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6 Produtividade, informalidade e incerteza política: o 

que contam os indicadores?

O aumento da informalidade nos 

últimos anos, e a consequente 

deterioração da produtividade 

como mostra o Observatório da 

Produtividade do IBRE, é uma 

tendência preocupante. É provável 

que medidas que diminuam a 

incerteza mitiguem o problema. Para isso, o uso de boas 

práticas na gestão e na criação das políticas públicas é 

fator fundamental para a retomada de um crescimento 

sustentável da economia brasileira. 
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Aparentemente o caminho da América Latina é diverso do 

percorrido pelas nações hoje ricas. Os chamados valores 

de “expressão individual” incluem ênfase em direitos, 

além de demandas crescentes por participação popular 

no processo decisório econômico e político. Talvez essa 

característica seja problemática, do ponto de vista da 

organização e solidez fiscal do Estado, e da estabilidade 

econômica, em democracias pouco maduras, em que existe 

um excesso de poder de grupos de interesse específico em 

relação ao interesse difuso.
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14 Não será a questão partidária que terá relevância 

em 2022

Para Paulo Hartung, ex-governador do Espírito 

Santo, um país que tem mais de 30 partidos não tem 

representação partidária. O próprio presidente da 

República, que se elegeu por um partido, está fundando 

outro. Então, não é isso que vai ter relevância nas 

eleições de 2022. Talvez no futuro, depois de uma 

reforma do sistema político, haverá mudanças que vão 

impactar no médio e longo prazo. 

Capa | Perspectivas
26 2020, o ano de provas  

O novo ano chega com previsões 

menos dispersas para a atividade, 

dando sinais de que a economia, 

finalmente, pegou tração.  Mas será 

preciso provar perseverança na 

agenda de reformas estruturais e 

a resiliência da trajetória dos juros, 

fatores que determinarão o vigor dessa retomada. 

Produtividade e reformas
36 Termômetro de sustentabilidade

O descompasso entre a evolução da produtividade, 

que foi negativa em 0,7% no ano passado, segundo 

cálculos do Observatório da Produtividade do IBRE, e 

o crescimento do PIB é preocupante, pois mostra que 

a recuperação econômica ainda não está acontecendo 

sobre alicerces robustos.
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44 As dificuldades para ajustar as contas

Cinco secretários de Fazenda (Rio 

de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Goiás, Paraná e Ceará), explicam à 

Conjuntura Econômica as medidas 

que estão tomando para ajustar 

suas contas, e comentam o 

pacote de Projetos de Emendas 

Constitucionais lançado pelo governo para promover o 

equilíbrio fiscal no longo prazo.
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2019 terminou com leves si-
nais de recuperação na eco-
nomia, depois da recessão de 
2014-2016, e o crescimento do 
PIB da ordem de 1% nos dois 
anos seguintes. Pelas projeções 

do Boletim Macro IBRE, no ano passado a economia 
brasileira deve ter crescido 1,2%.

Este ano, além do carregamento estatístico de 1% 
referente a 2019 e sem os impactos do desastre de Bru-
madinho que derrubou o crescimento da indústria ex-
trativa mineral, a atividade econômica poderá avançar 
por volta de 2,5%, mesmo com a crise na Argentina e 
o mundo crescendo menos, além do aumento da ten-
são mundial com o ataque dos EUA, na madrugada do 
último dia 3, ao terminal de cargas do aeroporto de 
Bagdá, matando importantes comandantes do Irã.

Há, também, outras questões relevantes. E a prin-
cipal delas passa pela política, onde há muita incerte-
za sobre a condução das próximas reformas, já que o 
governo parece não se empenhar muito para que elas 
caminhem, ficando nas mãos do Legislativo esse pa-
pel. Exemplo é a reforma tributária, considerada por 
muitos a mais relevante para que o país ganhe muscu-
latura: o governo não encaminhou nenhuma proposta 
sobre o assunto para avaliação dos parlamentares.

Outro ponto é o desgaste da imagem do país no 
exterior, fruto de declarações e posições controversas 

sobre o meio ambiente, povos indígenas e uma perigo-
sa mistura de religião e política. A influência dos filhos 
de Bolsonaro na administração, que acabou levando à 
demissão de vários auxiliares do presidente, tem gera-
do muita instabilidade, prejudicando a percepção do 
país lá fora e incertezas quanto ao rumo das reformas 
e o ambiente de negócios.

Outra questão que tem deixado confuso os econo-
mistas, é que a lenta recuperação da economia no ano 
passado não foi acompanhada de melhoria da produ-
tividade que, segundo cálculos do IBRE – ver Observa-
tório da Produtividade (https://ibre.fgv.br/observato-
rio-produtividade), deve ter fechado o ano com queda 
de 0,7%. E sem que a produtividade cresça, é difícil 
manter um crescimento sustentável.

Com juros e inflação baixas e a injeção de recursos da 
liberação de parcelas do FGTS, houve um aquecimento 
da economia, especialmente a partir do terceiro trimestre 
de 2019. No entanto, o desemprego permanece elevado 
e a renda da população, que não terá aumentos reais do 
mínimo – o ministro Paulo Guedes deu declarações que 
poderia mudar esse ponto –, podem ser fatores de dese-
quilíbrio e instabilidades em 2020. Sem falar num possí-
vel acirramento político com as eleições municipais. 

Que tenhamos um ano sem surpresas negativas.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O PIB brasileiro cresceu 1,32% tan-

to em 2017 como em 2018, e, segun-

do o último relatório Focus, deve ter 

alta de 1,17% em 2019. Trata-se, 

portanto, de três anos de crescimen-

to medíocre, porém relativamente 

estável, com ritmo anual de pouco 

mais de 1%. 

Porém, quando se analisa o de-

sempenho da economia pelo lado da 

produtividade do trabalho, no mes-

mo período, o resultado é bastante 

diferente, e ainda mais desanimador. 

Em 2017, ela avançou 1,2%, em li-

nha com o PIB. Em 2018, ficou qua-

se estagnada, em 0,1%. Em 2019, 

segundo a projeção do FGV IBRE, 

deve recuar 0,7%. 

O Observatório de Produtivida-

de do FGV IBRE, que tem à frente 

os economistas Fernando Veloso 

e Silvia Matos, passou a também 

divulgar, recentemente, resultados 

trimestrais da produtividade do 

trabalho, por horas trabalhadas, 

numa série que se inicia em 2012. 

E esse acompanhamento tampouco 

tem trazido notícias alvissareiras. 

A produtividade do trabalho caiu 

1%, 1,6% e 0,7%, respectivamen-

te, no primeiro, segundo e terceiro 

trimestres de 2019.

Em termos setoriais, os números 

sugerem que a produtividade em 

2019 cresceu na agropecuária, e re-

cuou na indústria e nos serviços. To-

mando-se um período mais longo, a 

produtividade da indústria caiu 5% 

entre 1995 e 2018; a dos serviços 

cresceu apenas 6% ao longo desses 

23 anos; e somente a da agropecuá-

ria teve uma expansão significativa, 

de 358%. O padrão, portanto, é pa-

recido no curto e no longo prazo. 

O setor de serviços, em parti-

cular, concentra aproximadamen-

te 70% das horas trabalhadas no 

país, e tem registrado taxas nega-

tivas de crescimento da produtivi-

dade desde o final de 2014 – cons-

titui, na verdade, pelo seu peso 

na economia, o principal fator na 

péssima trajetória da produtivida-

de brasileira desde 1995. Entre os 

serviços, os segmentos de trans-

Produtividade, 
informalidade e incerteza 
política: o que contam os 
indicadores?

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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co produtivos. A condição de baixa 

produtividade desses postos de tra-

balho está ligada fundamentalmen-

te ao fato de que grande proporção 

deles está no setor informal, com 

empregos em média quatro vezes 

menos produtivos do que os do se-

tor formal. A causa da disparidade 

parece clara: as empresas formais 

empregam de forma mais intensiva 

máquinas e equipamentos, apre-

sentam maior escolaridade entre 

seus empreendedores e trabalhado-

res, além de utilizarem tecnologias 

mais avançadas.

Segundo as estimativas do FGV 

IBRE, o aumento da informalidade 

contribuiu com mais da metade do 

recuo, de 4,3%, da produtividade do 

trabalho no Brasil desde o final de 

2014. Esse impacto foi especialmen-

te expressivo em segmentos intensi-

vos em mão de obra e com a carac-

terística de alta informalidade, como 

construção e transportes.

portes e “outros serviços” (uma 

miscelânea de itens), responsáveis 

por cerca de 52% das horas tra-

balhadas no setor, são a principal 

causa da queda de produtividade 

nos anos recentes.

A razão pela qual a produtivida-

de está recuando é simples: o nível 

de emprego, sempre medido pelas 

horas trabalhadas, está crescendo 

mais do que o PIB. O valor agrega-

do na economia – variável próxima 

do PIB, mas que exclui impostos e 

subsídios – cresceu em 2017, 2018 

e 2019 a taxas muito parecidas, 

de respectivamente 1,3%, 1,3% 

e 1,2% (números quase idênticos 

aos do próprio PIB). Mas o total 

de horas trabalhadas na economia 

teve um crescimento ascendente, 

de 0,1%, 1,3% e 1,9%, respectiva-

mente, naqueles três anos. Ou seja, 

a produtividade cresceu em 2017 

(produziu-se mais com pratica-

mente a mesma quantidade de tra-

balho, ante 2016), ficou estável em 

2018 (trabalho e valor agregado 

avançaram juntos) e caiu em 2019, 

com a expansão do fator trabalho 

superando a do valor agregado por 

0,7 ponto porcentual (1,9% me-

nos 1,2%). Os números relativos a 

2019 são projeções.

Como explica Veloso, a geração 

de emprego na economia brasilei-

ra já está próxima do período an-

terior à recessão de 2014-16, mas 

as horas a mais trabalhadas não se 

converteram em aumento expres-

sivo da produção. E a razão para 

isso é que os empregos que estão 

sendo criados situam-se, na média, 

em setores e atividades muito pou-

Produtividade trimestral, 

na série do IBRE por horas 

trabalhadas, caiu 1%, 1,6% 

e 0,7%, respectivamente, 

no primeiro, segundo e 

terceiro trimestres  

de 2019
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Do ponto de vista das perspecti-

vas de desenvolvimento brasileiro, 

no entanto, a pergunta fundamen-

tal é se essa queda mais recente da 

produtividade é um fenômeno tem-

porário, normal numa saída de re-

cessão, ou sintoma de um problema 

mais sério e duradouro. Em outras 

palavras, o aumento da informali-

dade é episódico ou veio para ficar 

por um período mais longo?

Uma visão otimista é a de que, 

depois da queda do PIB de cerca de 

7% na recessão de 2014-2016, se-

guida por três anos de crescimento 

anêmico e de sucessivas frustrações 

em relação à aceleração para um 

ritmo mais robusto, a retomada 

das contratações pelas empresas 

tende a ser extremamente cautelo-

sa. Dessa forma, a contratação de 

trabalhadores formais, cuja even-

tual demissão incorre em elevados 

custos, tende a ser menor. Com a 

recuperação da economia, e na fal-

ta de vagas formais para absorver 

o grande contingente de trabalha-

dores voltando à população econo-

micamente ativa (PEA), a alta do 

emprego é puxada pela informa-

lidade, e especialmente pelos tra-

balhadores por conta própria sem 

CNPJ – grupo que, de fato, é o des-

taque no crescimento da população 

ocupada (PO) nos anos recentes. 

Sob essa ótica, à medida que a re-

tomada ganhe tração e empresários 

e executivos fiquem mais seguros 

sobre a sua continuidade, a oferta 

de vagas formais tenderá a crescer, 

e isto se refletirá positivamente na 

produtividade do trabalho.

Veloso, contudo, é relativamente 

cético quanto a essa visão positiva 

sobre a recente queda da produtivi-

dade. Em artigo no Blog do IBRE, 

em que cita estudo divulgado pelo 

Ipea, o economista nota que “au-

mentos da taxa de desemprego em 

geral ocorrem de forma simultânea 

ao crescimento da informalidade, 

particularmente na modalidade do 

trabalho por conta própria”. As-

sim, ele continua, “o aumento do 

desemprego e da informalidade en-

tre 2014 e 2016 corresponde ao pa-

drão esperado”.

Contudo, o mesmo não pode ser 

dito do aumento da informalidade 

em 2018 e 2019, num momento em 

que a taxa de desemprego já estava 

em trajetória de queda. Como ob-

serva Veloso, “no terceiro trimes-

tre de 2019, por exemplo, as ocu-

pações por conta própria tiveram 

crescimento de 3,9% em relação 

ao mesmo trimestre do ano ante-

rior, bem acima do crescimento da 

Horas a mais trabalhadas 

não se convertem em 

aumento expressivo da 

produção, porque as 

vagas são criadas em 

setores muito pouco 

produtivos
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população ocupada (pouco acima 

de 1,5%)”.

Para o pesquisador, esse padrão 

discrepante – em relação à tendên-

cia histórica – do crescimento da in-

formalidade com queda de desem-

prego acende um “sinal amarelo” 

sobre a possiblidade de o fenômeno 

ter uma característica mais dura-

doura. Não há explicação cabal e 

consolidada para esse fato, mas o 

estudo do Ipea sugere que ele possa 

ter um traço mais estrutural, ligado 

à terceirização e à “economia dos 

aplicativos”. Uma evidência dessa 

hipótese é a forte expansão do tra-

balho por conta própria no segmen-

to de transporte terrestre (Uber, por 

exemplo) e nas atividades de entre-

ga (iFood, Rappi etc.).

Veloso, contudo, vê a possibili-

dade de que um outro fator esteja 

contribuindo para o aumento da 

informalidade e, por consequência, 

exercendo um impacto negativo na 

produtividade: a alta incerteza. O 

Indicador de Incerteza da Economia 

Brasil (IIE-Br), do FGV IBRE, man-

teve-se num nível alto desde o início 

de 2017, com uma média de 112,9 

entre janeiro de 2017 e novembro 

de 2019. A padronização da série, 

iniciada em janeiro de 2000, indica 

o nível de 100 como neutro – isto é, 

a média da incerteza pós recessão de 

2014-2016 está mais de 10% acima 

do nível neutro.

O economista acrescenta que re-

centes pesquisas indicam que empre-

sários tendem a adiar investimentos 

e contratações formais quando não 

existe clareza sobre a direção da po-

lítica econômica. Na sua visão, mes-

mo o crescimento da “economia dos 

aplicativos” pode ser em parte uma 

reação à baixa geração de oportuni-

dades no setor formal, que por sua 

vez tem a incerteza como uma de 

suas causas importantes.

Em suma, o aumento da in-

formalidade nos últimos anos, 

e a consequente deterioração da 

produtividade, é uma tendência 

preocupante. É provável que me-

didas que diminuam a incerteza 

mitiguem o problema. Para isso, 

o uso de boas práticas na gestão e 

na criação das políticas públicas é 

fator fundamental para a retomada 

de um crescimento sustentável da 

economia brasileira.  

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 par-
te, ou da maioria, dos que contribuíram para a 
confecção deste artigo.

Veloso vê possibilidade 

de que incerteza esteja 

contribuindo para o 

aumento da informalidade 

e, por consequência, 

exercendo impacto negativo 

na produtividade 
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O Chile é o país latino-americano de 
melhor desempenho, sem sombra de 
dúvida. Seu produto per capita, segun-
do estimativas do FMI, será, em 2020, 
40% do americano, já considerando 
diferenças sistemáticas de custo de vida 
entre as duas economias. Essa mesma 
estatística para Brasil e Argentina é de 
25% e 30%, respectivamente.

Nos 40 anos entre 1980 e 2020, o 
crescimento do PIB per capita do Chi-
le, em dólares constantes, já controlan-
do por diferenças sistemáticas de cus-
to de vida, será de 191%. No mesmo 
período, essa mesma estatística para o 
Brasil e Argentina é de 28% e 16%. 
Empregando a mesma unidade de me-
dida, o crescimento norte-americano 
em igual período será de 98%.

O Chile é uma economia com forte 
crescimento para os padrões do conti-
nente, em que a pobreza também caiu 
muito – em 2017, o país apresenta-
va índices de pobreza próximos dos 
índices da Argentina (vindo de níveis 
muito piores) e bem melhores do que 
os brasileiros. A desigualdade chilena 
apresentou forte queda nas últimas 
décadas, mas ainda é elevada em 
comparação à argentina, mas melhor 
que a brasileira. Essas informações 
de pobreza e desigualdade referem-
se a 2017, e, portanto, não incluem 
a forte piora argentina nas duas áreas 
em função da grande crise posterior 
àquela data, e que ainda prossegue.

Não obstante todos esses enormes 
avanços, estouraram no Chile em 

2019 manifestações imensas contra 
os serviços públicos. A crise foi deto-
nada por um aumento da passagem 
de metrô em Santiago.

O aumento foi revertido, mas as 
manifestações não cessaram. Ficou 
claro que, para amplos setores da 
sociedade – em especial, jovens ur-
banos –, o desgaste e o desconforto 
eram imensos.

Há grande mal-estar em relação 
à previdência chilena. O Chile criou 
em 1981 um sistema previdenciário 
por capitalização em contas indivi-
duais. O trabalhador contribui com-
pulsoriamente com 10% do salário e 
pode contribuir adicionalmente com 
até 10% a mais. Na parcela voluntá-
ria, não há os benefícios tributários 
da compulsória.

Há sinais de que os custos admi-
nistrativos são elevados e chegam a ¼ 
da contribuição. A taxa de reposição, 
em relação ao salário na ativa, atinge 
40%. Parece baixo, mas relatório do 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) de 2015 não indica que 
as taxas de reposição sejam particu-
larmente baixas no Chile. Sabe-se que 
muitos trabalhadores têm emprego in-
formal ou não conseguem contribuir 
por 20 anos. Para eles, as taxas de re-
posição devem ser baixas. A previdên-
cia chilena foi reformada em 2008 e 
foi criado um sistema básico não con-
tributivo. Para as baixas rendas, a taxa 
de reposição subiu e hoje situa-se em 
torno de 50%. Segundo a figura 1.10 

do relatório do BID de 2015, a taxa de 
pobreza entre os idosos no Chile, em 
comparação com os demais países da 
América Latina, somente não é menor 
do que a brasileira e a uruguaia (a Ar-
gentina não está nesta base).1

Mesmo com as ponderações feitas 
acima, não há dúvida de que a previ-
dência no Chile é menos generosa que 
a brasileira, por exemplo. No entanto, 
essa característica do sistema chileno 
precisa ser cotejada com seus benefí-
cios. O Chile apresenta uma carga tri-
butária relativamente baixa, de 24% 
do PIB, ante 31% para o Brasil e a Ar-
gentina, segundo o FMI (dados para 
2018). Também apresentou em 2018 
taxa de poupança de 20% do PIB, 
ante 15% do Brasil e da Argentina.

Essa combinação de carga tributá-
ria baixa e poupança elevada, relati-
vamente aos pares na região, por sua 
vez, está ligada ao desempenho econô-
mico muito melhor do Chile do que o 
resto da América Latina, com expres-
sivo impacto na pobreza. 

Ou seja, tudo indica que o Chile 
está em um ponto ótimo, pelo menos 
em relação às demais economias do 
continente, no compromisso entre 
eficiência econômica e equidade. Para 
melhorar a equidade, será necessário 
piorar em alguma medida o desempe-
nho econômico de longo prazo.

Há aqui grande preocupação da 
coluna. É possível, pelo lado mais 
otimista, que a nova constituinte 
chilena, recentemente anunciada, 

O Chile, a maldição latino-americana 
e os valores da sociedade

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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somente refaça o contrato social, 
buscando um ajuste diferente no 
trade-off entre eficiência e equida-
de: a taxa média de crescimento 
será menor (do que seria em rela-
ção à situação contrafactual sem a 
nova constituinte), mas o país con-
tinuará a se desenvolver e conver-
gir para o padrão socioeconômico 
do mundo avançado.

Mas há outra possibilidade, esta 
sim preocupante: a sociedade de-
mandar políticas que não sejam pas-
síveis de serem produzidas por uma 
economia de mercado. Isto é, que as 
demandas da sociedade sejam im-
possíveis de serem atendidas sem que 
haja fortíssimo comprometimento 
do crescimento, produzindo, possi-
velmente, um desastre econômico no 
longo prazo.

Escrevendo em 1983, Paul Sa-
muelson, prêmio Nobel de Econo-
mia,  perguntou-se dos motivos do 
desastre econômico da Argentina, 
e do Cone Sul de maneira geral, no 
pós-guerra. Segundo Samuelson:

A sua doença, Schumpeter ar-
gumentaria, é mais política e 
sociológica do que econômica. 
Tem a ver com a ruptura do 
consenso social... [e] com os 
desdobramentos da lógica da 
democracia populista.2

Para Samuelson, a democracia 
no Cone Sul tinha se mostrado 
incapaz de produzir um contra-
to social funcional. A decadência 
econômica, a inflação crônica e 
as seguidas crises externas seriam 
sinais de uma incapacidade de ge-
rar um acordo social funcional. De 
alguma forma, as demandas dessas 
sociedades têm sido incompatíveis 
com crescimento estável no longo 
prazo. O Chile tem sido a exceção 
mais brilhante a esse vaticínio.

Será que há algo estrutural nas 
crenças das pessoas na América La-

tina que faz com que a democracia 
tenha produzido escolhas incompa-
tíveis com crescimento? Uma possi-
bilidade é sugerida pelo World Va-
lue Survey (WVS, pesquisa global 
de valores). Trata-se de uma pesqui-
sa que é feita em inúmeros países, 
desde os anos 80, sobre os valores 
básicos da sociedade.3

Um conjunto enorme de ques-
tões pode ser sistematizado em um 
mapa cultural de duas dimensões.4 
No eixo horizontal, os países são 
ordenados da esquerda para a di-
reita conforme priorizem valores 
de sobrevivência – valorizam a 
segurança física e econômica ou 
priorizem valores associados à ex-
pressão individual, isto é, valores 
como tolerância com estrangeiros 
e com grupos identitários, além da 
participação política, entre outros. 
Conforme caminhamos da esquer-
da para a direita os valores de so-
brevivência perdem força e ganham 
espaço os valores iluministas da ex-
pressão individual.

No eixo vertical, conforme cami-
nhamos de baixo para cima, os va-
lores tradicionais, ligados à religiosi-
dade e à hierarquia familiar, perdem 
a importância para os valores racio-
nais e seculares, e temas como divór-
cio e aborto passam a ser tolerados.

Em geral, o processo de desenvolvi-
mento econômico produz elevação da 
sociedade no eixo vertical. Os valores 
tradicionais perdem força e a socie-
dade se seculariza. Em um segundo 
momento inicia-se uma transição ao 
longo do eixo horizontal, e os valores 
de sobrevivência perdem peso para a 
expressão individual. O mapa sugere 
que os países da América Latina em 
geral fizeram a transição para socieda-
des que priorizam a expressão indivi-
dual sobre os valores de sobrevivência, 
apesar de serem ainda relativamente 
tradicionais no eixo vertical. 

Aparentemente o caminho da 
América Latina é diverso do per-
corrido pelas nações hoje ricas. Os 
chamados valores de “expressão 
individual” incluem ênfase em di-
reitos, além de demandas crescentes 
por participação popular no pro-
cesso decisório econômico e polí-
tico. Talvez essa característica seja 
problemática, do ponto de vista da 
organização e solidez fiscal do Es-
tado, e da estabilidade econômica, 
em democracias pouco maduras, em 
que existe um excesso de poder de 
grupos de interesse específico em re-
lação ao interesse difuso. A solução, 
evidentemente, encontra-se dentro 
da própria democracia. É preciso 
fortalecer institucionalmente a defe-
sa do direito difuso.

A coluna acompanhará com muita 
atenção o processo constituinte que 
ocorrerá no Chile em 2020. No difícil 
processo de convivência na região da 
democracia com os maiores índices 
de desigualdade do mundo, oxalá o 
Chile continue a liderar o continente 
e a apontar caminhos que compati-
bilizem desempenho econômico com 
instituições democráticas, redução de 
desigualdades e atendimento das ex-
pressivas demandas de expressão de 
indivíduos e grupos da sociedade. 

1 h t t p s : / / w w w . o e c d - i l i b r a r y . o r g /
docserver/9789264233218-pt.pdf?expires=1577
406613&id=id&accname=guest&checksum=1
CDADD146AB607AFAE947E0109E1E584.

2Citação do trabalho de Samuelson (1983), “The 
world economy at century’s end”, no volume in 
Human resources, employment and develop-
ment, volume 1, edição de S. Tsuru, 58-77, citado 
no texto de Mauro Boianovsky “Samuelson on 
Populism Democracy, Fascist Capitalism, and the 
Vicissitudes of South American Economic Deve-
lopment”, CHOPE working paper n. 2019-20 de 
novembro de 2019, página 8, https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3481498.

3http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.

4h t t p : / / w w w. w o r l d v a l u e s s u r v e y. o r g /
WVSContents.jsp.
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Conjuntura Econômica — O senhor 

tem declarado que considera cedo 

para se falar das eleições presiden-

ciais de 2022, mas que o importan-

te para uma candidatura que venha 

quebrar a polarização entre gover-

no Bolsonaro e PT é evitar o estig-

ma em torno da palavra centro. A 

que partido o senhor considera que 

um candidato poderia se aliar para 

representar essa alternativa, e que a 

sociedade não relacionasse à ideia 

de corrupção e política antiga?

Sobre vida partidária, quero dizer que 

um país que tem mais de 30 partidos 

não tem representação partidária. O 

próprio presidente da República, que 

se elegeu por um partido, está fun-

dando outro. Então, não é isso que 

Paulo Hartung diz que sua extensa trajetória política lhe ensinou duas coisas:  saber 

a hora certa de agir e, quando fazê-lo, ir com convicção. Princípios que o acompa-

nham em sua nova fase desde que deixou o governo do Espírito Santo – seja para 

definir a linha de ação política para 2022, costurada junto ao ex-presidente do BC 

Armínio Fraga e o apresentador Luciano Huck, seja no otimismo com que acom-

panha o momento brasileiro, segundo ele, ímpar para a realização de reformas es-

truturantes. Em visita ao FGV IBRE, Hartung, atualmente sem partido, compartilhou 

com a Conjuntura Econômica a esperança de modernização vinda de jovens inte-

ressados em capacitar-se para uma carreira política, para a qual contribui como 

conselheiro do movimento civil RenovaBR. Ele afirma que os grandes projetos que 

inspirarão esse grupo não estão em partidos, mas em iniciativas do próprio setor 

público que devem ser disseminadas. “Basta ter humildade em buscar as boas prá-

ticas e pedagogia para valorizá-las, pois isso pode mudar o país”, declarou.

Paulo Hartung
Ex-governador do Espírito Santo, presidente executivo da 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Não será a questão 
partidária que terá 
relevância em 2022
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tivas, mas fazem parte desse tempo 

que estamos vivendo no Brasil e no 

planeta –, e tentar levar o embate 

para o campo dos projetos, das pro-

postas, das ideias. Acho que a gente 

tem que fazer um esforço pessoal e 

intelectual para isso.

O senhor diz que, em sua viagem 

pelo Brasil, tem conhecido muitos 

jovens interessados em política. Em 

tempos considerados de legendas 

fracas em projetos e de falta de li-

deranças de qualidade, onde o se-

nhor considera que se deve ancorar 

a disposição desses jovens?

Tem muita coisa nova e interessante 

ocorrendo neste imenso país. Como 

mencionei, há uma estrutura partidá-

ria fragmentada, vazia do ponto de 

vista programático. Tem um amigo 

meu que fala que a estrutura partidá-

ria perdeu tanta relevância no campo 

vai ter relevância em 2022. Talvez 

no futuro, depois de uma reforma do 

sistema político, haverá mudanças 

que vão impactar no médio e longo 

prazo. Agora mesmo, por exemplo, 

temos a cláusula de barreira. Mesmo 

tímida, acho que terá impacto. Talvez 

muito maior impacto terá o fim das 

coligações proporcionais, que já se 

refletirão nas eleições municipais do 

ano que vem, para uma reorganiza-

ção partidária no médio prazo. Mas, 

grosso modo, não será em 2022 que 

a questão partidária será relevante. 

Entre os próprios partidos que temos 

pode-se produzir uma ou mais de 

uma candidatura que represente esse 

campo, que vai da centro-esquerda 

preocupada com a questão social no 

Brasil até os liberais reformistas. Mas, 

por enquanto, é difícil saber. Veja, na 

eleição passada o eleitor fez voto útil 

no primeiro turno. Confesso que eu 

nunca tinha visto isso na minha vida. 

Na tradição as democracias moder-

nas, voto útil é no segundo turno. En-

tão, o que as lideranças políticas não 

têm capacidade de organizar, o eleitor 

está organizando. 

Assim, a questão é ter muita tran-

quilidade, muita paciência. Talvez a 

tarefa fundamental neste momento 

não seja inventar candidato, mas 

melhorar o debate no Brasil, que 

hoje é ralo, é superficial. Precisamos 

subir o sarrafo do debate das políti-

cas públicas, que trate do rumo do 

nosso país. É a nossa tarefa estraté-

gica número 1 neste momento. Além 

da minha vida pessoal, privada, hoje 

também estou tentando dar minha 

contribuição para isso. Para dimi-

nuir as agressões – que são improdu-

das ideias e projetos que se assemelha 

a cartórios de registro de candidatu-

ras, e acho que é uma imagem muito 

certeira do que virou o quadro parti-

dário brasileiro. Por outro lado, você 

tem um vazio de liderança no país. O 

Brasil formou muita gente de todas as 

posições políticas no entorno de 1964, 

com os diversos debates de reformas e 

contrarreformas. Se observar os qua-

dros políticos, verá que muita gente 

nasceu nesse entorno. Depois veio o 

período militar, censura, prisões, exí-

lio, um conjunto de medidas arbitrá-

rias, seguido do processo de redemo-

cratização. Foi na redemocratização 

que o país voltou a formar lideranças, 

em todas as áreas, em todos os pensa-

mentos políticos. E foi daí que nasci 

como liderança política, do movimen-

to social, do movimento de juventude 

estudantil. Mas de lá para cá a gente 

perdeu esse ímpeto. Houve um vazio. 

Muita gente, por exemplo, que 

apoiava meu trabalho no Espírito 

Santo, o fazia a distância. Queria 

ser engenheiro, médico, empreende-

dor, mas não ligar sua vida à ativi-

dade política, de mandatos, e assim 

por diante. Hoje, entretanto, das 

coisas boas que estão acontecendo 

no Brasil é que em todo lugar que 

eu vou os jovens querem participar. 

Os movimentos cívicos de formação 

de lideranças não estão dando con-

ta da pressão para cursos de novos 

líderes políticos. Movimentos como 

o RenovaBR, o Livres e outros es-

tão dando contribuições importan-

tes para colocarmos uma meninada 

arejada – independentemente se vai 

militar à direita, à esquerda ou ao 

centro do espectro político, usando 

Na eleição passada, o 

eleitor fez voto útil no 

primeiro turno. Nunca 

tinha visto isso. O que as 

lideranças políticas não têm 

capacidade de organizar, o 

eleitor está organizando
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a velha linguagem – mas que o faça 

com boa formação, com capacidade 

de representar um pensamento, de 

negociar, de debater. Você não nasce 

com isso. Não é questão só de voca-

ção. Boa parte é treinamento, você 

aprende a fazer. No RenovaBR, este 

ano se inscreveram 31 mil jovens do 

Brasil inteiro, meninos e meninas. 

Selecionamos 1,4 mil. Formamos 

1.070 jovens. Há uma pressão para 

que se abra nova turma agora no iní-

cio do ano.

O que esses jovens aprendem?

Tudo que você imaginar. Até fazer 

campanha. Tem gente de todo pen-

samento e gente em formação de 

pensamento, pois são muito jovens 

(entre os deputados federais eleitos 

em 2018 que passaram pelo Reno-

vaBR estão Tábata Amaral [PDT/

SP], Felipe Rigoni [PSB/ES], Joênia 

Wapichana [Rede/RR], Luiz Lima 

[PSL/RJ] e Tiago Mitraud [Novo/

MG]). Tivemos alunos de mais de 

500 municípios; dividimos grupos 

por região e escolhemos um pon-

to focal em cada uma para fazer o 

encontro presencial, além da parte 

feita online, a distância. Tivemos um 

índice de aproveitamento extraordi-

nário. Isso é um bom sinal.

Mas vocês perguntaram: se a re-

ferência não está nos partidos, onde 

encontrá-la? Hoje elas existem no 

próprio setor público. Políticas pú-

blicas sendo desenvolvidas, ações 

que são inspiradoras. Por exemplo, 

quando estava governando o Espírito 

Santo, e pesquisamos a educação, fo-

mos olhar Sobral. É inspirador o que 

eles fizeram, especialmente porque 

é no interior do Ceará. Com pouco 

dinheiro, eles mudaram a educação 

fundamental de um município.

Também fomos olhar em Per-

nambuco a experiência do ensino 

médio. De uma educação integral, 

em tempo integral. Não se trata só 

de escola de manhã e de tarde, mas 

de visão de formação do jovem para 

a vida. Tanto que tem uma disciplina 

que se chama projeto de vida. Essa 

experiência nasceu ainda no gover-

no Jarbas Vasconcelos (1999-2006), 

vinda do ex-executivo da Philips 

Marcos Magalhães. Ele voltou na 

escola onde estudou (Ginásio Per-

nambucano, onde também foram 

alunos os escritores Ariano Suassu-

na e Clarice Lispector), se assustou 

com o que viu, e resolveu fazer uma 

intervenção. Nem ele tinha a dimen-

são do que tinha que ser feito, por 

isso buscou profissionais, com uma 

visão multidimensional, para de-

senvolver um modelo de escola que 

deu certo. Levamos essa experiência 

para o Espírito Santo. No campo do 

ensino, há outros exemplos. Veja o 

Todos pela Educação (do qual Har-

tung é conselheiro), levando boas 

práticas e boas experiências para 

todo o Brasil. Inclusive batendo à 

porta do Ministério da Educação, 

para ver se abre. Com o Instituto 

Unibanco levamos ao Espírito San-

to um programa chamado Jovens 

de Futuro. Com o Instituto Natura, 

levamos o regime de colaboração 

que foi implantado no Ceará. Em 

que consiste? Em integrar as redes 

estadual e municipais, para eliminar 

sobreposição, gasto em duplicidade, 

ineficiência. E assim por diante. 

São coisas distantes dos programas 

político-partidários?

Sim, mas não será no futuro, na mi-

nha modesta visão. Está aí. Por exem-

plo, usei o modelo de recrutamento 

da Fundação Lemann para selecionar 

meus superintendentes educacionais. 

Diretor de escola é figura fundamen-

tal na condução do ensino. Por vezes, 

escolas que têm o mesmo material di-

dático, pedagógico, o mesmo projeto 

de arquitetura não têm o mesmo nível 

de desenvolvimento. Aí você percebe 

como a liderança do diretor fez a di-

ferença – bem como os professores, 

pois são insubstituíveis. Então isso 

é que muitas vezes não vemos num 

projeto de partido político. Acho que 

teremos no futuro, mas já temos na 

sociedade, então temos que ir atrás. 

Sempre digo que não tenho medo 

de copiar as coisas. E de dar crédito. 

Em todo lugar que vou, 

encontro jovens querendo 

participar. Os movimentos 

cívicos de formação de 

lideranças políticas não 

estão dando conta da 

pressão por cursos
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que naquele momento disputávamos 

o mercado de linhas regionais com a 

Bombardier, e o governo canadense 

mostrou-se muito aguerrido para abrir 

mercado para essa companhia. E o  

BNDES cumpriu seu papel de banco 

de fomento. De uma forma ousada, 

Luiz Carlos Mendonça de Barros (pre-

sidente do BNDES de 1995 a 1998), 

uma pessoa ousada que na minha 

opinião teve uma passagem notável à 

frente do banco, foi à luta. E foi isso 

que viabilizou à Embraer colocar seu 

produto de melhor qualidade, apoian-

do seu financiamento nos diversos 

mercados. E a Embraer deu um salto 

importante a partir daí. 

O programa que tivemos no 

Brasil para aquisição de jatos par-

ticulares é comum mundo afora. É 

prática. Está lá a França cuidando 

do seu, os americanos cuidando do 

deles, e assim por diante. Mas foi 

Mostrar que se buscou experiência 

em outro estado cria uma conscien-

tização. Ninguém precisa ser dono de 

projeto. Mas, se vamos buscar isso no 

Ceará, nosso desafio é fazer melhor 

que eles. Vamos colocar como meta 

fazer melhor do que Pernambuco faz. 

Se procurar na área de segurança pú-

blica, em inovação, encontraremos 

experiências espalhadas pelo Brasil 

afora. E estou falando de setor públi-

co, de coisas inspiradoras. E, como 

mencionei com exemplos, não tenho 

problema em buscar o setor privado. 

Coloquei organização social para ad-

ministrar hospital e deu muito certo. 

Mas tem que saber tomar conta, se-

não repete-se o erro que cometeram 

no Rio de Janeiro. Enfim, tem muita 

coisa que ilumina um bom caminho 

no setor público brasileiro. Basta ter 

humildade em buscar as boas práti-

cas e pedagogia para valorizá-las, 

pois isso pode mudar o país. 

Ainda que se concorde sobre a neces-

sidade de subir o sarrafo do debate 

político, a falta de pressa em anun-

ciar um nome também não deriva da 

preocupação em preservar possíveis 

candidatos, dada a agressividade do 

jogo político? A notícia sobre o finan-

ciamento do BNDES para a compra de 

uma aeronave da Embraer pelo apre-

sentador Luciano Huck, por exemplo, 

não pareceu casual.

Não havia nenhum pecado na con-

tratação dessa linha de crédito. O 

BNDES em vários momentos foi pro-

ativo – digo isso porque fui diretor, e 

quando estava lá ele foi proativo no 

desenvolvimento de uma indústria ae-

ronáutica no Brasil. Há de se lembrar 

transformado devido à muita políti-

ca de baixa qualidade. 

O senhor mencionou sua passagem 

pelo BNDES. Como avalia o atual 

enxugamento do banco?

Viesse qual governo fosse, teria que 

reformular o BNDES, porque a po-

lítica que foi praticada com o banco 

foi absolutamente equivocada. Captar 

dinheiro no mercado para subsidiar 

crédito e escolher para quem dar esse 

dinheiro é um equívoco. Mas não 

adianta tirar o BNDES tirar do erro 

em que estava e colocá-lo em lugar ne-

nhum. Evidentemente precisamos de 

um banco de fomento no país. O que 

precisa agora é focalizar (a entrevista 

aconteceu antes da divulgação do Pla-

no Trienal do BNDES). Por exemplo, 

a questão da Amazônia poderia ser 

um foco novo. Como desenvolver a 

bieconomia da Amazônia? Se estivesse 

no banco hoje, proporia um seminá-

rio para reunir especialistas e discutir 

esse tema. Está claro para todo mundo 

que a floresta em pé produz serviços 

ambientais para nosso país e os países 

vizinhos. Por exemplo, nosso regime 

de chuva é o que permite duas safras 

agrícolas por ano – em alguns lugares, 

até três. Isso tem relação com a flores-

ta em pé. Qual o desafio? Desenvolver 

a economia da região para que seus 

habitantes – mais de 22 milhões –, 

possam melhorar sua vida, para que 

possamos melhorar o IDH dessa área. 

E aí abre-se todo um universo de bie-

conomia para desenvolver. Algumas 

coisas estão andando, com a ajuda de 

empresas. Mas esse poderia ser um 

foco. Se o mundo olha para a Ama-

zônia com preocupação, vamos trazer 

As pessoas muitas vezes 

trabalham o tempo da 

política como se fosse o 

de outras atividades.  

Mas a política tem um 

tempo próprio. Existe  

a hora certa
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o dinheiro do mundo para investir 

em desenvolvimento sustentável. O  

BNDES sempre dialogou bem no 

mundo, e pode ser um importante ins-

trumento para isso. 

Também é preciso redirecionar 

seu papel. Não se pode imaginar que 

ele volte a ser o banco dos cam peões 

nacionais. Jogamos dinheiro na lata 

de lixo. Não adianta desenhar um 

modelo de indústria naval, sei lá 

quantas vezes o Brasil já testou essa 

possibilidade e jogou dinheiro fora. 

O banco pode dar uma contribuição 

importante se tiver uma visão inte-

gradora da nossa economia à econo-

mia mundial, à formação de cadeias 

produtivas. Acho que o banco tem 

muito a fazer. Gosto do corpo téc-

nico. Acho que o BNDES pode ser 

muito relevante. 

Mas, voltando à questão do tempo 

para candidaturas, essa questão do 

BNDES não interferiu no meu pensa-

mento. Digo isso com muita tranqui-

lidade. Pode pesquisar na internet o 

que penso sobre campanha eleitoral. 

Eu nunca tive pressa. Nunca fui aço-

dado para discutir processo eleitoral. 

Sempre achei que todo mundo que 

quer largar muito na frente larga na 

hora errada e queima a largada. Se o 

eleitor do Rio sequer está discutindo 

para quem vai votar a prefeito da ci-

dade no ano que vem, imagina se o 

eleitorado brasileiro está olhando 

uma coisa que está lá na eternidade. 

Como mensurar esse prazo?

Três anos é uma eternidade na polí-

tica. As pessoas muitas vezes traba-

lham o tempo da política como se 

fosse o de outras atividades huma-

nas. Mas a política tem um tempo 

próprio. Existe a hora certa. Obser-

ve os processos eleitorais passados: 

quais fatos foram relevantes faltando 

três anos, dois anos, para a eleição? 

Nenhum. Se não emplacar o prefeito 

de tal cidade, não tem nada a ver. O 

doutor Ulysses (Guimarães, 1916-

1992) disputou a Presidência da 

República cheio de prefeitos, verea-

dores, deputados estaduais, federais, 

senadores, e teve 4,5% dos votos. O 

PMDB era uma potente máquina, 

mas não produziu o efeito necessá-

rio. Então, o que leva a essa minha 

atitude? Experiência, treinamento de 

vida. Tenho 62 anos de idade, só de 

eleições que disputei foram oito, sem 

contar o tempo de líder estudantil, e 

as campanhas que coordenei de ou-

tros candidatos. É muita estrada para 

conhecer um pouco as coisas. É evi-

dente que tenho a humildade de saber 

que em cada processo a gente apren-

de. E que, cada vez que a gente acha 

que sabe muito, estamos na antessala 

de um tropeço, de um fracasso. Mas 

o tempo é algo mais ou menos claro 

num processo como esse. É só isso. 

Não há paranoia, nem intenção de 

proteger A, B ou C. Nem sabemos 

a quem proteger, pois não sabemos 

quem será candidato. Tem aí alguns 

pretendentes se mexendo, vamos ver 

o tamanho que fica. Porque se tem 

uma coisa que o tempo ajuda é dar a 

dimensão de quem tem escala e quem 

não tem. Para uma eleição nacional, 

precisa ser conhecido no Acre, no 

Rio Grande do Sul, no Nordeste. 

Precisa ter um nível de conhecimento 

importante para largar com competi-

tividade. Depois, ganhar a eleição ou 

perder é da vida. 

No seminário de Análise Conjun-

tural, o senhor mencionou que em 

2019 o Brasil contou com uma ja-

nela de oportunidade única para 

realizar reformas. Como foi o apro-

veitamento dessa janela, e do que 

dependemos para que se mantenha 

aberta em 2020?

Hoje temos o melhor ambiente, do 

ponto de vista da sociedade, desde a 

redemocratização. Falar isso é passar 

por dentro da implantação do real. 

Ali também se criou um momento 

interessante com a sociedade, mas o 

de hoje supera aquele. O ambiente 

a que me refiro é o propício a fazer 

o que se precisa, e o Brasil precisa 

ser reformado. Todas as pessoas de 

bom senso sabem disso. Esse Estado 

que a gente constituiu precisa ser re-

fundado. Ele é um Estado caro – ou 

Temos que ir tratando 

de uma coisa de cada 

vez na Câmara, uma 

coisa de cada vez no 

Senado. Facilita quando a 

sociedade compreende o 

passo que estamos dando
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melhor, caríssimo –, para os padrões 

do que temos de base econômica, e 

entrega muito pouco para a socie-

dade. Pior do que ser caro e entre-

gar pouco, é que ele na verdade é 

um instrumento de concentração de 

renda em um país que, infelizmen-

te, tem uma marca de desigualdade 

horrorosa. Então, insisto, precisa-

mos refundar o Estado brasileiro. E, 

para isso, é preciso reestruturar as 

carreiras dos funcionários públicos, 

introduzir avaliação de desempe-

nho. Essas carreiras não podem ter 

formato retangular, em que as pes-

soas são promovidas independen-

temente do que estão fazendo. Têm 

que ter um formato mais triangular, 

onde serão promovidos os com me-

lhor desempenho em suas carreiras, 

para criarmos estímulo ao trabalho 

do setor público. A ambiência que 

estamos vivendo hoje permite fazer 

uma reforma dessa. Como permitiu 

a da Previdência. 

É isso que eu chamo de ambiên-

cia. Não é que o povo esteja vivendo 

seu melhor momento, mas que está 

aspirando viver tempos melhores, e 

de certa forma está autorizando que 

as coisas sejam feitas. É um mo-

mento rico. Foi aproveitado duran-

te 2019? Parcialmente. Poderia ter 

produzido muito mais. Por que foi 

parcialmente aproveitado? Porque 

faltou um pouco de coordenação 

política, de exercício de liderança 

junto à sociedade, ao Congresso. 

Quando se votou a Previdência no 

segundo turno na Câmara, já se po-

deria ter encaixado uma segunda 

reforma. Perdemos um tempo dana-

do até terminar a votação, e quando 

se terminou, foram colocadas três 

reformas de uma vez só. 

Que reforma, em sua opinião, teria 

chance de ser aprovada na sequên-

cia da Previdência?

Se tivéssemos modulado uma cadên-

cia, seria absolutamente viável ter 

aprovado uma reforma administra-

tiva – que estamos chamando de re-

forma de recursos humanos no setor 

público –, ou tributária. Enquanto 

estivéssemos com a Previdência tra-

mitando no Senado, no meio do ano 

já poderíamos ter começado com 

uma destas na Câmara. Mas querer 

depois aprovar duas ou três coisas 

simultaneamente, minha experiência 

mostra que não dá muito certo. Tem 

que criar uma prioridade, trabalhar 

essa prioridade, virar a página des-

sa prioridade e seguir em frente. De 

qualquer forma, há coisas positivas. 

O setor público foi 

desenhado na Constituinte 

de 1988? Não só, mas 

também. O Estado 

brasileiro foi desenhado 

ao longo da nossa história 

como um Estado caro

Estamos terminando o ano avançan-

do no marco regulatório do sanea-

mento. Isso é uma coisa relevante. 

A população pode não ter uma per-

cepção clara, mas são 100 milhões 

de habitantes do nosso país que não 

têm coleta e tratamento de esgoto. A 

imprensa ajudou tanto na reforma 

da Previdência quanto na tramitação 

do marco regulatório do saneamen-

to, e temos que fazer isso mesmo: 

criar campos de convergência no 

nosso país. Amadurecer uma ideia 

de reforma tributária. Pode não ser 

a dos nossos sonhos, mas temos que 

reduzir a cumulatividade e a regres-

sividade do atual sistema. É passo a 

passo. Mas volto a dizer: temos que 

ir tratando de uma coisa de cada vez 

na Câmara, uma coisa de cada vez 

no Senado, pois isso nos ajuda a co-

municar com a sociedade. Facilita 

quando a sociedade compreende o 

passo que estamos dando no sentido 

de modernizar o país.  

E como manter essa janela aberta 

em 2020?

Quanto tempo ela ficará aberta? 

Não sei. Já está fechando? Também 

não sei. Depende da paciência da po-

pulação. Mas ela precisa ser aprovei-

tada. O que não dá é para vir com a 

desculpa de que ano que vem não é 

possível avançar porque tem eleições 

municipais. Eleição municipal, via 

de regra, trata de tema local: coleta 

e tratamento de lixo, varrição, edu-

cação infantil e fundamental, aten-

dimento primário na área de saúde, 

alguma coisa de segurança pública, 

iluminação dos bairros, mobilidade 

humana, uso e ocupação do solo. Isso 
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mexe com deputados, pois alguns 

disputam eleições, mas são poucos, 

não influencia significativamente. E 

a história mostra que conseguimos 

aprovar temas importantes em ano 

de eleições municipais. Então, se a 

janela permanecer aberta, há como 

encaixar outros temas estruturais de 

que a sociedade precisa. Acho que 

temos que defender isso e ajudar 

para que essas coisas aconteçam. In-

dependentemente de que haja diver-

gências em relação ao tema ambien-

tal, ao tema cultural, à questão do 

MEC, e assim por diante. Pode ha-

ver divergências, mas também apoio 

as mudanças que o país precisa para 

melhorar a vida dos brasileiros. 

Do ponto de vista de quem fez ajus-

tes fiscais bem-sucedidos, como vê 

hoje a situação dos estados que 

precisam de auxílio para reequili-

brar as suas contas? Ainda não ti-

vemos o Plano Mansueto aprovado 

(para estados com nota C de crédi-

to), o Regime de Recuperação Fiscal 

está sendo revisto, é há as propos-

tas contidas nas três PECs que com-

põem o Plano Mais Brasil...

Ao longo dos mandatos executivos 

que exerci no Espírito Santo – prefei-

to (1993-1996), governador por oito 

anos (2003-2010) e governador por 

quatro anos (2015-2018) –, em to-

dos fiz ajuste fiscal. É emblemático. 

E tem de tudo nisso: aumento de ser-

vidor em descompasso com a capaci-

dade da receita, benefícios criados, e 

assim por diante. Tem o conjuntural, 

mas também o estrutural, com a re-

ceita subindo de escada e a despesa 

de elevador. Desde que assumi a Pre-

feitura de Vitória eu sei que é preciso 

ter cuidado para administrar o setor 

público, porque ele foi desenhado 

para quebrar. Aí vem a pergunta: 

isso foi desenhado na Constituinte 

de 1988? Não só, mas também. Na 

verdade, o Estado brasileiro foi de-

senhado ao longo da nossa história 

como um Estado caro. Você olha 

no getulismo, no regime militar, a 

quantidade de penduricalhos e coi-

sas que foram sendo colocadas. E 

olha a Constituinte, que implantou 

um regime jurídico único, paridade 

de servidor inativo com ativo, um 

conjunto de benefícios que deixava 

claro que o setor público estava indo 

em alta velocidade para bater em um 

muro de pedra. E bateu, por um pro-

blema estrutural. 

Isso tem conserto? Tem. Quem 

fala é quem já consertou. Mas tem 

que tratar do estrutural. Um pedaço 

Não adianta tirar o 

BNDES do erro em  

que estava e colocá-lo  

em lugar nenhum. 

Evidentemente 

precisamos de um banco 

de fomento no país

disso é a reforma da Previdência de 

estados e municípios que ainda não 

foi feita – ou pelo Congresso Nacio-

nal, ou por assembleias legislativas 

e câmaras municipais. Essa conta 

cresce exponencialmente não por 

desvio ou corrupção, mas fruto de 

nossa história de compromissos le-

gais. A União corrigiu parcialmente 

o seu problema com funcionários. 

Digo parcialmente porque no caso 

dos militares, ao invés de corrigir, 

agravou – infelizmente, para fazer 

política eleitoral. Mas uma hora 

isso terá de ser corrigido. O déficit 

da Previdência compromete a ca-

pacidade de investimento, e se você 

quer avaliar se um órgão está vivo 

ou morto é verificar sua capacida-

de de investimento com recursos 

próprios. No Brasil, o investimento 

como proporção do PIB desabou de 

22% para 15%, e a maior queda 

foi do investimento público. Então, 

essa é uma reforma que precisa ser 

feita e não foi. Isso é problemático, 

porque afeta a atividade das pesso-

as. As pessoas não moram na União, 

mas na cidade do Rio, no estado do 

Espírito Santo, e precisam de pro-

vimento de hospitais, unidades de 

saúde, escolas, transporte coletivo, 

e por aí vai. Não consertar isso é 

deixar uma bomba para explodir 

em algum momento. Quanto mais 

baixa a renda dos brasileiros, mais 

dependentes estes ficam dos estados 

funcionando e entregando. E isso é 

comprometido por uma estrutura 

de recursos humanos que concentra 

renda. Precisamos destravar esse sis-

tema para ter um país com igualda-

de e oportunidade para todos. 



MACROECONOMIA

J a n e i r o  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 1 

Em 2020 termina uma década perdi-
da na economia brasileira, com a ren-
da per capita inferior a que tínhamos 
em 2011, como mostra a tabela 1. 
Os dados desta tabela, em dólares de 
2018, medidos em paridade de poder 
de compra (em inglês purchasing po-
wer parity), abrangem sete décadas, 
e descrevem a tragédia brasileira que 
começou na década de 80.

O Brasil entra 2020 com o pé direi-
to, o risco país num patamar extrema-
mente baixo, a bolsa de valores anteci-
pando uma recuperação da economia, 
a taxa de desemprego diminuindo e a 
previsão de um crescimento do PIB em 
torno de 2,5%. A estagnação absolu-
ta da década de 2011/2020 parece ter 
chegado ao fim. E a década de 2021/ 
2030 como será?

A taxa de crescimento do produto 
potencial brasileiro está atualmente en-
tre 2 e 3% ao ano. A população cresce 
a uma taxa de 0,6% ao ano. Com es-
ses números a taxa de crescimento da 
renda per capita será um pouco maior 
do que a taxa média de crescimento 
da renda per capita americana de 2% 
ao ano. Isto significa dizer que existe 
uma grande chance de que 2012/2030 
seja uma década de estagnação relati-
va. Conclusão: o copo está meio cheio 
e ao mesmo tempo meio vazio. O que 
fazer? O desafio da política econômica 
nos próximos meses é encher o copo. 
A aprovação das reformas é condição 
necessária. Todavia, ela não é suficien-
te. No curto prazo, para aumentar a 
taxa de crescimento do produto po-
tencial é fundamental aumentar a taxa 
de poupança e de investimento da eco-
nomia brasileira. 

A tragédia brasileira

Fernando de Holanda Barbosa
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

tro décadas do período 1981/2020 
a renda per capita aumentou apenas 
um pouco mais de 40%, isto é, de 
11.534 dólares para 16.324 dólares. 
O Brasil de tigre sofreu o efeito con-
tágio e se “argentinizou”.

Na corrida do crescimento econô-
mico cabe fazer uma distinção impor-
tante entre dois tipos de estagnação: 
a absoluta e a relativa. Na estagna-
ção absoluta a referência é o próprio 
país, como na década 2011/2020, na 
qual andamos para trás. Na estagna-
ção relativa a referência é o mundo. 
Para simplificar toma-se, em geral, 
os Estados Unidos, como referência.

A taxa de crescimento de longo 
prazo, tendencial, do PIB per capita 
norte-americano tem sido próxima 
de 2% ao ano. Portanto, um país cuja 
renda per capita cresce, em média, 
abaixo de 2% ao ano vai ficando cada 
vez mais distante da renda per capita 
dos Estados Unidos. O caso clássico 
de país que conseguiu essa proeza foi 
a Argentina, que desde meados do 
século passado de país rico tornou-se 
um país de classe média, sem nenhum 
sinal de mudança nos próximos anos. 
Caso continue com a mesma indisci-
plina macroeconômica será um país 
pobre no futuro próximo.

Fonte: Conference Board. Nota: 2020* – previsão de cresci-
mento do PIB: 2,5%; população: 0,6% e per capita: 1,9%  ( ).

Renda per capita do Brasil
(Dólares de 2018, PPP)

Décadas
Renda per capita

(US$ 2018)

1951/1960 4.048/5.553

1961/1970 5.797/7.270

1971/1980 7.798/12.354

1981/1990 11.534/12.713

1991/2000 11.625/12.713

2001/2010 12.708/16.243

2011/2020* 16.740/16.324

No período 1951/1980, de três 
décadas, a renda per capita brasi-
leira multiplicou por 3, passando de 
4.048 dólares para 12.354 dólares. 
Éramos um tigre asiático. Nas qua-
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Os projetos de reforma tributária em 
discussão no Congresso Nacional 
se concentram na tributação sobre 
consumo e produção. Compreensí-
vel por ser esta a maior fonte de ar-
recadação e o Brasil a explorar em 
proporção superior à maioria das 
economias. As propostas visam basi-
camente substituir os atuais e arcai-
cos tributos por um imposto sobre 
valor adicionado em linha com a 
grande maioria dos outros países. O 
compromisso político é melhorar a 
qualidade do sistema sem alterar a 
quantidade – ou seja, seria mantida 
a carga tributária.

Sem prejuízo dessa empreitada, 
seria bom começar a atentar, para 
não dizer se preocupar seriamen-
te, com outra base tributária: a de 
salários e mão de obra. A começar 
porque também constituem fonte 
muito importante de arrecadação: 
gera mais de um quarto do total da 
carga brasileira – em 2018, 9,1% de 
33,6% do PIB, nos cálculos oficiais 
da STN, conforme tabela 1. 

O problema maior anteriormente 
era com o custo da mão de obra. A 
tributação mais pesada da folha esti-
mula a informalidade. O mercado por 
si só encontrou soluções à margem 

e/ou antes de leis e políticas de go-
verno. No Brasil, substituiu carteira 
assinada por contratos de prestação 
de serviços, por firmas individuais 
ou microempreendedores. É preciso 
reconhecer que, nesse ponto, o atual 
governo acerta ao apontar a necessi-
dade da desoneração salarial como 
um pilar de reforma tributária. 

A carga tributária brasileira sobre 
folha de salários está acima da média 
da OCDE, segundo a própria RFB,1 e 
se posiciona entre os países que mais 
tributam esta base, como se verifica 
na tabela 2. Quem explora propor-
cionalmente mais essa base são eco-
nomias avançadas e emergentes do 
entorno europeu.2 As asiáticas, com 
as quais concorremos mais direta-
mente, estruturam sistemas de segu-
ridade menos amplos e assim cobram 
menos contribuições previdenciárias. 

Mais do que a magnitude é im-
portante atentar para a estrutura 
setorial da arrecadação da contri-
buição previdenciária. Os últimos 
dados públicos são de 2017 – mais 
uma vez, foi interrompida a sua di-
vulgação sistemática e detalhada. 

Os serviços cresceram ainda mais 
nesta década enquanto a indústria de 
transformação perdeu participação. 

Automação e atenção fiscal

José Roberto R. Afonso
Pós-doutourando da Universidade de Lisboa e  

professor do IDP

Kleber Pacheco de Castro
Economista e consultor da Finance
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O setor primário seguiu irrelevante 
para a arrecadação previdenciária. 
Isso é o que revela a variação real des-
de 2011 e o peso relativo em 2017. 
Isoladamente, a administração públi-
ca (10,6% do total) é a atividade que 
mais recolhe para a Previdência (pre-
feituras, ocupantes de cargos, reten-
ção de prestadores de serviços). Em 
seguida, aparecem com destaque o 
comércio, as instituições financeiras, 
os serviços de educação e saúde (im-
pressiona que este último dobrou, em 
termos nominais, sua arrecadação em 
apenas seis anos). A tabela 3 resume 
em grandes setores o comportamento 
recente da receita previdenciária.

Justamente os setores que melhor 
desempenharam nos últimos anos e 
se tornaram mais importantes para 
a arrecadação previdenciária são os 
que podem estar mais em risco no 
caso dos avanços da automação e do 
uso da inteligência artificial. Poucos 
atentam para isso e seguem pensan-
do apenas em indústria como as mais 
sensíveis para tal processo. 

Um alerta foi dado pelo renoma-
do cientista da computação, Kai-Fu 
Lee, em recente entrevista,3 ao co-
mentar sobre profissões que seriam 
mudadas frente ao avanço da inteli-
gência artificial:

“Estamos vendo os estágios iniciais. 
O interessante é que estamos vendo os 
empregos de escritório serem afetados 
antes dos operários. Uma tecnologia 
chamada RPA (processamento robó-
tico automático), que afeta trabalhos 
de rotina em escritórios administrati-
vos, pessoas que arrastam arquivos, 
copiam coisas, mandam e-mails, pe-
dem aprovações... Tudo isso a IA pode 
aprender a fazer melhor que pessoas, 
e em algum momento vai substituir 
parte do trabalho dessas pessoas. Mas 

isso não é um fenômeno específico da 
China. As pessoas imaginam robôs 
tomando o lugar dos operários que 
fabricam coisas na China — e isso vai 
acontecer também —, mas os traba-
lhos de escritório vão ter mudanças 
mais rápidas”.

A fala de Lee deveria ser observada 
atentamente pelos tributaristas brasi-

leiros, pois ela traz consigo perspecti-
vas sombrias para o futuro da tribu-
tação sobre o emprego. Primeiro, Lee 
desmistifica a ideia comum de que a 
automação e a digitalização afetam 
mais intensamente o emprego da in-
dústria do que o emprego dos serviços, 
convergindo com apontamentos feitos 
pelo McKinsey Global Institute.4 Com 
uma base econômica cada vez mais 
fundada no setor terciário, a tendência 
de impacto das novas tecnologias na 
geração e manutenção de empregos no 
Brasil pode ser desastrosa. Não apenas 
para o elemento básico de geração de 
renda para a classe trabalhadora, mas 
para o financiamento do setor público 
e, especialmente, o financiamento da 
seguridade social.

Segundo, o potencial de perda de 
receita fiscal para o Brasil é ainda 
mais intenso devido ao fato de gran-
de parte de nossa carga tributária 
estar fundada nessa base. No caso 
da China (e países asiáticos em ge-
ral), as contribuições previdenciárias 
sobre salários pesam relativamente 

Tabela 1 Participação e composição da tributação sobre 
emprego na carga tributária bruta em % do PIB – 2018

Elaboração própria. Fonte primária: STN.

Carga tributária bruta 33,58%

Salário educação 0,32%

Sistema S 0,29%

Contribuições para o RGPS 5,48%

Contribuições para o RPPS – União 0,60%

Contribuições para o FGTS 1,82%

Contribuições para o RPPS – estados 0,37%

Contribuições para o RPPS – municípios 0,22%

Base: salário e mão de obra 9,10%

Participação na CTB (% do total) 27,09%

É bem sabido que há 

enorme potencial por 

melhorar a arrecadação do 

IPTU, que não existe na 

prática o ITR e que nunca 

foi criado o imposto sobre 

grandes fortunas
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maior parte da incidência tributária 
dentro da base salarial recai sobre o 
empregador, que é o tomador de de-
cisão em última instância na contra-
tação ou dispensa de pessoal.

A solução no resto do mundo pas-
sou na maioria dos casos por migrar 
da folha salarial para um acrésci-
mo de IVA. Se o governo federal foi 
correto no diagnóstico, não se pode 
dizer o mesmo do remédio: inovou 
e errou ao ensaiar uma mudança de 
base para as transações financeiras. 
Parece que não busca alternativa e, 
diante da insistência e resistência à 
reedição da CPMF, talvez queira es-
quecer o problema. Seria bom que 
não o fizesse, pois não se trata ape-
nas de mudar base, mas enfrentar 
uma inevitável deterioração da base 
salário e, pior, da base trabalho. 

Em recente posicionamento,5 o 
ministro da Economia levantou a hi-
pótese da tributação financeira dos 
negócios digitais. Se tomou como 
um novo atalho para a CPMF e pa-
rece que se perderá de novo a opor-
tunidade de conhecer e discutir o que 
está ocorrendo no resto do mundo. 

Paradoxalmente, o que mais se 
pretende extinguir no Brasil é o que 
se voltou a adotar e a discutir no 
campo internacional. 

Sobre os negócios digitais, alguns 
países europeus já criaram ou estão na 
iminência de criar um imposto especí-
fico sobre as gigantes da internet, ao 
tributar justamente o seu faturamento 
bruto. Todos são países que adotam 
há décadas e arrecadam muito de IVA, 
porém, para tributar esse nicho de ne-
gócio concluíram que precisariam de 
uma solução igual a que o Brasil já usa 
– embora, em caráter geral. 

Essa também é uma tendência que 
cresce na academia. Paul Romer, em 

Tabela 2 Ranking internacional (top 50) de carga tributária 
sobre folha de salários (inclui Previdência) – 2016

Elaboração própria. Fonte primária: Government Finance Statistics/IMF.

Rank País
% do 
PIB

Rank País
% do 
PIB

1 França 20,35 26 Bielorússia 10,63

2 Áustria 17,80 27 Chipre 9,31

3 Alemanha 16,73 28 Costa Rica 8,90

4 Bélgica 15,92 29 Romênia 8,73

5 Holanda 15,25 30 Letônia 8,65

6 Bósnia Herzegovina 14,96 31 Moldávia 8,26

7 Eslovênia 14,81 32 Rússia 8,01

8 República Checa 14,75 33 Turquia 7,85

9 Eslováquia 14,35 34 Bulgária 7,85

10 Hungria 14,23 35 Reino Unido 7,71

11 Grécia 14,11 36 Macedônia do Norte 7,42

12 Polônia 13,90 37 Coreia do Sul 7,17

13 Itália 13,13 38 Israel 7,06

14 Finlândia 12,93 39 Suíça 6,78

15 Japão 12,84 40 Estados Unidos 6,67

16 Lituânia 12,57 41 Malta 6,18

17 Suécia 12,56 42 Uberquistão 6,16

18 San Marino 12,22 43 Ucrânia 5,72

19 Luxemburgo 12,19 44 Cabo Verde 5,71

20 Espanha 12,16 45 Quirquistão 5,59

21 Croácia 11,85 46 Mongólia 5,49

22 Estônia 11,76 47 Canadá 5,49

23 Portugal 11,66 48 Albânia 5,20

24 Brasil 11,25 49 China, P.R.: Mainland 4,89

25 Noruega 10,82 50 Colômbia 4,79

pouco na estrutura de arrecadação 
do estado local, mas para o Brasil 
pesam muito.

Essa mudança na tecnologia, nas 
relações trabalhistas, e na capacida-
de estatal de arrecadar, é muito mais 
grave (fiscalmente) para o Brasil do 
que para o resto do mundo. Com a 
atenção excessivamente voltada para 

a tributação sobre produção e consu-
mo – algo inegavelmente importante 
– na pauta da reforma tributária, o 
Brasil pode estar perdendo a opor-
tunidade de avançar efetivamente na 
agenda tributária, se antecipando à 
“morte anunciada” da base de inci-
dência salarial. Essa projeção se torna 
especialmente preocupante quando a 
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artigo do NYT em maio de 2019,6 
defendeu a aplicação de um impos-
to sobre o faturamento das grandes 
empresas de tecnologia. À parte a 
ideia (algo romântica) do robot tax, 
endossada até por Bill Gates, voltou 
à agenda a tributação do patrimô-
nio, defendida radicalmente por eco-
nomistas liberais (como professores 
Eric Posner e Glen Weyl),7 e até mes-
mo sobre a riqueza (como pela pro-
fessora Katharina Pistor, que alerta 
que 84% da capitalização do S&P se 
dava sobre ativos intangíveis).8

Por que essas alternativas discu-
tidas em economias avançadas não 
poderiam custear a redução dos en-
cargos patronais no Brasil? Lógico 
que não se defende uma incidência 
geral sobre o faturamento (como 
atual Cofins/PIS), mas como os ne-
gócios digitais crescerão muito, po-
derão muito render. Importa atentar 
que a proposta do Nobel não passa 
por tributar sua transação financei-
ra, mas sim comercial (no caso es-
pecífico, receita de propaganda das 
grandes redes sociais). É bem sabi-
do que há enorme potencial por me-
lhorar a arrecadação do IPTU, que 
não existe na prática o ITR e que 
nunca foi criado o imposto sobre 
grandes fortunas. 

Ainda vale alertar para o que nun-
ca é comentado: o Japão promoveu há 
poucos meses uma importante refor-
ma do IVA, visando aumentar a carga 
tributária, e aplica o incomum méto-
do base x base (salvo IRAP italiano e 
húngaro). Ora, esse é o método hoje 
aplicado no regime não cumulativo 
da Cofins/PIS (muito diferente do 
método imposto x imposto adotado 
no ICMS/IPI e no IVA europeu). Mais 
uma vez, uma economia avançada re-
formou na direção exatamente opos-
ta da que ora se discute no Brasil. 
Quem sabe essa forma diferenciada 
de aplicar o IVA não poderia custear 
a desoneração salarial?  

A conclusão é que só não se pode 
automatizar a reforma tributária. Não 
há mais um modelo ideal para tributa-
ção do futuro porque mudaram estru-
turalmente a economia e a sociedade. 
Isso não é mais hipótese e sim reali-
dade, inclusive no Brasil. Em termos 
pragmáticos, o fisco brasileiro deveria 
se preocupar muito com a tributação 
dos salários do que do consumo, por-
que naquele caso está a se destruir a 
base e não apenas a se usar uma base 
distorcida. É muito difícil e complexo 
encontrar alternativas para o que se 
chama de desoneração da folha sa-
larial. É preciso se abrir a mente, se 

depreender das soluções prontas para 
um passado que não mais se repete, se 
conhecer mais as teorias e as experiên-
cias internacionais. Nunca houve so-
lução simples para um problema tão 
complexo, ainda mais que será taxar 
o emprego que já deixou de ter o mo-
nopólio do que é trabalho no futuro. 
Sim, dá trabalho pensar. 

1Carga Tributária no Brasil – 2017. Brasília, 
nov./2018. 48 p. Ver em: https://bre.is/DE98zCbw 

2Mesmo nos países da OCDE (majoritariamente 
composto por países europeus, com forte tradi-
ção de Estado de bem-estar social), o custo fis-
cal do trabalho tem apresentado uma tendên-
cia de retração ao longo do tempo, o que pode 
estar indicando um movimento de ajustamento 
deste bloco à realidade que já se impõe. Ver: Ta-
xing Wages 2017-2018. Paris, 2019. 639 p. Ver em: 
https://bre.is/KRxbzeeW.

3“Estamos vendo os empregos de escritório 
serem afetados antes dos operários”, diz cien-
tista sobre a inteligência artificial, O Globo, 
17/12/2019, ver em: https://bre.is/X8nHcech 

4“The new frontier”, F. Berruti, G. Chandratre e Z. 
Rab, set./2018, ver em: https://bre.is/nNT9WGA5 

5“Governo renova estratégia da reforma”, Valor, 
19/12/2019, ver em: https://bre.is/kqvr6QEW 

6“A Tax That Could Fix Big Tech”, New York Times, 
6/5/2019, ver em: https://bre.is/ksNnZgzJ 

7Ver livro Mercados radicais, Editora Portolio 
Penguin, 2019.

8Ver “Se a riqueza é justificada, o mesmo ocor-
re com um imposto sobre a riqueza”, Project 
Syndicate, 10/12/2019, ver em: https://bre.is/
ajUL3wfN 

Tabela 3 Contribuição previdenciária por grandes setores – 2017

Setor Contribuição previdenciária em R$ Participação
Determinante da variação  

2011-2017

Agropecuária 2.756.176.896 0,88% 1,1%

Indústria 65.983.187.821 20,96% 11,2%

SIUP + Constr. civil 22.562.379.760 7,17% 4,2%

Serviços 223.475.697.082 70,99% 83,5%

Total 314.777.441.558 100,00% 100,0%

Elaboração própria. Fonte primária: RFB.
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PERSPECTIVAS

um ano 
de provas

Da perseverança na agenda 
de reformas estruturais à 
resiliência da trajetória dos 
juros, Brasil enfrentará testes 
que determinarão o vigor de 
sua economia 

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Depois de um 2019 em que as expec-
tativas para a economia brasileira 
andaram de montanha-russa – com 
projeções de mercado que chegaram 
a 3% e despencaram a 0,5%, até que 
o terceiro trimestre apontasse uma 
recuperação, resgatando as estimati-
vas para a casa de 1,2% conforme 
projeção do FGV IBRE –, o ano de 
2020 chega com previsões menos 
dispersas, dando sinais de que a eco-
nomia, finalmente, pegou tração.

Para os analistas, é difícil imagi-
nar um novo tombo que leve o PIB 
para baixo de 2%. “Cogitar mais um 

ano – o quarto seguido – com o cres-
cimento na casa de 1% seria apon-
tar a uma economia paralisada”, 
diz Silvia Matos, coordenadora do 
Boletim Macro IBRE. Silvia afirma 
que o debate em torno do PIB agora 
segue o caminho oposto. “Desta vez, 
a questão não é o risco de cair para 
1%, mas o quão mais próximo po-
deríamos ficar dos 3%”, afirma.

A começar, a aceleração da econo-
mia no final de 2019 gerou um carre-
gamento estatístico positivo próximo 
de 1%. Com isso, emplacar os 2,2% 
de crescimento da atividade estima-

dos pelo IBRE para 2020 demanda-
rá um ritmo de expansão trimestral 
em torno de 0,5%. O ano passado 
também deixa de herança a retoma-
da do setor da construção, que fecha 
no azul depois de um quinquênio no 
negativo, que resultou em retração de 
30% do PIB do setor. Silvia lembra 
que em 2019 a atividade pelo lado da 
oferta só não encerrou com todos os 
números no positivo devido ao evento 
extraordinário de Brumadinho, que 
fez a indústria extrativa desabar e re-
tirou cerca de 0,15 ponto percentual 
do PIB brasileiro. “Este ano, todas as 
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atividades seguem na mesma direção. 
Agora a questão é a velocidade da re-
cuperação”, diz. Espera-se que a agri-
cultura tenha um bom ano, o setor de 
serviços, que domina a economia, re-
gistre uma aceleração de meio ponto 
percentual em relação ao ano passa-
do, e a indústria de transformação 
cresça um ponto a mais que em 2019. 
“Nas sondagens realizadas pelo FGV 
IBRE o setor de bens de capital ainda 
revela certo mau humor, mas deve se 
recuperar”, diz a economista. 

Pelo lado da demanda, uma taxa de 
juros real na casa de meio ponto per-
centual e a inflação ainda abaixo da 
meta abrem caminho para o aumento 
do crédito que, juntamente com o em-
purrão dos saques do FGTS, deverá 
manter o consumo aquecido, mesmo 
com a lenta recuperação do mercado 
de trabalho. As restrições fiscais ain-
da não permitirão uma grande contri-
buição do consumo do governo, que 
tem peso de 20% no PIB. Tampouco 
o desempenho das exportações, deter-
minado por um cenário internacional 
conturbado. Ainda assim, o investi-

mento poderá reagir e crescer 4,1%, 
na projeção do IBRE, injetando mais 
fôlego na economia.

A estimativa de um crescimento 
mais sólido em 2020 é observada pe-
los pesquisadores do IBRE através de 
um filtro realista. Ainda que o risco de 
desabamento da atividade esteja des-
cartado, os pesquisadores apontam 
que fortalecer a trajetória da atividade 
ainda depende de o país passar por al-
guns testes. O primeiro, parcialmente 
– e paradoxalmente – provocado pela 
própria perspectiva de melhora da 
economia, que poderia atentar contra 
a perseverança do governo na agenda 
de reformas estruturais nos campos 
fiscal, administrativo e tributário. “A 
comunicação do governo pode passar 
a valorizar a recuperação da atividade, 
até para a atração de investimentos, e 
deixar de lado a mensagem da impor-
tância da continuidade das reformas 
para sustentar esse crescimento”, aler-
tou Armando Castelar, coordenador 
da Economia Aplicada do FGV IBRE, 
no Seminário de Análise Conjuntural 
do instituto promovido em dezembro, 

Fontes: IBGE e FGV IBRE. Elaboração: FGV IBRE.

Crescimento anual – ótica da oferta
Recuperação gradual da indústria de transformação

Atividades 2018 2019 2020

PIB 1,3% 1,2% 2,2%

Agropecuária 1,4% 1,9% 4,0%

Indústria 0,5% 0,7% 3,1%

Extrativa 0,8% -2,0% 8,5%

Transformação 1,5% 0,3% 1,3%

Eletricidade e outros 2,6% 2,8% 3,5%

Construção civil -3,8% 2,6% 4,0%

Serviços 1,5% 1,3% 1,8%

Atividades 2018 2019 2020

PIB 1,3% 1,2% 2,2%

Consumo das famílias 2,1% 2,0% 2,6%

Consumo do governo 0,4% -0,4% 0,1%

Investimento 3,9% 3,3% 4,1%

Exportação 4,0% -2,6% 3,9%

Importação 8,3% 2,0% 3,0%

Exportações líquidas (p.p.) -0,5 -0,6 0,1

Crescimento anual – ótica da demanda
Consumo das famílias continua crescendo acima do PIB
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no Rio. Reforça essa tese, completa 
Castelar, o fato de a trajetória de juros 
baixos colaborar para a queda do défi-
cit do governo central, que nos últimos 
quatro anos já caiu 4 pontos percentu-
ais, o que poderia reduzir a pressa por 
reformas dentro da equipe econômica 
do governo Bolsonaro. “Toda propos-

ta que temos tido nos últimos cinco 
anos é de deixar o setor privado mover 
a economia. Mas o ambiente de negó-
cios ainda é um desastre. Retiramos 
subsídios, crédito barato do BNDES, 
mas agora temos que enfrentar os de-
mais complicadores – o que me deixa 
preocupado com o médio prazo”, diz 

Castelar, afirmando manter um “oti-
mismo conjuntural”. 

Combustível para a 
incerteza   
A preocupação quanto à continuidade 
dos ajustes – que também passa pela 
capacidade política do governo Bol-
sonaro de emplacar seus projetos no 
Congresso (ver pág. 32) – está direta-
mente relacionada com a dinâmica da 
economia daqui para frente. “Se nessa 
recuperação cíclica consumo e inves-
timento estiverem desbalanceados, 
poderemos sofrer restrições a uma ex-
pansão mais elevada”, diz Silvia. Isso 
porque a falta de ajustes nas engrena-
gens da economia brasileira – especial-
mente os voltados a garantir a solvên-
cia fiscal – é um dos combustíveis que 
mantêm a incerteza elevada. O que, 
por sua vez, inibe o investimento. 

Silvia lembra que o Índice de Incer-
teza da Economia (IIE-BR) produzido 
pelo FGV IBRE aponta uma persistên-
cia da incerteza em patamares eleva-
dos desde o final de 2015, com a perda 
do grau de investimento e a movimen-
tação em torno do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff. “Quando 
incluímos o índice de incerteza nos 
modelos econômicos, identificamos 
que é a variável de maior impacto so-
bre o investimento”, reforça. “Hoje 
temos muitas propostas de reforma à 
mesa, sem horizonte claro de aprova-
ção, que dificultam para o investidor 
de longo prazo identificar como serão 
as regras do jogo no futuro”, diz. 

Um dos exemplos está na infraes-
trutura. De um lado, Samuel Pessôa, 
pesquisador associado do FGV IBRE, 
aponta com preocupação a falta de em-
penho do governo ao deixar caducar a 
Medida Provisória 882, que permitia 

Fonte: FGV IBRE.

Incerteza econômica
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a contratação direta do BNDES para 
a elaboração de estudos técnicos para 
embasar a modelagem de editais de 
concessão e fortalecia o Programa de 
Parcerias de Investimento (PPI). “Um 
dos maiores gargalos da infraestrutu-
ra são projetos de baixa qualidade que 
geram aditivos, litígios. A MP caiu e 
não houve no governo a preocupação 
de enviar uma nova versão de projeto 
de lei em regime de urgência”, cita. 

No campo das boas notícias, Ana 
Maria Castelo, coordenadora de pro-
jetos da Construção do FGV IBRE, 
indica o avanço do novo Marco Le-
gal do Saneamento Básico, que in-
centiva uma maior participação da 
iniciativa privada nesse serviço – e 
que nas contas do Ministério da Eco-
nomia poderá gerar investimentos de  
R$ 700 bilhões até 2033 –, como um 
importante impulso para o setor da 
construção. “Juntamente a definições 
regulatórias e à melhora da confian-
ça na recuperação da economia, o 
potencial do setor de saneamento 
permite vislumbrar perspectivas de 
melhora que ainda não se consolida-
ram”, diz. Ela recorda que a queda 
do investimento público em todas as 
esferas de governo deixou a constru-
ção com uma base muito reprimida, 
cuja reação passou a repercutir nos 
indicadores no ano passado, com o 
aumento do investimento privado.

Ana ressalta que a recuperação do 
setor em 2019 foi puxada por obras 
domiciliares (reformas e autocons-
trução), com crescimento estimado 
em 3% pela Sinduscon-SP. Na sequ-
ência, vieram serviços especializados 
para obras (2,5%), infraestrutura 
(1%) e edificações (0%). A econo-
mista prevê que a reação do setor 
imobiliário residencial e não residen-
cial deverá se dar mais claramente a 

partir da segunda metade de 2020, 
já que o ciclo desse segmento é mais 
demorado. “É um sinal corroborado 
pelas sondagens e dados de empre-
go”, diz. O potencial desse cresci-
mento, entretanto, ainda depende da 
definição do governo federal sobre 
o futuro do programa Minha Casa 
Minha Vida, cuja divulgação tem 
sido protelada. “Em princípio, a 
parte do programa voltada às faixas 

2 e 3 (respectivamente, para famí-
lias com renda bruta até R$ 4 mil e  
R$ 9 mil) ainda está garantida para 
este ano, já que temos previsão de 
orçamento do FGTS e os subsídios 
foram mantidos em 50%, estimados 
em R$ 9 bilhões”, diz Ana. No caso 
da faixa 1, em que a União banca 
90% do valor, que já vinha regis-
trando queda nas contratações, a 
preocupação está na continuidade 

Fonte: ABECIP. 
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Crédito imobiliário - poupança ganha participação
Em R$ bilhões

Aberturas 2017 2018 2019 2020

IPCA 2,9% 3,7% 4,0% 3,9%

Administrados 8,0% 6,2% 5,2% 4,2%

Livres 1,3% 2,9% 3,6% 3,8%

Livres ex-alimentação 3,1% 2,5% 2,9% 3,0%

Alimentar domiciliar -4,9% 4,5% 6,1% 7,0%

Serviços 4,5% 3,3% 3,5% 3,8%

Bens industriais 1,0% 1,1% 1,9% 1,6%

Fontes: IBGE e FGV IBRE. Elaboração: FGV IBRE.

Inflação em 2019 e 2020
Aceleração sem pressão nos núcleos
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das obras já contratadas. “Hoje, te-
mos cerca de 8 mil obras da faixa 1 
paralisadas”, conta. 

Para o médio prazo, ainda resta a 
dúvida sobre o futuro papel do FGTS 
no financiamento imobiliário, dada 
a diretriz do novo governo em usar 
parte desses recursos para estímulo ao 
consumo. Bem como a manutenção do 
círculo virtuoso provocado pelos juros 
baixos, que repercutiu em linhas mais 
atraentes de financiamento dentro do 
sistema bancário, chegando a compe-
tir com os recursos do MCMV. “Esse 
movimento tem estimulado especial-
mente o mercado de média renda, 
que até 2018 sofreu com restrições de 
crédito não só pelo custo, como pelas 
condições de acesso. Mas ainda não 
há alternativa que atenda à demanda 
das faixas de menor renda”, diz. Ou-
tra frente mencionada por Ana é a de 
investidores, seja dos compradores de 
imóvel com perspectiva de alugar, seja 
do movimento dos fundos imobiliá-
rios, alimentando um contexto mais 
favorável para o setor.  

Juros baixos pra valer?
Outro teste ao qual o país deverá se 
submeter em 2020 é o do comporta-
mento dos juros frente à recuperação 
cíclica da economia e a choques infla-
cionários como o ocorrido no final 
de 2019, quando preço da carne dis-
parou 17,7% somente em dezembro, 
levando o IPCA a 1,1% nesse mês, 
na projeção do Monitor da Inflação 
da FGV, e a inflação do ano a fechar 
na meta, de 4,25%. Para André Braz, 
coordenador do Índice de Preços ao 
Consumidor do FGV IBRE, não há no 
radar qualquer sinal que indique um 
desafio maior em 2020 que impeça 
manter a inflação na meta – que este 
ano passa a ser de 4%. 

“O aumento do preço das prote-
ínas em geral é um cenário que não 
tende a se reverter no curto prazo, 
pois o apetite chinês continua. Mas 
no final do primeiro trimestre já per-
ceberemos uma estabilização de pre-
ços, ainda que em nível mais alto”, 
diz. Braz lembra que outros aumen-
tos sazonais como de administradoss, 

especialmente transporte público, e 
serviços – “como mensalidades es-
colares, que acumularam aumentos 
reais mesmo com a economia em re-
cessão” – tendem a confundir a per-
cepção da população quanto à persis-
tência inflacionária. “Mas os núcleos 
da inflação, que já decompõem esses 
efeitos sazonais, continuam muito 
bem-comportados, o que demonstra 
que não há grande persistência por 
aumento de preços”, diz.

Para Samuel Pessôa, esse quadro 
reflete uma mudança na dinâmica da 
inflação. “O desemprego e uma maior 
confiança na operação do regime de 
metas da inflação fizeram com que o 
choque de alimentos se tornasse con-
tracionista, por tirar a renda das famí-
lias, que reduzem a demanda. Mas o 
Banco Central terá de avaliar se a que-
da de juros real necessária em função 
desse impacto contracionista é maior 
ou menor, já que a expectativa de in-
flação subiu”, afirma, o que justifica a 
posição mais conservadora do BC em 
seus últimos comunicados.  

Fonte: Sondagem do Consumidor FGV IBRE. 
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Braz considera que o retrocesso do 
dólar para o patamar de R$ 4,05 é ou-
tro bom sinal para a trajetória infla-
cionária. “Além da capacidade ociosa 
da indústria, que poderá atender per-
feitamente uma retomada da deman-
da sem gerar pressões nos preços”, 
afirmou. No “Seminário Perspectivas 
2019 – 4o Trimestre”, promovido por 
FGV IBRE e o jornal Estado de S. 
Paulo em dezembro, na capital pau-
lista, Braulio Borges, pesquisador as-
sociado do FGV IBRE, afirmou que, 
mantendo-se uma perspectiva da eco-
nomia brasileira em torno de 2,5%, o 
hiato do PIB só fechará em 2022 ou 
2023, “o que significa que teremos 
ao menos mais dois anos e que a uti-
lização de fatores produtivos exercerá 
pressão desinflacionária”.  

Cenário internacional
Para os pesquisadores do IBRE, o ce-
nário externo permanece desafiador, 
ainda que no final de 2019, antes da 
eclosão da crise Estados Unidos-Irã, 
os principais fatores de risco pareciam 
dar sinais de alívio. O avanço do acor-
do comercial entre Estados Unidos e 
China, o encaminhamento do Brexit 
e a estabilização da atividade econô-
mica chinesa davam chances a algum 
otimismo para 2020. 

Depois de um ano marcado pela 
redução de taxas de juros pelos ban-
cos centrais, o panorama internacio-
nal indicou um mundo que cresce 
menos, mas que poderia ter maior 
apetite por risco, dando mais chan-
ces ao Brasil de atrair o tão neces-
sário investimento. Para o comércio 
exterior, entretanto, o cenário conti-
nua turvo – ainda que melhor que em 
2019, quando o país registrou o pior 
saldo comercial em quatro anos.  

A crise argentina, que em 2019 ti-
rou 0,5 p.p. de crescimento do Brasil, 
ainda estará na pauta de preocupa-
ções. A maioria das estimativas no país 
prevê mais um ano de retração econô-
mica, entre 1,5% e 2,5%, mesmo com 
uma renegociação bem-sucedida da 
dívida – o que impacta especialmente 
a indústria automobilística brasileira. 
Estudo do BC do início de 2020 apon-
ta que, sem a crise, o Brasil poderia 
ter exportado US$ 2,1 bilhões a mais 
para o país entre janeiro e outubro de 
2019. O estudo ainda aponta que o 
efeito argentina, somado à queda das 
exportações de soja para a China – de-
vido à redução de restrições ao produ-
to dos EUA e aos efeitos da peste suína 
africana – representaram para o Brasil 
uma perda de US$ 10,6 bilhões em ex-
portações potenciais. Para este ano, o 
IBRE projeta que as exportações bra-
sileiras crescerão 3,9%, contra -2,6% 
em 2019. 

“Frente a um mundo difícil, torna-
se ainda mais importante consolidar os 
ajustes que melhorarem não só a velo-
cidade do nosso crescimento, como a 

qualidade”, diz Silvia, lembrando a re-
lação dessa agenda com o aumento da 
produtividade. E a conexão desta com 
a formalidade das empresas e do tra-
balho (ver pág. 36). “Modelos apon-
tam que, ainda que lentamente, vamos 
recuperando o emprego formal. Mas, 
devido à forte destruição de vagas 
desde a recessão, e a uma mudança 
estrutural cuja extensão ainda não sa-
bemos dimensionar, não dá para pre-
ver o limite dessa retomada”, afirma. 
Em 2020, a estimativa do IBRE é que 
a expansão das ocupações formais 
passe a crescer acima das informais a 
partir do segundo semestre, o que se 
refletirá no aumento da renda média 
do trabalho. “Talvez a partir daí pos-
samos identificar uma redução da di-
ferença entre a percepção da situação 
atual e as expectativas futuras obser-
vadas na Sondagem do Consumidor, 
que tem demonstrado que a percepção 
da população sobre seu futuro é bem 
melhor que a da sua situação atual, 
possivelmente reflexo do alto nível de 
desemprego que ainda verificamos no 
país”, conclui. 

Contribuição ao crescimento da População Ocupada 
setores formal e informal

Fonte: FGV IBRE. 
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Convicção política
O compromisso do governo Bolsonaro com a agenda de 
reformas, que no início de 2019 alimentou dúvidas e dis-
persão de cenários para o PIB, ainda é fato gerador de 
ruídos para 2020. Analistas políticos apontam que, mais 
além da aprovação da Nova Previdência, o Executivo ain-
da não mostrou desempenho suficientemente sólido para 
avalizar estimativas positivas nesse campo. 

“Na reforma da Previdência, tivemos sucesso devido a 
um consenso forjado entre sociedade, mídia, agentes eco-
nômicos, mas não vejo isso se repetir em outras reformas 
estruturais”, afirmou Carlos Pereira, da FGV/Ebape, no 
Seminário de Análise Conjuntural promovido pelo IBRE, 
em dezembro, no Rio. “Após mais de um semestre de es-
pera, ainda não sabemos qual reforma tributária o gover-
no vai propor ou apoiará, por exemplo. Isso traz custos à 
economia, incluindo os entes subnacionais, muitos deles 
que hoje vivem riscos de insolvência e precisam de dire-
trizes para se equilibrar”, disse, lembrando ainda que tal 
agenda envolve muitos interesses de difícil costura sem 
uma base majoritária. 

Em seminário de perspectivas econômicas promovido 
pelo IBRE e o jornal O Estado de S. Paulo na capital pau-
lista, Claudio Couto, da FGV/Eaesp, recordou que mesmo 
entre as propostas do governo apresentadas em medidas 
provisórias (MPs), o resultado ficou aquém do ideal: o 
número de MPs editadas pelo presidente Bolsonaro que 
caducaram em 2019 superou o do primeiro ano de go-
vernos anteriores (Temer, Dilma e Lula). “Isso demonstra 
o pouco empenho da equipe do presidente em emplacar 
seus próprios interesses, além do sinal de que o Legislativo 
não tem dado tanta atenção para a agenda do Executivo”, 
afirmou, citando ainda “a derrubada de vetos presiden-
ciais, que aconteceram com mais frequência do que em 
qualquer governo anterior”.

Na ocasião, Fernando Veloso, pesquisador do FGV 
IBRE, lembrou que a negação do presidente em jogar as 
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regras do presidencialismo de coa-
lizão resultou não só no fracasso de 
algumas propostas como na apro-
vação de projetos do Legislativo 
contrários às diretrizes do Execu-
tivo, “como a PEC Orçamento Im-
positivo, que dificultará o caminho 
da disciplina fiscal”, disse. Com 
essa PEC, o presidente tem seu po-
der de barganha reduzido, na medi-
da em que garante um aumento da 
fatia de execução obrigatória das 
emendas de bancada apresentadas 
por deputados e senadores ao Or-
çamento da União. De acordo aos 
cálculos da Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI), do Senado Federal, 
essa aprovação resultou em um im-
pacto de R$ 7,3 bilhões adicionais 
dentro das execuções obrigatórias 
entre 2020 e 2022. E se esse cená-
rio já não estivesse suficientemente 
enrevesado, soman-se os sinais de 
as duas casas do Legislativo plei-
tearem protagonismo. “Um exem-
plo é a discussão de duas reformas 
tributárias diferentes, uma no Se-
nado e outra na Câmara. Além da 
tramitação do Marco Legal do Sa-
neamento: o texto base aprovado 
na Câmara não foi o discutido no 
Senado para que, pela ordem da 
tramitação, os deputados ficassem 
com a palavra final”, lembrou. 

Governo avulso
Na opinião de Pereira, esse balan-
ço do primeiro ano de governo, por 
um lado, indica que as instituições 
democráticas estão “ofertando re-
siliência” a possíveis excessos do 
Executivo – por exemplo, na ação 
do Judiciário barrando a iniciativa 

do Executivo de transferir a de-
marcação de terras indígenas para 
o Ministério da Agricultura, e na 
MP que desobriga empresas de pu-
blicarem balanços em jornais de 
grande circulação. “Um ano atrás, 
cientistas políticos prognosticavam 
que a chegada de um presidente 
conservador traria retrocessos de-
mocráticos, mas isso não aconte-
ceu. Tivemos recuos em políticas, 
o que era de se imaginar, mas as 
instituições permaneceram fortes”, 
afirmou. Por outro lado, também 
aponta dificuldades na articulação 
política, reforçando o diagnóstico 
de Couto de que a disposição do 
Legislativo em atender à pauta do 
governo Bolsonaro não está garan-
tida. O que pode se agravar, afir-

mou, frente à decisão do presidente 
de se desligar do partido pelo qual 
se elegeu (PSL). “Diante de um 
governo avulso, que almeja uma 
agenda ambiciosa e tem tido uma 
relação controversa com o Legisla-
tivo, a tendência é de que as difi-
culdades aumentem”, disse. 

“Durante o primeiro ano há tole-
rância, mas sem mudança de rumo 
é improvável que não haja desgas-
te”, ratificou Couto, ressaltando 
que a disposição do presidente em 
criar um novo partido e se posicio-
nar como pré-candidato à reeleição 
já no primeiro ano de governo são 
elementos preocupantes em um ce-
nário já intrincado. Afora as mar-
cas do mandatário de alimentar po-
lêmicas tanto no âmbito doméstico 

Foto: Geraldo Magela

Vitória legislativa de 2019, a promulgação da reforma da Previdência 

não contou com a presença do presidente, reforçando o papel do 

Congresso (na foto, presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e 

David Alcolumbre) para o resultado
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Balanço das MPs editadas por Bolsonaro
butária colabore para a criação de 
consenso em torno do avanço de 
um só projeto. 

Samuel Pessôa, pesquisador as-
sociado do FGV IBRE, presente no 
seminário do Rio, considera que a 
pauta mínima na área fiscal a que o 
governo deveria se dedicar em 2020 
é garantir a incorporação dos esta-
dos e municípios na Nova Previdên-
cia (PEC Paralela), bem como os ga-
tilhos automáticos que permitem a 
estados e municípios reduzir o gasto 
no setor público em estado de emer-
gência fiscal, dispostos nas PECs do 
Pacto Federativo e Emergencial, do 
Plano Mais Brasil. Entre eles, redu-
ção de 25% da jornada do servidor 
com adequação dos vencimentos, 
vedação à promoção de funcioná-
rios, reajustes e reestruturação de 
carreiras, e suspensão de criação 
de despesas obrigatórias e benefí-
cios tributários. “Estabelecer esses 
mecanismos de contingenciamento 
quanto há frustração de receita já 
dissiparia a nuvem do problema fis-
cal que sofremos”, disse. 

Na ocasião, o ex-governador do 
Espírito Santo Paulo Hartung defi-
niu que o país vive uma janela única 
de oportunidade para reformas (ver 
pág. 14), que não pode ser desperdi-
çada. “É um período extremamente 
diferente do que vivi desde a rede-
mocratização. Por algum motivo, a 
sociedade brasileira está autorizan-
do essa evolução”, declarou. “Não 
sei por quanto tempo essa janela 
estará aberta. Nosso desafio agora é 
de liderança: continuar pautando as 
mudanças necessárias, para dar con-
sistência à retomada do crescimento 
brasileiro”, concluiu.(S.M.)  

quanto internacional, e de manter 
seu núcleo familiar no cerne do po-
der, assumindo os riscos que essa 
relação implica. “Com tudo isso, 
findo seu primeiro ano o presiden-
te conseguiu manter uma base fiel 
(estabilidade no nível de aprovação 
entre 29% e 33% nas pesquisas 
de opinião do Datafolha durante 
2019), o que é significativo. Mas, 
na outra ponta do gráfico, também 
há um alto índice de rejeição (36% 
em dezembro). Parlamentares ten-
dem a ser reticentes com impopu-
laridade, e levarão isso em conta 
na hora de assumir riscos em vo-
tação de pautas polêmicas”, disse 
Couto. Para Veloso, essa estratégia 
pode, inclusive, ser disfuncional do 
ponto de vista econômico. “Um 
presidente que força a polarização 
como medida estratégica visando à 
reeleição dificulta a percepção do 
impacto das reformas, pois um em-
presário interessado em investir no 
longo prazo não estará confortável 
com o risco de mudanças abruptas 
em termos políticos”, afirmou.

Pereira considera que, para cruzar 
esse rio revolto de forma bem-suce-

dida, o presidente deverá sinalizar 
algum aprendizado do primeiro ano 
de governo. “Se conseguir buscar 
uma coalizão estável, ainda que in-
formal, tendo a ser otimista. Mas se 
a estratégia for permanecer em cam-
panha perpétua, falando diretamen-
te ao eleitorado sem a intermediação 
de instituições, terá problema”, afir-
mou, citando que a literatura acadê-
mica indica que essa estratégia tende 
a ser bem-sucedida em início de go-
verno, mas não se sustenta por um 
mandato inteiro.

Pela experiência observada em 
2019, Veloso considera que as re-
formas com maior possibilidade 
de avançar são as relacionadas à 
melhora do ambiente de negócios 
brasileiro, “que já registrou um 
avanço impressionante desde o go-
verno Temer, com mudanças como 
a reforma trabalhista, a terceiriza-
ção, a criação da TLP, a duplicata 
eletrônica, a alteração do cadas-
tro positivo e a Lei da Liberdade 
Econômica”, citou. No campo fis-
cal, Veloso afirmou esperar que a 
formação de uma comissão mista 
para a articulação da reforma tri-

Total 42

Aprovadas 11

Perderam validade 11

Rejeitada 1

Em trâmite 19

Fonte: Conjur; até 27 de dezembro.
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Apesar de a atividade econômica 
brasileira fechar 2019 acima do 
que vários prognósticos de merca-
do indicavam no primeiro semes-
tre, a produtividade do trabalho 
nesse período não acompanhou 
essa reação, e deverá fechar o ano 
no terreno negativo. A estimativa 
dos pesquisadores do Observató-
rio da Produtividade do FGV IBRE 
Silvia Matos, Fernando Veloso e 
Paulo Peruchetti é de que esta re-
cue 0,7%, depois de registrar resul-
tados positivos em 2018 (0,1%) e 
2017 (1,2%).

Para bons entendedores, o des-
compasso entre a evolução da 
produtividade e a do PIB é preocu-

pante, pois demonstra que a recu-
peração do crescimento brasileiro 
ainda não está acontecendo sobre 
alicerces robustos. “Registramos 
um crescimento do PIB em torno de 
1% nos últimos três anos (incluin-
do 2019). Se essa retomada, ainda 
que lenta, fosse forte, a produtivi-
dade também estaria avançando”, 
lembra Veloso. Um quadro virtu-
oso acontece, por exemplo, quan-
do empresas aproveitam o ciclo de 
baixa demanda para reorganizar 
processos, e no momento de recu-
peração investem dentro de uma 
dinâmica produtiva eficiente, com 
contratação de pessoal qualificado. 
O que predominou na atividade 

Termômetro de sustentabilidade
Evolução da produtividade do trabalho influenciará na  
qualidade da recuperação do PIB 

Solange Monteiro, de São Paulo

brasileira em 2019 vista a partir do 
mercado de trabalho, entretanto, 
foi diferente: uma recomposição 
concentrada no setor informal, 
onde via de regra estão empresas 
menos produtivas, tecnologica-
mente atrasadas, com baixo acesso 
a crédito e demanda por trabalha-
dores de baixa qualificação. “Não 
há uma mudança fundamental na 
estrutura, e por isso ainda não é 
um resultado que se dê para come-
morar”, diz Veloso.

No I Seminário Produtividade e 
Reformas, promovido em dezem-
bro pelo FGV IBRE em parceria 
com o jornal O Estado de S. Pau-
lo, Silvia demonstrou o tamanho 

Produtividade e 
Reformas

Seminários FGV IBRE – Estadão
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Crescimento anual da produtividade agregada (em %)
Projeção para 2019

do desafio nos diferentes setores, 
a partir do Indicador Trimestral 
de Produtividade do Trabalho do 
FGV IBRE. No terceiro trimestre 
de 2019, o indicador havia regis-
trado um recuo de 0,7%, no agre-
gado, em relação ao mesmo perío-
do de 2018. Observada por setor, a 
produtividade por hora trabalhada 
na indústria de transformação, que 
havia registrado um tímido aumen-
to de 0,2% no segundo tri, passou 
para queda de 2,3%. A construção 
confirmou a trajetória de recupe-
ração passando de um aumento de 
1,7% no segundo tri para 3,7%. Já 
o setor de serviços passou de uma 
variação de -1,9% no segundo tri 
para -1,3% no terceiro. A abertura 
desse setor mostra um resultado po-
sitivo do comércio (crescimento de 
1,7%), mas um desempenho alar-
mante em transporte (-6,8%, quar-
to trimestre consecutivo de queda) 
e outros serviços (-2,7%). “Neste 
último caso, é um segmento que já 
acumula 22 trimestres de queda de 
produtividade, o que é claramente 
preocupante”, diz. 

Para 2020, Veloso ressalta que 
uma melhora na produtividade de-
penderá especialmente da evolução 
do mercado de trabalho e da for-
malidade. “Na margem, deve haver 
alguma recuperação, mas não forte. 
A simples geração de trabalho e de 
aumento de PIB, como vemos, nem 
sempre significa aumento de produ-
tividade”, reforça. 

Fator reformas 
Pedro Cavalcanti, diretor da FGV 
Crescimento e Desenvolvimento e 
professor da FGV EPGE, lembra 
que o otimismo com o avanço na 

agenda de reformas estruturais 
também pode alentar uma melho-
ra da produtividade, especialmente 
no médio/longo prazo. “E não está 
claro para mim que o compasso de 
espera em relação a algumas refor-
mas significa que ficaremos para-
dos. Hoje vivemos uma tendência 

muito positiva”, diz, destacando 
que o cenário de juros baixos ali-
menta um ambiente estimulante 
entre investidores. Outro elemento 
destacado como positivo é o mer-
cado de crédito, com o aumento de 
instrumentos de incentivo à con-
corrência no sistema financeiro – 
entre eles, o aprimoramento do ca-
dastro positivo e o avanço do open 
banking, lembrados por Veloso, e a 
redução do crédito subsidiado, ci-
tada por Cavalcanti. “Junto a Re-
nato Fragelli (FGV EPGE), temos 
ressaltado a transformação que já 
se observa no mercado de capitais. 
Vimos muitos críticos à substitui-
ção da TJLP pela TLP (taxa de 
referência nos contratos de finan-
ciamento do BNDES), alegando 
que o Brasil não tem mercado de 
crédito de longo prazo. Mas este 
nunca iria se desenvolver no setor 
privado enquanto havia R$ 450 bi-
lhões do Tesouro para crédito sub-
sidiado pelo BNDES. Agora há um 

O PIB cresceu em torno 

de 1% nos últimos três 

anos. Se essa retomada, 

ainda que lenta, fosse forte, 

a produtividade também 

estaria avançando  

Fernando Veloso – FGV IBRE

Fonte: Elaboração FGV IBRE com dados da Pnad Contínua e Contas Nacionais Trimestrais.
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movimento muito mais saudável”, 
diz Cavalcanti.  

No debate em torno do impacto 
da agenda de reformas no aumen-
to da produtividade, moderado no 
seminário pela jornalista do Esta-
do de S. Paulo Adriana Fernandes, 
destacaram-se as defesas da refor-
ma tributária e da abertura comer-
cial. No evento, Cavalcanti citou 
medidas como regras de conteúdo 
nacional e tarifa de importação 
altas como altamente daninhas à 
produtividade do país. “São ele-
mentos que não só encarecem a 
produção como reduzem seu po-
tencial de vendas, pois obrigam o 
país a se especializar em áreas nas 
quais não tem expertise – vide a 
experiência da indústria naval”, 
afirma. Veloso ainda lembrou que 
indústrias protegidas são menos 
incentivadas a investir na frontei-
ra do conhecimento, e altas tarifas 
inibem importações que poderiam 
colaborar para a absorção de novas 
tecnologias e para a produtividade 
de setores que teriam mais acesso a 
máquinas, equipamentos e serviços 
mais modernos. 

“Hoje a média mundial em ta-
rifas de importação não chega aos 
4% – apesar de ter uma grande 
variância – enquanto nossas ta-
rifas médias são de 14%. Temos 
que reduzi-las e eliminar incenti-
vos e proteção a determinadas in-
dústrias”, reforça Bernard Appy, 
diretor do Centro de Cidadania 
Fiscal (CCiF), berço da proposta 
de reforma tributária que trami-
ta na Câmara (PEC 45/2019). No 
evento, Appy expôs a série de dis-
torções do atual sistema tributário 
brasileiro e seu impacto sobre a 
produtividade, detalhados em en-

trevista da edição de dezembro da 
revista Conjuntura Econômica. “A 
regra de bolso básica é ter uma es-
trutura tributária neutra. Significa 
que valor adicionado deveria ser 
tributado por igual a todos, e a fo-
lha de salários deveria ter uma car-
ga de impostos compatível com o 
benefício gerado”, afirma, indican-
do que no Brasil, entretanto, tem-
se o caminho oposto. “O sistema 
tributário faz a economia se orga-
nizar de forma ineficiente. Opta-se 
por aceitar um aumento do custo 
econômico para se ter um benefício 
tributário, o que significa perda de 
produtividade na veia”, diz Appy. 

Nessa lista de eficiências, Appy 
citou a Zona Franca e o Simples 
como exemplos de instrumentos 
distorcivos, por incentivar que 
negócios ineficientes sobrevivam. 
“No caso das pequenas empresas, 
dificuldades como de acesso a capi-
tal a um custo razoável ainda é um 
problema no Brasil. Mas ter um 
regime diferenciado em função de 
problemas como esse é dificultar o 

É bastante preocupante 

o desempenho da 

produtividade nos setores  

de transportes e outros 

serviços, que têm acumulado  

quedas sucessivas  

Silvia Matos – FGV IBRE

crescimento das empresas eficien-
tes”, afirmou. Para Veloso, a for-
ma correta de apoiar os pequenos 
negócios seria focando uma agenda 
de crédito mais do que a tributária. 
“O Banco Central começou a en-
trar nessa seara, por exemplo, com 
a intenção de montar uma central 
de recebíveis, que são a garantia 
que uma pequena empresa tem 
para obter crédito”, cita. 

No evento, Appy ainda ressaltou 
a importância do avanço da agenda 
de produtividade dentro do setor 
público. O economista considera a 
reforma administrativa importante, 
e avalia pouco factível a proposta 
do governo de eliminação dos mu-
nicípios com menos de 5 mil habi-
tantes cuja arrecadação própria seja 
inferior a 10% da receita total, que 
consta da PEC do Pacto Federativo. 
Em seu lugar, Appy indica algumas 
iniciativas que poderiam ser incen-
tivadas para a contenção de gastos 
incompatíveis com a capacidade 
arrecadatória em municípios peque-
nos. “Limitar o gasto do município 
com o legislativo e o incentivo a 
consórcios de municípios – como 
já acontece para serviços de sane-
amento, saúde e até educação (ver 
pág. 39) – é um exemplo”, afirma. 
Em um balanço geral, entretanto, 
soma-se a Cavalcanti quanto à per-
cepção positiva para mudanças que 
impulsionem a produtividade brasi-
leira. “Hoje há mais clareza do que 
precisa ser feito, seja pela academia, 
seja pelos formuladores de políti-
ca pública. Além disso, temos um 
Congresso reformista – basta ver 
os textos finais da reforma da Pre-
vidência e trabalhista – e em 2020 
podemos sair com uma boa reforma 
tributária também”, conclui. 
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Consórcios melhoram a gestão de recursos 
e a qualidade dos serviços públicos em 
municípios brasileiros

Elos de eficiência

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Quando em 2014 dez municípios pa-
ranaenses decidiram formar o Con-
sórcio de Desenvolvimento e Inova-
ção do Norte do Paraná (Codinorp), 
a preocupação dos prefeitos era via-
bilizar a erradicação dos lixões de-
terminada pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Com populações 
que variam entre 1,5 mil e 18 mil 
habitantes, esses municípios concluí-
ram que a melhor solução era se unir 
para criar um único aterro sanitário 
que atendesse a todos. A consonân-
cia criada no grupo para o projeto 
fez com que, em 2017, os prefeitos 
decidissem estender esse esforço 
conjunto para trabalhar em outra 
área carente em seus municípios: a 
educação, buscando um modelo de 
gestão que contribuísse para elevar 
o nível de aprendizado dos alunos. 
Pela lentidão dos trâmites relacio-
nados ao licenciamento ambiental, 
hoje o aterro ainda é um projeto em 
andamento. No campo do ensino, 
entretanto, o resultado de dois anos 
de trabalho já levou o Codinorp a se 
tornar referência nacional em práti-
cas de gestão educacionais. 

O primeiro aspecto inovador ado-
tado pelo consórcio foi a escolha de 

um secretário regional de Educação, 
selecionado no mercado entre mais 
de 300 candidatos, responsável por 
coordenar um plano de ação com 
premissas válidas a todos os municí-
pios consorciados – que respondem 
por 47 escolas e cerca de 7,5 mil 
alunos até 11 anos.“Como são pe-
quenos, nossos municípios em geral 
têm um quadro deficiente, pois não 
temos capacidade de bancar salários 
altos”, conta Silvio Antonio Dama-
ceno, prefeito de Prado Ferreira, 
uma das consorciadas, presidente do 
Codinorp. “Agora, com um rateio de 
menos de R$ 2 mil mensais por mu-
nicípio, que bancam salário e verba 
de representação, temos um doutor 
coordenando essa área, contratado 
por tempo indeterminado”, diz.

Amauri Monge Fernandes, secre-
tário Regional de Educação do Codi-
norp, mestre em Administração Pú-
blica pela FGV Eaesp e doutor pela 
Universidade de Lisboa, afirma que 
a vantagem do modelo eleito pelo 
consórcio paranaense, inspirado em 
arranjos regionais dos Estados Uni-
dos e Alemanha, é atuar também na 
atividade fim. “Diferentemente de 
outros consórcios, multifinalitários 
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ou não, vamos além da preocupação 
em ganhos financeiros com compras 
em escala. Aqui, minha principal 
atribuição é fazer com que o nível 
de aprendizado das crianças efetiva-
mente cresça, com o estabelecimento 
de políticas públicas e assistência téc-
nica de gestão lato sensu”, descreve.

O plano regional do Codinorp 
contém uma lista de 50 políticas 
públicas, divididas em oito núcle-
os de atividade comandados por 
voluntários das cidades consorcia-
das e secretários municipais. Cada 
núcleo é responsável por implantar 
e monitorar ações, para sua poste-
rior aplicação nos demais municí-
pios. “Uma dessas iniciativas foi a 

mudança do cardápio das meren-
das, para torná-las mais saudáveis 
e reduzir o nível de obesidade das 
crianças, hoje em 45% entre alunos 
do ensino infantil e fundamental (4 
a 11 anos), para que em três anos 
a média esteja com IMC dentro do 
normal”, cita Fernandes. Outra 
iniciativa implantada em 2019 foi 
ampliar a formação de professores 
– de 20 horas anuais para 69 horas 
presenciais e 110 horas em educa-
ção a distância, “além da formação 
para coordenadores pedagógicos, 
diretores de escola e secretários 
municipais”, descreve. 

Para identificar como financiar 
essas mudanças, o secretário conta 

que em 2018, quando iniciou seu 
trabalho, coordenou um levanta-
mento de todos os indicadores da 
área. “Nossas iniciativas foram 
subsidiadas em boa parte por conta 
de realocar investimentos”, afirma. 
Em um período, destaca, no qual 
ainda jogou contra o corte de re-
passes do governo federal. “Todas 
as transferências voluntárias fica-
ram suspensas. Hoje só recebemos 
transferências obrigatórias, que têm 
sido pouco. Para se ter uma ideia, 
dos 25% que os municípios são 
obrigados e investir em educação, 
menos da metade vem do governo 
federal através de transferências 
obrigatórias”, afirma. Desse esfor-
ço de realocação de recursos, Da-
maceno cita o caso de uma escola 
em Lupianópolis que contava com 
25 alunos e 18 funcionários, “total-
mente deficitária, que foi fechada e 
os alunos, realocados”. Fernandes, 
por sua vez, menciona a economia 
gerada com a implantação do sis-
tema estruturado de ensino. “Ao 
substituir as impressões em sulfite 
de cada aula preparada pelos pro-
fessores por apostilas, geramos uma 
economia que representou metade 
do custo do sistema”, conta, lem-
brando que a contratação do mes-
mo foi outro diferencial da ação do 
Codinorp. “Em vez da Lei de Lici-
tações, usamos a Lei no 13.019, que 
é o marco regulatório das Organi-
zações Sociais no Brasil, e através 
de consulta e chamamento públicos 
fizemos o primeiro contrato de im-
pacto social do Brasil de uma gestão 
pública, no modelo do contrato bri-
tânico (social impact bonds). Com 
isso, temos um instituto que é cor-
responsável no atingimento da meta 
de aumentar o nível de aprendizado 

Feira de ciências em escola do Codinorp: 

consórcio quer aumentar o nível de aprendizado dos alunos em 50% até 2022

Foto: Divulgação
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dos alunos”, afirma, descrevendo o 
árduo processo de convencer o jurí-
dico e as câmaras de vereadores das 
dez cidades sobre o tipo de contrato 
escolhido. “Mas foi possível, pois os 
prefeitos trabalharam para isso, to-
maram a decisão de não ficar mais 
passando verniz onde não estava 
bem e mudar a educação.”

Outra linha de ação foi a busca de 
acordos com empresas. “Entre elas, 
contamos com uma parceria com a 
Fundação Telefônica que proporcio-
nou 600 horas de educação a distân-
cia (EAD) para nossa equipe – algo 
que jamais um município pequeno 
conseguiria individualmente”, cita 
Damaceno. Também fazem parte 
dessa lista um acordo com a revis-
ta Ciência Hoje, referência entre 
materiais de apoio de professores, 
que abriu o conteúdo das revistas 
para todos os alunos e professores 
do Codinorp, através de um portal 
específico. “Tivemos a implantação 
do projeto Jovem Empreendedor do 
Sebrae, feira de ciências com premia-
ção dos melhores trabalhos… é um 
conjunto de políticas para que a co-
munidade escolar cresça junto.”

Em termos de resultados, o primei-
ro ano já apresentou sinais positivos. 
Prova realizada em 2019, auditada 
pela Unifil (Centro Universitário 
Filadélfia, em Londrina), demons-
trou um aumento médio de 17% no 
aprendizado em relação a 2018. A 
meta definida pelo Codinorp é elevar 
o Ideb médio dos municípios de 5,9 
para 8,5 até 2022. “Mais especifica-
mente, o resultado que buscamos é 
chegar a 2022 com 50% de melhora 
na prova que realizamos – que, dife-
rentemente do Ideb, que é um índice 
que cuida do desempenho no quinto 
ano e do fluxo, estamos fazendo o 

acompanhamento desde a educação 
infantil”, afirma o secretário. 

As perspectivas apresentadas pelo 
caso do Codinorp têm sido reconhe-
cidas pelo Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE), 
do Ministério da Educação. “Eles 
têm todo interesse de que existam 
mais arranjos como este por todo o 
Brasil. Imagina se, no futuro em vez 
de MEC e FNDE conversarem com 
5,6 mil municípios, falem com 500 
consórcios? Será muito mais fácil 
planejar”, diz Fernandes. “Agora 
tem uma PEC (do Pacto Federativo) 
falando de extinção de municípios, 

mas a gente acredita muito no po-
tencial do consorciamento, nesses 
arranjos regionais que promovemos 
aqui”, defende, indicando que em 
2020 o plano do Codinorp é criar 
um fórum regional de educação para 
reunir de empresários a comunida-
des religiosas para debater formas 
de colaboração nesse projeto. 

Modelo em aprimoramento 
Levantamento da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) 
realizado entre 2016 e 2018 apon-
ta que 73% dos municípios brasi-
leiros fazem parte de ao menos um 
consórcio. Desse grupo (4.081 en-
tes), 3.599 são de pequeno porte, 
abaixo de 50 mil habitantes. “Isso 
confirma os consórcios como al-
ternativa efetiva para a gestão de 
competências comuns e para en-
frentar desafios da gestão pública, 
especialmente quanto à aplicação 
racional de recursos”, diz Glademir 
Aroldi, presidente da CNM. No 
total, o levantamento identificou 
491 consórcios públicos, formados 
em sua maioria a partir de meados 
dos anos 1990. Entre as principais 
áreas de atuação desses consórcios 
estão saúde (55% do total), resídu-
os sólidos (28,3%) e infraestrutura 

Em um ano, o plano do 

Codinorp já deu sinais 

positivos. Prova realizada 

em 2019 mostrou um 

aumento médio de 17% 

no aprendizado  

dos alunos

Fonte: CNM

Porte do município Faixa populacional Quantidade

Pequeno Abaixo de 50 mil habitantes 3.599

Médio 50.000 a 299.999 habitantes 425

Grande A partir de 300 mil habitantes 57

Total 4.081

Porte populacional dos municípios que participam  
de consórcio público no Brasil
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(24,2%) áreas que em geral deman-
dam alto investimento.  

Silvio Antonio Damaceno, pre-
feito de Prado Ferreira, conta que 
os municípios do Codinorp também 
participam de outros consórcios, en-
tre eles de saúde (que já presidiu) e 
de pavimentação asfáltica, e que tem 
identificado um avanço na legisla-
ção que rege esse arranjo. “Um dos 
exemplos é a aprovação em 2019 
do projeto de Lei PL 2.542/2015, 
com apoio da CNM, que limita as 
exigências legais junto à Receita 
Federal para captação de recursos 
federais ao consórcio. Antes, se um 
município consorciado não tivesse 
o Cauc (documento comprobatório 
de adimplência), o consórcio era im-
pedido de aceder ao empréstimo ou 
recurso”, diz. 

Gilsoni Albino, diretor do Consór-
cio de Informática na Gestão Pública 

Municipal (Ciga), de Santa Catarina, 
também reconhece esse avanço, citan-
do a aprovação, também em 2019, 
do PL 2.543/2015, que define o re-
gime de contratação pela CLT para 
funcionários de consórcios públicos. 
“Diferentemente de uma prefeitura, 
um consórcio pode ser extinto caso 
se avalie que não é mais necessário. 
Então, não dá para pensar na cria-
ção de cargos públicos”, diz. Albino 
conta que a contratação por CLT já 
acontecia, mas podia ser contestada 
em função da falta de estabilidade.

Para o Ciga, esse risco era ainda 
mais complexo por se tratar de um 
consórcio que atravessou as frontei-
ras de seu estado natal. De 13 mu-
nicípios barriga-verde que participa-
ram de sua criação, em 2007, hoje o 
Ciga cresceu para 319 consorciados 
de dez estados diferentes. “A maior 
parte ainda é de SC (292), mas já 

agregamos outros entes, como as ca-
pitais Curitiba, Salvador, João Pes-
soa e Rio Branco”, conta Albino. 

A primeira ferramenta instituída 
pelo consórcio foi o diário oficial 
online dos municípios, em 2008. 
“Hoje parece normal, mas em 2008 
o trabalho de convencimento para 
que as prefeituras não restringissem 
essa informação a órgãos internos 
foi grande”, diz o executivo. Hoje, o 
diário tem adesão massiva e edições 
gigantes: em apenas um dia de de-
zembro, contabilizou 5 mil páginas, 
com 2,7 mil atos, que foram diagra-
madas em cinco horas. 

O Ciga não trabalha com rateio 
para manutenção do consórcio. Em 
linhas gerais, são três formatos de 
adesão: a primeira, a produtos gra-
tuitos oferecidos por instituições 
parceiras – “como uma que temos 
com o Conselho de Arquitetura, em 
que disponibilizamos um sistema 
de geoprocessamento para acompa-
nhamento de obras”, exemplifica 
Albino –; a segunda, de soluções 
desenvolvidas pelo próprio Ciga, 
sobre as quais se cobra conforme 
o uso; e a terceira, na participação 
conjunta em licitações para contra-
tação de soluções a mercado. “Nes-
se último caso, conseguimos chegar 
a uma economia de 70%, fruto da 
redução de custos em processos li-
citatórios a um, e pelo tamanho do 
edital, que sozinho já nos garan-
te uma queda do preço médio em 
torno de 45% quando começa o 
pregão”, descreve, citando edital 
recente, para uma solução aplicada 
em portais de câmara de vereado-
res, que caiu de R$ 24 milhões para 
R$ 14 milhões no fechamento.  

Entre as ferramentas desenvolvi-
das pelo Ciga, a mais popular entre 

Reunião de funcionários do Ciga: 

Meta para 2020 é disseminar soluções para cidades inteligentes entre os 319 

consorciados, em dez estados 

Foto: Divulgação
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os consorciados de fora de Santa Ca-
tarina é a voltada à gestão do Sim-
ples Nacional. Albino explica que os 
dados do Simples Nacional armaze-
nados pela Receita Federal agregam 
dados do país inteiro, e com a solu-
ção do Ciga eles são segmentados 
por cidades. “Então o relatório fica 
praticamente pronto para que o mu-
nicípio exerça fiscalização, acompa-
nhamento, facilitando sua atuação.” 
Atualmente, o consórcio, que possui 
22 funcionários, tem mais de mil 
sistemas contratados e, afirma Albi-
no, dois anos seguidos com inadim-
plência zero. “Ao ganhar escala, o 
sistema fica barato, e todos pagam 
em dia. Temos cidades consorciadas 
de 1,8 mil a 2 milhões de habitantes. 
A gente universaliza a informação, 
tipo de tecnologia usada por todos é 
a mesma”, diz. 

A meta para 2020 é avançar da 
proposta de disseminar soluções de 
tecnologia para trabalhar a gestão 
de cidades inteligentes. “Queremos 
ser interlocutores dessa questão, 
com equipamento, soluções, com-
partilhamento de boas práticas. Ou 
seja, não só soluções de informá-
tica e programas de computador, 
mas trabalhar o conceito de melho-
ria das cidades para seus próprios 
habitantes”, afirma Albino. Entre 
as soluções que já oferecem dentro 
desse novo propósito, ele cita uma 
ferramenta de análise de abertura e 
fechamento de empresas. “Ela está 
integrada ao projeto nacional de 
abertura de empresas (Rede SIM). 
Temos municípios que já delibe-
ram 85% de todas as análises de 
constituição de empresas de forma 
eletrônica, sem que a pessoa que 
vai abrir um negócio tenha que ir 
à prefeitura. E, mesmo depois que 

esta envia sua documentação, ela 
é analisada por robôs. Esse ganho 
de tempo é um dos exemplos de 
solução tecnológica que queremos 
facilitar. Além da compra e aluguel 
de equipamentos, como sistemas de 
monitoramento para cidades pe-
quenas, com terminais eletrônicos 
e câmeras de vigilância, que seriam 
contratados em escala, mas com 
acesso dos pequenos municípios de 
forma simplificada.” 

Para o executivo do Ciga, hoje o 
marco regulatório dos consórcios 
está bem estabelecido, mas aprimo-
ramentos sempre serão bem-vindos. 
“Precisamos mitigar as janelas que 
ainda existem para judicialização. Por 
exemplo: as decisões em um consór-
cio são tomadas por uma assembleia 
geral, e ainda restam dúvidas sobre se 
há decisões que deveriam passar pela 
câmara de vereadores. Por isso, ainda 
é preciso excesso de cautela na for-
ma de como decidir e principalmente 
criar despesas, para não deixar mar-
gem para contestações”, afirma. 

Na CNM, Gladimir Aroldi é en-
tusiasta do fortalecimento do Ob-
servatório Municipalista de Con-
sórcios Públicos, “com informações 
que visam contribuir para a organi-
zação, legalização e difusão de co-
nhecimento”, diz, ressaltando a au-
sência de um banco de dados oficial 
único sobre os consórcios, e a neces-
sidade de fortalecer a representação 
dos mesmos para aprimoramento 
da legislação vigente. Para Aroldi, 
os consórcios poderão ter suas po-
tencialidades plenamente explora-
das quanto mais os municípios se 
prepararem para isso. “Entre outros 
fatores, é necessário conscientizar 
esses entes de que a sustentabilida-
de dos consórcios depende de uma 
estrutura de pessoal qualificada, e 
de um planejamento financeiro e 
orçamentário consistente. Pese as 
transferências voluntárias advindas 
do governo federal e estadual, não 
é desejável constituir um consórcio 
com a perspectiva apenas de se man-
ter com esses recursos”, alerta. 

Área Quantidade %

Saúde 274 55,80%

Meio ambiente 172 35%

Resíduos sólidos 139 28,30%

Infraestrutura 119 24,20%

Saneamento – água 94 19,10%

Agricultura 92 18,70%

Turismo 85 17,30%

Assistência social 81 16,50%

Educação 80 16,30%

Cultura 74 15,10%

Fonte: CNM

Áreas de atuação dos consórcios públicos
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Os caminhos negociados entre governos e 
União para recuperar a sustentabilidade das 
contas estaduais no curto e longo prazo

Em busca do equilíbrio

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O primeiro ano de gestão dos novos governos estadu-
ais não foi fácil. Em maior ou menor grau, nenhum 
escapou do desafio de equilibrar suas contas, dada 
uma trajetória de gastos insustentável, especialmen-
te pressionada pelas despesas com folha de servidores 
ativos e inativos.  

Da parte da União, muito foi colocado à mesa, mas 
pouco se consolidou em 2019. O projeto que incluiria 
estados e municípios na reforma da Previdência federal, 
conhecido como PEC Paralela (133/2019), passou pelo 
Senado mas virou o ano na Câmara. O Plano Mansueto 
(ou Plano de Estabilidade Fiscal – PEF), de socorro aos 
estados com nota C no índice do Tesouro que avalia a 
capacidade de honrar compromissos financeiros (Ca-
pag), também estacionou no Congresso. E o Plano de 
Recuperação Fiscal (RRF), que trata dos estados em cri-
se fiscal mais grave, ao qual Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Goiás são candidatos, passa por uma revisão 
estimulada pela experiência do Rio de Janeiro, único 
membro ativo do programa. O estado aderiu ao RRF 
em 2017, e desde então pôde congelar o pagamento do 
serviço da dívida com a União e de dívidas garantidas 
por esta, além de obter novas garantias para operações 
de crédito de R$ 8 bilhões. Em troca, teve de apresentar 
medidas de elevação de receita e cortes de despesa com 
impacto de R$ 94 bilhões até 2023. O programa vence 
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em setembro deste ano, prorrogá-
vel por mais 36 meses. Mas entre 
a negociação de compensações por 
descumprimento de vedações e a 
necessidade de revisão de metas e de 
extensão do prazo de retomada do 
pagamento da dívida, o governo do 
Rio negocia com a União a revisão 
da lei que rege o programa, o que 
estenderia as mudanças aos demais 
candidatos ao RRF (ver pág. 47).    

De concreto, em 2019 os esta-
dos brasileiros garantiram um alí-
vio vindo da receita extra da ces-
são onerosa do petróleo, da qual 
ganharam uma fatia de R$ 6,39 
bilhões – dos R$ 69,96 bilhões 
arrecadados no leilão. E avanços 
próprios, fruto da disposição de al-
guns governos de botar a mão na 
massa para arrumar a casa. Foi o 
que fizeram, por exemplo, Goiás, 
Rio Grande do Sul e mesmo o Cea-
rá – de situação fiscal mais confor-
tável, com Capag B –, que no final 
do ano aprovaram sua reforma da 
Previdência dos servidores civis. 
“Dessa forma, nos próximos anos 
conseguiremos ganhar capacida-
de de investimento”, diz Fernanda 
Pacobahyba, secretária da Fazenda 
do Ceará.

Em novembro, o governo federal 
abriu outra ambiciosa frente para 
fortalecer a engrenagem fiscal dos 
entes da Federação, registrada em 
três PECs – Emergencial, dos Fun-
dos Públicos e do Pacto Federativo 
(ver box) –, na melhor expressão do 
mote governamental “mais Brasil, 
menos Brasília”. Em linhas gerais, 
as PECs visam à redução de gastos 
obrigatórios, mais uniformidade às 
regras fiscais e clareza no aciona-
mento de gatilhos para mitigar cri-
ses, além de uma significativa alte-

ração da relação entre estados e a 
União. Manoel Pires, pesquisador 
associado da Economia Aplicada 
do FGV IBRE, traduz a iniciativa 
do governo como um giro radical 
na natureza desse vínculo. “Até 
agora, o que vimos foi uma relação 
construída a partir de tentativas de 
reestruturação de dívidas, com a 
contrapartida de medidas de ajuste 
fiscal para um reequilíbrio futuro”, 
descreve, indicando que dessa for-
ma o governo federal pavimentava 
uma sistemática para classificar 
a saúde fiscal dos estados e, com 
isso, definir seus limites na oferta 
de apoio. “Agora a proposta é, a 
partir da oferta de condições como 
a descentralização de recursos, des-
vinculações e alguns instrumentos 

de gestão, eximir a União da res-
ponsabilidade sobre a vida fiscal 
desses entes.” 

A extensão das PECs do Plano 
mais Brasil despertou sentimentos 
controversos. Renê Garcia, secre-
tário da Fazenda do Paraná, resu-
miu o lado positivo comparando 
a iniciativa ao Plano Real, por seu 
potencial de construção de estabi-
lidade de longo prazo. “Aliadas à 
reforma administrativa, essas PECs 
poderão mudar de verdade o am-
biente institucional do Brasil”, afir-
ma. Mas esse otimismo, corrobora-
do por outros secretários estaduais 
de Fazenda ouvidos pela Conjuntu-
ra, vem acompanhado de dúvidas 
e críticas. Entre as dúvidas está a 
capacidade dos estados de equa-

Principais medidas do  
Plano Mais Brasil:

PEC Emergencial – grupo de medidas temporárias (criando condições 

especiais por prazo de 2 anos)  e permanentes, com gatilhos para situações 

de crise que preveem redução de salário e jornada de servidores, limite 

para reajuste de salário mínimo, limites para benefícios fiscais.  

PEC do Pacto Federativo – prevê descentralização de recursos (royalties 

e salário-educação), tendo como contrapartida a renúncia às compensa-

ções da Lei Kandir; desvinculações (com exceção de taxas, doações, FPM, 

FPE e as constitucionais); desindexações de despesas obrigatórias em ca-

sos emergenciais; unifica mínimos constitucionais de saúde e educação; 

integra regras fiscais em todas as esferas de governo; cria Conselho Fiscal 

da República; extingue municípios com menos de 5 mil habitantes defici-

tários, acaba com aval da União a operações de crédito os entes subnacio-

nais que não sejam para operações com organismos internacionais.

PEC dos Fundos Públicos – prevê extinção da maior parte dos 281 fun-

dos públicos, que hoje somam R$ 220 bilhões parados, e os recursos, dire-

cionados para pagamento da dívida pública.
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por sua vez, consomem tempo de 
formulação, discussão de regula-
mentação e, em alguns casos, até 
novas PECs”, complementa Pires.

Luiz Claudio Rodrigues de Car-
valho, secretário da Fazenda do 
Rio, aponta o receio de, sem aval 
da União, o crédito ficar mais caro. 
“Taxa de juros tem a ver com ga-
rantia e, sem garantia da União, os 
bancos vão cobrar muito mais de es-
tados e municípios. O que significa 
dizer que ele está encarecendo todo 
o mercado de crédito do país”, diz. 
Garcia, do Paraná, pondera que é 
difícil saber qual o spread essa me-
dida de fato implicaria para o mer-
cado de crédito, e se inviabilizaria o 
pagamento de obrigações no longo 
prazo. Mas reconhece que o atual 
momento de juros baixos e ampla 
oferta de recursos dentro do siste-
ma financeiro privado poderia ser 
explorado de outras formas. “No 
Paraná (que tem Capag B) aca-
bamos de fazer uma captação de  
R$ 1,6 bilhão para investimentos 
na área de infraestrutura, meio 
ambiente e segurança pública a 15 
anos, a 116% do CDI. Essa taxa de 
captação é incrível”, diz. Para Gar-
cia, a conjuntura é propícia para 
buscar novos arranjos e ajudar os 
estados mais endividados. “Se a 
União fosse mais agressiva no que 
diz respeito à possibilidade de par-
ticipar de um pool de garantias, 
haveria espaço para refinanciar dí-
vidas passadas em condições muito 
boas, a taxas menores, seja através 
de condomínio de bancos, seja por 
ações individuais”, diz lembrando, 
entretanto, que no orçamento da 
União o volume de recursos para 
garantias a estados com Capag C 
está limitado a R$ 10 bilhões.  

cionar seus problemas financeiros 
e administrativos até 2026, data 
fixada pelo governo para o cesse 
de apoio a operações de crédito. 
Marco Aurelio Santos Cardoso, se-
cretário da Fazenda do Rio Grande 
do Sul, pondera que para garantir 
essa capacidade em um prazo tão 
curto, seria importante que o go-
verno demonstrasse empenho em 
outras frentes, como a aprovação 
da extensão da reforma da Previ-
dência dos servidores aos demais 
entes. “Alguns estados já aprova-
ram suas reformas, mas outros não, 
isso vai gerar heterogeneidade das 
condições previdenciárias”, diz, re-
forçando que a folha é o principal 
fator de desequilíbrio fiscal. “Pelas 
experiências anteriores, sabemos 
que simplesmente mandar recursos 
para estados sem ter ajuste garanti-
do é algo que não dá certo.”

Entre a lista de críticas, os secre-
tários apontam o fim do aval para 
empréstimos que não sejam os feitos 
com órgãos internacionais a partir 
de 2026. “Entendendo que esses 
entes não podem emitir moeda ou 
dívida, como vão se financiar? Por 
que estados com Capag A ou B não 
poderão mais recorrer ao BNDES, 
ao Banco do Brasil ou qualquer ou-
tro privado para fazer investimen-
tos? Não sei se isso faz sentido”, 
diz Cristiane Alkmin, secretária da 
Fazenda de Goiás. Cardoso ressalta 
que sequer está claro como ficará a 
situação dos estados aderentes ao 
RRF, que ainda podem estar sob re-
gras especiais, reestruturando suas 
dívidas. “É algo ainda sobre o qual 
precisamos conversar”, diz.

Em artigo desta edição, a pesqui-
sadora do FGV IBRE Vilma Pinto 
aponta que o uso de garantias da 

União pelos estados cresceu espe-
cialmente a partir de 2012, quando 
o governo abriu exceção e passou 
a dar aval para entes com Capag C 
e D, que em teoria não poderiam 
recebê-lo por sua baixa capacida-
de de pagamento. Vilma também 
aponta que, a partir de 2016, pas-
sou a ser recorrente a necessidade 
da União honrar garantias, totali-
zando R$ 18,4 bilhões até novem-
bro de 2019. Em estados como 
Maranhão, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul, todo ou quase todo 
crédito captado internamente pos-
sui aval da União. A pesquisadora 
aponta que, ainda que a medida 
do governo sinalize uma preocu-
pação correta, deveria-se entender 
melhor os motivos que levaram a 
essa situação. “O projeto não con-
templa o que substituirá esse siste-
ma. Se o governo espera que algo 
surja espontaneamente ou se vai se 
empenhar a criar uma alternativa, 
como uma lei de falência, ou dan-
do maior liberdade tributária para 
estados e municípios – coisas que, 

O atual momento de 

juros baixos e ampla 

oferta de recursos é 

propício para novos 

arranjos que ajudem os 

estados mais endividados, 

refinanciando dívidas
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“O que a gente quer é uma 
escada mais longa e suave”

Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho 
Secretário da Fazenda do Rio de Janeiro

Em 2019 o Rio correu o risco de ser 

expulso do Regime de Recuperação 

Fiscal (RRF). Como a secretaria tem 

equacionado essa situação?

Não há possibilidade de o estado 
sair do RRF. De fato, temos o des-
cumprimento de vedações – 33, con-
forme o Conselho de Supervisão do 
Regime de Recuperação Fiscal. Des-
sas, entretanto, 11 já estão em fase 
de compensação, ou seja, o estado 
já está oferecendo contrapartidas. 
Uma segunda parte dessa lista, te-
mos a convicção de que revertere-
mos, demonstrando que não houve 
o descumprimento; e ainda há outra 
parte que esperamos reduzir o va-
lor, por considerá-la superestimada. 
O mais importante é que já temos 
medidas compensatórias em valores 
que excedem nossa atual necessida-
de. As duas frentes de mais impacto 
são projetos aprovados na Alerj que 
trazem aumento de receita, e outro 
(aprovado em dezembro) de desvin-
culação de fundos, possibilitando ao 
tesouro do estado manejar melhor 
os recursos. Ambas somam R$ 2 bi-
lhões por ano, enquanto a compen-
sação que demandamos até agora 
soma R$ 150 milhões ao ano.  

O prazo dessa negociação vencia 
no final de novembro. Antes disso, o 

Conselho de Supervisão colocou em 
consulta pública uma minuta de re-
solução que regulamenta a forma de 
oferecer compensações, da qual par-
ticipamos. E pedimos a suspensão do 
prazo enquanto essa resolução não 
fica pronta – o que deve acontecer 
em fevereiro.

Além disso, vocês também pleiteiam 

mudanças na Lei no 159, que disci-

plina o RRF, para extensão do prazo 

de pagamento da dívida. Como vai 

essa negociação?

O que a gente quer é uma escada 
mais longa e suave – ponto que extra-
pola a necessidade individual do Rio, 
estendendo-se aos outros estados que 
solicitam adesão ao regime. Há ou-
tros dois itens específicos do Rio: a 
retirada de R$ 13 bi do estoque da 
dívida, referentes a quando o estado 
abriu mão de ações judiciais; e a ne-
gociação Bacen-Banerj. Quando hou-
ve a liquidação do Banerj, na década 
de 1990, esta foi feita em condições 
de taxas de juros menos benéficas ao 
estado que ao restante do país, e pre-
tendemos resolver isso agora. 

A partir da experiência do Rio, que 

outras medidas considera pertinen-

tes para os demais estados?

Um ponto é a questão das ve-
dações. Não defendemos que se-
jam retiradas, pois são focadas a 
impedir que o estado inche, mas 
questionamos a forma como as 
concessões são tratadas, de forma 
burocrática, custosa, trabalhosa. 
Dou um exemplo: no Rio, temos 
necessidade, obrigação, de fazer 
investimento na área de segurança 
pública. Contratamos mais agen-
tes, demos gratificações a policiais. 
É uma agenda do governador. O 
ideal seria que pudéssemos nego-
ciar medidas compensatórias antes 
mesmo de fazer a concessão. 

Outro ponto diz respeito às me-
didas de gestão que têm impacto fis-
cal. A Alerj já aprovou projetos que 
prevêem um impacto fiscal muito 
alto. Portanto, o esforço do estado 
no sentido do equilíbrio ficou muito 
maior do que uma mera compensa-
ção de despesas, e isso deveria ser 
considerado.

Mas há projetos ainda sem horizon-

te claro, como no caso das privatiza-

ções, correto?

Esse é outro ponto que podemos 
questionar. O que é privatizar? É 
vender? Não se pode manter a Ce-
dae como empresa pública e conces-
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sionar áreas de distribuição de água 
e coleta de esgoto? Esse é o modelo 
que estamos propondo para a Cedae. 
Podemos fazer isso? No meu enten-
der, não só podemos como devemos. 
Não sou obrigado a vender se tenho 
outro modelo que me permite levan-
tar até mais recursos do que se ven-
desse a empresa.

Mas será preciso honrar o emprés-

timo tomado com o BNP Paribas, 

para o qual a Cedae serviu de ga-

rantia (R$ 2,9 bilhões, acrescido de 

juros, com vencimento em dezem-

bro de 2020)...

Nossa principal medida em 2020  
será pagar esse empréstimo, indepen-
dentemente da concessão da Cedae. 

De onde virão os recursos? 

Vamos então falar das medidas 
mais estruturantes. Primeiramen-
te, desde 2019 viemos fazendo um 
grande esforço para o aumento da 
arrecadação tributária. Somente em 
medidas de combate à sonegação, 
foram mais de 50, com impacto em 
torno de R$ 1 bilhão. E outras tan-
tas continuarão acontecendo em 
2020. Isso é estruturante: o estado 
tem que arrecadar imposto. Não é 
royalty que paga conta, é imposto. 
Além disso, mudamos a tributação 
de vários setores, via decreto e via 
lei, visando dar competitividade, 
acabando com benefícios fiscais 
dados a uma ou poucas empresas. 
Dessa forma começamos a melho-
rar o ambiente de negócios, dar 
mais confiança, apoiando o cres-
cimento econômico do estado. Do 
lado da receita de royalties, tam-
bém reestruturamos a equipe de fis-
calização, e estamos firmando um 
termo de cooperação com a ANP 

para esse trabalho, pelo qual espe-
ramos um aumento de receita tam-
bém. E, do lado da despesa, desde 
o começo do governo fizemos um 
esforço para melhorar a gestão dos 
contratos, reduzindo custos indivi-
duais, contratando mais com me-
nos recursos.

De concreto, esse esforço nos 
permitiu pagar todas as folhas sala-
riais na data. Não há atraso em ne-
nhum segmento. O décimo-terceiro 
foi pago corretamente pela primeira 
vez desde 2014. E fechamos o ano 
sem nenhuma operação de crédito 
ou de recebíveis – pela primeira vez 
desde 2007. Também terminamos 
2019 pagando mais de 93% dos 
fornecedores contratados no ano, e 
pagamos R$ 3,4 bilhões de restos a 
pagar de anos anteriores. Portanto, 
reduzimos o estoque de obrigações 
do estado. A gente vai gerar restos 
a pagar, porque vamos cumprir os 
índices constitucionais de saúde e 
educação, mas como faltou recur-
so, o pagamento teve de ficar para 
o início de 2020. Você pode dizer: 
mas vocês ainda não estão pagando 
a dívida, e esse estoque está crescen-
do. Aí vem uma segunda etapa, em 
2020. Com mais equilíbrio fiscal, 
e contando com mais crescimento 
econômico, a gente começa a ter re-
cursos sobrando entre aspas e deixa 
de pagar conta para pagar endivida-
mento: vamos enfrentar o emprésti-
mo do BNP Paribas – de R$ 3,9 bi-
lhões em valores atualizados –, e o 
estoque de R$ 15 bilhões em restos 
a pagar. As medidas ainda não estão 
detalhadas, mas vamos buscar isso. 
O fato é que, independentemente do 
acordo do Ministério da Economia, 
a gente já está tomando as medidas 
que dissemos que faríamos. 

Das reformas administrativa e tri-

butária às PECs do Programa Mais 

Brasil, o governo tem apresentado 

medidas para a sustentabilidade 

fiscal dos estados no longo prazo. 

Qual sua avaliação?

A proposta de pacto federativo 
acerta em algumas coisas e erra em 
outras. Ela acerta quando coloca al-
gumas medidas que poderão trazer 
a redução dos gastos das despesas 
dos estados, como a desvinculação 
de fundos, com maior liberdade 
para aplicação dos recursos de 
acordo com o orçamento aprova-
do pelo legislativo. Hoje, para cada 
real de ICMS que arrecadamos, já 
temos comprometidos 72% des-
ses recursos. Isso significa que se 
eu tiver que cobrir um rombo de  
R$ 1 bi, terei que arrecadar mais 
de R$ 2 bi. Mas há uma crítica se-
vera: quando a União diz que não 
vai mais dar aval a partir de 2026, 
se eximindo de tratar da questão 
do endividamento de estados e mu-
nicípios, significa que as taxas de 
juros para captação de créditos vão 
crescer enormemente.

Outra questão importante é que, 
se o discurso do governo é correto 
ao dizer que precisamos de mais Bra-
sil e menos Brasília, o equilíbrio do 
país virá de estados e municípios com 
receita tributária própria. A União 
não pode continuar abocanhando a 
maior parte dos recursos tributários 
do país, deixando pouco para estados 
e municípios. Isso precisa mudar, mas 
ainda não está acontecendo. Discuti-
mos reforma tributária, mas em 2019 
a União lavou as mãos. É importante 
que ela passe a pensar essa reforma 
como uma das ações necessárias para 
o reequilíbrio fiscal de estados e mu-
nicípios. (S.M.)  
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“Ainda teremos vários 
anos de ajuste”

Marco Aurelio Santos Cardoso  
Secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul

Como o estado tem avançado no 

programa de reformas?

Nossa frente é formada de propos-
tas que alteram a Previdência do RS 
para civis e militares, e os estatutos 
de servidores civis e militares de for-
ma geral. Também buscamos a revi-
são dos estatutos das duas áreas com 
maior contingente de servidores, que 
são magistério e segurança. O go-
verno fez um longo caminhar para 
discussão dessas matérias, e temos 
uma expectativa positiva para sua 
votação. (Dia 18 de dezembro foi 
aprovado o PLC que altera a Previ-
dência de servidores civis; também 
foi retirado o regime de urgência dos 
demais projetos do pacote.)

Como se distribui o impacto fiscal 

que esperam com o conjunto de 

medidas, de R$ 24,5 bilhões em 

dez anos?

O maior impacto é com a refor-
ma da Previdência, que representa 
cerca de R$ 17 bilhões. Além de 
adotarmos as alterações da refor-
ma federal, como para tempo de 
contribuição, propomos também 
um aumento progressivo da contri-
buição dos servidores (7,5% para 
salários até R$ 998 a 22% para 
salários acima de R$ 39 mil). No 

caso dos inativos que hoje pagam 
somente acima do teto do INSS, a 
contribuição passaria a incidir aci-
ma do salário mínimo, tal como 
é permitido pela recente Emenda 
Constitucional. A segunda maior 
economia vem da reforma transver-
sal dos servidores, principalmente 
concentrada na contenção do au-
mento vegetativo da folha gerado 
por quinquênios, triênios, que fa-
zem com que a despesa de pessoal 
aumente sempre num ritmo muito 
acima da inflação. 

Queremos submeter nosso plano 
formalmente para adesão ao Regi-
me de Recuperação Fiscal (RRF) 
quando todos os esforços estive-
rem concluídos. Neste momento, 
o governo federal tem discutido 
uma possível alteração na lei do 
regime, com base na experiência 
com o Rio, e acho que até a nossa 
adesão está um pouco atravessada 
por essas discussões. Mas a nossa 
posição é de que poderíamos aderir 
ainda no modelo atual. Já temos a 
liminar de suspensão do pagamen-
to da dívida desde 2017, mas para 
nós seria melhor aderir o mais ur-
gente possível, porque entendemos 
que já construímos uma proposta 
de plano robusta. 

Com base no que tem observado da 

experiência do Rio de Janeiro, que 

pontos gostaria de ver reformula-

dos na Lei do RRF?

Quando vemos o tamanho dos défi-
cits de alguns estados, um horizonte 
mais longo, de retomada gradual, 
pode ser vantajoso para todos. Acho 
ainda que a lista de condições obri-
gatórias e vedações pode ser adap-
tada de forma que tenha um pouco 
mais de flexibilidade – no sentido de 
que a lei deve servir a governos di-
ferentes, com situações particulares 
meritórias de serem equacionadas. 
Outro ponto é o tratamento da dívi-
da com outras instituições, que acho 
que também poderia ganhar um 
alongamento paralelo ao da União. 

Qual sua avaliação do pacote de 

PECs do Programa Mais Brasil?

Acho que ela procura atacar situ-
ações que são fáticas. O share dos 
estados na arrecadação nos últimos 
30 anos caiu, enquanto o da União e 
municípios subiu, e além disso temos 
orçamento extremamente engessado. 
Quando somamos vinculações, distri-
buição a outros poderes, despesas de 
custeio, a margem de contingencia-
mento é mínima. Sem contar que os 
estados já não investem nada. Nesse 
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sentido, acho que a proposta do go-
verno como um todo é oportuna. 

Outro ponto importante é a 
questão dos incentivos fiscais, que 
são uma política pública como ou-
tra qualquer: precisam ter boa go-
vernança, transparência e avaliação 
de impacto, senão não se sabe se 
aquele recurso que está sendo gas-
to ou dispensado de arrecadar está 
dando retorno. Mas a proposta é 
extremamente extensa, e talvez haja 
situações que tenham que ser rever-
tidas. A questão do crédito aos esta-
dos a partir de 2026, por exemplo, 

dependerá muito do que acontecerá 
nesses seis anos. Não sei exatamen-
te o que está por trás dessa data 
fixada, e vedar a oferta de contra-
garantias talvez seja uma medida 
forte demais. Mas são questões que 
o debate legislativo vai tratar. 

Nas conversas que têm tido no Mi-

nistério da Economia, há indicação 

de como ficariam, no caso de apro-

vação das PECs do Brasil Maior, os 

aderentes ao RRF?

Tanto o RRF quanto o projeto do 
PEF (conhecido como Plano Man-

sueto) transbordarão além desse 
prazo, mas são questões que ainda 
deverão ser esclarecidas. A situação 
do setor público brasileiro subna-
cional, em especial dos estados, é 
muito grave, e ainda teremos vá-
rios anos de ajuste. O importante é 
que, em paralelo, haja uma agenda 
de investimento e desenvolvimento. 
Por isso é preciso avançar em pri-
vatizações, concessões, revisão de 
ambiente de negócios, reforma tri-
butária. Se não há atividade econô-
mica gerando emprego, a agenda de 
ajuste não se sustentará. (S.M.)  

“Estamos preocupados em 
arrumar a casa de fato”

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt 
Secretária de Economia de Goiás

Qual o balanço fiscal de 2019?

Todos os projetos de lei que encami-
nhamos foram aprovados pela as-
sembleia legislativa no final do ano, 
entre eles os da reforma da previdên-
cia, do estatuto do servidor e do ma-
gistério – que em 2020 gerarão uma 
economia estimada em R$ 500 mi-
lhões –, redução da renúncia fiscal, 
e um novo licenciamento ambiental 
que vai facilitar a entrada de novos 
investimentos. Também aprovamos 
uma ampla reforma na Universidade 

do Estado de Goiás, incorporando-a 
dentro das vinculações de educação. 
E, na educação, também estamos 
promovendo uma forte reorganiza-
ção, com mais de cem escolas que 
serão fechadas pela relação custo-
benefício, devido ao baixo número 
de alunos, além da unificação de 
currículos.

Mas você me pergunta por 2019. 
Por um lado, nossas contas melho-
raram e já apontam a um superávit 
de R$ 3,2 bilhões. O problema é que 

esse número precisa ser contempo-
rizado com o tamanho dos restos a 
pagar que temos, com o uso de re-
cursos de depósitos judiciais da or-
dem de R$ 1,8 bilhão, e com o fato 
de termos suspenso o pagamento do 
serviço da dívida desde julho. Se le-
varmos isso em conta, veremos que 
os números ainda são ruins. Saímos 
de um déficit de R$ 6 bilhões em 
2019 para R$ 3,5 bilhões na LOA 
de 2020. É uma situação que conti-
nua desafiadora.
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Qual a expectativa para a entrada 

de Goiás no Regime de Recupera-

ção Fiscal (RRF)?

A entrada para o RRF continua ne-
cessária, para podermos ter uma 
margem fiscal de aproximadamente  
R$ 210 milhões por mês, que é quan-
to pagamos de serviço da dívida. 
Hoje contamos com a liminar, mas 
precisamos garantir essa suspensão 
por mais tempo para ajustar o fluxo 
de caixa. Ainda temos 87% da recei-
ta líquida do tesouro comprometidos 
com o pagamento da folha de ativos 
e inativos. Somando dívida e preca-
tórios, esse percentual sobe ainda 
mais. Não temos margem para fazer 
investimento e política pública para 
os 7 milhões de goianos. Em 2019, o 
que fizemos foi graças a transferên-
cias federais. Além disso, precisamos 
obter crédito para fazer os ajustes 
necessários no estado, como planos 
de demissões voluntárias (PDVs) e 
liquidação de empresas. 

Aprovamos todas as leis que eram 
necessárias para a adesão, exceto 
a de privatização da companhia de 
saneamento (Saneago), para a qual 
estamos abrindo um IPO. Temos os 
demais requisitos, incluindo as leis 
para privatização de cinco empresas, 
que proíbem o leilão de restos a pagar 
e o uso de depósito judicial. Encami-
nhamos os cenários base e ajustado, 
e estamos esperando o parecer da 
Secretaria do Tesouro. Se na revisão 
do RRF for flexibilizada a questão da 
privatização – que também interessa 
a Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
–, estará tudo pronto. Estamos preo-
cupados em arrumar a casa de fato. 

Qual o diferencial da nova política 

de incentivos fiscais que o estado 

pretende implantar?

O programa atual envolve uma bu-
rocracia tremenda. O empresário tem 
que percorrer várias secretarias, e 
isso às vezes durava dois anos. Com 
o Progoiás, nosso objetivo é de encur-
tar esse prazo. Se definimos que que-
remos dar um incentivo fiscal, isso 
acontecerá em um prazo entre 30 e 
60 dias. Esse projeto está sendo dis-
cutido com o setor privado, e espera-
mos aprová-lo em 2020. 

Hoje o governo tem sinalizado o 

interesse em colaborar para o equi-

líbrio fiscal dos entes por meio de 

propostas de reforma. Como avalia 

essas iniciativas?

Estamos tão focados em nosso pro-
grama de reajuste que ainda não ava-
liamos detalhadamente as três PECs 
do Programa Mais Brasil. Mas em 
nossas conversas tive a oportunida-
de de debater vários pontos com o 
Tesouro, de coisas que podem cola-
borar para uma melhor gestão fiscal 

dos estados. Por exemplo, de que o 
conceito de Receita Corrente Líquida 
(RCL) usado na Lei de Responsabili-
dade Fiscal é amplo demais, e deveria 
ser substituído pela receita líquida do 
tesouro estadual. O limite de 60% da 
RCL com gasto de pessoal é muito 
amplo quando se compara ao que o 
governador tem para gastar de fato. 
Em Goiás, essa relação – que hoje 
está em 64% da RCL – aumenta para 
87% quando observada como receita 
líquida do tesouro. 

Também tem a questão das regras 
fiscais. Elas são muito importantes, 
mas precisam ser críveis, factíveis, 
ao mesmo tempo em que não podem 
ser tão fáceis de serem cumpridas. 
Por exemplo, considero que o prin-
cípio do teto de gastos que temos 
no estado é ruim, de não gastar em 
um ano mais do que no ano anterior 
mais inflação. Quando minha receita 
corrente líquida aumenta – este ano, 
cresceu 12% – minhas vinculações 
sobem também, independentemen-
te de quanto foi a inflação. Então o 
teto de gastos tem que ser feito com 
base em despesas que se pode con-
trolar. Em 2019 provavelmente vou 
extrapolar o teto de gastos porque 
tive aumento de receita maior do 
que a inflação. É impossível cumprir. 
Então, para que serve? 

Outro tema sobre o qual tenho 
me posicionado é que, para entrar 
no RRF, muito mais importante que 
privatizar – que certamente gera 
eficiência para o estado – é fazer 
reforma da Previdência, que não 
está dentro dos requisitos da Lei do 
RRF. Se não está lá, então não esta-
mos atacando as causas. É a refor-
ma da Previdência e do estatuto dos 
servidores que vão me ajudar nos 
próximos anos. (S.M.)  

Para Goiás, a entrada 

para o Regime de 

Recuperação Fiscal abrirá 

uma margem de R$ 210 

milhões mensais, com os 

quais o estado pretende 

ajustar o fluxo de caixa 
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“As três PECs vão mudar 
o ambiente institucional 
do Brasil”

Renê Garcia Júnior 
Secretário da Fazendo do Paraná

Sob a perspectiva fiscal, como o es-

tado fechou 2019?

Em 2019 tivemos de promover ajus-

tes fortes para cumprir obrigações, 

mas honramos salários, e inclusive 

restos a pagar de exercícios ante-

riores de quase R$ 600 milhões. 

Mas não quer dizer que a situação 

de médio prazo seja confortável. 

As despesas com pessoal já chega-

ram no limite prudencial. O Para-

ná aprovou em dezembro uma re-

forma da Previdência idêntica à do 

governo federal, com o excludente 

de que em vez de o piso básico para 

as alíquotas de 14% ser um salário 

mínimo, aqui foi fixado em três. 

Isso representará uma economia de  

R$ 350 milhões a R$ 380 milhões 

em 2020. Também pretendemos en-

caminhar, este ano, um projeto de 

mudança na contratação de quadros, 

permitindo a terceirização. Com isso 

esperamos uma economia de 8% a 

10% nos gastos de custeio.

Como avalia o impacto das PECS do 

Programa Mais Brasil para o equilí-

brio de longo prazo dos estados? 

No geral, as três PECs encaminhadas 

são extremamente positivas, espe-

cialmente com mais flexibilidade no 

orçamento com outros poderes (Ju-

diciário e Legislativo) e nas despesas 

de educação e saúde. No Paraná, nos 

últimos oito anos, 420 mil jovens 

deixaram de ser jovens, e ingressa-

ram 320 mil idosos, o que mostra a 

importância dessa complementarie-

dade entre educação e saúde.

Considera que o princípio da PEC 

do Pacto Federativo de descentra-

lizar receitas de um lado e eliminar 

a responsabilidade da União de ou-

tro – como na proposta de fim de 

aval para crédito – traz riscos?

Isso dá certa insegurança para esta-

dos e municípios, pois a União está 

passando a responsabilidade para os 

entes federativos sem lhes dar con-

dições de longo prazo, centrada em 

suas próprias questões. A reforma 

tributária é um exemplo. Se vinga 

a proposta de um imposto federal 

unificado, os estados temerão uma 

perda de base tributária esvaindo as 

receitas, principalmente de ICMS, 

que hoje é um imposto em forte de-

clínio de arrecadação. Então essa si-

nalização da União em 2019 de não 

ser parceira em uma reforma tribu-

tária gera insegurança muito forte 

para os estados. Primeiro, porque a 

industrialização está passando por 

uma crise no Brasil. Além disso, a 

economia digital já é uma realida-

de, e ainda não se incluiu nas pro-

postas de reforma o que fazer com 

esse novo ambiente, onde existe um 

conflito entre estados e municípios: 

enquanto os municípios entendem 

que essa economia está na área de 

serviços, o que geraria ISS, os esta-

dos entendem que é uma modulação 

do ambiente de comercialização de 

mercadorias, portanto seria enqua-

drada como uma forma de comér-

cio. Por isso a criação de um IVA 

ampliado é tão importante. 

Há várias propostas de reformas 

à mesa, cuja miríade de possibili-

dades de aprovação dificulta uma 

análise de impacto. Considera que 

isso possa gerar insegurança para 

os investimentos?

Hoje no Paraná há um volume de 

investimentos privados como nunca 

houve. Nossa estimativa é de que 

tenhamos fechado 2019 com R$ 20 

bilhões em novos investimentos, e 

que no ano que vem tenhamos algo 
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semelhante. Há uma entrada de di-

nheiro muito grande na ampliação 

de plantas, em infraestrutura logís-

tica, em concessões. Isso é fruto de 

uma expectativa positiva, da credi-

bilidade do estado por uma situação 

fiscal confortável, a pela ação do 

governo não interferir no ambiente 

de negócios. 

Mas hoje no Brasil temos 14 de 

27 estados com problema, então 

uma parte substantiva da Federação 

está sendo questionada. A reforma 

da Previdência veio na direção cor-

reta. Uma reforma tributária que 

simplificasse impostos e aumentasse 

a base de tributação faria com que 

a trajetória de arrecadação dos es-

tados, que é frágil, melhorasse ao 

longo do tempo. Mas sem uma polí-

tica rígida de controle e avaliação do 

gasto público, nada disso é susten-

tável. Então, a reforma administra-

tiva não pode ser deixada de lado, e 

precisa vir criando uma nova moda-

lidade de servidor público. A relação 

do estado com as pessoas que pres-

tam serviços tem que ser baseada em 

critérios muito mais de mercado do 

que fixos. Como a economia está 

mudando muito, em especial com a 

digitalização, possivelmente daqui a 

“Deveríamos debater como 
tornar o serviço público 
melhor”

Fernanda Pacobahyba  
Secretária da Fazenda do Ceará

Qual o foco de sua gestão fiscal 

em 2019?

O Ceará já possui uma cultura de 
austeridade fiscal que dá tranqui-
lidade para quem assume a pasta 
da Fazenda. Temos um comitê que 
reúne as principais secretarias em 
termos de despesas de estado, o 
que favorece a negociação quanto 
a controle de gastos, especialmente 
de pessoal. Como temos um com-

promisso sério com o investimento 
público, esse controle é fundamen-
tal. Em dezembro, aprovamos a re-
forma da Previdência, com alguns 
parâmetros diferentes da realizada 
pelo governo federal, relativizan-
do itens como o pedágio dentro da 
regra de transição. Com isso, espe-
ramos uma economia em torno de  
R$ 600 milhões no aporte ao défi-
cit previdenciário até 2022 – que, 

sem a reforma, deveria crescer  
R$ 800 milhões. E, dessa forma, ga-
nhar capacidade de investimento. 

Temos tomado várias medidas 
para reduzir a sonegação e a infor-
malidade, que tem gerado reflexos 
na percepção da população, além 
de melhorar o ambiente negocial 
do estado. Buscamos capitalizar a 
boa gestão fiscal gerando sinergia 
para as empresas que pretendem se 
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dez anos a necessidade de alocação 

de servidores em determinada área 

possa ser menor. Por exemplo, com o 

monitoramento online, de pacientes, 

ou aulas transmitidas pela internet. 

Em um ambiente de mudanças como 

esse, não dá mais para fazer concur-

so e alocar uma pessoa por 25 anos, 

30 anos numa atividade e mantê-la 

outros 20 como inativo. Assim, se-

rão as três PECs que vão mudar de 

verdade o ambiente institucional do 

Brasil, aliadas à reforma administra-

tiva. É parecido com o Plano Real, 

criando fundamentos para uma esta-

bilidade de longo prazo. (S.M.)  
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instalar no Ceará, com um ambien-
te mais favorável ao consumo e à 
produção. Também temos buscado 
estudar forma de rever e dar mais 
racionalidade aos benefícios fiscais. 
No Nordeste, o Ceará é o segundo 
estado com menor receita corrente 
líquida (RCL) per capita, perdendo 
apenas para o Maranhão. Temos 
mais de 1 milhão de cearenses vi-
vendo abaixo da linha da extrema 
pobreza. Então precisamos maxi-
mizar a arrecadação e melhorar 
o nível de qualidade do ambiente 
de negócios do estado, para atrair 
mais com menos benefício fiscal. 
Estamos inclusive organizando um 
encontro de secretários de Fazenda 
do Nordeste, entre final de janeiro 
e começo de fevereiro, para deba-
ter esse tema. Benefícios fiscais são 
necessários, mas não podemos ali-
mentar um ambiente autofágico. 

Desse encontro deve sair alguma 

proposta para a reforma tributária?

Quando se trata de reforma tribu-
tária, vemos um debate como se o 
Brasil fosse um só. Mas quem pensa 
numa reforma tributária tomando 
São Paulo como base não represen-
ta a realidade do país. Precisamos 
ter uma reforma muito bem afina-
da, debater no Congresso qual re-
torno teremos ao abrir mão de be-
nefícios, qual será a possibilidade 
de atrair empresas via subvenções. 
São questões sérias, determinantes 
para nossa economia. 

Qual sua avaliação sobre as PECs do 

Programa Mais Brasil?

Tem aspectos bons, especialmente 
no tocante ao rigor fiscal. E algu-
mas medidas que a gente precisa 
aprofundar, e certamente o Con-

gresso será o palco perfeito para 
isso. A própria equipe econômica 
que gestou grande parte dessa pro-
posta sabe que alguns pontos são 
polêmicos e demandam discussão. 

Um dos temas que me preocupa 
é a qualificação do serviço público. 
Vemos um movimento de contesta-
ção sobre falta de qualidade, pro-
postas de corte de jornada e salários, 
quando também deveríamos debater 
como tornar o serviço público me-
lhor. Esse tema não está à mesa, so-
mente o foco fiscal. Se um dos gran-

des reclamos da sociedade é termos 
uma alta carga tributária para uma 
qualidade dos serviços públicos que 
não é compatível, resolverá cortar? 
Ou os servidores ficarão cada vez 
mais desmotivados? O Ceará é o 
quarto estado com maior desigual-
dade do país, com uma população 
que carece de serviços públicos es-
senciais. São decisões que impactam 
diretamente quem mais precisa.

O Ceará é um dos estados com maior 

percentual de dívida garantida pela 

União como percentual da receita 

líquida. Como avalia a proposta do 

governo de limitar esse aval?

É uma medida negativa. Sabemos 
que o custo das operações de crédi-
to que tomamos está conectado di-
retamente ao aval dado pela União. 
Em 2019 fomos o primeiro estado 
em investimento público com base 
na RCL. Acreditamos firmemente 
que esse investimento gera sinergia 
e impacta positivamente toda a po-
pulação. Em 2020, deveremos inves-
tir R$ 2 bilhões, e boa parte desse 
montante tem aval da União. Se essa 
medida passar, fatalmente aumenta-
rá o custo das operações de crédito, 
o que é ruim para os estados.

Hoje temos estados em situação 
fiscal muito difícil, mas mesmo os 
que têm Capag A e B (indicador de 
capacidade de pagamento calcula-
do pelo Tesouro) não estão folga-
dos para investir. Além disso, os 
entes que hoje possuem uma situ-
ação fiscal mais crítica – que não 
é o caso do Ceará –, por mais que 
melhores sua gestão nos próximos 
anos, dificilmente conseguirão so-
lucionar todos os seus problemas 
até 2026. São déficits muito altos. 

Qual a agenda da secretaria para 

2020?

Continuaremos insistindo na ques-
tão da sonegação e da informa-
lidade,  na revisão dos benefícios 
fiscais, e no esforço de aprimorar 
a qualificação dos gastos em cada 
secretaria. E, no âmbito nacional, 
estou engajada diretamente na dis-
cussão da reforma tributária que, 
reforço, é determinante para a eco-
nomia do Ceará. (S.M.)  

Em 2020, o governo do 

Ceará estima realizar 

investimentos públicos 

da ordem de R$ 2 

bilhões. Boa parte desse 

montante virá de crédito 

com aval da União 
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A Lei Complementar no 101 de 2000, 
chamada de Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), permite a concessão de 
garantias financeiras ou contratuais. 
No caso das garantias contratuais, a 
União, por exemplo, pode conceder 
garantias de operações de crédito aos 
demais entes da Federação – estados 
e municípios – e às empresas estatais.

Apesar de existir um demonstra-
tivo no Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF)1 detalhando as garantias con-
cedidas pela União e as respectivas 
contragarantias recebidas, esse as-
sunto era pouco debatido e explo-
rado. Contudo, com a forte expan-
são nos contratos de operações de 
créditos com garantias da União, 
sobretudo, para mutuários que 
apresentavam risco elevado de não 
honrarem os contratos garantidos,2  
esse assunto voltou a ganhar mais 
destaque; primeiro com o texto para 
discussão do IBRE3 que analisava e 
alertava para o risco da expansão 
dessas garantias, e anos depois (em 
2016) com as primeiras edições dos 
boletins de garantias e de honras de 
garantias do Tesouro Nacional.4

Cumpre destacar que em 2016 
– ano em que o Tesouro Nacional 
aumentou a transparência das ga-

rantias –, a União teve que honrar 
R$ 2,4 bilhões de garantias conce-
didas, sendo R$ 2,2 bilhões apenas 
do estado do Rio de Janeiro. Impor-
ta destacar ainda que entre 2005 e 
2015, a União não precisou honrar 
nenhum contrato garantido, mas a 
partir de 2016 passou a ser recor-
rente a honra de garantias (totali-
zando R$ 18,4 bilhões até novem-
bro de 2019), e, em muitos casos, 
sem execução de contragarantias.5

Para driblar esta situação, o go-
verno aposta em uma modificação 
na legislação,6 agora na Constitui-
ção Federal, ao proibir que a União 
conceda garantia para operações de 
crédito internas. Contudo, conhecer 
a composição das operações de cré-
dito dos governos subnacionais e das 
garantias dadas pela União a estes 
entes, é crucial para fazer uma ava-
liação desta proposta de governo.

Assim, este artigo pretende atuali-
zar as informações presentes no texto 
para discussão do FGV IBRE: “A ex-
pansão acelerada das garantias pelo 
Tesouro Nacional”, dando destaque 
para as operações com estados e mu-
nicípios. Além disso, também será 
apresentado o peso das operações de 
créditos com garantia da União no 

Revisitando as garantias 
da União

Vilma da Conceição Pinto

Pesquisadora do FGV IBRE
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via regra de excepcionalidade, para 
entes que não tinham nota de capa-
cidade de pagamento elegível para 
celebrar novas operações de crédi-
to; e, conforme alertado no artigo 
do FGV IBRE, “o risco de bailouts 
e de uma crise fiscal preocupa cada 
vez mais face ao magro resultado fis-
cal primário de estados e municípios 
– além do fraco resultado da pró-
pria esfera federal” (Pinto, Barros e 
Afonso, 2014). 

total de operações de crédito (garan-
tidas ou não) dos estados.

O processo de expansão mais ace-
lerado das garantias da União teve 
início marcado a partir de 2011/2012 
– gráfico 1 –, concomitante ao perío-
do em que houve edição da portaria 
número 306/12 do Ministério da Fa-
zenda7 que criava uma regra de ex-
cepcionalidade permitindo a conces-
são de garantia para entes com rating 
“C” ou “D”.8 Somente em 2011 e em 
2012, a União concedeu, em garantias 
internas e externas, R$ 14,4 bilhões 
via regra de excepcionalidade, sendo 
o estado do Rio de Janeiro o mais 
beneficiado com a regra, recebendo 
garantia da União no valor total de  
R$ 8,2 bilhões, equivalente a 57,2% 
do total garantido via exceção.

Mas, mesmo com essa expansão, 
o limite máximo para concessões de 
garantias da União estava sendo res-
peitado com folga. A resolução do Se-
nado Federal no 48/2007 define que a 
União só pode conceder garantias até 
o limite máximo de 60% da Receita 
Corrente Líquida (RCL), de modo 
que, caso a União ultrapasse este valor, 
ela fica impedida de dar aval para no-
vas operações de créditos. A partir de 
2011/12 a União começou a ampliar 
de forma acelerada a concessão de ga-
rantia de modo que o volume saiu de 
17,5% da RCL em 2010 e alcançou 
45,3% da RCL em 2015. A partir de 
2016 houve uma redução nas opera-
ções garantidas pela União, chegando 
ao final do segundo quadrimestre de 
2019 em 34,3% da RCL – gráfico 2.

Embora dentro do limite máxi-
mo para concessão de garantias, as 
operações autorizadas pela União, 
sobretudo para estados e municí-
pios, apresentavam elevado risco. 
Isso porque a União concedeu aval, 

Detalhando os dados dos estados 
para o segundo quadrimestre de 2019, 
é possível notar que as operações de 
créditos garantidas pela União foram 
majoritariamente nas operações ex-
ternas, mas quando olhamos estado 
a estado, notamos que em algumas 
unidades federadas boa parte ou qua-
se a totalidade do crédito garantido 
pela União foi realizado nas opera-
ções com bancos nacionais – gráfico 
3. Mas isso nem sempre foi assim, 

Fonte: RGFs da União. Elaboração própria. *2019 até 2o quadrimestre.

Gráfico 1 Total de garantias e contragarantias de valores
R$ bilhões
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Gráfico 2 Concessão de garantias pela União 
Em % da RCL
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até 2010, as garantias da União para 
as operações internas não chegavam 
nem a 10% do total garantido.

Ainda mais grave é quando olha-
mos para o estoque das concessões 
de garantias da União aos estados 
em proporção do total da dívida 
contratual estadual (garantida ou 
não). Observa-se, a partir do gráfico 
4, que em muitos estados, sobretudo 
aqueles com situação fiscal delicada, 
como RS, RJ e MG, que possuem ra-
ting “D”, o peso das operações de 
crédito no total da dívida contratual 
é muito abaixo dos 50%.

É importante destacar que mes-
mo no atual cenário de recorrentes 
honras de garantias e situação fiscal, 
tanto subnacional quanto federal 
fragilizada, a União continua con-
cedendo garantias para estados com 
rating “C” ou “D”. Este ano a União 
autorizou a concessão de garantia no 
valor de US$ 35 milhões para o es-
tado do Maranhão que possui nota 
“C”. Também houve concessão de 
garantia para operação de crédito ex-
terno no valor de US$ 44,9 milhões 
para o Piauí, que, apesar de possuir 
nota “B”, está bloqueado até feverei-

ro de 2020 para receber novas garan-
tias, devido ao atraso de pagamento 
ocorrido em 2018, fazendo com que 
a União tivesse que honrar os com-
promissos assumidos pelo estado.

Em um primeiro olhar, a propos-
ta do governo parece ir no sentido 
correto, ao tentar retornar a estru-
tura de garantias que existia antes 
de 2011, contudo, também é preciso 
analisar de forma individualizada e 
investigar as origens dos problemas 
atuais – exageradas e extravagan-
tes exceções que contribuíram para 
agravar o quadro fiscal. Assim, 
percebe-se que estes problemas não 
serão resolvidos apenas com o fim 
das concessões de garantias para 
operações internas. 

1Instrumento de transparência da gestão fiscal 
instituído pela LRF, que abrange a execução dos 
limites e metas fiscais dos quais trata a LRF.

2Ver: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria 
do Tesouro Nacional. Portaria no 306, de 10 de 
setembro de 2012. Disponível em http://bit.
ly/1gqbaVH.

3Para detalhes ver: Pinto, V. C.; Barros, G. L.; 
Afonso, J. R. R.; A expansão acelerada das garan-
tias pelo Tesouro Nacional. Texto para discussão 
IBRE. FGV IBRE. Fevereiro de 2014. Disponível 
em: goo.gl/T7IzTQ.

4Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.
gov.br/-/relatorios-garantias-e-contratacoes-
diretas. 

5GO, MG, RS e AP conseguiram liminares do STF 
impedindo a União de executar contragaran-
tias; já RJ está inserido no Regime de Recupe-
ração Fiscal (Lei Complementar no 159/2017).

6Ver Proposta de Emenda à Constituição no 
188/2019. 

7Atual Ministério da Economia.

8Para ser elegível a receber garantia da União, 
o rating do ente federado deve ser “A” ou “B”. 
Cumpre destacar que em 2015 a metodologia 
de apuração do rating (conhecido como ca-
pacidade de pagamento – Capag) sofreu uma 
alteração, mas os critérios de elegibilidade per-
manecem os mesmos. 

Gráfico 3 Composição % das dívidas estaduais  
garantidas pela União

Posição no segundo quadrimestre de 2019

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração própria.
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Gráfico 4 Dívida garantida pela União
Em % da dívida contratual - 2o quad. 2019
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O segmento de downstream no Bra-
sil está passando por um momento 
de reformulação profunda, quando o 
agente até então dominador, a Petro-
bras, por pressão do órgão antitruste 
(Cade) decide vender oito de suas 17 
refinarias. Esse movimento abre opor-
tunidades para investimentos privados 
no setor, à medida que a estatal ofere-
ce este espaço orientada pelo acionista 
controlador, o Estado. O mercado de 
refino poderá, em breve, ter metade da 
sua capacidade instalada nas mãos da 
iniciativa privada, algo que só ocorreu 
no início da indústria de óleo e gás no 
país, na década de 1950. Esse arranjo 
com múltiplos players no setor divide o 
risco, os investimentos e, obviamente, 
o lucro. Ao mesmo tempo é necessário 
que o agente regulador e os órgãos de 
controle e planejamento energético es-
tejam atentos às mudanças em curso, 
para que os investimentos ocorram. 
É preciso ter clareza de que estamos 
saindo de um monopólio estatal for-
temente controlado para oligopólios 
regionais, que necessitam igualmente 
de observação e controle constante.

Quando a Petrobras foi criada em 
1953, o refino de petróleo entrou no 
rol de atividades que constituiria mo-
nopólio da empresa. Com o passar 
dos anos, ela ficou com a responsa-

bilidade de construir novas refinarias 
no país, conforme o consumo por 
combustíveis aumentasse. E assim 
o fez. A estatal montou um comple-
xo esquema logístico para atender 
à demanda em um país continental. 
Quando o monopólio legal foi que-
brado pela Lei no 9.478 em 1997, 44 
anos depois de ser instituído, o resul-
tado era: a empresa com 11 refinarias 
(98% da capacidade instalada de 
refino), dezenas de navios, terminais 
marítimos e terrestres, milhares de 
quilômetros de dutos, ativos de tan-
cagem, entre outros ativos logísticos. 
A estatal se tornou uma gigante da 
área de óleo e gás, que cresceu apoia-
da nas atividades de refino e distri-
buição. A abertura do setor sempre 
teve como desafios as seguintes ques-
tões: como um ente externo ingressa-
ria no refino de petróleo no país se a 
estatal é proprietária de praticamente 
toda a infraestrutura envolvida nas 
atividades? Como concorrer em um 
mercado em que seu principal con-
corrente detém 98% do mercado há 
décadas? Atrair investidores privados 
neste contexto se mostrou algo bas-
tante difícil nos anos seguintes. Ainda 
que por lei não houvesse mais impe-
dimentos, a barreira de entrada ainda 
era muito grande.

Os desafios do  
downstream nacional

Fernanda Delgado
Professora e coordenadora de  

pesquisa da FGV Energia

Marcelo Gauto
Químico Industrial,  

Especialista em Óleo e Gás
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A venda das refinarias da Petrobras, 
ora em curso, cumpre vários papéis, 
os quais destacam-se: afastar o risco 
governamental de ingerência sobre os 
preços dos combustíveis, trazer ganhos 
de eficiência diante da competição e 
a atração de investimentos privados 
para o setor. Cada um destes três itens 
merece algumas ponderações.

Mais concorrência
Sendo a Petrobras um monopolista de 
fato, com 98% da capacidade de refi-
no, e tendo o governo federal como 
controlador da empresa, há sempre 
um risco muito grande de interferên-
cia na política de preços da compa-
nhia, algo que ocorre com maior ou 
menor frequência desde sua criação. 
A ocorrência mais recente e evidente 
disso se deu de 2010 a 2014, quando 
a estatal acumulou um prejuízo esti-
mado de dezenas de bilhões de dólares 
com o subsídio à gasolina e ao diesel, 
visando ao controle inflacionário por 
parte do governo. Ao reduzir sua par-
ticipação de mercado, com a entrada 
de outros agentes privados, diminui-
se a chance de ingerência política so-
bre os preços dos combustíveis, que 
forçariam a estatal a subsidiá-los. Tal-
vez muitos se questionem: “mas não é 
esse o papel de uma estatal, oferecer 
produtos mais baratos”? Vale lem-
brar que o mercado é aberto desde 
1997, então, não é correta a prática 
de subsídios por ou para uma única 
empresa, como instrumento de con-
trole econômico. Se algum tipo de in-
tervenção de mercado for de interesse 
sociopolítico, ela tem que ser estendi-
da a todos os agentes participantes, 
refinadores privados e importadores.

A segunda questão trata da eficiên-
cia. No E&P, a Petrobras já demons-

trou ser uma empresa competitiva e 
com know-how e expertise na produ-
ção de petróleo em águas profundas e 
ultraprofundas, competindo igualmen-
te com as gigantes internacionais do 
setor. Seria ela igualmente eficiente no 
segmento de refino com a presença de 
outros grandes refinadores? Estima-se 
que sim, mas com a entrada de novos 
agentes no segmento, a estatal se obri-
garia a ser ainda melhor, buscando se 
alinhar ou superar os demais players 
presentes a fim de manter seu market-
share (que será de aproximadamente 
50% após os desinvestimentos). 

A terceira observação diz respeito 
à atração de investidores privados na 
ampliação da estrutura de refino. A 
Petrobras tem hoje ativos mais rentá-
veis no offshore e espera dividir o risco 
e a necessidade de investimentos que o 
parque de refino necessita. Há espaço 
para ampliar a capacidade de conver-
são de derivados leves em pesados, 
que hoje é próxima de 30% do total 
destilado, enquanto nos EUA é perto 
dos 55%, por exemplo. Para que todo 
o diesel ofertado ao mercado seja S10 

(com 10 partes por milhão de enxofre), 
será necessária a construção de novas 
unidades de hidrotratamento (HDTs). 
A estatal, ao lidar com pesados inves-
timentos no pré-sal, bem como com a 
redução da sua alavancagem financei-
ra, não conseguirá fazer os investimen-
tos necessários sozinha, por isso é pri-
mordial que o mercado o faça a partir 
das refinarias privatizadas.

As refinarias, que foram construí-
das com atuação em rede, pela lógica 
da complementariedade e não pela da 
concorrência, quando privadas, abrem 
uma janela de oportunidades de inves-
timentos na logística de recebimento 
de petróleo, bem como no escoamento 
de derivados, o que é necessário para 
a segurança do abastecimento de todo 
o território nacional. Neste mesmo 
contexto, em um outro exemplo, uni-
dades de refino que hoje não produ-
zem solventes, entre outros derivados 
petroquímicos, por uma opção da es-
tatal de concentrar essa produção em 
determinadas unidades, pode ensejar 
ao refinador privado fazê-lo.

Na área de infraestrutura, com 
múltiplos agentes presentes, é espe-
rado que surjam investimentos na 
ampliação da rede de movimentação 
de combustíveis em portos, dutos e 
ferrovias. É uma grande oportunida-
de, pois o país necessita de aportes 
que aumentem a infraestrutura por-
tuária, o transporte por cabotagem 
e o escoamento por ferrovias para a 
internalização dos combustíveis. Isso 
é fundamental para a competição e a 
garantia de abastecimento no país. 

É claro que além de oportuni-
dades, existem riscos associados a 
essa reabertura do downstream. O 
segmento, que atua há décadas sob 
a proteção estatal, terá uma nova di-
nâmica diante dos novos agentes que 

O mercado de refino 

poderá ter metade da sua 

capacidade instalada nas 

mãos da iniciativa privada, 

o que só ocorreu no início 

da indústria de óleo e gás, 

na década de 1950
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tando espaço com as demais. Se a Pe-
trobras não fará novos investimentos 
na ampliação do refino, nem na logís-
tica de combustíveis, conforme cons-
ta no seu plano de negócios, alguém 
precisa fazer, caso contrário, haverá 
um “apagão” na oferta e na estru-
tura de importação, algo que ficará 
mais evidente quando o país retomar  
seu crescimento.

Apesar do clima de otimismo cau-
teloso sobre os desinvestimentos da 
Petrobras e o futuro do setor refina-
dor brasileiro, algumas considerações 
merecem destaque e uma reflexão 
mais aprofundada. Por exemplo, o 
Cade e a Petrobras assinaram um 
Termo de Compromisso de Cessação 
(TCC) proposto para encerrar uma 
investigação por abuso econômico 
da estatal no mercado de refino de 
petróleo. A estatal terá até o fim de 
2021 para vende oito das 17 refina-
rias que possui. O acordo encerra a 
investigação do Cade, mas não confi-
gura confissão de culpa da Petrobras. 
A pergunta que fica é: se o mercado 
é aberto, por que o órgão levou mais 
de 20 anos para identificar esse abuso 
de poder econômico da Petrobras no 
refino? As refinarias postas à venda 
totalizam capacidade de 1,1 milhão 
de barris por dia, aproximadamente 
50% da capacidade nacional total. E 
o Cade argumenta ainda que não tem 
condições de avaliar se a venda dessas 
refinarias será suficiente para garan-
tir a concorrência no setor. As inda-
gações do mercado vão desde pressão 
econômica da estatal para manter seu 
market share, até o despercebimento 
do governo para esse monopólio.

Outro questionamento a ser explo-
rado, cujas consequências econômicas 
e de abastecimento do mercado na-
cional seriam nefastas, dizem respeito 

estão por vir. Desta forma, existem 
alguns riscos que exigem atenção 
por parte do governo federal.

Aos órgãos de controle cabe zelar 
pela concorrência em prol do con-
sumidor. É preciso considerar que a 
distância existente entre as refinarias, 
a centenas de quilômetros umas das 
outras, limita a concorrência de fato, 
que deve ocorrer apenas em áreas 
limítrofes das zonas de abrangência 
de cada refinaria, sendo que o ente 
privado poderá impor de forma mais 
evidente práticas de proteção do seu 
mercado local, inibindo a concorrên-
cia do produto importado em espe-
cial. Os órgãos de controle precisam 
estar atentos a isso. A política de pre-
ços de paridade de importação deve 
ser o norteador desta questão.

Em uma análise mais local, muni-
cípios que hoje possuem terminais de 
recebimento de petróleo associados 
às refinarias podem perder arrecada-
ção de royalties, uma vez que a Pe-
trobras sempre priorizou a utilização 
de petróleo nacional nas refinarias e 
que um refinador privado pode optar 
por óleos importados para compor o 
blend de óleos para produção de deri-
vados específicos. Há aqui uma ques-
tão fiscal a ser observada pelos gover-
nantes locais. De qualquer forma, se 
isso vier a ocorrer, estima-se que será 
em pequena escala, dado que a pro-
dução de petróleo está em crescimen-
to com correntes de óleos leves e de 
boas características físico-químicas 
advindas do pré-sal brasileiro.

Maior planejamento
A Petrobras, bem ou mal, entre erros 
e acertos, trouxe a indústria do refino 
de petróleo até aqui. Por ter um mo-
nopólio de fato, a empresa carregou 

consigo o compromisso implícito de 
manter o mercado brasileiro abaste-
cido, bem como de arcar com prati-
camente todo o investimento neces-
sário à ampliação e modernização do 
parque fabril. A estatal fez vultosos 
investimentos para adequar o parque 
de refino ao petróleo produzido no 
país, bem como para aumentar a ofer-
ta e a qualidade dos combustíveis. O 
atual arranjo criou alguma facilidade 
ao governo federal na garantia do 
abastecimento de combustíveis, con-
centrado em um único incumbente. 
Com múltiplos agentes, será neces-
sário maior planejamento do MME, 
EPE, e principalmente da ANP entre 
outros órgãos, e condições jurídicas e 
regulatórias bastante claras e seguras 
para que os investimentos ocorram, 
para que o parque de refino e a infra-
estrutura logística sejam ampliados 
pelos novos entrantes. Não será mais 
possível olhar para a estatal, como 
no passado, como a responsável por 
estes investimentos, já que ela será 
apenas mais uma empresa, ainda que 
com relevante market share, dispu-

Vale a pena investir em 

refino no país uma vez que 

se avizinha um excedente 

de oferta de derivados 

a preços competitivos 

dispostos em várias regiões 

do mundo? 
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às reais intenções dos futuros com-
pradores dessas refinarias. É sabido 
que as margens de refino no país são 
apertadas e que o país sofre de graves 
problemas de infraestrutura, em es-
pecial na parte de estocagem de com-
bustíveis. Fica a dúvida se os futuros 
investidores no parque de refino bra-
sileiro seguirão com os investimentos 
esperados que possibilitem a criação 
de alguma concorrência no setor de 
combustíveis ou se usarão apenas os 
ativos de logística das refinarias, sem 
um real interesse no refino em si.

E por fim, mas não menos impor-
tante, o refino mundial passa por uma 
onda de investimentos e algumas re-
giões despontam como grandes polos 
exportadores. Os Estados Unidos, 

desde a transformação proporciona-
da pelo shale gas alterou toda geo-
política mundial ao jogar os preços 
do petróleo para baixo no mercado 
internacional no final de 2014-2015. 
A abundância de hidrocarbonetos no 
mercado levou o país a investir em 
refino e a um posicionamento como 
grandes exportadores, ofertando de-
rivados a preços bastante competiti-
vos na Bacia do Atlântico. De forma 
análoga, o Oriente Médio também 
tem investido em derivados, tratando 
de agregar valor às suas exportações, 
inclusive mirando no parque de re-
fino nacional como possibilidade de 
investimento. Idem pode ser dito da 
Índia e da CIS.1 Dessa forma o que 
se configura, pelos gráficos acima (fi-

gura 1), são polos mundiais bastante 
segmentados entre grandes exporta-
dores e grandes importadores. Onde 
resta a dúvida: vale a pena o inves-
timento em capacidade de refino no 
país uma vez que se avizinha um ex-
cedente de oferta de derivados a pre-
ços competitivos dispostos em várias 
regiões do mundo? Vale aqui a refle-
xão sobre o trade-off entre a estraté-
gia de segurança energética nacional 
e os custos reais desses investimentos 
para o país. 

1Commonwealth of Independent States – pa-
íses que pertenciam à antiga União Soviética: 
Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, 
Quirguistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turco-
menistão, Ucrânia, Uzbequistão.

Figura 1 Mercados de produtos refinados se tornam cada vez mais  
globalmente interligados

Fonte: IHS, 2019. 
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A Constituição autoriza o Congres-

so a “sustar os atos normativos do 

Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites 

da delegação legislativa” (art. 49, 

V). Desde 2014, ano da rumorosa 

sustação de resolução da Anvisa que 

vedava a comercialização de medi-

camentos inibidores de apetite, o 

exercício deste poder tem se acen-

tuado: de apenas 42 projetos de de-

creto legislativo (PDLs) entre 2000 e 

2013, houve um salto para 94 PDLs 

entre 2014 e 2018. Mas como, con-

cretamente, os parlamentares têm 

entendido os limites da sua compe-

tência constitucional? 

Achados preliminares de pesquisa 

empírica do projeto Regulação em 

Números da FGV Direito Rio, reve-

lam que diferentes projetos de decre-

tos legislativo entendem de maneiras 

muito distintas a “exorbitância” que 

autorizaria a sustação da norma da 

agência reguladora. A análise dos 

143 PDLs encontrados desde a cria-

ção da primeira agência (em 1997) 

identificou a existência de cinco ti-

pos de argumentos diferentes. A in-

cidência de cada um desses tipos ar-

gumentativos foi quantificada e será 

apresentada abaixo.1

O primeiro e mais comum tipo 

de argumento parece entender a 

exorbitância como (1) inconve-

niência da opção normativa ado-

tada pela agência. Nesta hipótese, 

o parlamentar interpreta sua com-

petência de forma bastante ampla, 

parecendo crer que a Constituição 

autorizaria o Congresso a sustar 

quaisquer atos normativos de que 

discordem. Este primeiro argumen-

to aparece em 100 PDLs, majori-

tariamente de forma sobressalente 

(71% dos casos). Curiosamente, 

trata-se de argumento mais utiliza-

do por deputados da base dos go-

vernos (62 casos) do que por opo-

sicionistas (38 casos).

O segundo argumento mais fre-

quente caracteriza a exorbitância 

como (2) violação de normas legais 

ou constitucionais. Ele está presen-

te em 75 PDLs, sempre de forma 

sobressalente. Considerados apenas 

os PDLs de iniciativa do Senado, é 

o argumento mais frequente. Neste 

Como o Congresso interpreta  
seu poder de sustar normas  

das agências?

Eduardo Jordão
Professor da FGV Direito Rio

Beatriz Scamilla
Bacharela em Direito pela UFRJ
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segundo tipo argumentativo, o par-

lamentar não se opõe à competência 

da agência para expedir o ato nor-

mativo, mas alega que a escolha da 

agência viola o Direito. Foram inclu-

ídas nesta hipótese tanto as alega-

ções de violação a dispositivos nor-

mativos específicos, como a normas 

mais genéricas ou abstratas, como 

os princípios. A diferenciação é rele-

vante: a abertura para sustações fun-

damentadas em supostas violações 

a normas abstratas (argumento que 

está presente em 45 PDLs) amplia 

significativamente o poder de con-

trole do Congresso. 

No terceiro argumento mais fre-

quente, a exorbitância é caracteriza-

da como (3) extrapolação do espaço 

de liberdade conferido pela lei que 

delegou a competência normativa à 

agência. O parlamentar considera 

que a escolha normativa realizada 

está fora do leque de opções aberto 

pelo legislador na delegação. Em 34 

PDLs esse tipo de argumento esteve 

presente em seis casos de forma iso-

lada, todos de iniciativa da Câmara 

e em sua maioria apresentados pelo 

governo (67% dos casos). Curiosa-

mente, este tipo de argumento, que 

parece bem próximo da letra do dis-

positivo constitucional, era mais fre-

quente antes da acentuação recente 

da propositura de PDLs, verificada 

a partir de 2014 (estava presente em 

cerca de 35% dos PDLs anteriores e 

apenas em 20% dos PDLs posterio-

res a 2014).

O quarto argumento mais frequen-

te caracteriza a exorbitância como (4) 

usurpação de competência de outras 

instituições. Nesta hipótese, o parla-

mentar considera que a agência não 

é competente para regulamentar a 

matéria objeto do ato normativo, 

entendendo se tratar de competência 

de outras instituições, comumente 

do próprio Congresso Nacional (em 

78% dos casos). Outras instituições 

menos citadas como tendo suas com-

petências usurpadas incluem o TCU 

e órgãos do Poder Judiciário. Esse 

argumento esteve presente em 28 

PDLs, duas vezes de forma isolada. A 

maioria dos PDLs que apresentaram 

esse tipo de argumentação se desti-

nava a sustar atos normativos expe-

didos pela Anvisa (57% dos casos). 

No caso dos PDLs relativos a esta 

agência, o argumento de interferência 

na competência de outras instituições 

supera, inclusive, o de inconveniência 

da opção normativa.

Finalmente, o quinto e menos fre-

quente tipo argumentativo identifica-

do na pesquisa caracteriza a exorbi-

tância normativa como (5) inovação 

no mundo jurídico. Nesta hipótese, 

o controle decorre da suposta ilega-

lidade na criação de restrições pelo 

administrador, para além das que a 

lei estabelece. Esse tipo de argumento 

se associa a uma compreensão mais 

clássica ou tradicional do direito ad-

ministrativo a respeito da amplitude 

do poder normativo de autoridades 

administrativas. Representa uma pos-

tura mais conservadora do princípio 

da legalidade, segundo a qual a atua-

ção administrativa apenas detalha os 

comandos legislativos, sem produzir 

restrições jurídicas adicionais. Em 16 

PDLs esse argumento esteve presente, 

na sua totalidade de forma sobressa-

lente e associado ao argumento de 

violação a normas legais ou constitu-

cionais. Somente a Anvisa foi objeto 

de 37,5% dos PDLs apresentados 

com base nesse argumento.

A importância de mapear como 

os parlamentares entendem a sua 

própria competência reside no fato 

de que a Constituição não conce-

deu ao Congresso um poder amplo 

e irrestrito de sustação de normas 

do Poder Executivo. Assim, ao me-

nos numa primeira aproximação, o 

tipo argumentativo mais frequente, 

de “inconveniência social da op-

ção normativa” do Poder Execu-

tivo, parece extrapolar os limites 

da autorização constitucional. Já o 

menos frequente deles se associa a 

uma tradição administrativa dificil-

mente compatível com o atual está-

gio do estado regulador brasileiro. 

Se os outros três tipos de argumen-

to podem ser ditos teoricamente 

menos problemáticos, apenas o 

terceiro parece se enquadrar rigo-

rosamente nos termos restritos do 

dispositivo constitucional. O tema 

merece mais atenção: ao interpretar 

generosamente estes termos restri-

tos, o Congresso pode estar “exor-

bitando” do seu próprio poder, sob 

o pretexto de policiar a exorbitân-

cia de poderes alheios.   

1Como os argumentos não são excludentes, 
sendo às vezes utilizados cumulativamente, 
os números relativos à sua incidência, se so-
mados, superam o dos PDLs coletados. Tam-
bém por isso, apresentam-se abaixo os nú-
meros relativos à incidência de cada um dos 
tipos argumentativos de forma isolada (casos 
em que o tipo argumentativo foi apresentado 
de maneira exclusiva) ou sobressalente (casos 
em que ele foi utilizado ao lado de outros ti-
pos argumentativos).
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O primeiro ano do governo foi mar-
cado pelos desencontros da política 
comercial e da política externa. O 
que esperar para 2020?

Numa primeira avaliação a política 
de comércio exterior do ano de 2019 
registra um saldo positivo em termos 
de ações/propostas de acordos comer-
ciais. O governo ressaltou, desde o 
seu início, que a realização de acordos 
com países desenvolvidos seria um 
passo importante para consolidar a 
meta da abertura comercial. Sob esse 
aspecto, o término das negociações 
Mercosul-União Europeia (UE), as-
sim como com a Associação Europeia 
de Livre-Comércio da Europa (Suíça, 
Noruega, Islândia e Liechtenstein) fo-
ram anunciadas como conquistas no 
caminho da proposta de uma ampla 
reforma da tarifa externa comum que 
define o grau de proteção concedido 
pelas tarifas de importações nos paí-
ses que compõem o Mercosul. Além 
disso, estariam em curso negociações 
com Singapura, Coreia do Sul, Japão, 
Canadá, entre outros e um possível 
acordo com os Estados Unidos. 

foram divulgadas notícias de como 
andam as negociações. 

Elevar o grau de abertura comer-
cial através de acordos é uma boa 
estratégia, mas com alguns custos. 
Alguns cronogramas de desgravação 
tarifária são longos e, logo, a espe-
rada redução nos custos de produ-
ção via acesso aos insumos e bens de 
capital pode demorar. É custoso em 
termos de alocação de pessoal levar 
uma agenda com diversos países ao 
mesmo tempo. As concessões tari-
fárias e em outras áreas podem va-
riar o que cria uma rede não muito 
transparente para os operadores do 
comércio exterior. 

Uma reforma tarifária exige uma 
negociação com os nossos parcei-
ros do Mercosul. É essencial uma 
posição coerente das diretrizes do 
Mercosul tanto do ponto de vista da 
política comercial como da política 
externa. Uma opção unilateral de 
fazer uma reforma tarifária tem que 
ser acompanhada de negociações 
constantes com os parceiros geográ-
ficos. Temas como trânsito de pes-

Política comercial e a política 
externa: desencontros a  

serem evitados 

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj

No âmbito da América do Sul, o 
governo avançou na ampliação dos 
acordos comerciais já existentes, in-
cluindo temas de serviços, compras 
de governo e adiantando prazos 
para a redução das tarifas de impor-
tações com o objetivo de acelerar a 
entrada em vigor do livre-comércio 
na região. Ademais fechou um acor-
do automotivo com a Argentina que 
levará ao livre-comércio nesse setor 
em 15 anos. 

Acordos de comércio são acordos 
assinados entre Estados e precisam 
ser congruentes com o desenho da 
política externa de um país e com 
as diretrizes que compõem a ampla 
agenda de temas que integram os 
novos acordos. Nesse ponto, uma 
segunda avaliação conclui que o 
saldo é negativo. As declarações na 
área de meio ambiente, tema que 
ocupa uma posição prioritária na 
agenda dos países europeus, coloca-
ram em risco a aprovação do acor-
do com a União Europeia. Quanto 
aos outros acordos é preciso espe-
rar 2020, pois até o momento não 
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representante oficial de um governo 
é considerada sempre relevante para 
o público externo, independente-
mente de como na esfera doméstica 
seja interpretada. 

A crítica a posições de “alinha-

soas, segurança pública, infraestru-
tura não vão desaparecer porque o 
Mercosul não é mais prioridade do 
governo. Num momento em que a 
Argentina passa por uma grave crise 
e com possíveis mudanças nas dire-
trizes do novo governo, o exercício 
das negociações diplomáticas deve 
ser intensificado pelos dois países. 
Potenciais medidas prejudicais aos 
setores brasileiros que o governo 
argentino tome e uma reforma uni-
lateral do Brasil da tarifa externa 
comum podem deslanchar um cená-
rio de “guerra comercial” que não 
interessa a nenhum dos dois países

O segundo desencontro foram 
os interesses comerciais com a Chi-
na e posições de alinhamento com 
os Estados Unidos. Em termos efe-
tivos, o comércio com a China não 
foi prejudicado, mas desencontro de 
pronunciamentos é o pior cenário na 
esfera externa. A declaração de um 

mento automático com os Estados 
Unidos” não deriva de avaliações 
ideológicas, mas da constatação 
empírica de que os interesses co-
merciais/econômicos do Brasil são 
multilaterais. Não dá para escolher 
entre os países árabes e Israel, como 
não dá para escolher a China ou os 
Estados Unidos. 

As posições são coerentes na po-
lítica comercial e externa quando se 
parte de uma análise objetiva dos 
interesses dos setores domésticos e 
que depois deve avaliar o cenário 
internacional seus constrangimen-
tos e oportunidades. 

As tensões comerciais entre a 
China e os Estados Unidos não vão 
desaparecer, mesmo que se chegue 
a uma trégua comercial temporária. 
A questão da liderança tecnológica 
é o pano de fundo dessa tensão e o 
Brasil tem que construir a sua me-
lhor estratégia. 

Em interesses 

multilaterais, não dá 

para escolher entre os 

países árabes e Israel, 

como não dá para 

escolher a China ou os 

Estados Unidos 

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br 
Rio de Janeiro: 
(21) 3799-6844

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) - Brasil - base: dez. 07 = 100

Período

Indústria de Transformação

Produtos 
Alimentícios* 1 Bebidas*

Fumo Processado e 
Produtos do Fumo

Produtos 
Têxteis

Artigos do
Vestuário

Couros, Artigos 
para Viagem e 

Calçados

Madeira 
Desdobrada e 
Produtos de 

Madeira

Celulose, Papel e
Produtos de Papel

Produtos Derivados 
do Petróleo e 

Biocombustíveis

1420533 - Col. 19A 1420589 - Col. 19B 1420599 - Col. 20 1420604 - Col. 21 1420618 - Col. 22 1420630 - Col 23 1420643 - Col. 24 1420653 - Col. 25 1420669 - Col. 26

2019 Jun. 106,756 210,519 208,371 188,988 164,867 140,622 190,927 202,205 219,116

Jul. 106,072 213,341 214,203 189,373 165,404 140,709 190,490 199,214 212,254

Ago. 106,595 211,425 214,063 188,713 165,775 140,701 193,099 195,842 208,664

Set. 107,134 213,731 214,608 188,419 166,351 140,596 193,222 195,812 217,011

Out. 108,615 213,762 214,784 188,255 166,441 140,241 194,771 193,807 226,728

Nov. 112,636 215,667 213,848 189,548 166,862 140,358 194,705 191,474 225,807

*Ver nota técnica. 1Base: maio de 2016 = 100.

Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) - Brasil - base: ago. 94 = 100

Período
Produtos Agropecuários

Produtos Industriais

Total Indústria Extrativa Indústria de Transformação

1420485 - Col. 9 1420515 - Col. 10 1420516 - Col. 11 1420532 - Col. 12

2019 Jun. 1008,61 693,132 1526,609 654,981

Jul. 987,637 695,856 1641,558 651,115

Ago. 996,866 685,486 1479,224 649,562

Set. 1007,401 689,439 1461,248 654,874

Out. 1022,805 693,698 1426,725 661,494

Nov. 1068,845 693,639 1344,415 666,296

Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) – Brasil – base: dez. 07 = 100

Período

Produtos Agropecuários Produtos Industriais

Lavouras Temporárias Lavouras Permanentes Pecuária

Indústria Extrativa

Carvão Mineral Minerais Metálicos
Minerais Metálicos  

Não-Ferrosos

1420487 - Col. 13 1420500 - Col. 14 1420509 - Col. 15 1420517 - Col. 16 1420520 - Col. 17 1420523 - Col. 18

2019 Jun. 200,032 178,407 202,192 194,276 400,475 229,505

Jul. 193,662 184,686 199,128 194,276 433,095 218,396

Ago. 197,220 183,582 198,639 195,654 387,184 217,795

Set. 199,944 185,812 199,500 195,654 382,051 224,187

Out. 204,529 185,265 200,760 195,654 372,269 230,256

Nov. 211,650 194,498 213,308 195,654 349,058 228,964

Índices Gerais – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Geral de Preços Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC)

(total - média geral)
IGP-M IGP-10

Oferta Global Disponibilidade Interna Oferta Global Estágios de Processamento

161392* - Col. 1 161384 - Col. 2 1420484 - Col. 3 1416651 - Col. 4 160868 - Col. 6 200045 - Col. 7 209425 -  Col. 8

2019 Jun. 719,641 728,142 781,769 795,938 762,304 738,421 748,534

Jul. 719,601 728,084 780,076 794,214 766,699 741,346 753,087

Ago. 715,989 724,395 773,028 787,038 769,951 736,402 749,552

Set. 719,575 728,04 778,4 792,508 773,52 736,362 747,406

Out. 723,505 732,041 784,963 799,19 774,939 741,333 753,153

Nov. 729,632 738,264 793,711 808,097 775,225 743,558 754,621

*Nota: Código referente à série do site http://portalibre.fgv.br/. 
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Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) - Brasil - base: dez. 07 = 100

Período

Indústria de Transformação

Produtos 
Químicos*1 Produtos Farmacêuticos*

Artigos de Borracha e
de Material Plástico

Produtos de Minerais
Não Metálicos

Metalurgia
Básica

Produtos 
de Metal

1420683 - Col. 27A 1420737 - Col. 27B 1420741 - Col. 28 1420763 - Col. 29 1420787 - Col. 30 1420817 - Col. 31

2019 Jun. 121,118 180,992 204,095 162,781 196,750 195,935

Jul. 120,352 180,994 203,726 163,021 195,753 195,289

Ago. 119,602 181,204 203,949 162,462 194,609 195,282

Set. 119,708 181,265 204,619 163,000 195,745 195,440

Out. 120,144 181,254 206,599 164,572 196,998 197,338

Nov. 120,168 181,004 206,943 164,015 195,962 196,149

*Ver nota técnica. 1Base: maio de 2016 = 100.

Índice de Preços ao Produtor Amplo-DI – Origem (IPA-OG-DI) – Brasil – base: dez. 07 = 100

Período

Indústria de Transformação

Máquinas e 
Equipamentos

Equipamentos de Informática, 
Produtos Eletrônicos e Ópticos

Máquinas, Aparelhos 
e Material Elétrico

Veículos Automotores, 
Reboques, Carrocerias  

e Autopeças

Outros Equipamentos 
de Transporte

Móveis e Artigos 
de Mobiliário

1420877 - Col. 32 1420835 - Col. 33 1420855 - Col. 34 1420909 - Col. 36 1420929 - Col. 37 1420934 - Col. 38

2019 Jun. 164,649 89,280 174,923 141,908 137,518 179,257

Jul. 164,536 88,298 174,915 142,779 137,753 179,803

Ago. 164,963 88,058 174,723 143,419 137,753 179,724

Set. 165,410 88,555 176,376 143,988 138,146 179,985

Out. 165,766 88,042 176,710 144,019 138,341 180,457

Nov. 167,006 87,703 176,754 144,284 138,247 181,373

Preços ao Consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Preços ao Consumidor (Custo de Vida)

Total

Alimentação Habitação

Total
Gêneros 

Alimentícios
Alimentação 

Fora
Total

Aluguel e 
Encargos

Serviço Público
de Residência

Mobiliário
Roupas de Cama, 

Mesa e Banho

1390594 - Col. 5 1390596 - Col. 1 1390598 - Col. 1A 1390914 - Col. 1B 1390942 - Col. 2 1390944 - Col. 2A 1390952 - Col. 2B 1390964 - Col. 2C 1390974 - Col. 2D

2019 Jun. 581,163 532,180 521,773 604,390 745,503 990,867 1100,197 422,414 249,336

Jul. 582,952 534,043 524,223 605,388 753,135 998,499 1132,065 423,762 250,515

Ago. 583,925 532,094 520,021 607,287 759,216 1004,522 1155,568 425,458 249,629

Set. 583,944 528,511 513,396 608,803 760,913 1008,703 1157,213 425,618 248,986

Out. 583,443 527,049 510,793 609,242 757,905 1009,195 1139,244 424,522 250,913

Nov. 586,276 529,270 513,953 610,004 761,681 1012,854 1156,297 424,734 250,929

Preços ao Consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Habitação

Eletrodomésticos e Equipamentos

Utensílios 
Diversos

Artigos de Conservação e Reparo

Total Eletrodomésticos
Equipamentos 

Eletrônicos
Total

Material

Limpeza Pintura Hidráulico

1390982 - Col.  2E 1390984 - Col. 2EA 1391000 - Col. 2EB 1391016 - Col. 2F 1391040 - Col. 2G 1391042 - Col. 2GA 1391058- Col. 2GB 1391062- Col. 2GC

2019 Jun. 117,113 220,677 56,450 294,275 457,841 514,494 541,969 366,685

Jul. 117,088 221,479 56,250 294,152 458,257 513,839 544,269 369,193

Ago. 117,059 221,580 56,201 294,280 460,252 517,318 555,838 371,879

Set. 116,765 220,450 56,187 294,301 462,399 525,890 551,853 373,278

Out. 116,564 220,680 55,955 294,462 463,092 525,599 551,581 373,812

Nov. 116,450 221,030 55,775 294,625 463,430 527,109 551,323 374,725
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Preços ao Consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Educação, Leitura e Recreação Transporte

Total

Educação

Leitura Recreação Total Público
Total

Cursos
Formais

Cursos
Não Formais

Material Escolar e 
Livros em Geral

1391292 - Col. 5 1391294 - Col. 5A 1391296 - Col. 5AA 1391310 - Col. 5AB 1391322 - Col. 5AC 1391330 - Col. 5B 1391338 - Col. 5C 1391388 - Col. 6 1391390 - Col. 6A

2019 Jun. 782,402 914,770 1116,949 759,967 433,452 577,095 564,682 543,264 957,191

Jul. 782,192 915,157 1116,949 760,687 434,461 580,532 563,598 540,642 957,565

Ago. 783,176 915,638 1116,949 761,231 435,985 581,849 564,839 541,365 957,659

Set. 785,585 916,373 1116,949 760,705 439,358 583,323 568,452 542,252 957,121

Out. 785,388 916,912 1116,949 762,397 440,231 583,544 567,590 543,336 957,326

Nov. 790,035 917,210 1116,949 762,300 441,508 584,558 575,741 545,130 957,468

Preços ao Consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Transporte (Próprio) Despesas Diversas

Total Veículos
Peças e 

Acessórios
Combustíveis e
Lubrificantes

Serviços 
de Oficina

Total Fumo
Outras Despesas

Diversas
Comunicação

(base: jan. 2012 = 100)

1391412 - Col. 6B 1391414 - Col. 6BA 1391420 - Col. 6BB 1391426 - Col. 6BC 1391438 - Col. 6BD 1391456 - Col. 7 1391458 - Col. 7A 1391464 - Col. 7B 1391492 - Col.7C

2019 Jun. 403,048 83,861 345,040 790,818 464,376 560,587 709,079 481,550 117,403

Jul. 400,294 84,042 346,036 773,945 464,019 562,551 710,601 483,649 117,439

Ago. 401,022 84,197 346,932 777,359 462,835 562,256 710,831 483,138 117,890

Set. 402,020 84,271 348,386 779,149 465,837 562,472 710,956 483,387 118,527

Out. 403,100 84,325 349,395 785,072 465,248 564,604 715,988 484,221 118,420

Nov. 404,919 84,455 349,162 792,899 466,446 582,336 718,815 507,829 118,581

Preços ao Consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Saúde e Cuidados Pessoais

Total

Serviços de Saúde Produtos Médicos e Odontológicos
Cuidados
PessoaisTotal

Hospitais e
Laboratórios

Médico, Dentista
e Outros

Total Medicamentos
Aparelhos Médicos  

e Odontológicos
Produtos 

Farmacêuticos

1391190 - Col. 4 1391192 - Col. 4A 1391194 - Col. 4AA 1391202 - Col. 4AB 1391214 - Col. 4B 1391216 - Col. 4BA 1391248 - Col. 4BB 1391254 - Col. 4BC 1391260 - Col. 4C

2019 Jun. 654,228 998,706 409,226 1034,378 495,727 519,469 378,629 260,967 435,254

Jul. 656,718 1004,045 410,178 1040,005 497,377 520,496 381,685 265,372 436,099

Ago. 657,906 1008,801 410,161 1045,085 497,375 520,687 382,599 262,614 435,732

Set. 659,845 1013,478 409,695 1050,116 498,027 521,250 383,906 262,925 436,602

Out. 661,728 1018,163 409,621 1055,124 497,927 520,854 385,423 263,261 437,995

Nov. 663,441 1022,956 409,783 1060,229 497,630 520,698 383,863 263,509 439,091

Preços ao Consumidor – Brasil (IPC/BR-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Habitação Vestuário

Material 
Elétrico

Serviços de
Residência

Total Roupas Calçados
Acessórios do

Vestuário
Serviços de
Vestuário

1391066 - Col. 2GD 1391076 - Col. 2H 1391094 - Col. 3 1391096 - Col. 3A 1391142 - Col. 3B 1391168 - Col. 3C 1391180 - Col. 3E

2019 Jun. 315,741 822,149 228,726 210,273 211,404 332,766 599,529

Jul. 316,237 823,207 228,174 209,253 211,137 335,475 599,474

Ago. 314,807 824,717 227,522 208,298 210,670 336,913 600,004

Set. 314,374 826,920 227,544 208,671 210,000 335,978 600,450

Out. 316,108 827,587 227,834 208,975 209,570 338,424 599,667

Nov. 316,221 827,515 228,427 209,763 209,948 337,884 599,816
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Preços ao Consumidor – Rio de Janeiro – (IPC/RJ-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Preços ao Consumidor

Total Alimentação Habitação Vestuário
Saúde e 

Cuidados Pessoais
Educação, Leitura

e Recreação
Transportes

Despesas 
Diversas

Comunicação
(base: jan. 2012 = 100)

1388328 - Col. 8 1388330 - Col. 8A 1388578 - Col. 8B 1388718 - Col. 8C 1388800 - Col. 8D 1388896 - Col. 8E 1388980 - Col. 8F 1389036 - Col. 8G 1389068 - Col.8H

2019 Jun. 644,399 555,759 808,323 302,194 748,974 748,997 753,322 508,585 116,665

Jul. 645,887 557,588 811,667 301,947 751,832 748,739 751,854 512,649 116,716

Ago. 646,819 553,631 820,839 302,906 753,370 749,084 750,545 512,519 116,952

Set. 646,241 549,114 822,938 301,061 755,522 751,945 750,489 514,360 117,010

Out. 645,039 544,868 821,540 300,785 757,751 749,982 751,592 517,733 117,029

Nov. 646,242 542,009 823,185 303,511 761,051 752,956 754,110 531,848 117,337

Preços ao Consumidor – São Paulo – (IPC/SP-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Preços ao Consumidor

Total Alimentação Habitação Vestuário
Saúde e 

Cuidados Pessoais
Educação, Leitura

e Recreação
Transportes

Despesas 
Diversas

Comunicação
(base: jan. 2012 = 100)

1389834 - Col. 9 1389836 - Col. 9A 1390088 - Col. 9B 1390224 - Col. 9C 1390312 - Col. 9D 1390402 - Col. 9E 1390488 - Col. 9F 1390544 - Col. 9G 1390578 - Col. 9H

2019 Jun. 536,170 500,462 674,390 202,167 605,809 792,890 457,087 643,880 107,990

Jul. 538,370 500,907 685,144 201,306 608,595 794,057 455,921 644,542 107,990

Ago. 539,856 499,516 691,961 202,393 610,109 793,645 456,707 644,443 108,866

Set. 539,335 495,301 693,471 202,475 611,868 792,621 457,651 644,277 108,840

Out. 539,186 495,743 689,327 202,726 613,728 792,383 458,642 646,991 108,724

Nov. 544,205 503,311 695,735 204,059 615,135 796,856 460,819 672,504 108,754

Preços ao Consumidor – Municípios das Capitais – base: dez. 2000 = 100

Período

Preço ao Consumidor - Total

Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Recife Salvador

1386842 - Col. 11 1386124 - Col. 12 1389084 - Col. 17 1387578 - Col. 18 1385390 - Col. 19

2019 Jun. 297,479 288,962 311,229 311,207 296,470

Jul. 298,557 289,986 311,838 312,879 296,867

Ago. 299,403 289,777 312,161 313,018 297,471

Set. 299,283 289,844 312,165 313,264 298,682

Out. 299,175 289,141 312,232 312,464 298,588

Nov. 300,434 291,450 313,382 312,763 299,032
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Custo da Construção – Municípios das Capitais – base: ago. 94 = 100

Período

Belo Horizonte Brasília

Total
Materiais, Equipamentos 

e Serviços
Mão de Obra Total

Materiais, Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra

160957 - Col. 15 160965 - Col. 16 160973 - Col. 17 160981 - Col. 18 160991 - Col. 19 161007 - Col. 20

2019 Jun. 844,188 593,557 1184,775 695,657 551,762 882,296

Jul. 845,899 596,337 1184,775 696,522 553,242 882,296

Ago. 846,003 596,506 1184,775 707,955 554,213 907,975

Set. 847,518 598,968 1184,775 716,484 555,730 926,038

Out. 849,110 601,555 1184,775 717,330 557,179 926,038

Nov. 849,355 601,954 1184,775 717,523 557,509 926,038

Custo da Construção – Municípios das Capitais – Rio de Janeiro – base: ago. 94 = 100

Período

Índice de Custo da Construção Civil

Média
H1

(1 e 2 Pavimentos)
H4

(3, 4, 5 e 6 Pavimentos)
H12

(10 e mais Pavimentos)
Mão de Obra

Materiais, Equipamentos 
e Serviços

159363 - Col. 6 159371 - Col. 7 159381- Col. 8 159398 - Col. 9 159401 - Col. 10 159411 - Col. 11

2019 Jun. 733,402 726,681 736,375 733,963 1023,141 541,496

Jul. 735,260 728,363 738,344 735,804 1023,141 544,387

Ago. 740,513 734,159 743,507 740,874 1035,318 545,423

Set. 751,438 745,418 754,117 751,928 1064,247 545,464

Out. 753,062 746,117 756,026 753,743 1064,247 547,992

Nov. 753,490 746,700 756,185 754,345 1064,247 548,659

Custo da Construção – Municípios das Capitais – base: ago. 94 = 100

Período

Porto Alegre Recife Salvador São Paulo

Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra Total
Materiais, 

Equipamentos 
e Serviços

Mão de Obra

161252 - Col. 36 161260 - Col. 37 161279 - Col. 38 161287 - Col. 48 161295 - Col. 49 161309 - Col. 50 161317 - Col. 51 161325 - Col. 52 161333 - Col. 53 161341 - Col. 54 161351 - Col. 55 161368 - Col. 56

2019 Jun. 810,004 671,160 970,323 837,479 580,882 1.185,664 795,101 527,716 1.184,460 742,038 590,234 936,717

Jul. 812,381 671,517 975,427 844,997 582,765 1.202,195 795,503 528,346 1.184,460 749,458 591,540 952,218

Ago. 823,783 671,599 1.002,191 844,774 582,432 1.202,195 794,745 527,159 1.184,460 750,114 592,681 952,218

Set. 831,933 673,591 1.018,617 845,222 583,102 1.202,195 794,694 527,079 1.184,460 751,251 594,661 952,218

Out. 834,443 677,819 1.018,617 846,858 585,548 1.202,195 794,929 527,448 1.184,460 752,699 597,183 952,218

Nov. 834,341 677,648 1.018,617 846,745 585,379 1.202,195 795,804 528,818 1.184,460 752,999 597,705 952,218

Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Nacional de Custo da Construção

Média Mão de Obra
Materiais, Equipamentos 

e Serviços
H1

(1 e 2 Pavimentos)
H4

(3, 4, 5 e 6 Pavimentos)
H12

(10 e mais Pavimentos)
Índice de Custo de Edificações - 

Total - Média Geral

160868 - Col. 6 160906 - Col. 1 160914 - Col. 2 160876 - Col. 3 160884 - Col. 4 160892 - Col. 5 159428 - Col. 35

2019 Jun. 762,304 1017,761 579,428 757,058 772,450 762,606 762,304

Jul. 766,699 1026,350 580,933 761,128 776,810 767,307 766,699

Ago. 769,951 1033,472 581,529 765,301 780,405 769,589 769,951

Set. 773,520 1040,039 583,026 769,236 784,073 772,840 773,520

Out. 774,939 1040,039 585,384 770,012 785,802 774,359 774,939

Nov. 775,225 1040,039 585,859 770,468 786,038 774,590 775,225

Nota: O INCC médio e o Índice de Custo de Edificações são iguais, eles sã publicados separadamente por questões contratuais antigas.
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Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios – DI

Período

INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços INCC por Estágios - DI - Mão de Obra

Serviços Mão de Obra

Serviços  
(base: jun. 96=100)

Aluguéis e Taxas
(base: jun. 96=100)

Serviços Pessoais
(base: jun. 96=100)

Serviços Técnicos
(base: fev. 09=100)

Mão de Obra
(base: ago. 94=100)

Auxiliar
(base: jun. 96=100)

Técnico
(base: jun. 96=100)

Especializado
(base: jun. 96=100)

1004890 - Col. 65A 1004910 - Col. 66A 1004911 - Col. 67A 1006996 - Col. 68A 1004894 - Col. 69A 1004912 - Col. 70A 1004913 - Col. 71A 1004914 - Col. 72A

2019 Jun. 423,535 300,344 515,510 179,454 1017,761 586,295 576,086 571,258

Jul. 424,974 301,171 516,327 180,511 1026,350 592,205 580,337 574,765

Ago. 426,051 301,779 516,502 181,454 1033,472 596,886 584,222 577,227

Set. 426,595 301,758 517,340 181,912 1040,039 601,158 587,761 579,799

Out. 426,834 301,868 517,816 181,994 1040,039 601,158 587,761 579,799

Nov. 427,602 303,015 518,449 181,996 1040,039 601,158 587,761 579,799

Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios - DI

Período

Todos os Itens
(base : ago. 

94=100)

INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços

Materiais, 
Equipamentos e 
Serviços (base: 
ago. 94=100)

Materiais e 
Equipamentos

(base: jun. 
96=100)

Materiais para Estrutura Materiais para Instalação

Materiais para 
Estrutura (base: 

jun. 96=100)

Material 
Metálico (base: 

jun. 96=100)

Material de
Madeira (base: 
jun. 96=100)

Material à Base de 
Minerais Não Metálicos 

(base: jun. 96=100)

Materiais para 
Instalação (base: 

jun. 96=100)

Instalação 
Hidráulica (base: 

jun. 96=100)

Instalação 
Elétrica (base: 
jun. 96=100)

1004888 - Col. 47A 1006972 - Col. 48A 1004889 - Col. 49A 1004896 - Col. 50A 1004899 - Col. 51A 1004900 - Col. 52A 1004901 - Col. 53A 1004897 - Col. 54A 1004903 - Col. 55A 1004904 - Col. 56A

2019 Jun. 762,304 579,428 460,951 509,309 566,063 444,685 471,593 414,133 431,582 372,391

Jul. 766,699 580,933 462,051 510,996 566,341 445,684 473,932 413,608 431,412 371,343

Ago. 769,951 581,529 462,341 511,350 560,590 446,668 476,472 413,926 432,215 370,909

Set. 773,520 583,026 463,690 512,894 561,150 448,020 478,357 415,627 433,314 373,468

Out. 774,939 585,384 465,991 514,318 567,547 448,046 478,155 422,581 441,126 378,856

Nov. 775,225 585,859 466,248 513,756 564,424 447,920 478,507 423,834 443,093 378,972

Índice Nacional de Custo da Construção por Estágios - DI

Período

INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços

Materiais para Acabamento
Equipamentos para 

Transporte de Pessoas
(base: fev. 09=100)

Materiais para 
Acabamento  

(base: jun. 96=100)

Produtos 
Químicos  

(base: fev. 09=100)

Revestimentos, 
Louças e Pisos  

(base: jun. 96=100)

Esquadrias e Ferragens
(base: jun. 96=100)

Material para 
Pintura 

(base: jun. 96=100)

Madeira para 
Acabamento

(base: jun. 96=100)

Pedras Ornamentais 
para Construção

(base: fev. 09=100)

1004898 - Col. 57A 1006987 - Col. 58A 1004905 - Col. 59A 1004906 - Col. 60A 1004907 - Col. 61A 1004909- Col. 62A 1006990 - Col. 63A 1006993 - Col. 64A

2019 Jun. 402,178 184,589 333,892 423,543 377,512 454,801 153,991 155,930

Jul. 403,335 184,548 332,840 424,408 383,328 455,198 153,996 156,335

Ago. 403,617 184,854 332,662 424,630 383,480 455,770 154,631 156,318

Set. 404,355 184,125 332,876 425,032 384,506 458,917 154,841 156,817

Out. 405,574 182,571 332,969 428,370 385,130 460,331 155,107 157,019

Nov. 406,513 183,524 334,326 428,576 385,870 461,426 155,990 157,058
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Índices de Obras Públicas – por tipo de obras – base: ago. 94 = 100

Período

Obras Portuárias

Estruturas e 
Obras em Concreto 

Armado

Estruturas e
Fundações 
Metálicas

Dragagem Enrocamento
Redes de Energia 

Elétrica e 
Sinalização Ferroviária

Linhas 
Férreas

Obras
Complementares

159665 - Col. 40 159673 - Col. 41 159681 - Col. 42 159691 - Col. 43 159703 - Col. 44 159711 - Col. 45 159721 - Col. 46

2019 Jun. 553,658 685,695 865,217 498,909 1037,013 449,620 520,212

Jul. 554,820 675,407 857,233 497,805 1029,750 449,807 523,755

Ago. 554,929 670,713 859,669 499,799 1029,747 448,956 523,959

Set. 556,864 670,680 883,168 507,909 1058,571 449,759 527,100

Out. 558,731 670,947 898,285 513,677 1065,471 451,042 528,520

Nov. 558,922 677,509 893,685 513,066 1071,278 451,331 529,871

NOTAS:

O  FGV IBRE elabora os índices setoriais de obras portuárias e rodoviárias em parceria com o  Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT.

A Revista conjuntura econômica é um canal de distribuição desses índices. A atualização de uma nova observação, no entanto, depende da liberação do DNIT, o que ocorre, normalmente, 

20 dias após o fechamento do mês de referência.

Índices de Obras Públicas – por tipo de obras – base: dez. 2000 = 100

Período

Obras Rodoviárias

Obras de 
Artes Especiais

Pavimentação Terraplenagem
Consultoria 

(Supervisão e 
Projetos)

Drenagem
Sinalização
Horizontal

Pavimentos de 
Concreto de 

Cimento Portland

Conservação
Rodoviária

Ligantes
Betuminosos

157964 - Col. 36 157972 - Col. 37 157956 - Col. 38 157980 - Col. 39 1002385 - Col. 39A 1002386 - Col. 39B 1002387 - Col. 39C 1002388 - Col. 39D 1002389 - Col. 39E

2019 Jun. 313,704 340,976 317,555 229,966 308,104 309,655 261,392 301,648 735,844

Jul. 313,515 341,994 316,546 230,827 309,204 310,301 261,882 303,471 735,352

Ago. 313,384 342,467 318,071 230,783 310,016 310,384 262,346 303,998 671,842

Set. 314,201 345,183 323,975 231,019 311,147 311,537 263,506 305,670 670,328

Out. 315,010 348,238 327,545 231,095 311,335 311,736 261,999 306,365 669,121

Nov. 315,311 348,598 327,009 234,647 311,742 312,007 264,140 306,792 678,263
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

XII Preços ao Consumidor – Indicadores Industriais – Sondagem Industrial (FGV/IBRE)

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

Notas
As séries da FGV tem como fonte o banco de dados FGVDADOS, exclusivo para assinantes. Mas 
as séries podem ser consultadas também no Portalibre.fgv.br/índices institucionais.

Além dos índices gerais de preços produzidos pelo IBRE, esta seção reúnde um conjunto de indicadores 
sobre a economia brasileira que são coletados nos sites oficiais.
Fontes:  IBGE: ibge.gov.br,  FIPE: fipe.org.br, DIEESE:  dieese.org.br,  BACEN: bcb.gov.br.

Nessa seção, os dados são publicados conforme divulgados mensalmente pelas fontes oficiais, estando 
sujeitos à alterações, de acordo com a política de revisão de cada fonte. Os índices da FGV não são 
revisados. Os índices divulgados em cada mês são definitivos.

O uso de quaisquer informações através deste serviço é de exclusiva respondabilidade do usuário.

Se você tem alguma dúvida sobre o conteúdo dessa seção, escreva para ibre@fgv.br.

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/12/2019.
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Índices Gerais de Preços – base: ago. 94 = 100

Período

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)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

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.

1995 117,492 – 67,46 14,78 117,020 – 74,22 15,25 111,924 – – 6,39 127,462 – 75,86 31,45

1996 130,528 – 11,10 9,34 131,213 – 12,13 9,20 119,004 – 6,33 8,09 146,818 – 15,19 9,56

1997 140,855 – 7,91 7,48 141,737 – 8,02 7,74 128,673 – 8,13 7,78 157,740 – 7,44 6,81

1998 146,330 – 3,89 1,70 147,914 – 4,36 1,78 133,243 – 3,55 1,51 165,426 – 4,87 2,75

1999 162,894 – 11,32 19,98 163,782 – 10,73 20,10 155,334 – 16,58 28,90 174,260 – 5,34 9,21

2000 185,327 – 13,77 9,81 187,125 – 14,25 9,95 183,468 – 18,11 12,06 190,697 – 9,43 7,66

2001 204,529 – 10,36 10,40 206,163 – 10,17 10,38 206,589 – 12,60 11,87 205,222 – 7,62 8,85

2002 232,149 – 13,50 26,41 232,855 – 12,95 25,31 241,013 – 16,66 35,41 224,949 – 9,61 12,87

2003 285,074 – 22,80 7,67 288,041 – 23,70 8,71 307,427 – 27,56 6,26 262,609 – 16,74 14,42

2004 311,876 – 9,40 12,14 315,038 – 9,37 12,41 339,585 – 10,46 14,67 292,169 – 11,26 11,02

2005 330,481 – 5,97 1,22 335,033 – 6,35 1,21 358,487 – 5,57 -0,97 319,618 – 9,40 6,84

2006 336,182 – 1,73 3,79 340,797 – 1,72 3,83 361,387 – 0,81 4,29 336,387 – 5,25 5,04

2007 353,265 – 5,08 7,89 357,577 – 4,92 7,75 381,621 – 5,60 9,44 354,535 – 5,39 6,15

2008 392,943 – 11,23 9,10 398,102 – 11,33 9,81 433,925 – 13,71 9,80 388,197 – 9,49 11,87

2009 399,983 – 1,79 -1,43 406,424 – 2,09 -1,72 433,027 – -0,21 -4,08 415,634 – 7,07 3,25

2010 422,292 – 5,58 11,30 428,273 – 5,38 11,32 457,805 – 5,72 13,85 440,836 – 6,06 7,77

2011 458,279 – 8,52 5,00 465,334 – 8,65 5,10 501,043 – 9,44 4,12 474,705 – 7,68 7,49

2012 485,675 – 5,98 8,10 492,172 – 5,77 7,82 530,540 – 5,89 9,13 510,038 – 7,44 7,12

2013 515,214 – 6,08 5,52 522,310 – 6,12 5,51 561,981 – 5,93 5,07 549,224 – 7,68 8,09

2014 542,836 – 5,36 3,78 550,408 – 5,38 3,69 587,803 – 4,59 2,15 590,197 – 7,46 6,95

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                

Nov. 646,422 0,80 -1,15 -0,33 652,073 0,52 -1,40 -0,86 686,333 1,06 -3,55 -2,49 717,751 0,31 4,18 4,54

Dez. 651,214 0,74 -0,42 -0,42 657,859 0,89 -0,52 -0,52 693,656 1,07 -2,52 -2,52 718,276 0,07 4,25 4,25

2018                

Jan. 654,968 0,58 0,58 -0,28 662,826 0,76 0,76 -0,41 697,677 0,58 0,58 -2,29 720,495 0,31 0,31 4,15

Fev. 655,975 0,15 0,73 -0,19 663,311 0,07 0,83 -0,42 698,745 0,15 0,73 -2,02 721,414 0,13 0,44 3,60

Mar. 659,665 0,56 1,30 0,76 667,524 0,64 1,47 0,20 704,131 0,77 1,51 -0,48 723,163 0,24 0,68 3,69

Abr. 665,770 0,93 2,24 2,97 671,327 0,57 2,05 1,89 713,036 1,26 2,79 2,79 725,245 0,29 0,97 4,02

Maio 676,695 1,64 3,91 5,20 680,579 1,38 3,45 4,26 729,825 2,35 5,21 6,38 726,923 0,23 1,20 3,60

Jun. 686,696 1,48 5,45 7,79 693,287 1,87 5,39 6,92 742,027 1,67 6,97 9,85 733,984 0,97 2,19 3,64

Jul. 689,746 0,44 5,92 8,59 696,800 0,51 5,92 8,24 745,887 0,52 7,53 11,16 738,487 0,61 2,81 3,96

Ago. 694,414 0,68 6,63 9,06 701,677 0,70 6,66 8,89 753,275 0,99 8,59 11,97 739,583 0,15 2,97 3,75

Set. 706,834 1,79 8,54 10,33 712,373 1,52 8,29 10,04 772,436 2,54 11,36 13,71 741,305 0,23 3,21 3,92

Out. 708,694 0,26 8,83 10,51 718,684 0,89 9,25 10,79 773,767 0,17 11,55 13,94 743,866 0,35 3,56 3,96

Nov. 700,601 -1,14 7,58 8,38 715,166 -0,49 8,71 9,68 760,599 -1,70 9,65 10,82 744,865 0,13 3,70 3,78

Dez. 697,446 -0,45 7,10 7,10 707,441 -1,08 7,54 7,54 754,367 -0,82 8,75 8,75 745,856 0,13 3,84 3,84

2019                

Jan. 697,923 0,07 0,07 6,56 707,488 0,01 0,01 6,74 752,945 -0,19 -0,19 7,92 749,517 0,49 0,49 4,03

Fev. 706,660 1,25 1,32 7,73 713,747 0,88 0,89 7,60 766,402 1,79 1,60 9,68 750,180 0,09 0,58 3,99

Mar. 714,243 1,07 2,41 8,27 722,707 1,26 2,16 8,27 776,783 1,35 2,97 10,32 752,524 0,31 0,89 4,06

Abr. 720,695 0,90 3,33 8,25 729,346 0,92 3,10 8,64 785,250 1,09 4,09 10,13 755,373 0,38 1,28 4,15

Maio 723,577 0,40 3,75 6,93 732,595 0,45 3,56 7,64 789,371 0,52 4,64 8,16 755,625 0,03 1,31 3,95

Jun. 728,142 0,63 4,40 6,04 738,421 0,80 4,38 6,51 795,938 0,83 5,51 7,27 762,304 0,88 2,21 3,86

Jul. 728,084 -0,01 4,39 5,56 741,346 0,40 4,79 6,39 794,214 -0,22 5,28 6,48 766,699 0,58 2,79 3,82

Ago. 724,395 -0,51 3,86 4,32 736,402 -0,67 4,09 4,95 787,038 -0,90 4,33 4,48 769,951 0,42 3,23 4,11

Set. 728,040 0,50 4,39 3,00 736,362 -0,01 4,09 3,37 792,508 0,70 5,06 2,60 773,520 0,46 3,71 4,35

Out. 732,041 0,55 4,96 3,29 741,333 0,68 4,79 3,15 799,190 0,84 5,94 3,29 774,939 0,18 3,90 4,18

Nov. 738,264 0,85 5,85 5,38 743,558 0,30 5,11 3,97 808,097 1,11 7,12 6,24 775,225 0,04 3,94 4,08
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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. 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

1995 – – – – 113,136 142,123 138,896 1.150,39 – 65,96 21,98 1.141,16 – 66,01 22,41

1996 – – – – 121,928 184,159 182,533 1.328,90 – 15,52 9,12 1.320,99 – 15,76 9,56

1997 159,591 – – 7,21 126,296 205,335 214,400 1.408,52 – 5,99 4,34 1.412,49 – 6,93 5,22

1998 166,140 – 4,10 1,66 128,278 218,169 239,803 1.461,82 – 3,78 2,49 1.457,62 – 3,20 1,65

1999 174,223 – 4,87 9,12 134,919 227,199 260,472 1.532,68 – 4,85 8,43 1.528,43 – 4,86 8,94

2000 187,255 – 7,48 6,21 146,443 241,520 287,488 1.628,03 – 6,22 5,27 1.636,10 – 7,04 5,97

2001 200,178 – 6,90 7,94 155,168 260,775 322,103 1.749,97 – 7,49 9,44 1.748,01 – 6,84 7,67

2002 216,822 – 8,31 12,18 166,856 284,722 367,518 1.928,47 – 10,20 14,74 1.895,72 – 8,45 12,53

2003 247,854 – 14,31 8,93 194,816 317,848 430,208 2.255,53 – 16,96 10,38 2.174,68 – 14,71 9,30

2004 263,033 – 6,12 6,27 203,942 342,684 475,523 2.396,95 – 6,27 6,13 2.318,15 – 6,60 7,60

2005 278,090 – 5,72 4,93 213,075 366,316 516,588 2.535,05 – 5,76 5,05 2.477,39 – 6,87 5,69

2006 285,702 – 2,74 2,05 214,250 383,603 541,110 2.617,66 – 3,26 2,81 2.581,03 – 4,18 3,14

2007 296,130 – 3,65 4,60 221,671 398,224 555,760 2.724,60 – 4,09 5,16 2.675,02 – 3,64 4,46

2008 312,562 – 5,55 6,07 237,626 414,628 566,226 2.903,70 – 6,57 6,48 2.826,92 – 5,68 5,90

2009 328,676 – 5,16 3,95 248,933 437,467 586,686 3.050,17 – 5,04 4,11 2.965,10 – 4,89 4,31

2010 345,084 – 4,99 6,24 259,913 461,563 616,750 3.206,17 – 5,11 6,47 3.114,50 – 5,04 5,91

2011 367,273 – 6,43 6,36 276,329 491,701 649,082 3.417,78 – 6,60 6,08 3.321,20 – 6,64 6,50

2012 387,826 – 5,60 5,74 288,330 523,340 677,423 3.603,52 – 5,43 6,20 3.500,66 – 5,40 5,84

2013 410,345 – 5,81 5,63 306,436 552,479 687,317 3.833,10 – 6,37 5,56 3.717,85 – 6,20 5,91

2014 437,113 – 6,52 6,87 325,906 588,990 717,813 4.064,50 – 6,04 6,23 3.953,15 – 6,33 6,41

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               

Nov. 542,824 0,36 3,01 3,35 386,535 748,032 959,352 5.029,84 0,18 1,80 1,95 4.894,92 0,28 2,50 2,80

Dez. 543,975 0,21 3,23 3,23 387,456 749,526 960,697 5.042,92 0,26 2,07 2,07 4.916,46 0,44 2,95 2,95

2018               

Jan. 547,707 0,69 0,69 3,22 389,469 755,258 962,326 5.054,52 0,23 0,23 1,87 4.930,72 0,29 0,29 2,86

Fev. 548,623 0,17 0,85 3,07 388,251 758,228 969,236 5.063,62 0,18 0,41 1,81 4.946,50 0,32 0,61 2,84

Mar. 549,566 0,17 1,03 2,76 387,454 760,868 971,644 5.067,16 0,07 0,48 1,56 4.950,95 0,09 0,70 2,68

Abr. 551,414 0,34 1,37 2,98 387,626 764,459 976,168 5.077,80 0,21 0,69 1,69 4.961,84 0,22 0,92 2,76

Maio 553,692 0,41 1,79 2,87 387,690 769,020 986,806 5.099,63 0,43 1,12 1,76 4.981,69 0,40 1,33 2,86

Jun. 560,272 1,19 3,00 4,43 393,341 777,207 1008,343 5.172,55 1,43 2,57 3,53 5.044,46 1,26 2,60 4,39

Jul. 561,218 0,17 3,17 4,22 394,769 777,822 1019,819 5.185,48 0,25 2,83 3,61 5.061,11 0,33 2,94 4,48

Ago. 561,635 0,07 3,25 4,15 395,440 778,055 1020,362 5.185,48 0,00 2,83 3,64 5.056,56 -0,09 2,85 4,19

Set. 564,138 0,45 3,71 4,64 397,496 781,254 1028,251 5.201,04 0,30 3,14 3,97 5.080,83 0,48 3,34 4,53

Out. 566,824 0,48 4,20 4,80 398,957 785,368 1032,285 5.221,84 0,40 3,55 4,00 5.103,69 0,45 3,81 4,56

Nov. 565,851 -0,17 4,02 4,24 397,861 784,395 1023,049 5.208,79 -0,25 3,29 3,56 5.092,97 -0,21 3,59 4,05

Dez. 567,468 0,29 4,32 4,32 399,011 786,625 1021,004 5.216,08 0,14 3,43 3,43 5.100,61 0,15 3,75 3,75

2019               

Jan. 570,680 0,57 0,57 4,19 399,568 792,632 1024,510 5.234,86 0,36 0,36 3,57 5.116,93 0,32 0,32 3,78

Fev. 572,670 0,35 0,92 4,38 400,253 796,043 1026,661 5.263,13 0,54 0,90 3,94 5.138,93 0,43 0,75 3,89

Mar. 576,401 0,65 1,57 4,88 401,406 802,558 1034,150 5.303,66 0,77 1,68 4,67 5.177,47 0,75 1,51 4,58

Abr. 580,025 0,63 2,21 5,19 402,981 808,471 1044,304 5.335,48 0,60 2,29 5,07 5.206,98 0,57 2,09 4,94

Maio 581,305 0,22 2,44 4,99 403,712 810,400 1053,074 5.343,48 0,15 2,44 4,78 5.213,75 0,13 2,22 4,66

Jun. 581,163 -0,02 2,41 3,73 403,592 810,221 1051,444 5.344,01 0,01 2,45 3,31 5.214,27 0,01 2,23 3,37

Jul. 582,952 0,31 2,73 3,87 404,039 813,442 1057,725 5.349,35 0,10 2,55 3,16 5.224,18 0,19 2,42 3,22

Ago. 583,925 0,17 2,90 3,97 404,921 814,611 1064,110 5.355,77 0,12 2,68 3,28 5.229,93 0,11 2,54 3,43

Set. 583,944 0,00 2,90 3,51 405,346 814,261 1066,635 5.353,09 -0,05 2,63 2,92 5.227,84 -0,04 2,49 2,89

Out. 583,443 -0,09 2,82 2,93 405,970 812,676 1064,112 5.355,23 0,04 2,67 2,55 5.233,07 0,10 2,60 2,54

Nov. 586,276 0,49 3,31 3,61 408,470 816,140 1075,755 5.384,15 0,54 3,22 3,37 5.259,76 0,51 3,12 3,27
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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

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

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. Fontes: Fipe e Dieese (Índices de preços), FGV IBRE (Sondagem Industrial).

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 94,2 94,2 92,2 96,7 80,2

 96,0 96,5 92,9 99,5 78,6

 94,8 95,2 90,7 99,4 79,4

 108,7 108,9 107,7 109,1 81,6

 99,0 99,1 97,2 100,9 81,5

 101,3 101,3 100,9 101,6 81,5

 111,5 111,5 113,4 108,7 83,6

 106,5 106,4 108,2 104,2 84,3

 94,2 94,6 92,9 96,0 79,1

 113,9 114,1 114,4 112,3 83,7

 106,2 106,3 105,7 106,3 82,8

 102,7 102,8 102,0 103,2 82,3

 103,1 103,1 103,3 102,6 82,5

 91,3 91,3 91,2 92,1 81,2

 77,8 77,6 77,9 79,4 76,4

 82,2 92,4 82,1 83,6 73,9

    

 97,6 98,8 99,0 96,2 76,6

 96,0 100,1 99,2 93,1 75,9

    

 96,8 100,6 100,0 93,6 73,3

 99,3 100,7 100,3 98,4 75,2

 102,8 101,7 101,2 104,3 75,1

 102,2 101,0 100,5 103,8 75,5

 101,3 100,8 99,7 102,9 75,9

 98,5 98,6 93,7 103,5 75,6

 100,8 99,5 97,5 104,0 75,1

 101,0 99,2 96,8 105,3 76,0

 98,7 95,9 96,4 101,2 77,7

 95,7 94,2 94,0 97,7 77,9

 94,9 95,7 96,2 93,9 77,3

 92,0 95,6 96,8 87,5 75,7

    

 94,6 98,2 96,4 93,3 72,7

 97,6 99,0 99,3 96,0 74,1

 98,0 97,2 98,0 98,2 73,6

 99,8 97,9 99,0 100,7 73,5

 97,7 97,2 97,7 97,7 74,8

 96,0 95,7 95,9 96,5 74,5

 96,2 94,8 92,9 99,9 74,9

 97,7 95,6 94,8 100,8 75,9

 97,9 95,6 96,3 99,9 76,5

 95,6 94,6 95,7 95,9 77,5

 95,1 96,3 97,1 93,3 77,3

1995 133,284 – – 23,17 – – –

1996 155,246 – 16,48 10,04 – – –

1997 165,239 – 6,44 4,83 – 88,78 95,26

1998 167,607 – 1,43 -1,79 – 96,67 103,74

1999 171,890 – 2,56 8,64 – 97,29 106,99

2000 183,307 – 6,64 4,38 – 106,67 115,38

2001 193,815 – 5,73 7,13 – 120,54 126,58

2002 206,786 – 6,69 9,92 – 131,20 137,47

2003 232,809 – 12,58 8,17 – 157,13 167,28

2004 246,031 – 5,68 6,57 – 165,69 172,38

2005 261,083 – 6,12 4,53 – 169,81 178,75

2006 267,581 – 2,49 2,54 – 168,27 176,99

2007 278,582 – 4,11 4,38 – 183,99 193,37

2008 294,216 – 5,61 6,16 – 221,86 235,87

2009 308,217 – 4,76 3,65 – 220,09 229,82

2010 323,932 – 5,10 6,40 – 229,76 247,90

2011 344,173 – 6,25 5,81 – 254,59 268,57

2012 359,852 – 4,56 5,10 – 276,20 292,84

2013 377,599 – 4,93 3,88 – 310,39 328,43

2014 396,680 – 5,05 5,20 – 332,72 344,90

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

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

2017       

Nov. 486,735 0,29 1,71 2,44 0,15 407,37 423,23

Dez. 489,404 0,55 2,27 2,27 0,28 418,71 424,36

2018       

Jan. 491,670 0,46 0,46 2,41 0,95 443,81 439,20

Fev. 489,621 -0,42 0,04 2,07 0,05 438,36 437,33

Mar. 489,637 0,00 0,05 1,93 0,03 441,19 437,84

Abr. 489,510 -0,03 0,02 1,29 0,04 440,06 434,80

Maio 490,463 0,19 0,22 1,54 0,07 446,03 441,16

Jun. 495,417 1,01 1,23 2,51 1,38 445,58 451,63

Jul. 496,548 0,23 1,46 2,76 0,14 421,89 437,42

Ago. 498,595 0,41 1,88 3,08 -0,09 417,05 432,81

Set. 500,523 0,39 2,27 3,46 0,55 418,48 432,83

Out. 502,929 0,48 2,76 3,63 0,58 443,69 446,02

Nov. 503,706 0,15 2,92 3,49 0,32 460,24 471,37

Dez. 504,177 0,09 3,02 3,02 -0,21 466,75 471,44

2019       

Jan. 507,094 0,58 0,58 3,14 0,43 460,46 467,65

Fev. 509,850 0,54 1,13 4,13 0,35 464,47 482,40

Mar. 512,454 0,51 1,64 4,66 0,54 496,33 509,11

Abr. 513,925 0,29 1,93 4,99 0,32 515,58 522,05

Maio 513,836 -0,02 1,92 4,77 0,20 492,93 507,70

Jun. 514,631 0,15 2,07 3,88 -0,21 498,67 501,68

Jul. 515,371 0,14 2,22 3,79 0,17 479,28 493,16

Ago. 517,073 0,33 2,56 3,71 0,13 462,24 481,44

Set. 517,081 0,00 2,56 3,31 -0,11 458,21 473,85

Out. 517,931 0,16 2,73 2,98 -0,04 462,57 473,59

Nov. 521,464 0,68 3,43 3,53 0,46 455,37 465,81
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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

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).

2002 – – 79,48 – – – 66,78 –

2003 0,33 – 79,73 – 4,87 – 70,03 –

2004 8,34 – 86,38 – 4,34 – 73,08 –

2005 2,81 – 88,81 – 10,26 – 80,58 –

2006 2,70 – 91,21 – 7,38 – 86,53 –

2007 5,92 – 96,61 – 5,89 – 91,63 –

2008 3,08 – 99,58 – 3,83 – 95,13 –

2009 -7,12 – 92,49 – -8,86 – 86,70 –

2010 10,22 – 101,94 – 13,47 – 98,38 –

2011 0,41 – 102,36 – 2,15 – 100,49 –

2012 -2,30 – 100,00 – -0,50 – 99,99 –

2013 2,07 – 102,08 – -3,63 – 96,36 –

2014 -3,02 – 98,99 – 6,79 – 102,90 –

2015 -8,25 – 90,83 – 3,87 – 106,88 –

2016 -6,41 – 85,00 – -9,44 – 96,79 –

2017        

Mar 1,44 -3,42 85,40 85,50 10,22 -3,85 99,20 102,20

Abr. -0,09 -3,24 79,30 85,80 9,31 -2,05 96,50 102,20

Maio 0,86 -2,24 90,10 86,10 8,49 -0,60 103,50 101,20

Jun. 0,85 -1,73 88,40 86,90 8,16 1,06 102,50 102,00

Jul. 1,15 -0,93 92,10 87,40 7,41 2,23 104,40 100,40

Ago. 1,54 -0,13 96,70 87,10 6,73 3,59 104,20 99,80

Set. 1,66 0,45 93,00 87,70 6,16 4,67 102,30 100,50

Out. 2,06 1,62 95,10 87,90 5,76 5,76 104,20 100,50

Nov. 2,30 2,13 90,60 88,50 5,32 5,47 100,50 100,70

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,10 4,53 4,53 101,70 98,60

2018        

Jan. 5,52 2,76 82,20 89,00 -0,20 3,41 101,70 102,60

Fev. 3,71 2,89 77,30 88,90 -2,77 2,42 88,00 97,60

Mar. 2,72 2,79 86,20 89,30 -2,75 1,45 96,50 100,70

Abr. 4,30 3,87 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,40

Maio 1,96 2,93 84,40 80,00 -1,76 0,43 104,10 101,60

Jun. 2,13 3,11 91,00 90,10 -1,46 -0,09 102,50 101,90

Jul. 2,43 3,22 95,80 90,10 -1,08 -0,28 105,50 101,10

Ago. 2,30 3,00 98,20 89,20 -0,94 -0,48 104,20 99,90

Set. 1,75 2,56 90,80 87,20 -0,99 -0,75 100,90 99,10

Out. 1,64 2,14 95,80 87,40 -0,64 -0,74 106,70 102,90

Nov. 1,37 1,63 89,50 87,40 -0,45 -0,71 102,00 102,20

Dez. 0,98 0,98 78,00 87,70 0,01 0,01 106,80 103,70

2019        

Jan. -1,95 0,41 80,60 87,20 1,38 0,14 103,10 104,00

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,80 -3,58 -0,11 79,80 88,50

Mar. -2,04 -0,12 81,00 86,60 -6,88 -0,95 83,60 86,50

Abr. -2,47 -1,10 83,30 86,90 -10,85 -2,66 73,60 78,50

Maio -0,41 0,05 90,90 86,90 -12,11 -4,15 86,70 84,50

Jun. -1,38 -0,70 85,70 86,40 -12,55 -5,39 87,50 87,00

Jul. -1,56 -1,27 93,40 86,20 -11,97 -6,24 96,30 92,00

Ago. -1,62 -1,60 96,20 87,30 -10,65 -6,41 102,20 98,00

Set. -1,33 -1,31 91,70 87,60 -9,77 -6,53 98,10 96,30

Out. -1,07 -1,28 96,80 88,30 -9,51 -7,37 98,90 95,20



X I V  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J a n e i r o  2020

CONJUNTURA ESTATÍSTICA

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)

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).

2002 – – 80,27 80,24 88,66 69,07 125,47 88,83 67,87 74,50 57,00 84,53 58,95 83,98

2003 0,09 – 80,34 80,43 94,04 73,23 120,80 86,80 65,18 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

2004 8,59 – 87,24 86,95 96,92 84,81 131,87 89,09 68,68 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,46 95,29 84,39 130,27 90,10 73,38 87,35 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,64 97,98 85,63 130,77 91,70 78,71 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,88 104,58 101,28 132,81 94,38 82,71 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,55 107,66 109,56 128,03 94,84 82,78 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,73 89,00 79,55 119,76 94,07 88,70 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,87 105,93 124,80 94,84 99,06 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,49 105,93 105,09 95,37 98,62 98,53 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,80 99,93 100,26 99,88 100,03 99,80 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,08 104,08 100,23 106,62 98,11 99,42 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,66 92,70 98,17 93,57 108,97 99,45 98,36 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,88 83,90 79,47 102,51 94,48 97,77 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,39 79,53 74,12 75,64 94,17 91,53 100,08 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Mar. 0,22 -3,36 83,70 83,60 82,10 74,30 77,50 92,30 92,10 102,00 76,10 84,90 78,30 92,10

Abr. -1,40 -3,43 77,20 82,90 81,20 74,00 79,30 91,40 88,80 102,30 64,30 82,00 63,30 82,20

Maio -0,20 -2,50 88,40 84,20 82,20 76,40 80,90 87,10 90,40 103,40 76,10 91,90 79,70 93,80

Jun. -0,14 -2,14 86,70 85,00 82,90 80,40 82,80 86,10 90,10 103,90 74,10 91,40 67,90 92,30

Jul. 0,30 -1,40 90,60 85,70 82,00 75,30 81,90 88,50 91,90 102,30 73,80 95,30 72,30 96,90

Ago. 0,83 -0,68 95,70 85,90 84,20 75,00 81,80 87,80 93,70 101,90 81,30 97,40 87,40 103,30

Set. 1,05 -0,16 91,80 86,60 83,60 77,00 79,80 93,80 93,90 104,00 75,50 94,40 81,50 99,20

Out. 1,56 1,05 94,00 86,70 85,60 75,80 81,40 91,30 97,20 103,30 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,40 87,80 77,30 81,00 91,00 94,50 105,80 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,70 90,90 80,00 83,70 88,60 95,20 110,20 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,90 88,70 83,10 81,60 87,60 96,10 109,20 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,50 87,20 79,10 78,40 84,50 93,40 109,00 70,50 76,90 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,80 87,20 80,40 79,60 87,30 90,70 107,50 82,90 84,40 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,00 87,00 77,00 78,00 91,70 94,70 107,80 79,30 85,90 86,10 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 82,80 72,60 75,20 94,50 78,30 93,20 71,30 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,70 79,60 77,20 95,50 103,00 111,10 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,40 86,20 80,70 80,00 97,80 104,90 112,50 79,20 98,60 84,70 98,30

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,90 85,50 83,00 78,60 90,50 95,00 113,60 89,00 98,10 96,20 102,70

Set. 2,16 3,08 89,50 86,30 90,80 75,20 78,80 88,70 85,90 111,10 78,60 91,50 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 86,00 88,10 80,40 79,10 88,60 92,80 110,70 88,00 94,20 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 85,80 87,90 77,10 77,80 88,90 91,40 109,80 79,80 88,30 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 85,70 86,70 77,40 74,10 89,70 92,60 106,80 63,20 79,40 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,80 86,50 76,50 77,40 88,90 97,30 105,10 63,60 82,60 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,50 86,80 77,70 77,60 92,20 98,30 105,80 75,50 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,20 86,10 77,60 75,80 89,70 98,00 106,30 73,60 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,26 -0,90 84,50 87,30 87,50 85,10 80,30 88,10 101,50 106,70 79,30 81,00 86,90 89,50

Maio 1,32 0,64 91,40 86,70 87,60 82,90 77,40 91,10 96,90 106,70 86,40 90,10 90,70 95,20

Jun. 0,26 -0,04 85,50 86,00 86,10 77,50 76,30 91,20 98,20 99,30 77,10 87,20 73,30 89,40

Jul. -0,05 -0,58 93,00 85,70 85,40 82,40 75,60 91,70 94,00 102,20 84,30 93,30 85,90 99,50

Ago. -0,35 -0,95 95,40 86,20 84,60 80,40 76,70 94,90 91,10 104,20 86,00 96,20 91,00 102,10

Set. -0,13 -0,60 90,90 87,10 84,10 79,40 78,40 93,70 94,80 103,20 80,00 91,40 84,80 99,20

Out. 0,13 -0,43 96,50 87,80 81,40 80,50 77,20 91,70 96,30 105,70 85,40 94,20 97,70 107,70
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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

2007 58,06 58,43 160.649 120.621 40.028 408 25.381 -13.103 -29.002 4.029 249 -2.495 -3.152

2008 50,88 53,37 197.942 172.975 24.967 -30.641 6.941 -16.860 -41.806 4.224 152 -28.806 1.682

2009 53,87 54,45 152.995 127.722 25.273 -26.261 5.384 -19.574 -34.983 3.338 237 -26.354 -330

2010 47,08 47,07 201.789 181.774 20.014 -79.014 -11.665 -30.156 -70.245 2.896 242 -69.950 8.822

2011 43,23 44,56 255.935 226.244 29.692 -76.288 -9.541 -37.166 -69.731 2.984 256 -80.512 -4.479

2012 48,65 48,94 242.277 223.365 18.909 -83.800 -22.748 -40.168 -63.889 2.838 208 -83.040 552

2013 51,28 50,95 241.968 239.681 2.285 -79.792 -45.984 -46.372 -37.492 3.683 322 -78.626 844

2014 54,43 51,79 224.974 229.127 -4.155 -101.431 -54.736 -48.107 -49.420 2.725 232 -96.586 4.613

2015 70,38 62,59 190.971 171.459 19.512 -54.472 -19.261 -36.916 -37.963 2.751 461 -56.152 -2.141

2016 65,62 55,79 185.234 137.586 47.648 -24.230 14.188 -30.447 -41.544 3.125 274 -15.714 8.243

2017             

Jan. 59,78 51,05 14.908 12.198 2.710 -6.716 -317 -2.763 -6.587 188 38 -6.468 210

Fev. 58,17 49,76 15.469 10.913 4.555 -276 1.602 -2.772 -2.030 152 60 848 1.064

Mar. 58,59 49,98 20.074 12.938 7.136 711 4.058 -2.857 -3.471 124 23 78 -657

Abr. 60,17 51,12 17.680 10.717 6.963 -168 3.886 -2.854 -4.157 102 11 235 392

Maio 62,11 53,01 19.790 12.129 7.661 2.471 4.598 -2.811 -2.298 171 12 2.799 316

Jun. 64,69 55,29 19.779 12.595 7.184 431 3.419 -3.532 -3.147 159 37 998 531

Jul. 63,65 54,81 18.759 12.473 6.285 -3.416 2.698 -3.347 -6.196 81 50 -2.557 809

Ago. 62,93 54,75 19.471 13.879 5.592 -173 2.077 -3.250 -2.347 98 52 186 307

Set. 62,53 54,80 18.659 13.488 5.171 -705 1.708 -3.219 -2.743 330 45 816 1.476

Out. 63,65 55,11 18.872 13.679 5.193 -1.494 1.876 -3.044 -3.521 151 46 -1.778 -330

Nov. 65,26 56,39 16.683 13.143 3.541 -2.983 -229 -3.464 -2.810 55 1 -2.044 938

Dez. 65,07 57,03 17.595 12.598 4.998 -2.697 656 -4.014 -3.866 512 6 -3.038 -347

Acum. Ano 62,22 53,59 217.739 150.750 66.989 -15.015 26.032 -37.927 -43.170 2.123 379 -9.926 4.709

2018             

Jan. 63,17 57,50 17.027 14.203 2.825 -6.778 -377 -2.847 -6.541 140 41 -5.711 1.027

Fev. 63,82 58,13 17.410 14.411 2.999 -5.020 21 -2.689 -5.177 136 34 -4.856 130

Mar. 64,22 57,90 20.229 13.809 6.420 -2.269 3.248 -2.834 -4.828 -690 35 -2.428 -194

Abr. 66,20 59,51 19.713 13.792 5.921 -1.638 2.482 -2.805 -4.299 179 42 -1.414 182

Maio 69,78 60,12 19.325 13.261 6.064 -861 2.811 -2.837 -3.854 183 26 -1.738 -903

Jun. 70,84 59,78 20.114 14.325 5.789 -1.450 2.322 -3.088 -3.882 110 15 -1.097 339

Jul. 71,66 59,79 22.525 18.651 3.874 -7.447 245 -3.268 -6.965 -727 104 -6.976 367

Ago. 72,86 59,72 21.553 18.778 2.775 -3.617 -900 -3.226 -2.899 181 51 -4.544 -978

Set. 74,61 59,87 19.187 14.116 5.071 -1.327 2.209 -2.488 -3.613 77 33 -1.762 -468

Out. 67,90 53,86 21.898 16.106 5.792 -1.965 2.026 -3.321 -4.133 142 22 -3.691 -1.748

Nov. 68,50 54,59 20.939 16.862 4.077 -3.052 694 -2.883 -3.909 163 15 -2.153 884

Dez. 71,09 57,03 19.345 12.917 6.428 -6.116 2.530 -3.447 -8.725 79 23 -6.053 39

Acum. Ano 68,72 58,15 239.265 181.231 58.035 -41.540 17.313 -35.734 -58.825 -28 440 -42.422 -1.322

2019             

Jan. 68,24 57,50 18.086 16.388 1.699 -8.880 -1.690 -2.830 -7.202 12 34 -8.925 -78

Fev. 67,26 56,15 15.896 12.622 3.274 -3.174 477 -2.354 -3.680 29 15 -3.922 -763

Mar. 69,21 56,46 17.700 13.132 4.568 -2.389 1.756 -2.345 -4.294 149 50 -1.876 464

Abr. 69,77 56,14 19.439 13.629 5.810 -1.751 1.988 -3.294 -3.864 125 29 -2.270 -548

Maio 71,27 56,22 20.661 14.968 5.693 -1.316 1.822 -3.263 -3.434 295 17 -2.235 -936

Jun. 67,45 53,53 18.059 13.028 5.030 -3.010 814 -3.553 -3.876 52 4 -2.955 51

Jul. 66,18 52,56 19.872 17.759 2.113 -9.442 -1.823 -3.228 -7.700 81 73 -9.675 -306

Ago. 70,79 54,48 18.689 15.569 3.120 -3.663 142 -2.461 -4.054 249 68 -4.478 -882

Set. 72,26 55,10 20.290 16.496 3.793 -2.749 559 -2.667 -3.450 141 25 -3.217 -493

Out. 71,52 53,86 19.576 17.029 2.547 -6.509 -1.694 -3.525 -4.821 6 18 -6.394 97

Nov. 72,40 54,66 17.596 14.169 3.427 -2.164 712 -2.065 -2.916 40 17 -2.266 -119
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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)

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. Fonte: IBGE.

2016           

Abr. 11,2 54,6 61,5 1.964 1.909 1.127 805 3.080 5.024 1.486 172.652

Maio 11,2 54,7 61,6 1.983 1.909 1.170 809 3.107 5.114 1.507 174.918

Jun. 11,3 54,6 61,6 1.974 1.889 1.199 805 3.138 4.937 1.504 174.001

Jul. 11,6 54,4 61,5 1.987 1.901 1.206 806 3.159 4.936 1.509 174.690

Ago. 11,8 54,2 61,4 2.013 1.924 1.203 811 3.175 4.934 1.532 176.343

Set. 11,8 54,0 61,2 2.017 1.940 1.208 815 3.160 4.938 1.506 176.150

Out. 11,8 53,9 61,2 2.026 1.957 1.190 819 3.171 4.940 1.508 177.041

Nov. 11,8 54,1 61,3 2.033 1.960 1.183 817 3.214 4.950 1.502 178.218

Dez. 12,0 54,0 61,4 2.048 1.964 1.171 819 3.249 5.168 1.508 179.638

2017           

Jan. 12,6 53,7 61,4 2.062 1.966 1.197 821 3.309 5.170 1.524 179.879

Fev. 13,2 53,4 61,4 2.074 1.985 1.217 828 3.346 5.152 1.531 179.863

Mar. 13,7 53,1 61,6 2.092 2.004 1.223 841 3.345 5.156 1.552 180.653

Abr. 13,6 53,2 61,6 2.088 2.008 1.195 845 3.295 5.191 1.547 180.912

Mai. 13,3 53,4 61,6 2.090 2.013 1.195 847 3.296 5.104 1.552 182.045

Jun. 13,0 53,7 61,7 2.084 2.017 1.205 844 3.292 5.019 1.539 182.618

Jul. 12,8 53,9 61,8 2.087 2.016 1.199 839 3.267 5.086 1.544 183.669

Ago. 12,6 54,0 61,8 2.085 2.025 1.208 838 3.262 5.115 1.534 184.316

Set. 12,4 54,1 61,8 2.100 2.037 1.233 840 3.273 5.170 1.540 186.101

Out. 12,2 54,3 61,8 2.112 2.050 1.230 844 3.290 5.204 1.543 187.769

Nov. 12,0 54,4 61,9 2.126 2.074 1.214 848 3.325 5.153 1.554 189.846

Dez. 11,8 54,5 61,8 2.134 2.084 1.181 854 3.335 5.190 1.569 190.941

2018           

Jan. 12,2 54,2 61,7 2.149 2.090 1.204 859 3.397 5.213 1.586 191.414

Fev. 12,6 53,9 61,6 2.166 2.090 1.210 869 3.453 5.266 1.596 191.679

Mar. 13,1 53,6 61,7 2.171 2.076 1.234 882 3.485 5.348 1.596 191.015

Abr. 12,9 53,6 61,5 2.184 2.091 1.261 885 3.477 5.387 1.589 192.547

Maio 12,7 53,6 61,4 2.189 2.091 1.275 883 3.485 5.457 1.593 193.448

Jun. 12,4 53,7 61,4 2.200 2.101 1.316 874 3.477 5.322 1.612 195.212

Jul. 12,3 53,9 61,5 2.207 2.110 1.309 870 3.500 5.333 1.622 196.770

Ago. 12,1 54,1 61,6 2.227 2.123 1.328 868 3.493 5.589 1.626 199.438

Set. 11,9 54,4 61,7 2.224 2.136 1.330 869 3.514 5.611 1.604 200.265

Out. 11,7 54,5 61,8 2.232 2.134 1.343 872 3.529 5.616 1.608 201.564

Nov. 11,6 54,7 61,8 2.240 2.135 1.355 876 3.552 5.521 1.637 203.039

Dez. 11,6 54,5 61,7 2.256 2.131 1.374 881 3.595 5.466 1.673 204.169

2019           

Jan. 12,0 54,2 61,6 2.271 2.136 1.371 892 3.673 5.489 1.682 204.563

Fev. 12,4 53,9 61,6 2.286 2.142 1.369 902 3.696 5.635 1.687 204.944

Mar. 12,7 53,9 61,7 2.289 2.165 1.350 909 3.706 5.661 1.671 205.156

Abr. 12,5 54,2 61,9 2.292 2.172 1.364 902 3.691 5.754 1.667 206.544

Maio 12,3 54,5 62,1 2.286 2.169 1.372 899 3.660 5.715 1.666 207.294

Jun. 12,0 54,6 62,1 2.290 2.166 1.399 901 3.661 5.785 1.662 208.435

Jul. 11,8 54,7 62,1 2.286 2.169 1.427 902 3.649 5.665 1.667 208.627

Ago. 11,8 54,7 62,1 2.298 2.184 1.432 905 3.674 5.718 1.668 209.893

Set. 11,8 54,8 62,1 2.298 2.183 1.407 897 3.659 5.852 1.676 210.424

Out. 11,6 54,9 62,1 2.317 2.185 1.391 898 3.693 5.997 1.693 212.808





É MAIS QUE MBA. É FGV.


