria 
dos processos de tratamento” (artigo 
11-B da Lei no 11.445/2007). São 
números desafiadores, que estabe-
lecem finalidades de interesse social 
não atingidas pelo modelo anterior, 
francamente estatista. Sem licitações 
e contratos que combinem investi-
mentos privados e fiscalização públi-
ca, tais metas ficarão na memória.

Com a posse do novo governo, 
aparecem no horizonte notícias de 
revisão do modelo proposto para 
o setor de saneamento. O relatório 
final do Grupo Técnico de Cidades 
da Comissão de Transição Gover-
namental de 2022 já inclui reco-
mendações de rever a atribuição da 
competência de supervisão regulató-
ria conferida à ANA (definida pela 
nova redação dada ao artigo 1o da 
Lei no 9.984/2000, que determinou 
à agência o dever de instituir “nor-
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mas de referência para a regulação 
dos serviços públicos de saneamento 
básico”). Isso passaria pela criação 
de órgão específico, vinculado ao 
Ministério das Cidades, a Secretaria 
Nacional de Saneamento Ambien-
tal (SNS), com a respectiva “trans-
ferência da competência de definir 
normas e recomendações para a re-
gulação do saneamento básico” da 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
“para um departamento da SNS” 
(relatório, item 40). Ou seja, não 
haveria competência técnica inde-
pendente e imparcial, mas sim um 
modelo de escolhas políticas federais 
para a regulamentação do setor de 
saneamento aplicadas por meio de 
convênios estaduais-municipais tra-
vestidos de contratos de programa. 
Soluções centralizadoras, interna 
corporis, que a história real mostra 
que foram desastrosas.

Publicada no dia 1o de janeiro 
de 2023, a Medida Provisória no 
1.154, que reorganizou a Presidên-
cia da República e aos ministérios, 
se alinha às recomendações do GT. 
Em seu texto, atribui-se ao das Cida-
des competências pertinentes ao sa-
neamento: “políticas setoriais”; “ações 
e programas”; “política de financia-
mento e subsídio”; “planejamento, 
regulação, normatização e gestão da 
aplicação de recursos” e “participação 
na formulação das diretrizes gerais 
para conservação dos sistemas urba-
nos de água e para adoção de bacias 
hidrográficas como unidades básicas 
do planejamento e gestão do sanea-
mento” (artigo 20, incisos I a VI). 

Além disso, essa MP alterou o arti-
go 3o da Lei no 9.984/2000, retirando 

o “saneamento” do nome da ANA e 
a competência para “instituir normas 
de referência para a regulação dos ser-
viços públicos de saneamento básico” 
e, na Lei no 11.445/2007, modificou 
o ministério responsável, do Desen-
volvimento Regional para o Meio 
Ambiente e Mudança de Clima. Em 
termos legislativos, portanto, a mu-
dança substancial está na supressão 
das “normas de referência” da alçada 
da ANA, persistindo íntegras suas de-
mais competências para o setor.

Ocorre que o artigo 2o do Anexo 
I do Decreto no 11.333/2023, que 
organiza o Ministério das Cidades, 
define que ele contará com a SNS, 
a quem compete propor “normas de 
referência para padrões técnicos de 
qualidade e eficiência na prestação, 
na manutenção e na operação dos sis-
temas de saneamento básico” e “dire-
trizes nacionais para o financiamento 
do setor de saneamento” e instituir “as 
normas de referência para a regulação 
dos serviços públicos de saneamento 

básico”, bem como sugerir a “padro-
nização dos instrumentos negociais 
de prestação de serviços públicos de 
saneamento básico”; “regras de go-
vernança”; “regras relativas ao reúso”; 
“prestação universalizada e susten-
tabilidade econômico-financeira” e 
“metas de universalização” (artigo 24, 
incisos VII, IX; XVII; XXIII; XXVI; 
XXVII), entre muitas outras com-
petências. Ou seja, a instituição de 
normas de referência saiu legislativa-
mente da ANA e ingressou por meio 
de regulamento em órgão ministerial. 
Como isso irá funcionar, somente o 
tempo vai revelar...

Falhamos por completo em en-
tender a lógica dessas propostas 
da equipe de transição, parcial-
mente integradas na MP no 1.154. 
Tal visão bebe na fonte do regime 
civil-militar e pretende reforçá-lo, 
empoderando as empresas estatais 
dos estados e centralizando deci-
sões em órgão federal subordinado 
hierarquicamente à Presidência e 
ao respectivo ministério. Sem tra-
zer dados concretos suficientes ao 
debate, o relatório sugeriu a pronta 
interrupção do processo de outor-
ga de concessões por meio de lici-
tações (que genericamente chama 
de “privatizações”) e a revogação 
de vários regulamentos que deram 
aplicabilidade estrutural à Lei no 
14.026/2020. Por exemplo, propõe 
que sejam revogados os Decretos no 
7.217/2020 e no 10.710/2021 (di-
retrizes nacionais para o saneamen-
to básico e metas de universalização 
em contrapartida a financiamen-
tos), a fim de ser editado impreciso 
novo decreto, para que os contratos 
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de programa renasçam das próprias 
cinzas. Isso ainda não havia ocorri-
do até este artigo ser escrito.

É por demais eloquente a com-
paração entre os dados históricos do 
modelo estatal-centralizador que se 
pretende retomar e aqueles do pú-
blico-privado ora existente. Durante 
mais de 50 anos, o setor de sanea-
mento brasileiro foi estruturado pela 
lógica da Planasa. Considerações à 
parte sobre casos de sucesso em al-
guns grandes centros, o resultado foi 
o agravamento da situação das pes-
soas menos privilegiadas pela sorte. 
O que se intensifica pelo crescimento 
populacional: se, em 1967, a popula-
ção era de pouco mais de 88 milhões, 
hoje ultrapassa os 212 milhões. As 
demandas por água e saneamento 
experimentam crescimento em pro-
porção geométrica, eis que o dobro 
de pessoas consome muito mais do 
que o triplo de água (e produz núme-
ro bastante maior de resíduos). Tudo 
isso impactando a saúde pública, 
educação e bem-estar. Em uma só ex-
pressão, a dignidade dos brasileiros.

Foco no prêmio (do Acesso 
Universal ao Saneamento)
A reforma do saneamento implemen-
tada pela Lei no 14.026/2020 tem 
um objetivo claro de política pública 
de longo prazo, que se coaduna por 
completo com o ODS 6 – “Garantir 
disponibilidade e gestão sustentável 
de água e saneamento para todos”. O 
acesso universal aqui vem em 2033, 
3 anos mais tarde do que o horizonte 
dos ODS, que é 2030. Os pilares do 
novo marco são promoção de entra-

da e atração de capitais privados para 
que, em complementação aos inves-
timentos públicos, sejamos capazes 
de acelerar nosso déficit civilizatório 
com o saneamento. 

A coexistência harmônica de parcei-
ros públicos e privados é articulada pela 
regulação. E o papel da ANA é singular. 
Diferentemente da experiência do setor 
elétrico, a agência federal não é apenas 
um regulador. Tem ainda a atribuição 
de produzir e disseminar conhecimen-
to e sólida cultura de regulação. Não se 
trata de escolha subjetiva: a estrutura 
dos ministérios não conta com instru-
mentos para promover melhorias con-
tínuas, articuladas e aceleradas na regu-
lação do saneamento. 

Não é boa prática de governança 
regulatória atribuir competência a um 
departamento ministerial para definir 
normas a pautar a atuação de regu-
ladores subnacionais. A adoção des-
sa hipótese tem grande potencial de 
causar ruídos interfederativos. Além 
das dificuldades de implementação, 
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a expansão dos poderes políticos fe-
derais tem grande probabilidade de 
ser contestada na prática. Ademais, 
afronta a própria rationale da regu-
lação, que busca criar ambiente ade-
quado para a prestação dos serviços e 
realização de investimentos em ativos 
com longa vida útil e grande nível de 
especificidade, visando proteger ope-
radores dos caprichos dos governos 
que se alternam no poder.  

Buscando inspiração 
para uma bem-sucedida 
universalização
O presidente Lula e sua equipe po-
deriam resgatar na memória o su-
cesso do Programa Luz para Todos. 
Implantado a partir de seu primeiro 
governo, logrou êxito em atribuir 
responsabilidades e monitorar a re-
alização de investimentos em redes 
por companhias públicas e privadas. 
Hoje, mais de 99,8% da população 
brasileira se encontra conectada a um 
dos mais vastos e renováveis sistemas 
elétricos do mundo. 

Lições como essa são fundamen-
tais quando cada real importa, como 
revelam as discussões no Congresso 
para viabilizar recursos indispensáveis 
ao enfrentamento de desafios do pró-
ximo mandato. O quadro no sanea-
mento não vai ser diferente – haverá 
sim dificuldades para mobilizar fun-
dos públicos. 

Precisamos de todos – parceiros 
públicos e privados, ambos bem re-
gulados – para acelerar o acesso ao 
saneamento básico. Essa é a única 
forma de tornar realidade a narrativa 
e promover mais inclusão social.   



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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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 31/12/2022

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

Out.                   1.141,733 -0,62 4,89 5,59 1.162,391 -0,97 5,58 6,52 1.377,399 -1,04 4,82 5,20 1.046,896 0,12 8,79 9,90

Nov.                  1.139,734  -0,18 4,71 6,02 1.155,829 -0,56 4,98 5,90 1.371,429 -0,43 4,37 5,97 1.050,701 0,36 9,18 9,56
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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

Out. 702,014 0,69 3,33 5,05 515,508 956,363 1284,305 6.634,98 0,47 4,81 6,46 6.407,93 0,59 4,70 6,47

Nov. 706,020 0,57 3,92 4,52 519,949 960,675 1290,761 6.660,19 0,38 5,21 5,97 6.434,20 0,41 5,13 5,90
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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

 96,7 95,7 96,4 97,3 82,6

 90,8 92,1 92,6 89,6 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

Out. 648,090 0,45 6,24 7,62 - 736,28 762,20

Nov. 651,155 0,47 6,75 7,36 - 749,25 782,68
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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 80,02 -15,08 -11,11 87,77 87,77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2021        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dez. 3,93 3,93 79,21 79,21 1,03 1,03 91,83 91,83

2022        

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

Fev. -5,71 2,79 75,87 75,87 -3,18 1,02 75,74 75,74

Mar. -4,37 1,80 84,49 84,49 -1,76 1,10 84,12 84,12

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

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

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

Jul. -1,91 -2,98 91,96 91,96 -3,24 -1,59 91,65 91,65

Ago. -1,28 -2,68 95,95 95,95 -3,81 -2,14 91,79 91,79

Set. -1,09 -2,30 91,81 91,81 -4,04 -2,94 91,58 91,58

Out. -0,80 -1,44 91,27 91,27 -3,19 -2,16 92,39 92,39
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Indicadores industriais - 1A partir de maio de 2014, dados referentes à nova série de índices mensais da produção industrial, elaborados com base na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física - PIM-PF reformulada.  A série reformulada 
tem início em janeiro de 2002. 2De 2002 a 2015, média do ano. Fonte: IBGE -  (Indicadores industriais).

Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base 

Fixa com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo 

semi e Não 

Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

Código FGV 
Dados

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

2015 -9,84 – 88,81 88,81 84,86 83,91 79,56 102,63 94,45 97,80 75,98 92,85 77,37 95,08

2016 -5,98 – 83,50 83,50 79,75 74,09 75,92 93,93 91,53 100,09 68,21 86,85 66,23 92,10

2017 2,23 – 85,37 85,37 83,51 76,19 80,20 90,01 92,25 103,41 72,43 88,32 75,00 92,90

2018 1,11 – 86,31 86,31 86,91 78,84 78,41 90,67 93,05 108,56 77,58 88,41 80,90 92,61

2019 0,19 – 86,48 86,48 84,35 79,07 77,96 92,25 97,00 104,50 77,10 86,49 82,62 93,55

2020              

Jan. 1,55 0,50 79,05 79,05 82,53 72,08 72,27 90,16 105,18 105,87 66,02 81,49 71,83 84,21

Fev. 0,59 0,17 78,71 78,71 82,88 75,85 79,76 84,70 97,69 100,82 71,57 79,07 76,75 81,93

Mar. -1,07 0,25 77,21 77,21 84,60 75,61 68,98 89,52 77,95 107,93 69,50 79,67 68,88 79,39

Abr. -9,13 -2,28 57,70 57,70 58,99 46,90 37,89 77,73 44,21 104,36 37,74 66,78 13,06 66,32

Mai. -12,35 -5,26 69,85 69,85 64,55 56,06 42,87 98,73 75,99 100,27 52,83 77,03 27,49 76,97

Jun. -11,88 -5,69 77,36 77,36 63,36 60,99 56,53 96,31 96,45 98,40 59,45 82,52 47,87 85,08

Jul. -10,51 -5,83 90,16 90,16 76,42 76,69 74,85 106,36 102,01 105,24 70,76 95,22 71,79 94,94

Ago. -9,40 -5,88 93,07 93,07 80,66 81,83 82,66 111,27 100,42 108,75 72,90 98,21 82,06 95,87

Set. -7,71 -5,58 95,53 95,53 83,83 87,49 89,15 107,61 109,47 110,42 80,12 96,91 86,67 101,36

Out. -6,73 -5,68 97,91 97,91 89,36 96,57 95,11 106,50 118,00 112,62 87,86 97,38 90,10 104,60

Nov. -5,75 -5,29 90,99 90,99 85,60 93,26 90,50 95,65 118,37 109,92 86,96 88,77 86,59 97,60

Dez. -4,60 -4,60 82,46 82,46 86,94 85,64 79,96 91,16 116,13 105,33 80,43 84,05 72,23 86,96

2021              

Jan. 2,64 -4,51 81,14 81,14 88,70 84,99 87,23 86,49 104,11 110,41 77,31 83,99 69,09 83,33

Fev. 1,90 -4,39 79,62 79,62 87,35 90,51 84,66 81,68 92,00 104,10 82,39 79,45 70,40 80,51

Mar. 5,20 -3,18 86,44 86,44 93,73 96,73 89,34 88,96 89,60 111,97 90,63 87,74 77,12 83,94

Abr. 12,13 1,71 80,97 80,97 91,61 91,35 76,61 82,95 84,59 105,52 83,98 83,78 69,56 78,57

Mai. 14,80 5,78 88,00 88,00 96,22 92,48 75,39 93,38 94,51 110,31 90,54 91,12 68,96 88,06

Jun. 14,53 7,72 87,62 87,62 93,62 92,77 74,45 98,50 94,81 104,07 90,80 91,55 63,04 86,89

Jul. 12,40 8,22 91,95 91,95 94,41 96,67 77,59 107,16 86,37 108,53 96,33 95,35 64,88 93,23

Ago. 10,48 8,45 92,67 92,67 96,12 100,52 83,50 105,71 93,96 110,72 95,56 96,31 67,34 94,94

Set. 8,43 7,46 90,78 90,78 92,02 100,25 81,80 102,59 102,17 110,59 91,87 93,46 66,61 95,73

Out. 6,43 6,52 89,90 89,90 91,86 100,66 76,81 108,14 107,55 115,53 94,85 90,84 65,12 94,15

Nov. 5,25 5,63 86,09 86,09 83,89 95,90 77,87 97,22 104,06 111,23 90,68 86,24 68,64 91,52

Dez. 4,32 4,32 77,62 77,62 74,40 84,63 58,00 94,57 111,41 112,39 83,48 80,66 60,24 80,39

2022              

Jan. -7,35 3,50 75,18 75,18 82,02 81,77 63,46 94,80 94,16 111,41 70,92 79,50 51,32 76,89

Fev. -6,03 3,03 75,89 75,89 83,38 85,94 67,37 86,33 89,46 98,06 78,64 77,43 58,55 76,98

Mar. -4,69 1,89 84,54 84,54 91,43 97,61 72,91 91,38 101,07 110,44 95,11 86,05 67,16 83,19

Abr. -3,67 -0,46 80,52 80,52 87,79 85,89 69,13 99,33 95,60 108,48 79,85 83,80 60,38 81,01

Mai. -2,54 -2,05 89,48 89,48 90,79 96,78 71,77 107,60 100,55 111,19 95,06 90,59 67,40 89,81

Jun. -2,06 -2,99 87,78 87,78 84,62 91,64 70,34 107,57 94,99 112,10 90,11 90,36 64,39 87,52

Jul. -1,74 -3,15 92,00 92,00 90,37 87,07 72,02 116,77 97,19 119,67 90,24 95,68 64,93 93,43

Ago. -0,95 -2,75 96,48 96,48 92,20 102,33 74,84 111,01 102,28 121,01 99,36 98,34 76,52 96,71

Set. -0,70 -2,21 91,84 91,84 82,55 104,27 72,27 103,18 103,60 117,90 96,07 93,14 73,62 94,36

Out. -0,49 -1,34 91,12 91,12 88,45 97,78 71,12 105,62 101,25 118,70 94,63 92,53 72,79 94,49
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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 -63.409 -28.225 -45.670 -37.935 2.751 461 -65.430 -2.482

2016 65,62 56,60 179.526 139.322 40.204 -30.529 7.888 -36.656 -41.543 3.126 274 -22.192 8.064

2017 62,22 54,29 214.988 158.953 56.038 -25.338 15.697 -41.628 -43.170 2.135 379 -20.406 4.552

2018 68,72 60,52 231.890 185.322 46.568 -54.794 4.045 -39.328 -58.824 -15 440 -55.784 -1.429

2019 69,77 59,07 221.129 185.927 35.201 -68.022 -11.934 -38.481 -57.272 1.184 369 -67.347 305

2020             

Jan. 70,58 61,39 14.430 17.190 -2.761 -11.115 -6.041 -2.419 -5.200 127 59 -11.279 -223

Fev. 73,34 62,94 15.356 13.850 1.507 -5.177 -1.975 -2.692 -3.379 178 34 -3.034 2.109

Mar. 80,18 68,30 18.312 14.267 4.046 -3.625 -136 -2.227 -3.660 171 31 -4.663 -1.069

Abr. 83,45 71,12 17.594 11.431 6.163 2.138 3.266 -1.611 -1.365 237 26 3.085 921

Mai. 89,97 74,05 17.520 10.682 6.838 339 1.135 -2.018 -1.008 212 22 2.459 2.097

Jun. 81,02 67,54 17.479 10.977 6.502 2.811 4.529 -1.349 -1.948 230 18 2.934 106

Jul. 80,28 67,83 19.416 11.815 7.601 -772 4.248 -2.289 -5.225 205 38 -1.540 -806

Ago. 80,16 68,55 17.404 11.585 5.819 874 3.263 -1.683 -2.678 289 26 1.638 738

Set. 75,01 64,41 18.223 13.140 5.083 -394 2.384 -1.981 -2.984 206 60 433 767

Out. 75,41 64,53 17.649 13.245 4.404 -1.473 1.687 -1.996 -3.310 150 33 -796 643

Nov. 69,89 60,56 17.345 14.857 2.488 -2.920 -545 -2.230 -2.486 111 36 -967 1.916

Dez. 66,30 58,67 18.452 15.749 2.703 -8.895 -4.101 -2.162 -5.022 229 3.758 -4.529 608

Acum. Ano/20 77,13 65,82 209.180 158.788 50.393 -28.208 7.712 -24.657 -38.264 2.344 4.141 -16.260 7.806

2021             

Jan. 67,47 62,81 14.948 15.167 -220 -8.666 -4.263 -1.644 -4.686 284 23 -8.691 -48

Fev. 67,08 61,57 16.375 14.539 1.836 -4.416 -2.296 -1.940 -2.408 289 21 -4.718 -323

Mar. 68,38 61,76 24.336 17.865 6.471 -8.556 -2.186 -1.672 -6.887 518 23 -9.103 -570

Abr. 66,33 60,07 26.059 16.096 9.963 3.403 6.917 -1.842 -3.690 176 9 2.902 -510

Mai. 60,61 54,98 26.201 17.665 8.536 1.996 5.100 -2.277 -3.326 222 -13 1.954 -29

Jun. 58,16 52,22 28.258 17.844 10.414 1.669 5.155 -2.297 -3.695 209 20 1.283 -406

Jul. 59,59 53,46 25.509 18.129 7.380 -3.676 4.060 -2.202 -7.987 251 30 -4.819 -1.172

Ago. 60,83 54,30 27.216 19.557 7.659 -2.219 3.227 -2.443 -5.658 212 36 -2.160 23

Set. 62,73 56,11 24.376 19.975 4.401 -3.631 222 -2.329 -4.122 269 21 -4.697 -1.088

Out. 66,34 59,60 22.603 20.539 2.064 -6.012 -1.110 -2.478 -5.198 296 16 -8.707 -2.711

Nov. 67,51 60,37 20.502 21.612 -1.110 -8.509 -5.094 -2.761 -3.619 205 22 -7.272 1.215

Dez. 67,69 61,48 24.432 20.420 4.013 -7.741 -324 -3.073 -7.693 276 16 -6.140 1.585

Acum. Ano/21 64,39 58,23 280.815 219.408 61.407 -46.358 9.407 -26.957 -58.971 3.207 226 -50.168 -4.035

2022             

Jan. 66,10 62,48 19.782 19.839 -57 -9.334 -3.898 -2.545 -5.699 263 20 -9.328 -13

Fev. 62,13 57,67 23.511 18.884 4.628 -4.048 761 -2.792 -5.069 260 33 -4.079 -64

Mar. 59,38 48,82 29.396 21.811 7.586 -3.044 2.740 -3.326 -6.046 262 33 -3.842 -831

Abr. 56,52 51,00 28.956 20.742 8.213 86 3.613 -3.198 -3.794 268 22 295 187

Mai. 59,62 51,42 29.642 24.684 4.958 -4.632 -45 -3.413 -4.933 346 -43 -3.776 899

Jun. 62,23 52,49 32.735 23.851 8.884 260 3.144 -4.187 -3.358 474 21 -818 -1.098

Jul. 64,79 55,26 29.849 24.486 5.363 -5.215 960 -3.175 -6.537 362 33 -6.627 -1.444

Ago. 61,83 53,20 30.770 26.668 4.102 -6.428 -1.126 -3.673 -5.633 331 60 -6.299 69

Set. 64,03 53,82 28.620 24.932 3.688 -7.144 -988 -3.041 -6.538 382 26 -7.839 -720

Out. 65,83 53,35 26.938 23.441 3.497 -5.056 -1.320 -3.451 -4.058 321 15 -6.052 -1.011

Nov. 66,90 54,97 28.165 21.493 6.672 -60 2.591 -2.549 -2.955 303 14 406 452
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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 2.086 262.580

Fev. 11,8 55,9 63,4 2.824 2.678 1.761 1.093 4.524 7.200 2.083 261.586

Mar. 12,4 55,0 62,7 2.847 2.703 1.787 1.095 4.476 7.092 2.101 259.454

Abr. 12,7 53,2 60,9 2.878 2.730 1.825 1.102 4.417 7.125 2.119 253.807

Mai. 13,1 51,1 58,8 2.926 2.752 1.901 1.111 4.429 7.189 2.123 248.106

Jun. 13,6 49,5 57,3 2.971 2.735 1.878 1.116 4.503 7.548 2.152 244.071

Jul. 14,1 48,7 56,7 3.006 2.735 1.968 1.112 4.573 7.679 2.181 242.918

Ago. 14,8 48,5 57,0 3.002 2.737 1.940 1.097 4.616 7.756 2.173 241.967

Set. 14,9 49,0 57,6 3.004 2.737 1.953 1.081 4.668 8.030 2.147 244.542

Out. 14,6 50,0 58,6 2.960 2.740 1.863 1.051 4.661 7.789 2.116 246.366

Nov. 14,4 50,8 59,3 2.929 2.726 1.825 1.036 4.612 7.711 2.100 247.496

Dez. 14,2 51,1 59,5 2.885 2.705 1.833 1.026 4.610 7.190 2.101 245.685

2021           

Jan. 14,5 51,1 59,7 2.878 2.691 1.832 1.040 4.625 7.107 2.089 245.001

Fev. 14,6 51,1 59,8 2.852 2.658 1.771 1.041 4.689 6.830 2.082 243.177

Mar. 14,9 50,9 59,8 2.861 2.654 1.806 1.039 4.625 6.916 2.158 243.315

Abr. 14,8 51,1 60,0 2.827 2.651 1.797 1.036 4.566 6.694 2.117 241.615

Mai. 14,7 51,4 60,3 2.825 2.624 1.832 1.037 4.522 6.795 2.131 243.244

Jun. 14,2 52,1 60,8 2.782 2.638 1.810 1.031 4.471 6.647 2.039 242.903

Jul. 13,7 52,8 61,2 2.756 2.614 1.801 1.016 4.422 6.707 2.073 244.227

Ago. 13,1 53,4 61,5 2.718 2.593 1.751 1.014 4.350 6.643 2.067 243.616

Set. 12,6 54,1 61,9 2.670 2.558 1.728 999 4.226 6.560 2.039 242.637

Out. 12,1 54,6 62,1 2.630 2.520 1.641 997 4.164 6.609 2.031 241.620

Nov. 11,6 55,1 62,3 2.596 2.490 1.633 991 4.122 6.487 2.018 241.080

Dez. 11,1 55,6 62,5 2.574 2.475 1.633 1.003 4.120 6.154 2.023 241.260

2022           

Jan. 11,2 55,3 62,3 2.600 2.499 1.665 1.008 4.086 6.275 2.032 242.850

Fev. 11,2 55,2 62,2 2.603 2.511 1.680 1.027 4.046 6.228 2.040 242.586

Mar. 11,1 55,2 62,1 2.613 2.531 1.679 1.033 4.053 6.272 2.045 243.703

Abr. 10,5 55,8 62,4 2.603 2.533 1.737 1.029 3.997 6.052 2.046 246.082

Mai. 9,8 56,4 62,5 2.620 2.516 1.782 1.026 4.016 5.957 2.081 250.459

Jun. 9,3 56,8 62,6 2.640 2.527 1.788 1.029 4.048 6.108 2.083 254.491

Jul. 9,1 57,0 62,7 2.677 2.532 1.799 1.043 4.059 6.419 2.108 259.109

Ago. 8,9 57,1 62,7 2.700 2.567 1.783 1.044 4.089 6.643 2.105 262.296

Set. 8,9 57,2 62,7 2.737 2.597 1.793 1.045 4.140 6.721 2.142 266.676

Out 8,3 57,4 62,6 2.754 2.611 1.818 1.050 4.196 6.573 2.178 269.497



J a n e i r o  202 3  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  9 

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



CONJUNTURA ECONÔMICA

12  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J a n e i r o  202 3

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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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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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



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


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



