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CARTA DO IBRE
6 As divergências no IBRE sobre a estimativa do  

hiato do produto

O hiato do produto é uma variável 

macroeconômica não observável, 

mas de muita importância tanto 

para a política monetária quanto 

para a fiscal. O hiato é a diferença 

entre o PIB efetivo e o PIB potencial. 

Quando a economia está rodando 

abaixo da sua capacidade, como nos últimos anos no Brasil, 

o hiato é negativo, e produz pressões desinflacionárias. Não 

é nada trivial estimar o hiato do produto. O próprio Banco 

Central há muitos anos não dá pistas sobre suas estimativas 

dessa variável. E, entre os economistas, as estimativas podem 

variar bastante, dependendo das metodologias empregadas.

PONTO DE VISTA
10 O que se passa com o setor externo?

O Banco Central já tem os números fechados para as 

contas externas de 2019. A economia apresentou um 

déficit de transações correntes de US$ 50,7 bilhões, ou 

2,8% do PIB. A perplexidade decorre de a economia ter 

crescido muito pouco – segundo projeções do FGV IBRE, 

em 2019 a economia cresceu 1,2% – e de haver expressiva 

ociosidade, o que parece não combinar com um déficit 

externo daquela magnitude.

ENTREVISTA
12 “Nosso trabalho é para que a reforma saia  

a melhor possível”

Em um ano de uma densa agenda legislativa, pressionado 

por eleições municipais, o Congresso terá à frente a 

reforma potencialmente mais importante para melhorar 

o ambiente de negócios e impulsionar a produtividade 

da economia: a tributária. Rafael Fonteles, secretário 

da Fazenda do Piauí desde 2015, atual presidente do 

Comsefaz, afirma que desta vez os estados brasileiros 

romperam a pecha de vilão da história, apoiando a 

urgência de um novo sistema. Mas não sem um preço. 

MACROECONOMIA  

17 O mercado de trabalho ajudará a economia 

brasileira a se recuperar?

O mercado de trabalho brasileiro, apesar da leve recuperação 

do nível de emprego, continuou mostrando sinais de 

precarização em 2019, que podem ser explicados tanto pela 

crise dos últimos anos como pela piora em nossa estrutura 

produtiva e a própria flexibilização da legislação trabalhista. O 

desemprego cai lentamente, mas a informalidade prossegue 

avançando rapidamente e dentre os setores que elevam 

a participação na ocupação, alguns estão entre os que 

oferecem as menores remunerações. Nesse ritmo o círculo 

vicioso prossegue e não haverá recuperação consistente da 

atividade econômica e do próprio emprego. Outro ponto 

interessante sobre a dinâmica recente de nosso mercado de 

trabalho é a reduzida elasticidade dos salários em relação ao 

nível de emprego, ou mesmo à taxa de desemprego. 

Capa | Política
32 Quem lhe representa?

Para vários analistas, os movimentos 

civis são uma onda de esperança 

em meio ao tsunami que tem 

devastado a crença na representação 

democrática em nível mundial, em 

um desencanto furioso canalizado 

por líderes de orientação populista e 

autocrática que se fortalecem em diversos pontos do globo. 

O que tem colaborado para manter os índices de incerteza, tal 

como o calculado pelo FGV IBRE, em níveis altos, impactando 

diretamente as perspectivas de crescimento da economia. 

Pesquisa divulgada em janeiro pelo Instituto da Democracia 

e da Democratização da Comunicação mostra que, apesar de 

em 2019 a democracia ter recuperado parte da credibilidade 

perdida junto aos brasileiros, os partidos – que detêm o 

monopólio da representação política – continuam em último 

lugar em confiança entre as instituições.  Mas essa construção 

entre movimentos e partidos, e de ambos com a sociedade, 

ainda está no meio de um caminho de transformação cujo 

horizonte, apesar de auspicioso, ainda é pouco claro.
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Nos últimos dias de janeiro e 

início de fevereiro, dois novos 

fatos elevaram o grau de incer-

tezas sobre a atividade econô-

mica. O primeiro, o surgimen-

to do coronavírus na China que, possivelmente, terá 

impactos importantes sobre o crescimento chinês e 

do resto do mundo. A indústria automobilística mun-

dial é um dos exemplos em função do fechamento 

de fábricas de autopeças na China, comprometendo 

a produção de grandes montadoras que começam a 

fechar suas unidades por falta de peças.

No front interno, a queda de 1,1% na produção 

industrial no ano passado, depois de dois anos de 

crescimento – 2,5% em 2017 e 1% em 2018 – ten-

de a comprometer o crescimento do país este ano, 

grande exportador de commodities para os chine-

ses. É bem verdade que a retração no ano passa-

do foi fortemente puxada pela indústria extrativa, 

pela tragédia de Brumadinho, e pela recessão na 

Argentina, mas a indústria brasileira sofre, há tem-

pos, de uma crônica falta de competividade, reflexo 

da baixa produtividade do trabalho – pelas previ-

sões do Observatório da Produtividade do IBRE  

(https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade) ela 

encolheu 0,9% o ano passado –, deficiência na in-

fraestrutura e a questão tributária.

A fraqueza da indústria de transformação, que 

tinha uma participação de 17,8% no PIB em 2014, 

despencando para 11,1% em 2019, pode virar uma 

anemia com um cenário externo ainda mais desfavo-

rável este ano, agravado pela epidemia do vírus chi-

nês. O que afetaria as previsões de um crescimento 

mais vigoroso do PIB este ano, já que no primeiro bi-

mestre a indústria deve ter um desempenho sofrível, 

com menos dias úteis devido ao Carnaval e o fraco 

desempenho do ano que passou.

A forma como o vírus na China irá se propagar será 

o fator que poderá aumentar ou não o nível de incer-

teza na economia mundial. Para o Brasil, além desse 

elemento, a crise argentina continuará a tirar pontos 

de nosso crescimento. É um começo de ano difícil.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O hiato do produto é uma variável 

macroeconômica não observável, 

mas de muita importância, tanto para 

a política monetária quanto para a 

fiscal. O hiato é a diferença entre o 

PIB efetivo e o PIB potencial. Quan-

do a economia está rodando abaixo 

da sua capacidade, como nos últimos 

anos no Brasil, o hiato é negativo e 

produz pressões desinflacionárias

Para estimar o hiato do produto, 

é preciso usar variáveis econômi-

cas que tampouco são observáveis. 

Uma delas é justamente o PIB po-

tencial, isto é, quanto a economia 

pode crescer sem produzir pressões 

inflacionárias ou desinflacionárias, 

nem gerar desequilíbrios severos nas 

contas externas. Para calcular o PIB 

potencial, é preciso estimar a taxa de 

desemprego natural (ou neutra) e o 

nível de ocupação do estoque de ca-

pital que, da mesma forma, não cria 

pressões inflacionárias ou deflacio-

nárias, nem interfere com o equilí-

brio externo. Ambos os indicadores 

são igualmente não observáveis.

Fica claro desde já que não é 

nada trivial estimar o hiato do pro-

duto. O próprio Banco Central, há 

muitos anos, não dá pistas sobre 

suas estimativas dessa variável (em 

contraste com as práticas do Federal 

Reserve e mesmo do banco central 

chileno, entre outros). E, entre os 

economistas, as estimativas podem 

variar bastante, dependendo das 

metodologias empregadas.

Entre os pesquisadores do FGV 

IBRE também existem discordâncias 

quanto ao nível atual do hiato do 

produto brasileiro. Todos concor-

dam que a variável está em território 

negativo, mas há divergências subs-

tanciais na avaliação de quanto o 

PIB efetivo está abaixo do potencial.

Cálculos de Claudio Considera, 

pesquisador do FGV IBRE, empre-

gando o método da função de pro-

dução, indicam que a economia bra-

sileira está funcionando abaixo do 

seu produto potencial desde o pri-

meiro trimestre de 2015. Nessa esti-

mativa, o hiato estava em -4,5% no 

terceiro trimestre de 2019, resultado 

menos distante do potencial do que 

nos dois trimestres anteriores.

No mesmo artigo do Blog do 

IBRE, em que apresenta esse cálculo, 

Considera aponta que o hiato do pro-

duto estimado pela média de diversas 

métricas puramente estatísticas (isto 

é, sem estrutura econômica), no ter-

ceiro trimestre de 2019, residia na 

faixa de -3,6%. A correlação entre a 

série do hiato obtido a partir da fun-

ção de produção e a série pela média 

das métricas estatísticas é de +0,82.

As divergências no IBRE 
sobre a estimativa do 
hiato do produto

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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relevantes em termos da economia 

real (não significa que essas discor-

dâncias expliquem toda ou mesmo a 

maior parte da diferença na estimati-

va do hiato dos dois economistas). 

O principal ponto de discórdia, 

em termos econômicos, parece re-

sidir no cálculo da ociosidade do 

capital, refletido na discussão sobre 

o nível de ocupação da capacidade 

instalada na indústria de transfor-

mação (NUCI). Diferentemente do 

que ocorre com a maioria das es-

timativas do hiato do produto no 

Brasil, Matos não utiliza o indicador 

de NUCI da FGV como divulgado, 

mas, sim, um núcleo desse indicador, 

excluindo os segmentos de veículos 

automotores, bens de capital e ou-

tros equipamentos de transporte. 

Qual a justificativa? A visão é de 

que setores menos relevantes para a 

inflação ao consumidor estão com 

uma grande capacidade ociosa, 

como os que foram excluídos. No 

No entanto, a divergência entre 

medidas de hiato é mais acentuada, no 

âmbito do IBRE, quando se tomam as 

estimativas de Silvia Matos, coorde-

nadora do Boletim Macro, e Bráulio 

Borges, pesquisador associado.

Para Matos, o hiato neste início 

de 2020 deve estar no intervalo entre 

-2,2% e -2,7%. Já Borges vê um hiato 

entre -4% e -5%. As implicações dessa 

diferença são grandes para a política 

monetária brasileira. Se Matos estiver 

certa, com um crescimento de pouco 

mais de 2% em 2020, a economia 

brasileira encostará no seu potencial 

– ponto a partir do qual podem sur-

gir pressões inflacionárias. Já se a es-

timativa de Borges for a mais correta, 

o Brasil pode crescer, pelo menos dois 

anos, a um ritmo entre 2% e 2,5% 

antes que os excessos de ociosidade 

de capital e trabalho sejam exauridos. 

Do mesmo modo, tomando essas duas 

ordens de grandeza das estimativas do 

hiato, o ciclo econômico estaria sub-

traindo algo entre -0,7 pp (estimativa 

de hiato de Matos) e -1,6 pp (estima-

tiva de Borges) do resultado primário 

recorrente do setor público consolida-

do, em percentual do PIB.

A questão, portanto, é extrema-

mente importante. Nesse contexto, 

é útil tentar entender por que as 

estimativas de hiato dos dois eco-

nomistas divergem tanto. O cálculo 

do hiato do produto é uma tarefa 

complexa, que envolve escolhas de 

técnicas econométricas e de diferen-

tes formas de calcular indicadores 

econômicos. Nesta Carta, vamos 

discutir alguns pontos específicos de 

divergência das estimativas do hiato 

de Matos e Borges que parecem mais 

Para Silvia Matos, o 

 hiato do produto neste 

início de 2020 deve  

estar na faixa entre -2,2% 

e -2,7%. Já Bráulio Borges 

vê a variável entre  

-4% e -5% 

caso dos veículos, a exclusão se dá 

especialmente pela supercapacidade 

construída para a produção de ca-

minhões. Por outro lado, há segmen-

tos de bens de consumo com NUCIs 

próximos ou mesmo acima da média 

2010-2013. Um exemplo é vestu-

ário, com 89,8%, em dezembro de 

2019, ligeiramente acima da média 

de 88,6%, de 2010 a 2013. Já os 

produtos farmacêuticos, com NUCI 

de 84,9%, em dezembro de 2019, 

estão em nível bem superior à média 

de 75,8%, de 2010 a 2013.

Assim, haveria um “efeito com-

posição no NUCI”, pelo qual a mé-

dia ponderada, puxada para baixo 

por setores específicos, pode deixar 

passarem despercebidas pressões em 

segmentos relevantes para a inflação 

ao consumidor.  

Adicionalmente, as pesquisas anu-

ais amostrais do IBGE da indústria, 

da construção, dos serviços e do co-

mércio cobrem um universo de em-

presas que encolheu desde os seus pi-

cos recentes, em função da destruição 

de negócios, principalmente ao longo 

da recessão de 2014-2016. Na Pes-

quisa Industrial Anual (PIA), no que 

se refere à indústria de transforma-

ção, por exemplo, o número total de 

empresas recuou em 4,9% entre 2013 

e 2017. Assim, as amostras utilizadas 

na estimativa do NUCI podem estar 

superestimando o estoque de capital e 

a capacidade instalada na economia. 

Matos menciona ainda a notória bai-

xa produtividade do capital no Brasil 

na última década.

De maneira mais ampla, a abor-

dagem da economista sobre a ques-

tão do hiato incorpora a visão de 
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que, nos anos anteriores à recessão 

de 2014-2016, houve uma onda de 

investimentos de baixa qualidade ou 

que representaram má alocação de 

capital. Esses investimentos teriam 

criado “capacidade” em alguns seg-

mentos de produção “fora dos preços 

de mercado”, como nota Livio Ribei-

ro, pesquisador do FGV IBRE, que 

compartilha a visão de Matos sobre o 

hiato. Assim, essa capacidade, de cer-

ta forma, seria ilusória, pois não leva 

à produção economicamente viável.

Matos e Ribeiro incluem outras 

questões ligadas a ineficiências mi-

croeconômicas. A inflação de pre-

ços administrados sistematicamente 

acima da meta, mesmo com baixo 

crescimento, poderia ser um sintoma 

de gargalos de oferta. Assim, há pre-

ocupação com eventuais problemas 

de fornecimento de energia elétrica, 

caso a atividade acelere. 

Borges, por seu lado, discorda 

dos seus colegas do FGV IBRE quan-

to ao emprego do núcleo do NUCI 

da FGV, preferindo utilizar o indica-

dor cheio. Segundo o economista, o 

NUCI em si produz resultados muito 

aderentes à realidade quando é usado 

para calcular o hiato do produto. 

Borges nota, em primeiro lugar, 

que tanto a média como a mediana 

dos NUCIs dos 19 setores pesquisa-

dos pela FGV, sem ponderação, apon-

tam basicamente o mesmo quadro do 

NUCI agregado (que é uma média 

ponderada das ociosidades de cada 

um desses setores). Portanto, o indi-

cador de NUCI, como divulgado, não 

estaria sendo afetado desproporcio-

nalmente por alguns poucos setores. 

Para além disso, Borges fez um 

exercício econométrico com quatro 

diferentes estimativas do hiato do 

produto, refletindo as diferentes “vi-

sões” dos especialistas em relação ao 

cálculo do indicador. O economista 

também incluiu nesse exercício uma 

medida de hiato baseada unicamente 

no NUCI da FGV puro – nesse último 

caso, para testar a hipótese de que ele 

não estaria captando bem a capacida-

de da indústria, por ser amostral. 

Utilizando a técnica estatísti-

ca de construir projeções “fora da 

amostra” para a inflação, Borges 

fez duas constatações relevantes. A 

primeira é que as metodologias que 

estimam o hiato agregado da econo-

mia em torno de -5%, no momento 

atual, “preveem” melhor a inflação 

do IPCA no período 2014-2019. E 

a segunda é que o NUCI da FGV, 

tomado isoladamente, prevê melhor 

a inflação do que as séries de hiato 

agregado nas quais a variável hoje 

fica em torno de -3%.

Silvia Matos usa o núcleo 

do NUCI da FGV no 

cálculo do hiato, porque o 

indicador cheio pode deixar 

passarem despercebidas 

pressões em segmentos 

relevantes para o IPC  
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Para Borges, é justamente a capa-

cidade de determinada metodologia 

de cálculo de hiato explicar a traje-

tória efetiva de outras variáveis ma-

croeconômicas que deve valer como 

“prova do pudim” – mais do que 

justificativas conceituais.  

Quanto à questão de eventuais gar-

galos a um crescimento econômico 

mais acelerado, como no caso da in-

fraestrutura econômica, o economista 

diz concordar com Matos. Porém, no 

caso específico da energia elétrica, ele 

observa que houve uma “abertura” 

entre a expansão da oferta e da de-

manda nos últimos anos. Isso se deu, 

pelo lado da oferta, pela maturação de 

vários grandes investimentos em gera-

ção, como as usinas do Rio Madeira 

e Belo Monte, combinada com o au-

mento da interconexão do sistema na-

cional. Nesse último caso, sobretudo 

com a inauguração de “linhões” que 

trazem energia das usinas do Rio Ma-

deira para o Centro-Sul. Pelo lado da 

demanda, o fraquíssimo desempenho 

da economia no Brasil nos últimos 

anos foi um fator de contenção.

Assim, as projeções de consumo do 

Operador Nacional do Sistema Elétri-

co (ONS) de janeiro de 2020, supon-

do um crescimento do PIB de 2,3% 

este ano e de 2,8% na média de 2021 

a 2023, indicam um quadro muito 

tranquilo, com a oferta de energia 

elétrica se mantendo bastante acima 

da demanda, embora haja uma apro-

ximação muito gradual entre as duas 

ao longo desse período. O problema 

maior, para Borges, está na mudança 

da composição da geração, com as ter-

melétricas aumentando a sua parcela 

relativamente à geração hidrelétrica. A 

razão é a mudança persistente do regi-

me de chuvas, que ficaram mais escas-

sas nos pontos relevantes do território 

nacional para a captação para produ-

ção de energia. Esse fenômeno pode 

levar ao aumento do preço relativo da 

energia, mas não a apagões e raciona-

mento, na visão do pesquisador. 

O essencial do debate entre Matos 

e Borges, entretanto, parece residir 

mesmo na fidedignidade do NUCI da 

FGV em retratar a capacidade ociosa 

na economia brasileira e até que pon-

to não é melhor utilizar um núcleo 

do indicador que reflita melhor essa 

variável. É uma discussão relevante 

para os responsáveis pela condução 

da política econômica do País.  

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.

Já Bráulio Borges prefere 

utilizar o NUCI cheio. 

Para ele, o NUCI em si 

produz resultados muito 

aderentes à realidade 

quando é usado para 

calcular o hiato do produto 
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O Banco Central já tem os números 
fechados para as contas externas de 
2019. A economia apresentou um 
déficit de transações correntes de 
US$ 50,7 bilhões, ou 2,8% do PIB.

A perplexidade decorre de a eco-
nomia ter crescido muito pouco – se-
gundo projeções do FGV IBRE, em 
2019, a economia cresceu 1,2% – e 
de haver expressiva ociosidade, o 
que parece não combinar com um 
déficit externo daquela magnitude.

Adicionalmente, desde o início de 
2018, o câmbio tem se desvalorizado 
continuamente. Considerando a co-
tação de R$ 3,2 por dólar americano 
do início de 2018 e comparando com 
o nível atual de R$ 4,2, houve desva-
lorização de pouco mais de 30%.

Dado que a inflação doméstica no 
período foi próxima da inflação de 
nossos parceiros comerciais, a des-
valorização do câmbio foi real.

O câmbio é um preço de difícil 
previsão. Os economistas não se 
cansam de errar as suas projeções. O 
motivo é que o câmbio obedece a dois 
senhores. Por um lado, o câmbio é o 
preço de um ativo financeiro e, por-

tanto, obedece às oscilações naturais 
dos mercados financeiros. Por outro 
lado, o câmbio é o preço que regula 
o comércio internacional.

Para estabelecer o valor “justo”, 
ou de equilíbrio, do câmbio na sua 
função moeda de troca entre eco-
nomias, isto é, na sua função preço 
real, considera-se, para longos perí-
odos, o valor médio observado pelo 
câmbio. Para se obter essa média, 
deflaciona-se pelos diferenciais de 
inflação, ponderando-se pelo peso 
dos diversos parceiros na corrente 
de comércio. Dois outros controles 
são empregados: as oscilações dos 
termos de troca das diversas econo-
mias e o diferencial de crescimento 
da produtividade.

Quando calculamos o valor mé-
dio do real contra a moeda dos nos-
sos parceiros comerciais, controlan-
do-se pelos diferenciais de termos 
de troca e produtividade, para uma 
janela de 25 anos, obtemos valor 
próximo de R$ 3,6. A literatura 
chama esse câmbio de behavioral 
equilibrium exchange rate ou sim-
plesmente BEER.

Considerando a medida padrão 
do BEER, o câmbio a R$ 4,2 por 
dólar encontra-se desvalorizado em 
pouco mais de 15%.

O câmbio estar desvalorizado 
não seria um problema. Como no-
tamos, o câmbio responde a dois 
senhores. É possível que a queda 
do juro tenha reduzido a entrada de 
capitais para investimento em renda 
fixa no Brasil, o chamado carry tra-
de e, portanto, o câmbio pode estar 

O que se passa com o 
setor externo?

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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desvalorizado em relação à média 
dos últimos 25 anos.

Outra razão para não se estra-
nhar a desvalorização é que a média 
de longo prazo, isto é, o BEER, re-
presenta um “atrator” fraco: o câm-
bio tende ao BEER, mas o faz lenta-
mente e pode ficar muitos anos ou 
de um lado, valorizado, ou do outro, 
desvalorizado.

Mas o que é difícil de entender é o 
câmbio estar desvalorizado em 15% 
com relação ao BEER e termos um 
déficit externo tão elevado.

Como uma economia que cresce 
muito pouco, com muita ociosidade 
e um câmbio desvalorizado em 15%, 
pode apresentar um déficit de tran-
sações correntes de 2,8% do PIB?

É verdade que o elevado déficit ex-
terno em 2019 foi influenciado pela 
recessão na Argentina e pela redução 
da importação de soja brasileira pela 
China, como consequência da dimi-
nuição do rebanho suíno, em função 
da doença que atacou esse setor da 
economia chinesa.

Com essas correções, provavel-
mente, o déficit de transações corren-
tes seria mais próximo de 2% do PIB. 
Temos, portanto, uma economia que 
cresceu pouco mais de 1% e apre-
sentou um déficit externo de 2% do 
PIB, com um câmbio que, em termos 
históricos, encontra-se 15% desvalo-
rizado (ou até um pouco mais).

Um fato que chama a atenção é 
a baixa resposta da produção indus-
trial à desvalorização do câmbio. 
De fato, em função da escolha que 
fizemos na última década e meia, 
principalmente no período petista à 
frente do Executivo nacional, não 
celebramos muitos acordos bilate-
rais. A aposta do Itamarati sempre 
foi no multilateralismo.

Sustentamos essa estratégia mes-
mo quando as demais economias 
abandonaram o multilateralismo e 
passaram a celebrar inúmeros acor-
dos bilaterais.

Assim, podemos esperar mais difi-
culdades de conseguir aumentar nos-
sa quantidade exportada. Mas era de 
se esperar que houvesse um processo 
de substituição de importações. Em 
particular, a indústria de transforma-
ção – que apresenta grande ociosida-
de – deveria responder ao câmbio.

Ou seja, a reação foi diferente de 
outros episódios de desvalorização 
substantiva do câmbio, como em 
1999, ou ainda em seguida à forte 
desvalorização de 2002 ou mesmo 
após as desvalorizações dos anos 
1980, no contexto da crise da dívida 
externa. Em todos esses episódios, 
a indústria reagiu ao câmbio e pro-
moveu um ajuste de conta-corrente 
após a desvalorização. Esse ajuste 
não tem ocorrido agora.

De fato, a economia mundial tem 
crescido pouco. Mas, nos anos 1980, 
ela também não crescia muito. O cres-
cimento médio do mundo, ao longo 
da década de 1980, foi de 3,1% ao 
ano, não muito diferente do cresci-
mento na década atual, de 2,5%.

Parece que há algo além da bai-
xa taxa de crescimento da econo-
mia mundial que explica o desem-
penho ruim da indústria. Penso 
que a indústria não se recuperou 
da enorme elevação da oferta da 
China e de outros países asiáticos. 
Para que ela responda, será neces-
sário que o câmbio se desvalorize 
ainda mais.

E, em função da anemia de nos-
sa indústria, se não houver outras 
fontes de entrada de divisas, teremos 
que considerar a possibilidade de o 
câmbio de equilíbrio no longo prazo 
ser mais desvalorizado do que os R$ 
3,6 de nosso BEER.

A coluna não se atreve a fazer 
esse cálculo, mas a configuração de 
2019 sugere que o câmbio de equilí-
brio deve ser significativamente mais 
desvalorizado do que o nível de R$ 
3,6 com o qual trabalhávamos até 
pouco tempo atrás.

Dois fatores podem mudar esse 
estado de coisas. Por um lado, se o 
governo conseguir avançar com a 
agenda de concessões e privatiza-
ções, dado que a taxa de retorno 
na economia brasileira é maior do 
que nas economias centrais, pode 
haver entrada de recursos ao longo 
de alguns anos que cubra o déficit de 
transações correntes.

Adicionalmente é possível que 
a entrada em produção, no hori-
zonte de uns quatro ou cinco anos, 
de novos campos do pré-sal dê um 
impulso às exportações. 

Como uma economia que 

cresce muito pouco, com 

muita ociosidade e câmbio 

desvalorizado em 15%, 

pode apresentar déficit de 

transações correntes de 

2,8% do PIB?
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Conjuntura Econômica — Em ja-

neiro, o presidente Bolsonaro afir-

mou que reformas tributárias não 

são aprovadas por falta de inte-

resse de estados e municípios, que 

não querem perder arrecadação. 

De que depende o apoio dos esta-

dos para que a reforma dessa vez 

se concretize?

Apesar de já se ter visto tentativas de 
reforma que não prosperaram, hoje 
o cenário é totalmente o oposto. Pela 
primeira vez, todos os secretários de 
Fazenda e governadores chegamos à 
aprovação de um texto único com 
nossas propostas, apresentado no 
ano passado, e estamos incentivan-
do a urgência da reforma tributária. 
Também colabora o grande protago-
nismo que o Congresso tem tido nes-

Em um ano de densa agenda legislativa, pressionado por eleições municipais, o 

Congresso terá à frente a reforma potencialmente mais importante para melhorar 

o ambiente de negócios e impulsionar a produtividade da economia: a tributá-

ria. Rafael Fonteles, secretário da Fazenda do Piauí desde 2015, atual presidente do 

Comsefaz, afirma que, dessa vez, os estados brasileiros romperam a pecha de vilões 

da história, apoiando a urgência de um novo sistema. Mas não sem um preço. Em 

entrevista telefônica à Conjuntura Econômica (realizada antes de o presidente Bol-

sonaro anunciar sua proposta de mudança do ICMS dos combustíveis), Fonteles 

declarou que os governos vão defender a participação dos estados na gestão do 

novo imposto unificado. Também disse que a prioridade dos secretários é avançar 

no debate dos planos de apoio ao reequilíbrio de caixa dos estados: a aprovação do 

Plano Mansueto e a reforma do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). “Se isso não for 

aprovado neste semestre, perderá completamente a eficácia”, afirmou.

Rafael Fonteles
Secretário de Fazenda do Piauí, presidente do Conselho Nacional de 
Secretários da Fazenda do Brasil (Comsefaz)

Foto: Sandro Araújo/Assessoria Comsefaz

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Nosso trabalho 
é para que a 
reforma saia a 
melhor possível”
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nistração. Então propomos a cria-
ção de um comitê gestor de estados 
e municípios, que posteriormente 
seria regulamentado. 

O segundo ponto que defendemos 
é que esteja previsto que uma parte da 
alíquota do IBS seja direcionada de 
forma automática ao financiamento 
de dois fundos, um de desenvolvimen-
to regional e outro de compensação 
das exportações. São duas questões 
importantes para os estados. Primeiro 
porque, quando se colocar a alíquota 
no destino – questão que apoiamos, 

porque o mundo inteiro pratica assim 
–, acaba-se com os incentivos fiscais, 
a guerra fiscal. E os estados menos 
desenvolvidos precisam ter garanti-
do um mecanismo para continuar 
fazendo política de desenvolvimento 
regional, industrial. Nas últimas déca-
das, isso foi feito com incentivo fiscal. 
Foi assim que regiões mais afastadas 
conseguiram atrair grandes indústrias 
para os seus estados. Então, dado que 

sa questão. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou a 
intenção de aprová-la nessa casa até 
abril; as conversas com relatores tan-
to da Câmara quanto do Senado in-
dicam uma disposição muito grande 
dos parlamentares em aprovar uma 
reforma ainda este ano, e mesmo com 
os assessores da Secretaria da Recei-
ta Federal, nosso diálogo também 
tem fluido bem. Além disso, os nú-
meros relativos à situação tributária 
do Brasil estão cada vez mais sendo 
escancarados mundo afora. Como 
aconteceu com a Previdência, a coisa 
vai amadurecendo na cabeça de todo 
mundo. Resta agora entrar nos de-
talhes. Nosso trabalho é para que a 
reforma saia a melhor possível.

Quais os principais pontos defendi-

dos pelos estados?

No Comsefaz, fizemos uma se-
quência enorme de reuniões, tanto 
com equipes técnicas quanto dos 
próprios secretários, e conseguimos 
aprovar uma proposta de emenda 
substitutiva com base na PEC 45, 
assinada pelos 27 secretários. Há 
mudanças substanciais. Um dos 
pontos fundamentais é que a gestão 
do IBS (Imposto sobre Bens e Ser-
viços, que na proposta da PEC 45 
reuniria cinco impostos: PIS, Co-
fins, IPI, ICMS e ISS) seja feita pelos 
estados e municípios. Dado que o 
maior tributo dessa cesta é o ICMS, 
que é um imposto estadual – com a 
cota de 25% para os municípios –, 
nossa preocupação é garantir a au-
tonomia dos estados. No modelo do 
Simples Nacional, por exemplo, que 
tem essa mesma natureza de juntar 
impostos depois repartir a receita, 
os estados se sentem prejudicados 
em relação à modelagem de admi-

a alíquota vai ficar no destino e não 
haverá mais incentivo fiscal, o meca-
nismo seria o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional, que teria que ser ali-
mentado automaticamente com parte 
da alíquota do tributo. 

Além desse fundo, tem a questão 
do ressarcimento das exportações. 
Há dois anos, os estados não rece-
bem nenhum ressarcimento pela Lei 
Kandir, é um imbróglio que hoje está 
na Justiça, onde se decidirá sobre a 
dívida aos estados exportadores de 
bens primários, semielaborados ou 
serviços. Então, o fundo é uma for-
ma de disciplinar esse ressarcimento, 
também de forma automática. Já 
não dependeria do orçamento: seria 
na base do tributo, com valores des-
tinados a isso. 

Estou torcendo para que a maior 
parte de nossas sugestões reunidas  
na emenda seja contemplada no tex-
to final do relator da reforma. 

Pelo cálculo do Comsefaz, quanto 

seria necessário arrecadar para es-

ses fundos?

Obviamente, na proposta colocamos 
o que seria um valor ideal, que pode-
ria chegar a mais de R$ 100 bilhões 
no final do período de transição pre-
visto para a implantação do IBS, de 
dez anos. Isso para os dois fundos, 
com implementação gradativa. Seria 
o valor que daria conforto, de acor-
do com o cálculo dos estados, tan-
to para absorver a perda referente 
à Lei Kandir quanto para suportar 
boa parte dos incentivos fiscais que 
são dados hoje à atração do setor in-
dustrial, nas mais diversas regiões do 
país. A regulamentação que define a 
distribuição desses recursos ainda 
seria discutida. Nesse primeiro mo-
mento, queremos garantir as premis-

A reforma tem que garantir 

prevalência dos estados na 

administração dos recursos, 

e uma alíquota para fundos 

de desenvolvimento 

regional e de compensação 

nas exportações
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sas. Que, como mencionei, são duas: 
de que qualquer reforma tributária 
tem que garantir prevalência dos 
estados na administração dos re-
cursos, e garantir uma alíquota, um 
valor substancial para os fundos de 
desenvolvimento regional e de com-
pensação nas exportações.  

Atualmente, quanto somam os be-

nefícios tributários concedidos pe-

los estados referentes ao ICMS?

De acordo à estimativa que os estados 
informam na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), eles alcançam entre 
R$ 80 bilhões e R$ 100 bilhões. Mas 
vale destacar que estamos preocupados 
com os benefícios industriais. Veja, já 
se aprovou a Lei Complementar 160 
e o convênio 190 no Confaz, já prevê 
redução gradual dos benefícios – com 
prazos específicos para os setores co-
mercial, agrícola, industrial... Então, 
já temos uma lei que regulamenta, va-
mos dizer assim, esse desmame dos in-
centivos fiscais. A questão é que, dado 
que isso será uma realidade, qual será 
o instrumento de política regional que 
ficará no lugar? Queremos ter garan-
tia de uma ferramenta para isso. 

Em entrevista à Conjuntura Eco-

nômica (dezembro/2019), Bernard 

Appy, diretor do Centro de Cidada-

nia Fiscal (CCiF) e mentor intelectual 

da PEC 45, ressaltou o prejuízo que 

a guerra fiscal representava para o 

Brasil em termos de produtividade 

da economia, pois estimula uma má 

alocação da estrutura produtiva e, 

em muitos casos, uma dependência 

das empresas desse benefício. Como 

esperam que os recursos do fundo 

sejam aplicados para evitar que as 

políticas estaduais alimentem essas 

mesmas distorções?

Há consciência dos secretários de 
que existem benefícios fiscais efi-
cientes, e outros não. Estamos con-
tratando estudos mais aprofundados 
sobre a eficácia de diversos tipos de 
benefícios fiscais, que possam guiar 
governadores na hora de conceder 
eventuais incentivos. Sabemos que 
há problemas. Só que essa é uma 
matéria complexa, porque, por mais 
que o argumento do Appy seja com-
preensível, é preciso levar desenvol-
vimento às regiões. A questão é o 
que levar, qual desenho de incentivo 

tem que ser feito – se é subvenção 
econômica, como foi no passado –, 
como seria a proposta desse fundo. 
O fato, entretanto, é que para se fa-
zer política pública é preciso recurso. 
Então, ainda não estamos entrando 
na forma como essa política de de-
senvolvimento regional será feita. 
Queremos garantir um volume sig-
nificativo de recursos para assegurar 
que ela exista, e com isso cumprir o 

princípio constitucional de desenvol-
vimento regional do país.

O projeto do Comsefaz também de-

fende a manutenção da Zona Fran-

ca, correto?

Sim. Houve divergências nesse pon-
to, mas a grande maioria apoiou para 
incluí-la e, assim, garantir uma pro-
posta unificada de emenda. Seria o 
único incentivo estabelecido no texto. 
Como o Congresso já havia aprova-
do a renovação (em 2014, por mais 
60 anos), não quisemos mexer nisso. 

Qual a expectativa dos secretários 

quanto às propostas para a reforma 

tributária que virão do Executivo? 

Aprovam a ideia de acelerar a unifi-

cação dos impostos federais?

Temos conversado bastante com os 
representantes da Receita Federal 
dessa nova configuração. O Tostes 
(José Barroso Tostes Neto, nomeado 
secretário especial da Receita Federal 
em setembro, com a saída de Marcos 
Cintra) já foi presidente do Comsefaz 
e conhece bem a realidade dos esta-
dos. Tem também a Vanessa Canado 
(diretora do CCiF, nomeada assesso-
ra especial do Ministério da Econo-
mia também em setembro), o pro-
fessor Aloisio Araújo (FGV EPGE). 
Entendemos que a União esteja mais 
preocupada com os tributos federais, 
e por isso deve enviar a proposta de 
unificação do PIS e Cofins. Mas ela 
não se opõe a, se o Congresso avançar 
em uma reforma mais ousada, juntar 
todos os tributos. Vai participar do 
processo de consolidação do texto 
final. E o que a gente escuta na Câ-
mara, entre os principais deputados 
envolvidos nessa matéria, é que eles 
não vão fazer uma reforma tributária 
sem incluir o esforço mais complexo, 

Ainda não estamos 

entrando na forma 

como essa política de 

desenvolvimento regional 

será feita. Queremos 

garantir recursos para 

assegurar que ela exista
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nesse mérito, mas acreditamos que o 
relator buscará soluções para setores 
como saúde, educação, transporte, 
que são altamente afetados pela mu-
dança brusca de alíquota. 

No final de janeiro, o Comsefaz se 

reuniu para discutir as PECs do Pla-

no Mais Brasil do Governo Federal. 

Qual foi o diagnóstico?

Por enquanto só conseguimos analisar 
a PEC Emergencial e a PEC dos Fun-
dos Públicos. A PEC do Pacto Federa-
tivo é maior, precisa de uma reunião 

só para ela, que faremos em feverei-
ro. Com relação à PEC dos Fundos, 
basicamente há apoio dos estados à 
proposta, já que estão salvaguarda-
dos os fundos de educação e saúde. 
Mas faremos pequenas emendas de 
sugestão. Basicamente, a lei trata de 
extinção daqueles que não tenham 
sido ratificados por lei complementar 
no prazo de dois anos da aprovação 
da PEC. Nossa sugestão é reduzir esse 

que afeta a atração de investimento, 
que é o ICMS. Para mim, a questão 
é realmente ter um imposto de valor 
adicionado único. Resta definir como 
vai ser esse tributo, como se tratarão 
as questões que colocamos, se a tran-
sição será longa ou curta. Acho que 
a União vai apresentar sua proposta 
sobre tributos e o Congresso vai dis-
cutir todas as propostas juntas e fazer 
algo conciliando tudo isso. Por isso, 
o Comsefaz tem se articulado para 
defender os pontos de nossa emen-
da. Sabemos que nossa proposta será 
absorvida com tudo mais que está lá. 
Nosso papel é participar do debate 
e colocar esses pontos que para nós 
são fundamentais. E ressaltar que 
essa proposta foi elaborada por téc-
nicos e secretários que estão no dia a 
dia do principal tributo sobre valor 
adicionado do país, que é o ICMS. 
Por isso, estamos seguros de que es-
tamos dando contribuições efetivas 
para uma melhor operacionalização  
do sistema. 

Estão otimistas com a tramitação 

da reforma?

Nós nos reunimos com o presidente 
Rodrigo Maia, o relator, participamos 
de debates, discutimos cotidianamente 
com o Appy. Os principais interlocu-
tores estão trabalhando na perspectiva 
de que o relatório do deputado Agui-
naldo Ribeiro (PP-PB) saia no primei-
ro trimestre. E estamos na expectativa 
de que a maior parte de nossas suges-
tões esteja contemplada. 

Claro que há outras questões en-
volvidas que vão aparecer. A do se-
tor de serviços, por exemplo, onde 
há uma pressão grande. E, com ra-
zão, pois como será uma alíquota 
única, que implicará aumento para o 
setor de forma geral. Não entramos 

prazo para um ano. E também colocar 
expressamente que novos fundos não 
poderiam ser instituídos. 

Na PEC Emergencial, está coloca-
do à União a obrigação de cumprir as 
vedações se gatilhos forem acionados, 
e para os estados apenas a possibili-
dade. Talvez o Executivo tenha co-
locado essa proposta pensando que 
cada estado pudesse regulamentar a 
emenda constitucional. Mas os esta-
dos e secretários de Fazenda preferem 
que o texto constitucional também 
estenda a obrigatoriedade para os es-
tados. Por quê? Já tenho uma Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) que é 
assim. A diferença agora é que se está 
constitucionalizando a mesma lógica 
da LRF. E nossa ideia é não ter um 
único gatilho, como está na PEC. Na 
LRF, você tem limite de alerta, pru-
dencial e máximo. Tem graduação de 
vedações, proibições, medidas a serem 
tomadas. Nossa ideia é que haja não 
só um parâmetro, mas, pelo menos, 
dois, com um conjunto de medidas 
que vai sendo ampliado à medida que 
esses limites vão sendo superados. 

Na sua opinião, qual será o posi-

cionamento dos estados quanto à 

proposta do governo de eliminar 

financiamento público e aval para 

operações de crédito aos estados 

que não sejam de órgãos interna-

cionais a partir de 2026?

Não escutei colegas sobre esse tema 
específico, mas acho que os estados 
irão se posicionar contra essa vedação 
de aval a partir de 2026. Para se tirar 
o aval da União, os estados já teriam 
que estar plenamente com possibilida-
de de emitir os próprios títulos. Não 
sei se estarei sendo pessimista demais, 
mas, pelo momento atual até 2026, 
um mercado de títulos para os esta-

Os principais  

deputados envolvidos 

nessa matéria não vão 

fazer uma reforma 

tributária sem incluir o 

esforço mais complexo, 

que é o ICMS
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dos ainda não estaria em condições 
de ser desenvolvido. Para sair desse 
modelo atual, em que a operação 
de crédito é concedida praticamente 
só com aval da União, seria preciso 
uma transição mais lenta, até que os 
estados pudessem emitir os próprios 
títulos, fazer as próprias dívidas. Mas 
isso depende do mercado como um 
todo, pois as instituições financeiras 
precisam criar seu histórico de ava-
liação de cada estado, de cada ente, 
para poder confiar recursos sem esse 
aval da União. 

Além da questão do prazo, os es-

tados consideram viável o fim do 

financiamento por bancos públicos 

como o BNDES?

Veja, hoje, o Piauí tem operações 
com a Caixa, o Banco do Brasil, 
bancos privados e internacionais. 
Os estados precisam se financiar, tal 
como a União se financia. E, em ge-
ral, eles comprometem um percen-
tual muito maior do PIB com finan-
ciamento do que a União. São entes 
que precisam se financiar tal qual 
a União e tal qual acontece mundo 
afora. Mas a União conta com o 
mecanismo de emissão de títulos fe-
derais que os estados não têm, nem 
terão no curto prazo, pois ainda 
precisam formar esse mercado. En-
tão, antes de se falar em interromper 
aval, seria melhor que a gente co-
meçasse a testar o comportamento 
desse mercado sem aval. Se conse-
gue prosperar, os próprios governa-
dores apoiarão, pois pode ser mais 
fácil, menos burocrático, ainda que 
a uma taxa provavelmente maior, 
dependente da nota de risco de cada 
estado. E aí, naturalmente, a União 
vai diminuindo o aval dela. Como 
disse, essa é minha visão particular, 

pois nada disso ainda foi discutido 
no Comsefaz. A ideia pode ser boa, 
mas a forma como está sendo pro-
posta, de definir data e constar da 
Constituição, me parece inadequa-
da. Está se criando todo um con-
junto de parâmetros para melhorar 
a gestão fiscal dos entes da Federa-
ção, o que é positivo, mas a gente 
não sabe quanto tempo vai demorar 
para que isso aconteça efetivamente. 
Tem estado em situação difícil. Sem 
aval, não vão fazer investimento 
nunca. Por esses motivos, da for-

ma específica como foi colocado na 
PEC, acho que os estados irão se po-
sicionar contra.  

Na proposta de reforma tributária, 

o Comsefaz defende a criação do 

fundo para compensação referen-

te à Lei Kandir, mas a PEC do Pacto 

Federativo prevê a abstenção de 

direitos futuros quanto a ela. Como 

ficaria essa questão?

O que está na PEC do Pacto Federati-
vo, ou na reforma tributária, depen-
derá principalmente do acordo que 
está sento discutido na ADO (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) 25, 
que tramita desde 2013, mas agora 
parece estar próximo de um acordo. 
O que está sendo tratado é chegar ao 
valor (a última proposta da União 
foi de pagamento de R$ 58 bilhões 
parcelados até 2037). O que for dis-
cutido em qualquer outra instância 
deverá incorporar esse acordo. 

Qual expectativa do Comsefaz no 

debate dos planos de recuperação 

fiscal dos estados, que incluem a 

votação do Plano Mansueto e a re-

forma do Regime de Recuperação 

Fiscal (RRF)?

Essa é a prioridade número 1 da nos-
sa agenda em fevereiro. Estive com 
o secretário do Tesouro, Mansueto 
Almeida, que nos relatou que já de-
bateu as emendas com os congressis-
tas, incluindo a que propusemos. A 
ideia é que seja pautado em feverei-
ro, ao menos na Câmara, pois se não 
for aprovado neste semestre perderá 
completamente a eficácia, ao menos 
na parte do plano de promoção do 
equilíbrio fiscal. Trata-se de cinco 
temas: além do Plano de Equilíbrio 
Fiscal (Plano Mansueto), tem o pro-
grama de transparência fiscal; escla-
recimentos de regras da LRF; temas 
relativos ao limite do teto de gastos; 
além do Regime de Recuperação Fis-
cal. Tudo na mesma proposta, que 
inclui mais temas igualmente im-
portantes, conforme a circunstância 
de cada estado. Devemos fazer uma 
visita a Rodrigo Maia  para pedir 
urgência nesse tema, dado que está 
praticamente acordado entre União 
e estados.  

Antes de se falar em 

interromper o aval da União, 

seria melhor começar a 

testar o comportamento 

do mercado sem ele. Se  

conseguirmos prosperar, os 

governadores apoiarão
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O mercado de trabalho brasilei-

ro, apesar da leve recuperação do 

nível de emprego, continuou mos-

trando sinais de precarização em 

2019, que podem ser explicados 

tanto pela crise dos últimos anos 

como pela piora em nossa estrutu-

ra produtiva e a própria flexibili-

zação da legislação trabalhista. O 

desemprego cai lentamente, mas a 

informalidade prossegue avançan-

do rapidamente, e, entre os seto-

res que elevam a participação na 

ocupação, alguns estão entre os 

que oferecem as menores remu-

nerações. Nesse ritmo, o círculo 

vicioso prossegue e não haverá re-

cuperação consistente da atividade 

econômica e do próprio emprego. 

Outro ponto interessante sobre a 

dinâmica recente de nosso merca-

do de trabalho é a reduzida elasti-

cidade dos salários em relação ao 

nível de emprego ou mesmo à taxa 

de desemprego. Vamos discutir es-

sas questões neste artigo. 

Os dados da Pnad Contínua 

mostram uma lenta queda da taxa 

de desemprego, que na média de 

2019 ficou em 11,9%, tendo atin-

gido 11% em dezembro. Por outro 

lado, a taxa de informalidade, que 

era de 41,2%, em dezembro de 

2015, passou para 43,7%, em de-

zembro de 2019.1 Por outro lado, 

a remuneração média real de todos 

os trabalhos caiu apenas 3,3% no 

biênio 2015-2016. Não que essa 

queda, ou uma maior, seja desejá-

vel, mas é inferior à que seria espe-

rada, considerando que, nesse mes-

mo período, o PIB despencou 6,7% 

e a taxa de desemprego aumentou 

quase 70%. A recuperação dos ren-

dimentos veio nos anos posteriores, 

e a variação acumulada no período 

2017-2019 foi de 3,5%. Esses da-

dos refletem uma rigidez acentua-

da das remunerações oriundas do 

trabalho nos últimos anos, e anali-

sar essa questão é importante para 

entendermos a dinâmica da relação 

O mercado de trabalho  
ajudará a economia brasileira  

a se recuperar?

Nelson Marconi

Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP



18  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2020

CONJUNTURA MACROECONOMIA

remunerações é justamente a dos dois 

primeiros. Também se observa que as 

remunerações dos empregos no setor 

público se elevaram a partir de 2016, 

proporcionalmente mais que para os 

demais grupos, explicando uma par-

entre emprego, preços e salários na 

economia brasileira. 

Citando apenas uma entre as inú-

meras consequências do crescimento 

da informalidade, que prejudica o 

próprio resultado fiscal, o número 

de ocupados que não contribuíram 

para um instituto de previdência era 

de 31 milhões em 2016 (média anu-

al); em 2019, atingiu 34,7 milhões. 

Como já foi dito em artigos anterio-

res, a reforma da Previdência não 

atentou para as mudanças no mer-

cado de trabalho e a necessidade de 

equacionar a questão de seu finan-

ciamento nesse novo cenário.

Para analisar melhor a evolução 

de empregos e salários, vamos de-

compô-la, com base nos dados da 

Pnad, por condição na ocupação e 

setor de atividade. Os gráficos 1 e 

2 nos permitem analisar a evolu-

ção da participação de cada tipo de 

ocupação no conjunto de ocupa-

ções da economia brasileira, bem 

como o rendimento médio real re-

lativo auferido em cada um desses 

tipos de ocupação (entende-se por 

rendimento relativo aquele obser-

vado para determinada condição 

na ocupação dividido pelo rendi-

mento médio geral), para também 

identificarmos os grupos de ocu-

pação que mais estão contribuindo 

para as variações nos salários.

É nítida, infelizmente, a perda de 

espaço do emprego com carteira no 

setor privado (gráfico 1). Em contra-

partida, sobe a participação dos por 

conta própria, dos sem carteira no se-

tor privado e relativamente menos a 

dos empregadores. Nota-se que o tipo 

de ocupação que resulta nas menores 

cela da melhoria salarial inesperada 

em um cenário de crescimento re-

duzido e desemprego elevado. A de-

finição dos salários no setor público 

segue uma lógica diferente da obser-

vada para o setor privado, mostran-

Gráfico 1 Composição percentual das ocupações, 
segundo a condição na ocupação

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0
ja

n-
fe

v-
m

ar
 2

01
2

ab
r-

m
ai

-ju
n 

20
12

ju
l-a

go
-s

et
 2

01
2

ou
t-

no
v-

de
z 

20
12

ja
n-

fe
v-

m
ar

 2
01

3
ab

r-
m

ai
-ju

n 
20

13
ju

l-a
go

-s
et

 2
01

3
ou

t-
no

v-
de

z 
20

13
ja

n-
fe

v-
m

ar
 2

01
4

ab
r-

m
ai

-ju
n 

20
14

ju
l-a

go
-s

et
 2

01
4

ou
t-

no
v-

de
z 

20
14

ja
n-

fe
v-

m
ar

 2
01

5
ab

r-
m

ai
-ju

n 
20

15
ju

l-a
go

-s
et

 2
01

5
ou

t-
no

v-
de

z 
20

15
ja

n-
fe

v-
m

ar
 2

01
6

ab
r-

m
ai

-ju
n 

20
16

ju
l-a

go
-s

et
 2

01
6

ou
t-

no
v-

de
z 

20
16

ja
n-

fe
v-

m
ar

 2
01

7
ab

r-
m

ai
-ju

n 
20

17
ju

l-a
go

-s
et

 2
01

7
ou

t-
no

v-
de

z 
20

17
ja

n-
fe

v-
m

ar
 2

01
8

ab
r-

m
ai

-ju
n 

20
18

ju
l-a

go
-s

et
 2

01
8

ou
t-

no
v-

de
z 

20
18

ja
n-

fe
v-

m
ar

 2
01

9
ab

r-
m

ai
-ju

n 
20

19
ju

l-a
go

-s
et

 2
01

9
ou

t-
no

v-
de

z 
20

19

Empregado no setor público Empregador
Conta própria Trabalhador familiar auxiliar
Empregado com carteira no setor privado Empregado sem carteira no setor privado

Gráfico 2 Remuneração média real relativa (média geral 
das ocupações = 100), segundo a condição na ocupação
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do também que o propalado ajuste 

fiscal parece não ter atingido a despe-

sa com pessoal (tendo sido realmente 

centrado no gasto com investimen-

tos, conforme já discutido em outras 

oportunidades, e mais recentemente 

na venda de ativos).

Os gráficos 3 e 4 mostram o de-

talhamento da evolução da parti-

cipação de empregadores e conta 

própria a partir do final de 2015, 

quando os dados sobre ambas as 

condições na ocupação passaram a 

ser desmembrados entre aqueles que 

possuem CNPJ (e que pertencem ao 

setor mais organizado da economia) 

e os que não possuem (característica 

marcante da informalidade). Dentre 

a composição desse subgrupo das 

ocupações, observa-se que o grupo 

dominante e crescente é o dos conta 

própria sem CNPJ, o mais precário 

de todos no mercado de trabalho e 

possuidor de uma remuneração mé-

dia que só não é inferior à dos tra-

balhadores domésticos sem carteira 

e, mais que isso, apresenta tendência 

declinante. Também chama a aten-

ção a melhoria da remuneração dos 

chamados empregadores sem CNPJ, 

um grupo com pequena participa-

ção na ocupação, também informal, 

e que pode estar sendo constituído 

por microempreendedores em situ-

ação consideravelmente precária. É 

importante acompanhar a sua evo-

lução futura. 

A próxima etapa da análise está 

baseada na desagregação dos indica-

dores de emprego e salários segundo 

os setores de atividade. Os gráficos 

5 e 6 mostram o comportamento 

desses indicadores para um primei-

Gráfico 3 Composição percentual das ocupações, 
detalhando conta própria e empregadores
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Gráfico 4 Remuneração média real relativa  
(média geral das ocupações = 100), detalhando  

conta própria e empregadores
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Fonte primária: Pnad Contínua – IBGE.

ro grupo de setores. Os setores que 

geram mais ocupações na economia 

brasileira são o comércio e a admi-

nistração pública, e a participação 

desse último é crescente. O salário 

relativo no comércio é declinante, o 

que é preocupante, dado o fato de ser 

o maior empregador. Uma possível 
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explicação para esse comportamen-

to é a precarização das relações de 

trabalho, já que não houve uma que-

da nas ocupações que pudesse expli-

car a redução do salário relativo. Já 

na administração pública, conforme 

citado anteriormente, os salários são 

crescentes e, como a participação 

do emprego ali também está se ele-

vando, podemos dizer que é um dos 

setores que mais têm contribuído 

para essa pequena recuperação do 

mercado de trabalho, porém, à custa 

de uma despesa maior do setor pú-

blico, o que torna o comportamento 

observado nesse setor insustentável 

a médio prazo. 

A participação da indústria e da 

agricultura no total de ocupações 

cai, como já é de conhecimento ge-

ral, enquanto os salários relativos fi-

cam relativamente constantes na in-

dústria – em que a formalização das 

relações de trabalho e o grau de or-

ganização dos trabalhadores é maior 

e, portanto, os salários são mais rí-

gidos – e ligeiramente crescentes na 

agricultura. A principal informação 

positiva observada nos gráficos 5 e 6 

é a evolução do grupo de setores que 

inclui diversos setores modernos, 

como informação, comunicação, 

atividades financeiras e profissio-

nais. Sua participação é considerável 

e crescente nos últimos anos, bem 

como seu salário relativo é elevado e 

mantido praticamente constante nos 

últimos anos. Essa é a informação 

mais promissora oriunda da análise 

dos números da Pnad.

O segundo grupo de setores inclui 

atividades de serviços tradicionais e 

a construção civil e está incluído nos 

gráficos 7 e 8. Três setores, entre es-

tes, aumentaram a sua participação 

nas ocupações nos últimos anos: 

transportes, outros serviços e aloja-

mento e alimentação, com destaque 

para esse último. À exceção do setor 

de transportes, os demais setores in-

cluídos nesse grupo pagam remunera-

ções inferiores à média, e praticamen-

te todos os salários relativos estão em 

Gráfico 5 Composição percentual das ocupações, 
segundo os setores de atividades
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Gráfico 6 Remuneração média real relativa  
(média geral das ocupações = 100), segundo  

os setores de atividades
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emprego público, fato que é insus-

tentável a médio prazo. É, portanto, 

uma recuperação de má qualidade. 

A alta das remunerações foi puxa-

da pela administração pública, cuja 

lógica não segue os mecanismos de 

mercado. Já a formalização das 

relações de trabalho na indústria 

fez com que o ajuste, nesse setor, 

recaísse com maior ímpeto sobre o 

emprego que os salários. O único 

setor dinâmico que vem apresentan-

do bons resultados no mercado de 

trabalho é o dos serviços predomi-

nantemente modernos que incluem 

informação, comunicação, ativida-

des financeiras, profissionais e ad-

ministrativas. Não há como acredi-

tar que, com essas caraterísticas, o 

mercado de trabalho irá ajudar na 

recuperação da economia brasileira 

através do consumo das famílias. 

Como as exportações também não 

evoluem, por uma série de motivos 

cuja discussão não é objeto deste 

artigo, a única saída para estimular 

a demanda interna e os investimen-

tos privados continua sendo a reto-

mada dos investimentos públicos e 

uma ampla política de concessões 

de serviços públicos de transporte 

e logística. Do contrário, continu-

aremos patinando e teremos que 

apostar em uma pontual e locali-

zada recuperação da construção 

civil que se observa desde o final  

de 2019.  

1A taxa de informalidade foi estimada pela soma 
de ocupações sem carteira, incluindo o setor pú-
blico, empregadores e conta própria sem CNPJ e 
trabalhadores familiares auxiliares, dividida pelo 
total de ocupações.

Gráfico 7 Composição percentual das ocupações, 
segundo os setores de atividades

Fonte primária: Pnad Contínua – IBGE.
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Gráfico 8 Remuneração média real relativa  
(média geral das ocupações = 100), segundo  

os setores de atividades
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queda. Portanto, os setores relacio-

nados nesse grupo, que aumentaram 

sua participação na ocupação, são 

pouco dinâmicos, praticam remune-

rações menores e apresentam menor 

evolução relativa. 

Em resumo, esse é o cenário do 

mercado de trabalho brasileiro: 

uma recuperação muito lenta, ba-

seada em setores pouco dinâmicos, 

que praticam remunerações meno-

res e vêm crescendo menos, ou no 
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A economia digital não apenas 

mudou a forma como vivemos e 

fazemos negócios, mas também 

revisitará as medidas econômicas 

para dimensioná-las e avaliá-las, o 

que resultará na definição de no-

vos conceitos e até mesmo teorias. 

Em meio ao turbilhão de transfor-

mações tão radicais e abruptas, é 

naturalmente muito difícil para 

os analistas deixarem de lado as 

ideias e as mensurações em que 

foram formados e que usaram por 

décadas para tentar arriscar a en-

tender e a construir novos indica-

dores para repensar o que ainda 

está para mudar. 

É típico desse cenário o caso de 

se medir e pensar a produtividade, 

sobretudo a do trabalho, cujos indi-

cadores e teorias foram construídos 

quando sempre se contratava tra-

balhadores como empregados, com 

carteira assinada, e quando o capi-

tal era formado por ativos imóveis 

e bem tangíveis, como fábricas, má-

quinas, equipamentos e construções. 

Cada vez mais se trabalha sem em-

prego e cada vez mais o grande ca-

pital é formado por bens intangíveis. 

No dia a dia da vida dos economis-

tas já se vive nesse novo e diferente 

mundo. Porém, quando trabalham a 

pensar em produtividade, ainda não 

se desvencilharam do pensamento 

moldado num passado que não se 

repetirá no futuro.

A revolução digital tem trans-

formado, de forma profunda, não 

apenas o modo de viver das pesso-

as, com o surgimento de empresas 

como Airbnb, Uber, WhatsApp e 

Amazon, mas também tem levado a 

significativas mudanças nas estrutu-

ras de mercado (se é que elas ainda 

existem da forma como as conhecí-

amos), nas relações intersetoriais e 

no ambiente concorrencial. 

Os efeitos da revolução digital 

sobre o ambiente corporativo vão 

muito além destas e outras empre-

sas que também modificaram seus 

Economia digital, micronegócios, 
máxima produtividade  

José Roberto R. Afonso
Pós-doutorando da Universidade de 

Lisboa e professor do IDP

Geraldo Biasoto Jr.
Professor e doutor em economia  

pela Unicamp 

Murilo Ferreira Viana 
Consultor em finanças públicas e 

mestre em economia
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mercados de forma drástica, derru-

bando barreiras à entrada e levando 

à contestabilidade de mercados an-

teriormente consolidados ou, ainda, 

criando mercados completamente 

novos por meio de inovações radi-

cais. O surgimento e o avanço de 

tecnologias como big data, inteligên-

cia artificial, computação em nuvem, 

entre outros inúmeros exemplos, são 

alguns dos componentes da nova 

economia digital e possuem grande 

potencial para alavancar, e muito, a 

produtividade de empresas e setores 

de economias avançadas ou mesmo 

em desenvolvimento.1

Os impactos destes elementos no 

crescimento da produtividade das 

empresas e dos sistemas econômicos 

são ainda pouco mensuráveis e sua 

prospecção é altamente complexa2. 

Para efeito de grandeza, em es-

tudo elaborado pela McKinsey,3 

estimou-se, para os Estados Unidos 

e a Europa Ocidental, um cresci-

mento potencial da produtividade 

de 2% ao ano, entre 2015 e 2025. 

As oportunidades geradas pela tec-

nologia digital seriam responsáveis 

por 60% desse incremento de pro-

dutividade, sendo o restante dis-

tribuído entre todos os outros ele-

mentos que sempre impulsionaram 

o aumento da produtividade das 

economias centrais.

O potencial transformador da 

economia digital ainda se encontra 

em estágio inicial (vide Gráfico 1). 

Nos Estados Unidos, por exemplo, 

país de origem de boa parte das 

maiores empresas de tecnologia, 

a fração de realização potencial 

da digitalização da economia é de 

apenas 18%. Se os países centrais 

ainda percorreram muito pouco 

do caminho aberto pela revolu-

ção digital, o caso brasileiro é de 

uma caminhada há pouco iniciada. 

A fração realizada pela economia 

brasileira é ainda menor, de ape-

nas 5% do potencial de mudança 

(McKinsey, 2018).

Embora as tecnologias digitais es-

tejam se espraiando pelos diferentes 

setores das economias, essa difusão 

tem sido lenta e desigual entre em-

presas e setores (OECD, 2019, p. 6). 

Os ganhos de produtividade advin-

Gráfico 1 Percentual já realizado de digitalização da economia frente à  
estimativa de potencial total de digitalização

Se os países centrais ainda 

percorreram muito pouco 

do caminho aberto pela 

revolução digital,  

o caso brasileiro é de  

uma caminhada há  

pouco iniciada

Fonte: McKinsey (2018).
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dos da adoção de tecnologias digi-

tais exigem o concurso de recursos 

humanos qualificados e expressivos 

investimentos, além do aperfeiçoa-

mento de processos e da automatiza-

ção de rotinas (OECD, 2019).

Em vista dos custos e das dificul-

dades gerenciais e operacionais, os 

ganhos advindos da adoção de tec-

nologias digitais têm se concentrado, 

em especial, nas empresas que já são 

as mais produtivas. Em virtude des-

ses obstáculos, um estudo da OECD4  

apontou que, entre 2001 e 2012, a 

dispersão da produtividade avançou 

de forma não desprezível, seja aque-

la captada como valor real adiciona-

do por trabalhador, seja a avaliada 

pela produtividade total dos fatores. 

Esse fenômeno ainda merece melhor 

avaliação, mas há indicações de que 

está ocorrendo um incremento nos 

diferenciais de produtividade dentro 

dos próprios setores (tipicamente 

intrassetorial) analisados. Esse fe-

nômeno está sendo observado tanto 

nos setores industriais como nos de 

serviços (OECD, 2017). 

Também de acordo com a 

OECD,5 aproximadamente metade 

da divergência entre a evolução da 

produtividade das empresas líderes 

vis-à-vis as demais empresas do se-

tor pode ser resultado do processo 

desigual de adoção de tecnologias 

digitais. Esse fenômeno é relevante, 

entre outros motivos, porque essa 

alta concentração da difusão das 

tecnologias digitais, nas empresas 

mais dinâmicas, dificulta um maior 

crescimento médio da produtivida-

de da economia, além de impactar 

negativamente a dispersão salarial 

e a desigualdade de renda (OECD, 

2019, p. 6).

Embora diversos estudos da 

OECD apontem para o crescimento 

da divergência entre os ganhos de 

produtividade das empresas líderes 

– normalmente grandes empresas – 

e das demais empresas concorrentes 

dentro do mesmo setor, o Gráfico 2 

evidencia que as empresas de menor 

porte dos países centrais apresentam 

nível de produtividade muito mais 

próximo ao nível das respectivas 

grandes empresas do que o caso de 

países latino-americanos, como por 

exemplo o Brasil.

As economias brasileira e latino-

americana são marcadas por forte 

heterogeneidade de suas estrutu-

ras produtivas, tanto em âmbito 

intersetorial como, especialmente, 

intrassetorial (Nogueira e Oliveira, 

2015).6 Significa dizer que existe 

uma coexistência de estruturas em-

Empresas de menor 

porte dos países centrais 

apresentam nível de 

produtividade muito  

mais próximos ao nível  

das respectivas  

grandes empresas

Gráfico 2 Produtividade relativa em países selecionados da América Latina e da OECD 
(em %; produtividade das grandes empresas = 100%)

Fonte: Nogueira e Zucoloto (2017). Extraído de Pereira e Nogueira (2018, p. 8).
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presariais altamente produtivas – 

com o nível de produtividade simi-

lar ao de seus congêneres em países 

centrais – com estruturas bem me-

nos produtivas, distantes da reali-

dade verificada em boa parte dos 

países desenvolvidos que compõem 

a OECD.

Essa elevada heterogeneidade 

das estruturas produtivas tende a 

gerar fortes obstáculos à absorção 

do potencial produtivo decorrente 

das novas tecnologias digitais, por 

parte das micro e pequenas empre-

sas (MPEs).  Isso porque o acesso 

a recursos humanos qualificados e 

à capacidade de investimento e de 

aperfeiçoamento de processos e au-

tomatização de rotinas é, indubita-

velmente, muito mais restritivo às 

MPEs dos países subdesenvolvidos, 

com estruturas produtivas hetero-

gêneas, do que às MPEs dos países 

centrais, marcadamente de estrutu-

ras produtivas mais homogêneas.

Pensar em uma economia tão 

flexível como essa economia digital 

sem que as instituições possam dar 

vazão aos movimentos dos agentes 

econômicos em busca da produção 

e da difusão dos novos paradig-

mas produtivos e da própria vida 

cotidiana é uma forma de colo-

car o governo contra o progresso. 

Não há dúvida de que propiciar às 

MPEs a liberdade de empreender é 

um elemento inestimável para que 

a dinâmica da mudança seja pre-

servada e reforçada. 

Nunca é demais frisar que as 

MPEs têm focos muito distintos aos 

das grandes empresas – algumas na 

produção da inovação, outras na 

busca de mercados, outras  na pró-

pria manutenção da coesão social 

(as voltadas para a subsistência). Em 

todos os  casos, serão essenciais para 

mover e impulsionar a economia di-

gital. As MPEs inovadoras poderão 

cumprir o papel de produzir, de ou-

sar o novo, e mudar os padrões de 

vida, comportamento e produção. 

Diversos exemplos disso já estão dis-

poníveis e frequentam as primeiras 

posições nas listagens de empresas 

com maior valor de mercado.

No caso das empresas voltadas 

para a subsistência, não é menor a 

importância das MPEs. A economia 

digital, do ponto de vista do traba-

lho, é uma ruptura radical. A biblio-

grafia é farta sobre a destruição de 

profissões e queima de postos de tra-

balho no mundo da carteira assina-

da. Não há dúvida de que essa face 

da MPE jogará um papel essencial 

na manutenção de um mínimo de 

coesão social frente às mudanças da 

economia digital

Já no caso das empresas voltadas 

para o mercado, não é menor a impor-

tância delas. Afinal, estamos falando 

de Brasil, e, até mais do que a própria 

inovação, interessa sua difusão. Só 

isso garante que a produtividade seto-

rial cresça de maneira consistente. 

Enfim, os pequenos negócios têm 

apetite para transformar suas bases 

produtivas, talvez de maneira mais 

rápida que as empresas de maior 

porte, onde a mudança é mais lenta 

por conta das decisões organizativas 

e de gestão de ativo imobilizado. 

Já passa da hora de se despir de 

conceitos e preconceitos e atentar 

que, na economia digital, por trás de 

muitos dos pequenos negócios, estão 

muito dos ganhos de produtividade, 

inovação e transformação. Isso não 

pode ser compreendido  com medi-

das e teorias corretas, mas constru-

ídas em torno de uma antiga reali-

dade econômica e social que cada 

vez perde mais espaço. Não se pode 

medir como numa economia de bens 

os negócios da economia digital. 

1Para aprofundar ver: OECD. Digital dividend: 
policies to harness the productivity potential 
of digital technologies. OECD Economic Policy 
Paper, n. 26. 2019.

2Ver AHMAD, N., Schreyer, P. Are GDP and pro-
ductivity measures up to the challenges of the 
digital economy? OECD. 2016.

3MCKINSEY. Digitalization, AI and Productivity. 
MGI Research - McKinsey Global Institute. 2018.

4OECD (Org.). Business Dynamics and Producti-
vity. Paris: OECD Publishing, 2017. 226 p. Ver em: 
https://bit.ly/2UUTprB.

5Ver nota de rodapé nº 2.

6NOGUEIRA, M.O., Pereira, L.S. As empresas de 
pequeno porte e a produtividade sistêmica da 
economia brasileira: obstáculo ou fator de cres-
cimento? IPEA: Radar, Rio de Janeiro, n. 38, p. 41-
50, abr. 2015.

Os pequenos negócios 

têm apetite para 

transformar suas bases 

produtivas, talvez  

de maneira mais rápida 

que as empresas de  

maior porte
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Posner, professor da Escola de Di-
reito da Universidade de Chicago, 
e Weyl, pesquisador da Microsoft, 
escreveram um livro com propostas 
radicais para transformar o capita-
lismo e a democracia numa socieda-
de mais justa. No prefácio (p. xiii), 
eles dizem que a semente para esse 
livro foi plantada em uma visita de 
um dos autores ao Rio de Janeiro.1  
Na página seguinte, eles afirmam 
que o Brasil é o país mais desigual 
do hemisfério ocidental, uma cons-
tatação que nos envergonha, mas 
que é o óbvio ululante, como diria 
Nelson Rodrigues. Qualquer estran-
geiro que venha conhecer nosso país 
descobre rapidamente o fosso que 
separa os ricos dos pobres. 

Como resolver esse problema? 
Eles mencionam (p. xiv) três estraté-
gias de diferentes grupos da socieda-
de brasileira: a) esquerda - o gover-
no deve taxar os ricos para oferecer 
casas, serviços médicos e emprego 
para os pobres; b) direita - o gover-
no precisa privatizar as empresas 
estatais, estabelecer os direitos de 
propriedade, diminuir impostos e re-
duzir a regulação. Bote a economia 
para funcionar e a desigualdade será 
resolvida automaticamente; c) tecno-

A solução de Harberger é simples e 
elegante. A existência de um imposto 
sobre a propriedade requer a avalia-
ção do valor de mercado do imóvel. O 
mecanismo consiste em que o próprio 
dono declare seu valor e que ele seja 
obrigado a vendê-lo a qualquer um 
que esteja disposto a pagar o valor de-
clarado. Nessas circunstâncias, o pro-
prietário não tem o mínimo interesse 
em subestimar o valor da propriedade 
porque ele perderia dinheiro na ven-
da, tampouco em superestimá-lo, por-
que ele teria que pagar mais imposto. 
Apesar da simplicidade e da engenho-
sidade do mecanismo, eu não tenho 
conhecimento de que ele tenha sido 
aplicado em algum lugar do mundo. 

Posner e Weyl adotam a visão de 
que o foco da direita é a eficiência 
econômica, e o instrumento para 
atingir esse objetivo é o mercado. 
Por outro lado, a esquerda preocu-
pa-se com a justiça social e defende a 
intervenção discricionária do estado. 
Os dois autores propõem uma solu-
ção de mercado que produziria não 
somente eficiência econômica, mas 
também justiça social.

Um fenômeno conhecido na li-
teratura é o “problema do mono-
pólio” da propriedade privada, que 

Mercados radicais:  
uma solução para o Brasil?

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

crata do centro - economia regulada 
por técnicos treinados no exterior, 
intervenções bem definidas que te-
nham sido testadas estatisticamente 
e reformas políticas que protejam os 
direitos humanos. 

Alguém poderia argumentar que 
essas estratégias são caricatas e não 
refletem as posições dos diferentes 
grupos. Aqui não vamos entrar nes-
sa seara porque pretendemos anali-
sar a solução proposta pelos autores: 
d) mercados radicais - imposto sobre 
a riqueza, com distribuição parcial 
da receita do imposto de modo uni-
forme pela população. Para enten-
der essa proposta, devemos começar 
pelo imposto sobre a riqueza que 
eles propõem.

Arnold Harberger, professor da 
minha geração na Universidade de 
Chicago, responsável pela abertura 
daquela universidade aos estudantes 
da América Latina, especialista em 
finanças públicas, propôs uma solu-
ção para o problema da desonestida-
de dos proprietários de imóveis, em 
nosso continente, que procuravam 
não pagar o imposto devido usando 
o expediente de corromper os avalia-
dores para que eles subestimassem o 
valor da propriedade. 
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impede a alocação eficiente desse 
recurso. Imagine um edifício anti-
go que pode ser transformado num 
prédio moderno. O incorporador 
compra quase todos os apartamen-
tos, mas um proprietário resiste e so-
mente vende seu imóvel a um preço 
exorbitante. O negócio não pode ser 
levado adiante, embora fosse eficien-
te do ponto de vista econômico.

Para resolver esse problema, Posner 
e Weyl sugerem a adoção do imposto 
de Harberger, baseado na autoavalia-
ção com cláusula obrigatória de venda 
a esse preço. Os autores recomendam 
que esse tipo de imposto seja adotado 
para todos os ativos, tornando-o um 
imposto sobre a riqueza. A receita des-
se imposto, com uma alíquota de 7%, 
seria igual a 20% do PIB. Metade des-
sa receita seria suficiente para eliminar 
impostos sobre o capital e a outra me-
tade poderia ser distribuída por toda a 
população de modo uniforme.

O livro de Posner e Weyl contém 
outras propostas, entre as quais cabe 
salientar mudança do processo de 
votação nas democracias, regulação 
de investidores institucionais e nova 
política de imigração, que não serão 
analisadas neste artigo. 

Um país pobre como o Brasil não 
pode se dar ao luxo de ser cobaia de 
experimentos de política econômica. 
Na década de 80 do século passado, 
os planos heterodoxos de combate à 
inflação fracassaram porque partiram 
de um diagnóstico errado da causa 
da hiperinflação. Como a proposta 
de mercados radicais vai aumentar a 
produtividade do trabalhador brasi-
leiro? Os autores não respondem, de 
forma explícita, a essa pergunta.

Posner e Weyl não incluem no li-
vro a estratégia comprovadamente 
exitosa que foi capaz de transformar, 
em duas gerações, países pobres em 
países ricos: o plano utilizado por 

Japão, Taiwan, Cingapura, Hong 
Kong, Coreia do Sul e, desde a déca-
da de 70 do século passado, China, 
que está caminhando para chegar lá. 
O método adotado por esses países 
consiste no e) modelo asiático - com 
educação de alta qualidade, absorção 
de tecnologia e taxas de poupança e 
investimento elevadas. Na verdade, 
essa estratégia é bastante simples: co-
pie tudo que os países ricos fizeram, 
mas mantenha sua identidade cultu-
ral. No caso brasileiro, a implementa-
ção dessa estratégia exigiria a redução 
do consumo dos ricos para o aumen-
to da taxa de poupança, um evento 
possível, mas improvável no país das 
casas-grandes, dos bairros ricos e das 
senzalas modernas, as favelas.  

1Posner, Eric A. e Weyl, E. Glen (2019). Radical 
Markets Uprooting Capitalism and Democracy 
for a Just Society. Princeton: Princeton Univer-
sity Press.
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O debate mais latente no setor de ener-
gia elétrica trata da revisão das nor-
mas aplicáveis à micro e minigeração 
distribuída. Conforme previsto em 
regulamento (Resolução 482/2012, 
alterada pela REN 687/2015), a 
Aneel pretende revisitar as condições 
para que os consumidores que detêm 
instalações de produção de eletrici-
dade possam compensar parte de seu 
consumo com geração – o chamado 
net metering. A audiência pública 
para discutir o tema, realizada em 
novembro passado, atraiu a partici-
pação de mais de 800 pessoas. Esse 
é certamente um dos maiores públi-
cos entre as centenas de audiências 
realizadas nas mais de duas décadas 
de existência da Aneel. O tema des-
pertou a atenção inclusive do presi-
dente Jair Bolsonaro, que disse que 
provocaria o Congresso para uma  
solução política. 

As posições e os ânimos se acir-
raram, muito polarizadas entre os 
produtores e a indústria solar, de um 
lado, e as distribuidoras, de outro. Os 
primeiros argumentam que a energia 
solar produz externalidades – bene-
fícios para além daqueles que pode 
o consumidor-produtor capturar. 
Seriam exemplos desses benefícios 

os ganhos ambientais e a redução da 
emissão de gases do efeito estufa, a 
redução de perdas de eletricidade e 
o empoderamento do consumidor, 
que passa a exercer papel mais ativo 
no sistema. De outro lado, aparecem 
preocupações de natureza distributi-
va, dado que, no regime vigente de 
tarifação, o net metering transfere 
custos e ônus de modo perverso. 

As tarifas para os consumidores 
residenciais são volumétricas – além 
dos custos da energia, elas embutem 
custos dos serviços de redes de trans-
missão e distribuição, encargos e tri-
butos. O custo da distribuição repre-
senta apenas cerca de 20% do valor 
final da tarifa. O problema é que a 
maior parte dos custos de rede são 
fixos, ou seja, não variam com o vo-
lume de eletricidade. Assim, ao con-
sumir menos eletricidade da rede, os 
consumidores que possuem painéis 
fotovoltaicos contribuem proporcio-
nalmente menos pelo uso da rede. 

Em contraste, os outros consu-
midores de renda mais baixa, que 
consomem energia apenas comer-
cializada pela distribuidora, te-
rão que arcar com uma proporção 
maior para cobrir os demais custos 
do sistema. O aumento resultante 

De volta para o futuro da 
contratação de energia elétrica  

Joisa Dutra

Doutora em economia pela EPGE/FGV e ex-diretora da 

Aneel. Presidente do Conselho de Energia da ACRJ

Flavio Menezes

Professor de economia,  

Universidade de Queensland
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te explorados em artigos recentes 
na mídia, contando, inclusive, com 
manifestações do regulador e de re-
presentantes do Poder Executivo. O 
acirramento de ânimos deixa hoje 
pouco espaço para decisões apenas 
com base na racionalidade econômi-
ca. Ainda assim, é importante lem-
brar que esse não é um problema 
específico do Brasil.  A literatura e 
a prática internacional são fartas em 
reconhecer a possibilidade de death 
spiral, o que produziu remédios re-
gulatórios e soluções conhecidas. 

A adoção de net metering tem que 
ser acompanhada de uma reforma 
na estrutura das tarifas, com a in-
trodução da chamada tarifa de duas 
partes: a tarifa tem um componente 
fixo (que não varia com o consumo) 
e um componente variável (que varia 
com o consumo). Esse tipo de solu-
ção gera incentivos para que os con-
sumidores com maior renda instalem 
painéis fotovoltaicos – contribuindo 
para a redução de emissões –, mas, 
ao mesmo tempo, garante que eles 
continuem contribuindo para cobrir 

das tarifas gera mais incentivos à 
saída (adoção de geração distribuí-
da), que é maior entre o grupo de 
usuários com capacidade para fazer 
o investimento em GD. Esse pro-
cesso não é sustentável, razão pela 
qual o fenômeno é conhecido por 
espiral da morte das distribuidoras 
de eletricidade (death spiral).  

As consequências negativas da re-
gulação de micro e minigeração dis-
tribuídas foram magnificadas pela 
revisão da norma regulatória. Em 
2015, a Resolução Normativa  Aneel 
687 incluiu novas figuras no siste-
ma de compensação do excedente 
de energia, permitindo compensar 
o consumo com produção remota, 
desde que na mesma área de con-
cessão. Ademais, através da geração 
compartilhada, os consumidores 
reunidos em consórcios ou coope-
rativas também podem compensar 
parte de seu consumo com geração 
remota. Essa possibilidade diminui 
os benefícios da redução das perdas 
do sistema, visto que pode haver 
grande concentração de produção 
longe dos centros de consumo, vio-
lando o próprio princípio da geração 
distribuída, e produz uma distorção 
adicional, pois cria uma exceção ao 
regime vigente, em que consumido-
res com demanda contratada menor 
que 500 kW são mandatoriamen-
te atendidos pelas concessionárias, 
tanto para serviços de rede como de 
energia. Caracteriza-se uma assime-
tria: consumidores que podem aderir 
ao sistema de net metering apresen-
tam clara vantagem (free-ride) em 
relação aos demais no suporte dos 
custos do sistema. 

A eficiência alocativa e os aspec-
tos distributivos subjacentes à pro-
posta da Aneel têm sido amplamen-

Talvez estejamos diante 

de uma inevitável 

migração para um regime 

que aprofunda e explicita 

a contratação em  

separado dos serviços de 

rede e energia

os custos fixos da rede – que conti-
nuam a usar – de forma equitativa. 

Nesse ambiente de politização da 
discussão, é importante também en-
tender como chegamos aqui. O setor 
elétrico tem experimentado refor-
mas, com privatizações e regulação 
independente dos serviços de rede 
de transmissão e distribuição. Em 
quase três décadas, o país conseguiu 
estabelecer uma indústria moderna. 
O sistema de distribuição, por exem-
plo, conecta mais de 99,8% da popu-
lação. Enquanto a meta de universa-
lização de acesso foi essencialmente 
atingida, resta o desafio de garantir 
condições de consumo e pagamen-
to (afordability, um SDG), alçado à 
condição de prioridade para gover-
no e regulador, que tentam imprimir 
racionalidade, reduzindo subsídios e 
encargos intra e intersetoriais.

Talvez estejamos diante de uma 
inevitável migração para um regime 
que aprofunda e explicita a contra-
tação em separado dos serviços de 
rede e energia. Esse tema é um dos 
pilares da reforma do setor elétrico 
que tramita na Câmara (Projeto de 
Lei 1.917/15) e no Senado (Proje-
to de Lei no Senado 232/2016).  A 
chamada portabilidade da conta de 
luz prevê que um número crescente 
de consumidores poderá contratar 
energia de ofertantes alternativos 
direta ou indiretamente, por meio 
de agentes agregadores (comercia-
lizador varejista, que já se encontra 
regulamentado). A solução apresen-
tada, de introduzir cobrança em se-
parado pelos serviços de rede e ener-
gia elétrica, diminui, ou pelo menos 
adia, essa death spiral, permitindo 
que façamos uma transição mais 
ordenada no contexto da almejada 
modernização do setor elétrico. 
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POLÍTICA

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Quem lhe 
representa?

Movimentos civis ganham espaço na arena 
política e aquecem o debate de como resgatar a 

confiança nos partidos e na democracia

Maria Luiza Fernandes despertou para a militância aos 

15 anos. Tudo começou no grêmio estudantil da escola 

pública onde fez o ensino médio em Mogi das Cruzes, 

a uma hora da capital paulista. Pegou gosto. Mudar-se 

parcialmente para São Paulo para cursar Administra-

ção Pública na FGV Eaesp não a impediu de honrar 

um mandato de dois anos no Conselho Municipal de 

Juventude de sua cidade, ao que ainda somou a partici-

pação na ONG Comunidades Reinventando a Educa-

ção (Core). Em 2018, Maria Luiza se aproximou mais 

da política, colaborando para a campanha da deputa-



F e v e r e i r o  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 3 

CAPA POLÍTICA

da estadual Alessandra Monteiro (Rede), membro do 

movimento Acredito. E, em 2019, entrou para a esco-

la de líderes RenovaBR, em um curso de cinco meses 

onde aprendeu sobre gestão municipal, comunicação 

política e liderança.

Hoje, aos 20 anos de idade e a um de se formar, 

Malu Fernandes, como é mais conhecida, planeja lan-

çar sua candidatura a vereadora. “Em março, pretendo 

aderir ao Podemos, que possui uma proposta interes-

sante em Mogi para 2020, de só apresentar nomes que 

nunca se elegeram antes, com ficha totalmente limpa”, 

conta. “Há quem me considere muito nova, que acha 

que eu poderei ser engolida por propostas erradas. 

Mas não me preocupo com isso. Quero trazer para a 

política meu olhar de jovem e de mulher.”

A história de Malu é uma de muitas que nos úl-

timos anos vêm engrossando as fileiras de diversos 

movimentos civis país afora, identificados por Paulo 

Hartung, ex-governador do Espírito Santo, conse-

lheiro do RenovaBR, a grande fonte de renovação de 

quadros políticos brasileiros desde o período de rede-

mocratização. “Esses grupos hoje estão dando con-

tribuições importantes para colocarmos uma meni-

nada arejada – independentemente se sua militância 

será à direita, à esquerda ou ao centro –, mas que o 

faça com boa formação e capacidade de representar 

um pensamento, negociar, debater”, declarou, em en-

trevista à Conjuntura Econômica de janeiro. Agora!, 

Acredito, Livres, o próprio RenovaBR, entre outros, 

foram forjados no calor da insatisfação com a políti-

ca que culminou nas manifestações de 2013, e a par-

tir das eleições de 2018 se consolidaram no cenário 

com candidatos que se apresentam não apenas como 

representantes de partidos, mas desses grupos e seus 

princípios. Esses movimentos de renovação política 

não são uniformes. Em linhas gerais, dividem-se en-

tre os focados em formação, os voltados à formu-

lação de diretrizes de atuação político-partidária e 

de políticas públicas, e os que se dedicam a causas 

específicas. E seus membros podem somar a adesão a 

mais de um grupo, de acordo a suas afinidades. 
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Tabata Amaral 
(PDT-SP)

“Partidos políticos são 

importantes para a 

democracia. O caminho 

não é negá-los, acabar com 

eles, ou qualquer coisa do 

tipo, mas provocá-los a se 

renovar, a mudar”

Foto: Jane Araujo Agencia Senado

Para vários analistas, essa é uma 

onda de esperança em meio ao tsu-

nami que tem devastado a crença 

na representação democrática em 

nível mundial, em um desencanto 

furioso canalizado por líderes de 

orientação populista e autocráti-

ca que se fortalecem em diversos 

pontos do globo. O que tem cola-

borado para manter os índices de 

incerteza, tal como o calculado 

pelo FGV IBRE, em níveis altos, 

impactando diretamente as pers-

pectivas de crescimento da econo-

mia. Pesquisa divulgada em janeiro 

pelo Instituto da Democracia e da 

Democratização da Comunicação 

mostra que, apesar de em 2019 a 

democracia ter recuperado parte 

da credibilidade perdida junto aos 

brasileiros, os partidos – que detêm 

o monopólio da representação po-

lítica –, continuam em último lugar 

em confiança entre as instituições.  

Essa construção entre movimen-

tos e partidos, e de ambos com a 

sociedade, entretanto, ainda está 

no meio de um processo de trans-

formação cujo horizonte, apesar 

de auspicioso, ainda é pouco claro. 

Tomando como base as eleições de 

2018 para o Legislativo federal, que 

contou com a maior taxa de eleição 

de deputados em primeiro manda-

to desde a Assembleia Constituinte 

(47%), ao menos 30 dos eleitos são 

membros de um ou mais movimen-

tos. “Olhando empiricamente para 

a atuação desses parlamentares em 

2019, pode-se dizer com bastante 

certeza que os movimentos ajuda-

ram a qualificá-los para o debate 

no Congresso”, avalia Leandro 

Machado, cofundador do Agora!, 

grupo criado em 2017 com o obje-

tivo de pensar políticas que tornem 

o Brasil um país “mais simples, 

humano e sustentável”, e que tem 

entre seus membros o apresentador 

Luciano Huck. “Mesmo nos exem-

plos mais radicalizados, como o do 

deputado Kim Kataguiri (DEM-

SP), saído do MBL, podemos iden-

tificar uma atividade parlamentar 

muito mais centrada do que, por 

exemplo, a de Alexandre Frota 

(eleito pelo PSL-SP, posteriormente 

expulso do partido pelo presidente 

Bolsonaro), que também represen-

tou a renovação na direita, só que 

sem o apoio desses movimentos.”

Mas a intensa atividade do Con-

gresso Nacional em 2019 também 

atiçou as primeiras faíscas entre esses 

parlamentares que compartilham de-

terminados valores e os partidos pelos 

quais se candidataram e não neces-

sariamente comungam das mesmas 

convicções. Faíscas que viraram brasa 

da altura da popularidade de alguns 

dos novatos envolvidos: a deputada 

Tabata Amaral (PDT-SP, membro do 

Acredito, Raps, e RenovaBR), eleita 

com 264 mil votos, e o deputado Fe-

lipe Rigoni (PSB, membro do Acredi-

to e RenovaBR), segundo deputado 

mais votado do Espírito Santo. Am-

bos foram punidos por contrariar a 

orientação de seus partidos ao apoiar 

a reforma da Previdência, e hoje plei-

teiam na Justiça o direito de mudar 

de legenda sem perder seu mandato. 

A princípio, a legislação só permite 

a manutenção do mandato pelo par-

lamentar caso este esteja mudando 

para engrossar fileiras de um partido 

novo, ou comprove ser perseguido 

dentro de sua legenda. 

O episódio serviu para ressaltar 

as arestas ainda afiadas da ação 

desses políticos multi-representati-

vos, que inclui trabalhar por mais 

transparência e governança dentro 

dos partidos, defender algumas pro-

postas formuladas fora deles – que 

até então concentravam essa tarefa 

–, bem como ter a base de sua for-

mação fora das fundações dessas 
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Marco Antonio Teixeira 
(FGV Eaesp)

“Os movimentos são 

luzes sobre o problema 

da política no Brasil que 

vêm de fora do status 

quo, o que é positivo. O 

desafio é que a solução 

para a política só surge 

fazendo política, e não se 

confrontando com ela”

Foto: FGV Divulgação

legendas, que por princípio seriam 

as primeiras responsáveis por esse 

treinamento.  “Para os partidos tra-

dicionais, o mal-estar é inevitável. 

Mas parte deles aceitou, pois pela 

lógica atual é preciso conquistar 

bons puxadores de voto, além da 

necessidade de mitigar o desgaste 

da imagem dessas instituições em 

geral”, diz Marco Antonio Carva-

lho Teixeira, professor do Departa-

mento de Gestão Pública da FGV 

Eaesp. E, dessa forma, os partidos 

tiveram que se defrontar com suas 

próprias contradições. “Na teoria, 

partidos políticos reúnem pessoas 

com objetivos comuns e um progra-

ma. Mas hoje eles não têm isso. Só 

fecham questão diante de grandes 

temas que os exporão à sociedade. 

Como então cobrar fidelidade?”, 

questiona Teixeira, lembrando que, 

no Brasil, racha nas bancadas é 

algo relativamente frequente. E a 

vida segue. Por sua vez, os novos 

candidatos são instados a testar a 

coerência do seu discurso e de suas 

escolhas. “Se a base desse processo 

é formar quadros para fazer boa 

política e melhorar a qualidade da 

vida partidária, é preciso ter clara 

qual plataforma para mobilizar esse 

conjunto de pessoas. Senão, o risco 

é o de que candidatos se filiem a 

partidos, que são a essência da ação 

coletiva, mas se comportem como 

se eles próprios fossem um partido 

político à parte”, ressalta.

Décadas de distorções
A iniciativa de cutucar tal vespeiro 

partidário é louvável, ainda mais 

quando se trata de um ninho cons-

truído sobre décadas de distorções, 

aponta Maria Celina D’Araújo, do 

Departamento de Ciências Sociais 

da PUC-Rio. “Até o início do século 

XX, os partidos eram efetivamente 

doutrinários, formadores de opi-

nião. Tinham um público a quem 

se dirigir e formavam sua base”, 

lembra Maria Celina, citando des-

de os casos mais cruéis, de partidos 

nazistas e sofistas, aos comunistas 

e os partidos tradicionais católicos, 

mais vinculados à burguesia. “Em 

meados do século XX, isso desapa-

rece, e a gente começa a ter o que 

alguns autores chamam de ‘demo-

cracia de público’. Saem os partidos 

de quadros e ideias, e em seu lugar 

entram aqueles que escolhem seus 

candidatos pelo apelo que têm junto 

ao público, sejam eles jogadores de 

futebol, pastores ou artistas”, diz.  

Desse giro, afirma Celina, chega-

mos ao que temos hoje: instituições 

praticamente limitadas a viabilizar 

a participação político-eleitoral 

nas democracias. “O que decorreu 

em função disso é que muita gen-

te, por idealismo ou oportunismo, 

quis criar os seus partidos, dando 

oportunidade a que grupos sem 

definição de ideais, nem conexões 

com a sociedade, se organizassem 

para obter parte do poder, sem con-

siderar necessariamente o que seria 

melhor para a sociedade”, comple-

ta Celina. E tal descasamento foi a 

engrenagem que elevou o mal-estar 

da sociedade com a representação 

partidária às alturas. 

Quando os movimentos de re-

novação chegaram com a proposta 

de oxigenar o ambiente político, 

acomodado na reserva de merca-

do natural dos partidos, as rea-

ções foram principalmente três, na 

classificação de Machado. Houve 

os partidos que rechaçaram com-

pletamente o diálogo; outros que 

se interessaram pelo apelo do seu 

frescor e da maior conexão com a 

sociedade para aproveitar o mo-
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Leandro Machado 
(Agora!)

“Em sociedades 

hiperfragmentadas, a 

ideia de unir demandas 

transversais é o ethos. E 

aí é que os movimentos 

civis entram, para trabalhar 

nessas causas comuns, 

explorando também 

ferramentas digitais”

Foto: Alexandre Fukugava

mento eleitoral e depois ameaçar 

separação litigiosa; e um terceiro 

grupo de partidos dispostos a levar 

o diálogo adiante. “Neste último 

grupo estão algumas legendas no-

vas e de direcionamento de esquer-

da que naturalmente já nutriam 

um diálogo com representações so-

ciais, além de partidos mais tradi-

cionais que reconheceram que seu 

formato não estava dando certo e 

decidiram se abrir”, afirma, citan-

do o caso de partidos de direita 

como o DEM (ex-PFL), e o PPS, 

que em 2019 marcou esse movi-

mento de repaginação rebatizando 

o partido de Cidadania. E é o que 

Malu espera do Podemos, que até 

2016 era PTN – legenda que na dé-

cada de 1940 disputou com o PTB 

o apoio dos trabalhadores; nos 60 

alçou Jânio Quadros à Presidência; 

foi dissolvido pelo AI-5 em 1965 e 

refundado em 1995. “Ele promete 

liberdade de ação a seus políticos, 

o que considero importante, desde 

que respeitem os princípios básicos 

de transparência, combate à cor-

rupção e estímulo à maior partici-

pação da sociedade”, diz Malu.

No episódio de Tabata e Rigo-

ni, ambos os deputados defendem 

suas posições alegando quebra de 

acordo pelos respectivos partidos, 

que lhes dava liberdade de ação – 

prática tampouco isenta de ruído, 

mas contemporizada por Maria 

Celina. “Se formos buscar os re-

gimes dos partidos, veremos que o 

único que obriga o voto imperativo 

é o PT. Portanto, nos demais, o que 

se espera é o apoio a ideias coeren-

tes”, afirma. No PDT, a desobe-

diência na reforma da Previdência 

envolveu oito de 28 deputados do 

partido, “dos quais quatro se re-

compuseram, votando com o PDT 

nos substitutivos, e os demais, in-

cluindo a Tabata, se distanciaram 

da bancada e do partido”, conta-

biliza Carlos Lupi, presidente do 

PDT, ex-ministro do Trabalho. 

Lupi, que valoriza os 40 anos de 

militância única no PDT, que lide-

ra desde a morte de Leonel Brizola, 

em 2004, afirma que sua expecta-

tiva com líderes de movimentos de 

renovação era a de que, ao se filia-

rem, buscariam uma relação mais 

orgânica com o partido. “Mas não 

foi isso que aconteceu. O que eles 

querem é substituir os partidos 

sem ter o ônus de ser um deles”, 

afirma, declarando que a delibera-

ção do diretório nacional é de não 

mais aceitar o que considera dupla 

militância. “Uma coisa são os que 

buscam se capacitar, o que podem 

fazer tanto num movimento quan-

to numa faculdade. Outra é que 

participem de grupos mantidos por 

empresários e continuem se posi-

cionando alinhados a esse núcleo 

que os criou e financiou. Esses não 

queremos mais”, diz. 

Tabata, por sua vez, considera 

que a punição que recebeu do par-

tido pouco teve a ver com a Previ-

dência, mas com a resistência deste 

em se abrir a propostas de rearran-

jo interno. “Há pelo menos mais 

dez deputados do partido que em 

2019 votaram mais alinhados ao 

governo do que eu. Há muitas evi-

dências de que o que incomoda, na 

verdade, é minha postura de fazer 

o que prometi em campanha, fazer 

política pública sem olhar o que dá 

mais voto, mas o que é melhor para 

a população”, afirma. “A gente 

provoca, pede mais transparência, 

aborda a questão da ética, que é 

urgente”, diz. 

Rigoni esclarece que em seu 

acordo – que chama de carta de 

parceria Acredito-PSB – o objetivo 
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Felipe Rigoni 
(PSB-ES)

“Recebi propostas de 

emendas parlamentares 

e as pessoas escolheram 

as vencedoras através de 

aplicativo. Registramos 

23 mil votos, um 

engajamento brutal”

Foto: Marcos Oliveira

não foi apenas garantir indepen-

dência de voto, mas uma proposta 

de ajudar o partido a se renovar. 

“Isso, entretanto, não aconteceu, 

porque o partido decidiu me sus-

pender e rachou a relação”, diz. 

(contatado pela Conjuntura Eco-

nômica, o PSB não respondeu à so-

licitação de entrevista) Com a sus-

pensão, as 12 comissões das quais 

Rigoni participava em 2019, como 

consequência da proporcionali-

dade partidária, foram suspensas. 

“Como tenho relacionamento mui-

to bom com muita gente, vários 

partidos me deram vaga em comis-

sões, o que me permitiu participar 

de sete delas até o fim do ano, uma 

só pelo PSB, as demais pelo DEM, 

PL e Cidadania”, conta. “Se tudo 

der certo, antes do fim de março 

sairá a decisão da Justiça, e espero 

manter meu mandato para então 

me desfiliar e buscar outra legen-

da”, afirma, sem declarar quais são 

os pré-candidatos. 

Com o carro andando
Para Machado, do Agora!, esses 

são acontecimentos naturais quan-

do se investe numa reforma pro-

funda sem poder parar o sistema. 

“Todos os questionamentos que 

surgem remetem a uma só pergun-

ta: como a gente melhora o proces-

so democrático brasileiro. E o que 

a maioria está tentando responder 

é como melhorar o sistema como 

ele andando, pois não há alternati-

va”, diz. “Acho que, neste momen-

to, todos estamos atentos para ver 

como isso funciona, discutindo, 

fazendo pressão. Pensamos: se par-

tidos abrem seus estatutos, deve-

riam chegar a um consenso com os 

movimentos? Nesse caso, os movi-

mentos também deveriam adotar a 

mesma agenda? Mas dessa forma 

não se transformariam na mesma 

coisa que um partido?”, questio-

na, reforçando que ainda há muito 

a se construir, e estamos no meio  

do caminho. 

Para os movimentos, a declara-

ção comum é de que não é sua in-

tenção se tornarem partidos, tam-

pouco trabalhar com o objetivo de 

dizimá-los. “Partidos são impor-

tantes em qualquer democracia, 

tanto por representar as demandas 

da sociedade, quanto por organi-

zar todo o trabalho do parlamento. 

Nosso foco sempre será valorizá-los 

e aprimorá-los”, diz Mônica Sodré, 

diretora da Rede de Ação Política 

pela Sustentabilidade (Raps). A or-

ganização de formação de líderes 

fundada em 2012, que abriu o ca-

minho para os demais movimentos 

mas afirma não ser especificamente 

de “renovação política”, é a que re-

úne um maior número de conexões 

com as legendas.  Atualmente, conta 

com 177 membros em exercício de 

mandatos em municípios, estados 

e no Congresso Nacional, do total 

de 680 lideranças formadas, perten-

centes a 29 partidos. Diferentemen-

te dos outros grupos, os candidatos 

do Raps que são selecionados para 

o curso de liderança em geral já são 

filiados a um partido, e muitos in-

clusive já contam com experiência 

legislativa prévia. “Nossa intenção 

é tornar a sustentabilidade uma 

prioridade de agentes e partidos. 

Buscamos promover o debate de te-

mas relacionados a essa agenda com 

representantes de diferentes linhas 

de pensamento, para estimular que 

trabalhem juntos, mas não fazemos 

ingerência sobre seu posicionamen-

to como líderes ou parlamentares”, 

diz Mônica. 

“Tenho o entendimento de que 

os partidos políticos são importan-

tes para a democracia. O caminho 



CAPA POLÍTICA

3 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2020

Malu Fernandes 
(RenovaBR, ainda sem 
partido)

“Há quem me considere 

muito nova, que acha que 

eu poderei ser engolida por 

propostas erradas. Mas não 

me preocupo. Quero trazer 

para a política meu olhar de 

jovem e de mulher”

Foto: Éder Veiga

não é negá-los nem acabar com 

eles. Mas provocá-los a se reno-

varem”, reitera Tabata. “Por isso 

que, junto a outros parlamentares, 

apresentamos uma reforma parti-

dária. Um projeto que propõe coi-

sas muito básicas, referentes à de-

mocracia interna do partido: como 

escolhem dirigentes, candidatos, a 

existência de um conselho de éti-

ca, algum tipo de compliance, pois 

hoje não há a menor transparên-

cia sobre como os partidos gastam 

seus recursos”, diz. A deputada 

acrescenta que tampouco defende 

candidaturas avulsas – tema so-

bre o qual Rigoni se mostra mais 

flexível. “Eu não me candidata-

ria de forma avulsa, mas acho 

que ela deveria existir. Para mim 

é importante ter um grupo coeso 

que defenda coisas parecidas. Mas 

como os partidos não fazem isso 

e são ultra-autocráticos, acho que 

as candidaturas avulsas são uma 

bela maneira de dar um acorda nos 

partidos. Porque muita gente boa 

se candidataria de forma avulsa, e 

eles começariam a perder.”

Carlos Melo, cientista político 

do Insper, reforça a defesa de Taba-

ta. “Precisamos de uma grande re-

estruturação partidária que saia do 

chavão e do genérico, mas que trate 

de seu funcionamento, de sua es-

trutura”, afirma. “Mas de um lado 

isso desagrada o estabelecido, e de 

outro há uma ânsia dos movimen-

tos em ver o parlamento funcionan-

do sem antes construir suas orienta-

ções partidárias da forma moderna 

como almejam. E sabemos que as 

transformações não se dão em sal-

tos, mas em passos”, diz. 

Machado aponta que essa cons-

trução entre movimentos e parti-

dos ainda conta com um desafio 

adicional, que é o de espelhar uma 

sociedade hiperfragmentada, por 

conta da internet. “Na Cause (con-

sultoria que ajuda marcas e organi-

zações a identificar causas às quais 

apoiar, da qual é fundador), pude 

trabalhar muito com cenários de 

organização da sociedade. E nesse 

trabalho identifiquei que, no zi-

lhão de microaldeias globais iden-

titárias que foram criadas graças à 

internet, e que se sobrepõem, ter 

demandas transversais é o ethos de 

nossa época. E os movimentos têm 

a capacidade de realizar essa cone-

xão, explorando também as ferra-

mentas digitais”, diz. 

Para Lupi, um dos pontos posi-

tivos da experiência com os movi-

mentos civis foi o despertar para a 

necessidade de desenvolver diversos 

canais de comunicação para alcan-

çar esses bolsões de população. “Ela 

nos fez acordar para abrir o partido 

a representações diversas. Mudar 

nossa linguagem, ir para as redes 

sociais, fazer filiação online. Isso 

ajudou muito na atração de uma 

onda de jovens que hoje apoia Ciro 

Gomes. De outubro para cá, das 6 

mil filiações novas que registramos, 

90% foram de pessoas com menos 

de 30 anos”, conta. 

No caso de Rigoni, o diálogo 

com eleitores conectados se dá 

buscando adaptar seu mandato a 

um formato mais horizontalizado, 

compartilhando certas tomadas de 

decisão a partir de um aplicativo 

de celular chamado Nosso Man-

dato. “É por ele que verificamos 

o aumento da demanda por uma 

gestão mais participativa de fato”, 

afirma, indicando que o maior en-

gajamento acontece em projetos 

finalísticos, e nos quais ele é rela-

tor, “pois aproxima os eleitores do 

que eu estou fazendo de fato”, diz. 

Uma das experiências mais bem-

sucedidas do deputado no campo 
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Carlos Lupi 
(presidente PDT)

“O positivo dessa geração 

que veio através dos 

movimentos civis é que 

nos fez acordar para 

ampliar nossos canais de 

comunicação. O negativo é 

que eles querem substituir 

os partidos sem ter o ônus 

de ser um deles” 

Foto: PDT

digital foi a votação para escolha 

de projetos que seriam financia-

dos com sua verba de emendas 

parlamentares. “Primeiro lancei 

um edital para que todo o Espírito 

Santo pudesse mandar propostas. 

Recebi 550 projetos, um conselho 

de especialistas selecionou 31, que 

foram apresentados no aplicativo 

para que as pessoas pudessem vo-

tar. Dessa forma foram eleitos 17 

projetos”, descreve. “Essa ação 

gerou um engajamento brutal: 23 

mil votos, para um total de 28 mil 

inscritos no aplicativo, pois as pes-

soas de fato definiram para onde ia 

a verba do mandato.”

Para o deputado, essa é uma das 

formas com que espera resgatar a re-

presentatividade dos partidos. “Há 

dimensões essenciais. A primeira é 

definir uma visão de mundo e tor-

nar-se cada vez mais programáticos. 

A outra é permitir que as pessoas se 

vejam dentro do partido, com a aju-

da dos movimentos. Acho que esse é 

o futuro”, diz.  

Machado ilustra esse processo 

como uma linha evolutiva da re-

lação da sociedade com seus re-

presentantes. “Os partidos foram 

criados sob o conceito de depen-

dência da sociedade sobre ele, para 

se expressar politicamente. Logo, 

com a explosão da crise de repre-

sentatividade, vivemos o movimen-

to de negação dessas instituições, 

indo ao outro extremo, buscando 

fazer política por fora dos parti-

dos”, descreve. “Hoje vivemos um 

contexto mundial em que preva-

lece a noção de interdependência, 

em que não só reconhecemos nossa 

dependência dos partidos, como 

eles também têm de identificar sua 

dependência de outros atores para 

alimentar sua representatividade. 

Isso ainda não está claro para eles, 

tampouco entendemos muito bem 

como se faz”, diz Machado, refor-

çando o diagnóstico de que a única 

forma de evoluir é a abertura ao 

diálogo. Que é corroborado por 

Teixeira. “Meu ponto crítico é que, 

quando se fala de renovação polí-

tica de forma simplificada, a im-

pressão que fica é a de que renovar 

a política é colocar gente nova, de 

fora. Na realidade renovar política 

é fazer política. É negociar, conver-

sar, construir. Não há outra forma 

de fazer que não seja essa.” 

A definição de processo que se 

tira dessas análises certamente não 

colabora para reduzir a incerteza 

sobre a política nacional no curto 

prazo. Mas deve ser vista com oti-

mismo, na opinião de Maria Ce-

lina. Para ela, o melhor caminho 

a ser tomado é insistir no apoio a 

esses candidatos munidos de novas 

propostas. “Não há fórmula má-

gica, mas temos uma combinação 

de fatores à frente que pode pro-

vocar um rearranjo virtuoso, para 

os quais eles podem colaborar”, 

defende, mencionando o fim do fi-

nanciamento privado de campanha 

e os potenciais efeitos da entrada 

em vigor da cláusula de barreira e 

do fim das coligações nas propor-

cionais, que já começa este ano 

para as eleições legislativas munici-

pais. “Isso deverá representar uma 

redução de gordura importante no 

sistema partidário brasileiro, com 

a diminuição do número de par-

tidos de aluguel, de partidos com 

dinheiro, mas sem representan-

te”, lembra. Com menos legendas, 

será necessário que as pessoas se 

reorganizem e se reconheçam no 

que vai sobrar. “Quem sabe isso 

incentive a sociedade a buscar afi-

nidades eletivas maiores, e os mo-

vimentos sociais possam ajudá-las 

nesse processo?” 
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Depois da Previdência, a reforma administrativa é o 
próximo passo em busca da sustentabilidade fiscal 
do Estado e da eficiência do serviço público

A outra parte 
do desafio

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

A organização dos recursos huma-
nos do setor público brasileiro é 
marcada por uma dinâmica proble-
mática que tem castigado o país não 
só em seu caixa quanto na produ-
tividade e qualidade da prestação 
de serviços fundamentais para o de-
senvolvimento socioeconômico da 
população, e que se repete nas três 
esferas de governo. Esse diagnósti-
co não é novo, mas levantamentos 
atualizados reforçam a importância 
de revertê-lo. No campo fiscal, por 
exemplo, estudo do Banco Mundial 
de 2019 aponta que, na última dé-
cada encerrada em 2018, o gasto 
total com servidores públicos fede-
rais cresceu a uma taxa real média 
de 2,9% ao ano, somando 22% das 
despesas primárias. Exercício rea-
lizado pela Instituição Fiscal Inde-
pendente do Senado (IFI) indicou 

ainda que, somente entre 2013 e 
2018, se as despesas com vencimen-
tos e vantagens fixas do Governo 
Federal tivessem sido reajustadas de 
forma equivalente ao observado no 
setor privado formal ficariam R$ 
32 bilhões menores. 

Essa trajetória, além de incom-
patível com a regra do teto de 
gastos – que determina que a ex-
pansão das despesas da União, no 
agregado, devem evoluir apenas no 
ritmo da inflação – é agravada pela 
ausência de uma contrapartida na 
qualidade do serviço público. Esta 

é comprometida, entre outros fato-
res, por uma estrutura de recursos 
humanos com carreiras rígidas e 
pouco orientadas para resultados. 
Altos salários iniciais que limitam 
o espaço para reajuste; progressões 
automáticas que, em alguns casos, 
levam o servidor ao topo da car-
reira no prazo recorde de dez anos 
– desestimulando a busca por apri-
moramento e incentivando aposen-
tadorias precoces –; avaliações de 
desempenho ausentes ou viciadas; 
e excesso de carreiras, que dificulta 
a gestão e transparência da folha 
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de pagamentos, são exemplos do 
atual sistema que, apontam analis-
tas, não tem como ser virtuoso.

Por outro lado, o Banco Mun-
dial também aponta uma janela 
propícia para se transformar essa 
estrutura, com a projeção de que 
até 2022 cerca de 26% dos servi-
dores irão se aposentar, abrindo es-
paço especialmente para a fatia da 
reforma válida para os servidores 
estatutários entrantes.   

Em janeiro, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, afirmou que 
a proposta de reforma do governo, 
que inicialmente seria apresentada 
no final de 2019, chegaria às mãos 
do Congresso em fevereiro. O presi-
dente Jair Bolsonaro também se po-
sicionou sobre o tema no começo do 
ano, declarando que tal reforma teria 
prioridade em relação à tributária. 
Para Ana Carla Abrão, sócia da con-
sultoria em gestão Oliver Wyman, 
defensora declarada de uma reforma 
do RH do setor público, o importan-
te é que não haja mais adiamentos. 
“É preciso que essa proposta chegue 
à mesa para colocar essa discussão 
definitivamente na pauta”, diz. “De-
vemos lembrar que, no ano passado, 
o Brasil conseguiu atacar as duas 
principais despesas públicas, que são 
o déficit da Previdência e o serviço 
da dívida (com a sequência da queda 
da taxa básica de juros). A agenda 
de reforma dos salários e benefícios 
dos servidores é a terceira dessa lis-
ta, importante não só do ponto de 
vista fiscal como para a melhoria do 
serviço público e da produtividade 
desse setor, que se reflete na produti-
vidade da economia brasileira como 
um todo.”

Reformas administrativas nun-
ca são fáceis, pelo alto poder de 

pressão das distintas categorias do 
funcionalismo. Do ponto de vista 
fiscal, a PEC Emergencial apresen-
tada pelo governo no final do ano 
passado já contempla algumas dire-
trizes disciplinadoras, ao incluir, en-
tre os gatilhos automáticos a serem 
acionados em caso de excesso de 

gastos, cortes de até 25% em jorna-
da e salários, além de vedar promo-
ções, concursos, reajustes, criação 
de cargos e verbas indenizatórias. O 
caráter temporário dessas medidas, 
entretanto, é somente a antessala de 
um reordenamento efetivo do sis-
tema, que deveria acontecer com a 
reforma administrativa. 

Para Floriano Peixoto de Azeve-
do Marques Neto, da FGV Direito 
Rio, o diferencial do sucesso do go-
verno passará, em primeiro lugar, 
pela sensibilização na comunicação 
– que, ressalta, tem sido excessiva-
mente focada no campo dos gastos, 
e pouco na valorização do serviço 
público e do servidor. “A discussão 
tem sido apresentada porque o es-
tado precisa ser reformado por ser 
caro e ineficiente. Acho que é pre-
ciso inverter: mostrar que a neces-
sidade de reforma vem porque, da 
maneira como está organizado hoje, 
é ineficiente e, além de tudo, caro”, 
afirma, ressaltando a importância 

Fonte: SIAPE – Governo Federal.
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de melhorias do serviço público em 
um país das dimensões brasileiras. 
“Claro que há coisas das quais o 
estado não precisa participar e que 
precisam ser revistas; mas naquilo 
que precisa, o gestor tem que ter 
capacidade de organizar o estado 
da melhor forma, porque ele será 
cobrado por isso, não só em termos 
de gastos como de resultados.”

 Para Carlos Ari Sundfeld, da 
FGV Direito SP, presidente da So-
ciedade Brasileira de Direito Públi-
co, a principal dúvida é quanto à 
possibilidade, de acordo com de-
clarações preliminares de membros 
do governo, de que o carro-chefe da 
reforma se dê por meio de projeto 
de emenda constitucional. “Falou-
se muito em reformas constitucio-

nais para ampliar a produtividade 
do pessoal público, mas isso não 
me parece que seja um caminho 
adequado, nem necessário, para 
esse objetivo”, afirma. Sundfeld, 
que nos últimos dois anos traba-
lhou com o ex-presidente do BC 
Armínio Fraga e Ana Carla Abrão 
nos princípios gerais de uma pro-
posta de reforma administrativa, 
considera que, dependendo das 
pretensões do governo, uma PEC, 
que exige quórum maior para apro-
vação e dois turnos em ambas as 
casas legislativas, só tornaria o trâ-
mite mais complicado. “Na Consti-
tuição já existem regras orientadas 
para uma nova forma de pensar a 
gestão de pessoal. Se não funciona-
ram até agora não foi por culpa da 

Carta, mas porque a administração 
brasileira e os chefes do Executivo 
não se empenharam em aplicar as 
regras ou regulamentá-las quando 
necessário”, diz.

No caso da quebra da estabili-
dade e dispensa por insuficiência 
de desempenho, Sundfeld recorda 
que a reforma administrativa de 
1998 já previa essa possibilidade, 
no artigo 41, mas que não foi a 
cabo por falta de lei complementar. 
“Esse debate foi feito no Congres-
so Nacional há 20 anos e resultou 
em um dispositivo que é bastante 
razoável, que já mitiga os efeitos 
negativos da estabilidade”, diz.  
Luiz Carlos Bresser Pereira, da 
FGV  Eaesp, pai da reforma admi-
nistrativa do governo de Fernan-
do Henrique Cardoso, quando era 
ministro do então Ministério da 
Administração Federal e Reforma 
do Estado, lembra que apresentou 
um projeto de lei de avaliação de 
desempenho no dia seguinte ao da 
aprovação da Emenda 19. “A Casa 
Civil o enviou ao Congresso uns 
três meses depois. Era uma propos-
ta de avaliação simples: a partir de 
nove critérios (como assiduidade, 
presteza e produtividade), definia-
se se a pessoa estava ou não apta 
àquele serviço público, sendo exo-
nerada depois de dois conceitos 
sucessivos de desempenho insatis-
fatório ou três  interpolados nas 
cinco últimas avaliações”, descre-
ve. Desde então, outros projetos da 
Câmara e do Senado se somaram 
ao de Bresser, ainda sem sucesso.

O estabelecimento de regras 
para a avaliação de desempenho 
também determina a eficácia de 
outro instrumento, o estágio pro-
batório, que, no ano passado, o go-

Fonte: SIAPE – Governo Federal.
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verno também sinalizou a intenção 
de modificar através de PEC. “A 
ideia que foi apresentada era am-
pliar o tempo de estágio dos atu-
ais três anos para dez, depois dos 
quais o servidor adquire estabili-
dade, conforme a avaliação de seu 
desempenho. Mas hoje o problema 
não está no prazo de estabilidade, 
mas na avaliação. Então, como di-
zer que três anos é pouco se ainda 
não conseguimos instaurar um sis-
tema de avaliação de desempenho 
de fato?”, questiona.

A lista de temas que dispensam a 
PEC continua com a possibilidade 
de eliminação da progressão auto-
mática, uma das medidas de maior 
apoio entre os analistas e que, de 
acordo a Sundfeld, dispensam alte-
ração constitucional caso não se in-
clua o Judiciário. “Salvo para esse 
poder, que não parece ser intenção 
do governo mexer, a norma cons-
titucional já prevê que promoções 
devem ser feitas por antiguidade e 
também merecimento”, diz. Já no 
caso de ampliação do serviço tem-
porário dentro do setor público, o 
advogado aponta que a Constitui-
ção já prevê (no artigo 37, inciso 9) 
que uma lei pode esclarecer casos 
de contratação por tempo deter-
minado para atender necessidades 
temporárias. O que falta, para o 
professor da FGV, é melhorar a lei 
de rege esse tipo de contratação. 
“Existe muita decisão da Justiça 
sobre problemas de constitucionali-
dade, porque, em geral, são textos 
muito improvisados. O que temos é 
uma lei que vai incluindo casos con-
cretos, feita de medidas provisórias 
sucessivas, o que gera desconfiança 
do Supremo, porque o resultado é 
realmente ruim”, afirma.

Do lado dos argumentos corre-
tos em favor de uma PEC, Sundfeld 
indica que, no caso da contratação 
temporária, uma modificação por 
lei não terá impacto direto nos 
estados e municípios, ainda que, 
ressalve, implicará uma forte in-
fluência, já que a tendência desses 
entes é seguir o modelo federal. 
“Especialmente porque boa par-
te dos programas em que estados 
e municípios cogitaram usar mão 
de obra temporária têm interface 
forte com recursos federais. Nesses 
casos, o governo poderia colocar 
um alinhamento como condição 
para o repasse de recursos”, ava-
lia. Outro instrumento que pode 
ser usado para nortear o caminho 
de estados para a reforma adminis-
trativa, lembra, é determinar essa 
equalização com a legislação fede-
ral como contrapartida nas rene-

gociações de dívida – esforço que, 
em parte, já vem acontecendo em 
estados como Goiás e Rio Grande 
do Sul (ver pág. 46), candidatos a 
aderirem ao Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF).

No caso da necessidade de re-
dução de cargos dentro da admi-
nistração pública, um caminho al-
ternativo apontado por Sundfeld, 
também estudado pelo governo, é 
o de usar a figura da fundação es-
tatal, já prevista na Constituição, 
que permite que a administração 
pública contrate no regime de CLT. 
“É um vínculo sem estabilidade, 
mas que tampouco permite que 
se demita discricionariamente. Da 
mesma forma que não se permite 
isso nas empresas estatais. Porque 
não é possível ter um administra-
dor público que tome a direção de 
uma entidade pública, passe a usar 

300
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Executivo Federal

carreiras divididas 
por atividades e 
órgãos de governo
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Fonte: Banco Mundial, com dados do Siape.
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isso de acordo a critérios indivi-
duais”, afirma. Fundações estatais 
são figuras autorizadas a prestar 
serviços da administração pública 
que demandam mais pessoal, como 
educação e saúde. Levando em 
conta que o Ministério da Educa-
ção absorve metade dos servidores 
civis ativos de todos os ministérios, 
uma mudança de figura jurídica de 
todas as universidades poderia re-
presentar um alívio em termos de 
cargos e funcionários, com os no-
vos admitidos passando a ser con-
tratados no regime CLT.

Bresser defende uma migração 
similar para o caso da educação, 
mas através de Organizações So-
ciais (OS). “Não consegui aprovar 
essa transformação das universida-
des em OS quando ministro, mas 
acho que é um caminho correto 
para reduzir o número de atividades 
executadas pelo Estado e deixá-las 
para entidades sem fins lucrativos”, 
afirma. “No caso da educação, a 

única coisa que precisaria é uma 
lei especial com diretrizes básicas 
para a transformação das univer-
sidades, com especificidades. Isso 
certamente melhoraria a qualidade 
e eficiência do serviço.” Marques 
reforça o coro de Bresser, citando 
os resultados de OS na área de saú-

de no estado de São Paulo. “Por 
que deu certo? Porque uma OS 
dispõe da flexibilidade necessária 
para oferecer adicional de salário a 
médicos que aceitem trabalhar na 
periferia e demiti-los ou retirar esse 
adicional caso ele queira sair. É im-
possível garantir serviço de qua-
lidade nos lugares mais carentes 
sem trabalhar com uma política de 
incentivos”, exemplifica. “Na car-
reira pública, acontece o contrário. 
Você tem pouca capilaridade dos  
serviços que são de atendimento 
à população e robusta concentra-
ção nas atividades geograficamente 
centrais, porque o sistema, em vez 
de incentivar o desenvolvimento 
do servidor na ponta e na atividade 
fim, ele incentiva que o sujeito tra-
balhe nas atividades centrais por-
que ele ganha adicional de salário, 
está num lugar com melhor quali-
dade de vida e está mais próximo 
do poder”, compara. “Nos últimos 
50 anos, a política de RH do esta-

Para o advogado Floriano 

Marques, Organizações 

Sociais podem promover 

a flexibilidade necessária 

para que a gestão  

pública trabalhe com 

políticas de incentivo

Fonte: IFI, a partir de dados do PEP, PNAD Contínua e IPCA.
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do caminhou para tornar a gestão 
da carreira temporal e plana, com 
um salário inicial acima do mer-
cado e final abaixo, favorecendo 
aposentadoria precoce, concentra-
ção em atividades que envolvem 
mais conhecimento da máquina 
e desincentivo de aprimoramento 
por permitir se chegar ao teto da 
carreira em pouco tempo.” 

Para debater essas questões de 
forma consistente e bem-sucedi-
da, Marques reforça que é preci-
so tratar a reforma ressaltando o 
problema da eficiência do estado, 
muito mais do que um problema 
fiscal. Tampouco de estabilidade 
no serviço público, acrescenta Ana. 
“Particularmente, considero que a 
questão da estabilidade precisa 
ser discutida, em sua amplitude, 
mas não vejo aí nosso maior pro-
blema”, diz. “Ao contrário, acho 
que a gente tem que focar muito 
mais nas questões que derivaram 
da estabilidade, e que a reforma 
do governo, nessa primeira, fiscal, 
do Plano Mais Brasil, não trata: a 

flexibilização dos contratos de tra-
balho; condições de contratar fora 
do regime de estabilidade para al-
gumas carreiras; mobilidade den-
tro do serviço público de forma 
horizontal, pois hoje as  carreiras 
engessam a mobilidade entre ór-
gãos e competências; a garantia da 
atração de pessoas que não que-
rem entrar para o serviço público 
para passar os próximos 30 anos 
fazendo a mesma coisa. Trata-se 
de corrigir uma série de distor-
ções que foram criadas ao longo 
do tempo e não combinam com o 
mercado de trabalho moderno e di-
nâmico que temos hoje”, diz Ana. 
Ela conta que, em conversas com 
sindicatos de servidores públicos, 
estes demonstram concordância 
sobre a necessidade de modernizar 
a máquina pública e valorizar o 
servidor. “Em grande medida, eles 
estão sofrendo, porque, do ponto 
de vista de alocação, há um monte 
de recursos para salário, mas não 
para dar condições de trabalho, 
pois faltam recursos para custeio 

e investimento. Por isso eles enten-
dem a importância de se rediscutir 
o modelo”, afirma.

Para Sundfeld, somente um diá-
logo realista poderá garantir apoio 
e amplitude das reformas. “As rea-
ções corporativas acontecem muitas 
vezes em função do medo. Porque, 
em geral, ou a decisão tem sido do-
minada por arbitrariedade política 
ou pela regra do corte linear, que 
afeta os mais jovens, que acabam 
apoiando qualquer pauta corpo-
rativa pura”, diz. “Não podemos 
deixar que isso aconteça, manter a 
máquina pública gerando improdu-
tividade no país de forma geral, e 
não só improdutividade, mas pro-
blemas sociais, pois uma redução 
da desigualdade também depende 
da qualidade dos serviços públicos 
sociais”, conclui. Ana se diz otimis-
ta com as perspectivas de mudança. 
“Mas isso só acontecerá quando o 
projeto for apresentado e abrirmos 
o debate. Já estamos passando da 
hora, e precisamos de tempo para 
fazê-lo amadurecer.” 
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Rio Grande do Sul emplaca leis que permitirão reduzir despesas e 
atualizar a organização do funcionalismo do estado

Arranque reformista

A urgência em reduzir custos e aumen-
tar a eficiência na gestão pública tam-
bém tem levado os governos estaduais 
– especialmente onde a crise fiscal é 
mais grave – a trabalhar por reformas 
administrativas. No Rio Grande do 
Sul, esse empenho resultou na apro-
vação de sete projetos, até o final de 
janeiro, em convocação extraordiná-
ria na Assembleia Legislativa gaúcha. 
São eles uma emenda constitucional 
e seis leis complementares voltadas à 
previdência dos servidores civis – o 
que inclui nivelamento com as regras 
aprovadas no âmbito federal em 2019 
– e ao estatuto dos servidores dos três 
poderes, além dos militares. Leany Le-
mos, secretária de Planejamento, Or-
çamento e Gestão do estado, afirma 
que as medidas aprovadas resultarão 
em uma economia em torno de R$ 18 
bilhões nos próximos dez anos. “O 
cálculo para uma década tem caráter 
simbólico, mas é importante frisar que 
esse ganho não para aí. Deixamos um 
legado para que haja economia ainda 
maior à frente”, afirma.

No caso da reforma administra-
tiva, Leany lembra que as mudanças 
contempladas nas novas leis ainda 
estão um passo atrás dos projetos de-
batidos pelo ministro Paulo Guedes. 
“Na verdade, elas tiram um atraso 
de 20 anos do estado em relação ao 
Governo Federal, que, entre 1997 e 
2001, colocou um ponto final em te-
mas como incorporações e vantagens 

temporais. Aqui, tínhamos uma legis-
lação ultrapassada, com benefícios 
no estatuto e na constituição estadual 
que mantinham expectativas de di-
reito em relação a avanços salariais 
futuros”, diz. Ela dá como exemplo 
o caso do estatuto do magistério do 
Rio Grande do Sul, que era de 1974 
e estabelecia, entre outros, um ganho 
de 5% do salário a cada três anos de 
trabalho. “E isso se repetia em outras 
categorias. Dependendo da atividade 
do servidor, do início ao final de car-
reira, as promoções – fora progressões 
– poderiam representar um acréscimo 
de 60% a 80% no salário”, conta, 
ressaltando a significativa pressão fis-
cal resultante dessas regras. 

Do total da economia estimada 
para a próxima década, as reformas 
administrativas representam um 
montante próximo de R$ 5 bilhões. 
No caso das mudanças relacionadas 
à previdência, a projeção inicial do 
governo de Eduardo Leite era um 
ganho fiscal maior do que os R$ 13 
bilhões esperados com os projetos 
aprovados, mas a proposta de igualar 
a alíquota da contribuição dos ativos 
em 14% para todos os servidores com 
salários acima de R$ 1 mil sofreu re-
sistência. Nessa rubrica, o avanço foi 
a adesão às regras da nova previdên-
cia tanto para a alíquota quanto para 
os critérios de idade mínima e tempo 
de contribuição. Também colaborou 
para frustrar os cálculos do gover-

no a retirada do projeto referente à 
previdência dos militares, devido à 
reforma aprovada no âmbito federal 
para as Forças Armadas. “Criou-se 
uma discussão jurídica, alguns esta-
dos estão questionando se estados da 
Federação devem adotar a mesma alí-
quota (10,5%). Então decidimos reti-
rar nosso projeto, com a esperança de 
retomá-lo mais adiante”, afirma. 

Na avaliação de Leany, entretanto, 
no agregado, o resultado da reforma 
é positivo, “o mais robusto que vi em 
meus 30 anos de carreira no setor pú-
blico”, diz. Para chegar a esse resulta-
do, o governo contou com o esforço 
próprio do governador, que expôs as 
propostas a cada categoria antes de 
apresentá-las no Legislativo. As mais 
sensíveis – magistério e polícia militar 
– também foram as de maior impac-
to, por representarem quase 80% do 
funcionalismo do estado. “No caso do 
magistério, por exemplo, um dos pon-
tos de maior resistência foi a redução 
do grau de dispersão de salários entre 
o maior e o menor nível da carreira. A 
tabela era indexada numa escala mui-
to alta, o que permitia aumentos de 
até 300% na remuneração entre quem 
começasse na carreira no ensino mé-
dio e terminasse no doutorado”, con-
ta. Com a reforma, o limite dessa dife-
rença salarial foi reduzido para 75%. 
Outro ponto de reclamação, que nesse 
caso inclui todos os servidores, foi a 
cobrança de contribuição previdenci-
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ária de inativos. “Antes, quem ganha-
va até R$ 5,8 mil era isento. Agora a 
isenção é só para quem ganha até R$ 
1 mil”, explica. Em contrapartida, o 
escalonamento de alíquotas adotado 
da reforma federal reduziu a média da 
contribuição dos professores, que já 
recolhiam 14%, “já que a média sa-
larial dos professores é menor, abaixo 
de R$ 4 mil”.

A secretária afirma que uma das 
preocupações que nortearam as mu-
danças no estatuto dos servidores foi 
garantir um sistema redistributivo, 
beneficiando mais os servidores na 
base. Exemplo disso é a mudança do 
abono família, antes oferecido a servi-
dores de qualquer faixa salarial, e que 
passou a ser restrito para servidores 
com salário até R$ 3 mil. “Agora, en-
tretanto, ampliamos o valor de R$ 44 
por dependente para R$ 120, e de R$ 
122 para R$ 195 no caso de depen-
dentes especiais.” Outro cuidado do 
governo, diz Leany, foi abrir caminhos 
para modernizar a gestão. Exemplos 
nesse campo são a permissão para os 
servidores exercerem o teletrabalho e 
optarem por redução de 25% a 50% 
da jornada de trabalho. “Precisamos 
dotar o estado de maior flexibilidade 
na gestão. A legislação até permite um 
pouco disso, mas os órgãos de contro-
le são muito estritos em sua interpreta-
ção, e ficamos amarrados numa força 
de trabalho que vai envelhecendo”, 
diz, apontando que quase metade da 
força de trabalho do estado tem mais 
de 46 anos, muitos com aposentado-
ria especial (professores e policiais), 
próximos de se aposentarem. Para Le-
any, modelo de gestão mais flexível é 
o mote que a reforma administrativa 
capitaneada pelo Governo Federal de-
veria primar. “Flexibilidade nos con-
tratos de trabalho que não significa 

necessariamente precarização, mas 
permitir processos de seleção mais sa-
zonais, por períodos, com a própria 
estrutura remuneratória mais voltada 
para o desempenho”, defende.  

A secretária reforça o time dos 
que não consideram o fim da estabi-
lidade um ponto crucial. “O que es-
tamos vendo de mais moderno nesse 
mundo da gestão de pessoas é que 
existem formas alternativas de se 
avaliar desempenho. No meu ponto 
de vista, o que falta no setor público 
são ferramentas modernas de enga-
jamento, que trabalhem para esti-
mular as pessoas em suas atividades 
do dia a dia”, diz. Leany exemplifica 
sua linha de pensamento contando 

que sua equipe, ao avaliar a direção 
de escolas públicas, inclui uma visita 
ao banheiro. “Em geral, em escolas 
com diretores bem-sucedidos em 
engajar a comunidade, eles são lim-
pos, arrumados. Isso com a mesma 
verba recebida por outros que estão 
em pior estado”, conta. “Descobrir 
quem são essas pessoas catalisado-
ras de mudanças é fundamental. E 
investir nelas, colocá-las ao lado dos 
que naturalmente não têm o mesmo 
direcionamento, mas podem apren-
der a conduzir suas equipes de for-
ma melhor. E isso vale para qualquer 
área, da educação à segurança públi-
ca, da saúde a atividades meio, como 

o planejamento”, conclui. (S.M.) 
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Projetos aprovados no RS:

PEC 285/2019 Atualiza regras previdenciárias e altera a carreira dos servidores

PLC 2/2020 Atualiza o estatuto dos servidores públicos civis do Estado

PL 3/2020 Altera o estatuto do magistério

PLC 503/2019
Adequa regras da previdência dos servidores civis gaúchos à 

legislação federal

PLC 4/2020
Modifica a remuneração dos servidores do Instituto Geral de  

Perícias (IGP)

PLC 509/2019
Modifica a aposentadoria especial de policiais civis e agentes 

penitenciários

PLC 6/2020 Altera o estatuto dos militares
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Estados conduzem iniciativas para reduzir a 
discricionariedade na escolha de cargos de 
liderança na gestão pública 

Mais profissionais

Iniciativas de aprimoramento da 

administração pública também têm 

ganhado fôlego fora do campo dos 

servidores estatutários, que, pela le-

gislação vigente, possuem direito a 

estabilidade. Com foco em melhoria 

de gestão e o apoio de consultorias, 

é crescente o número de estados e 

municípios que buscam reduzir as 

indicações e preferências políticas 

na escolha dos ocupantes de cargos 

comissionados, os quais se encaixam 

lideranças responsáveis pela coorde-

nação de políticas públicas de diver-

sos setores. 

Um desses exemplos é o Trans-

forma Minas – Programa de Gestão 

de Pessoas por Mérito e Competên-

cia, criado na gestão do governador 

Romeu Zema (Novo), em Minas 

Gerais, como parte de um projeto 

de reforma do estado. A iniciativa 

é inspirada no sistema desenvolvi-

do no Chile em 2003, para o re-

crutamento de candidatos a car-

gos de comando na administração 

pública, tema de matéria da Con-

juntura Econômica (julho/2019). 

“Fizemos um convênio com quatro 

organizações – as fundações Bra-

va e Lemann e os institutos Hu-

manize e República – e colocamos 

como meta chegar a 325 seleções 

até 2022”, conta Kennya Kreppel, 

subsecretária de Gestão de Pes soas 

da Secretaria de Planejamento e 

Gestão de Minas Gerais (Seplag).   

Mais da metade das contratações 

foi realizada em 2019, incluindo 

subsecretários (entre eles, os de Re-

ceita, Gestão Logística e de Ensino 

Superior), superintendentes e direto-

res de mais de oito órgãos e secreta-

rias. “Nosso objetivo foi trazer obje-

tividade e transparência ao processo, 

além de atrair mais pessoas para 

concorrer. Tivemos candidatos que 

atuaram a vida toda na iniciativa 

privada e nunca antes tinham pensa-

do na possibilidade de trabalhar no 

setor público”, conta. 

O treinamento e transferência de 

metodologia foi de responsabilida-

de de outra consultoria, a ONG Ve-

tor Brasil, que acompanhou os pri-

meiros processos de seleção junto à 

Seplag, que agora cuida de todo o 

processo. “Nosso primeiro movi-

mento de escolha de cargos a passa-

rem por esse método de seleção foi 

induzido, focando os principais ór-

gãos de administração direta. Ago-

ra, o objetivo é que cada secretaria 

ou órgão avalie suas necessidades, 

e passe a identificar e apresentar 

os cargos que gostaria de ver con-

templados no Transforma Minas”, 

diz Kennya. Outra tarefa nessa se-

gunda fase de trabalho, afirma, é 

a construção de um modelo dife-

renciado de avaliação de gestores, 

inicialmente concentrado nos sub-

secretários. “Isso vem na sequência 

de um programa de desenvolvimen-

to de lideranças que promovemos, 

onde se trabalharam competências 

específicas para o desempenho do 

cargo. A ideia é desenvolver tais 

competências e chegar a um plano 

de metas por resultados, coordena-

do com o novo processo de avalia-

ção”, descreve. 

Para Eliana Estrela, secretária de 

Educação do Ceará do atual gover-
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no de Camilo Santana (PT), a busca 

por processos profissionais de re-

crutamento que privilegiem a quali-

ficação das lideranças é um dos ele-

mentos que permitiram ao estado se 

transformar em caso de sucesso do 

ensino público brasileiro. “É uma 

preocupação que o Ceará tem desde 

1995, que foi se aperfeiçoando no 

tempo e hoje engloba de diretores 

de escola a coordenadores regionais 

de desenvolvimento, que são a re-

presentação da nossa secretaria ao 

longo do estado”, afirma. Eliana 

conta que esse recrutamento é fei-

to em instituições estaduais e parte 

das municipais. E que, mesmo nas 

escolas regulares em que a decisão 

final é tomada através de eleições, a 

seleção de candidatos é feita através 

do processo seletivo, que envolve de 

provas objetivas de conhecimento a 

dinâmicas de grupo.  

Joice Toyota, diretora executiva e 

cofundadora da ONG Vetor Brasil, 

considera que essa busca por formas 

menos discricionárias de escolha de 

gestores é um grande avanço para 

tornar o serviço público atraente 

como projeto profissional. Além 

da consultoria em recrutamento – à 

qual, no ano passado, recorreram 

os governos de Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e São Paulo –, a Ve-

tor também se dedica à formação de 

trainees em gestão pública, visando 

atrair a atenção de estudantes uni-

versitários no final de curso. Esse 

projeto nasceu junto com a Vetor, 

em 2015, a partir do diagnóstico da 

dificuldade em geral de encontrar 

profissionais qualificados dispostos 

a trabalhar em governos, algo que 

Joice pode provar pessoalmente, em 

sua experiência anterior à Vetor, 

como diretora de projetos na Secre-

taria de Educação de Goiás e con-

sultora na Secretaria de Educação 

do Amazonas. 

No primeiro ano de trabalho, a 

Vetor conseguiu posicionar 12 trai-

nees em cargos na administração 

pública. “Em 2019, já foram 150, 

somando um banco de nomes que 

hoje chega a 450”, diz. As deman-

das saíram de 40 administrações, 

entre estaduais e municipais, de to-

dos os estados. Joice conta que as 

capacidades mais requisitadas são 

analíticas – compatíveis com econo-

mistas e engenheiros – e os setores 

mais demandantes são secretarias 

de educação e planejamento, que 

abrangem dois terços do total das 

vagas. O processo de seleção da 

Vetor é formado por cinco etapas. 

Depois do match entre a vaga ofer-

tada e os nomes do banco de dados 

de candidatos, estes passam pela 

seleção da instituição demandante. 

O estudante eleito recebe da Vetor 

uma formação de 200 horas, sendo 

100 delas presenciais. “Nem sempre 

há tempo para se fazer isso dentro 

de um órgão público, então busca-

mos apoiá-lo”, conta Joice. 

Ela afirma que 70% dos jovens 

que passaram pela experiência de 

trainee coordenada pela Vetor per-

manecem trabalhando no setor pú-

blico ou vão para o terceiro setor, 

em ações voltadas à gestão pública. 

“Eles incorporam a ideia de que tra-

balho com impacto social em escala 

só se faz nos governos e se dedicam a 

isso”, diz. Para alimentar um círcu-

lo virtuoso de fato, entretanto, Joice 

aponta que há muito a se aperfeiçoar. 

O primeiro entrave a ser mitigado, 

conta, é o engessamento excessivo 

da estrutura de cargos e salários na 

administração direta. “Às vezes, há 

o interesse dos órgãos, mas estes nos 

procuram oferecendo salários baixos 

em comparação ao mercado – que, 

no caso de trainees, gira em torno 

dos R$ 4 mil”, diz.  Para esse órgão 

transformar duas vagas de R$ 2 mil 

em uma de R$ 4 mil, por exemplo, 

seria preciso uma lei estadual. E para 

mudar o instrumento de contratação, 

só na Constituição Federal, explica 

Joice. Outros elementos apontados 

pela diretora como problemáticos 

no engajamento desses estudantes é 

a frequente falta de habilidade dos 

gestores em lidar com suas equipes e 

o risco de descontinuidade de proje-

tos em momentos de alternância de 

poder. “Mas isso é inerente à demo-

cracia, portanto, mais difícil de mu-

dar”, conclui Joice. (S.M.) 

Engessamento excessivo 

da estrutura de  

cargos e salários na 

administração direta 

muitas vezes dificulta 

a contratação de 

profissionais e trainees
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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 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

Dez. 118,438 214,355 213,996 189,765 166,955 139,789 194,738 191,405 236,121

*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 Jul. 987,637 695,856 1.641,558 651,115

Ago. 996,866 685,486 1.479,224 649,562

Set. 1.007,401 689,439 1.461,248 654,874

Out. 1.022,805 693,698 1.426,725 661,494

Nov. 1.068,845 693,639 1.344,415 666,296

Dez. 1.115,733 704,949 1.368,412 677,037

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 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

Dez. 218,037 209,073 226,172 195,654 355,730 233,804

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 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. 719,575 728,040 778,400 792,508 773,520 736,362 747,406

Out. 723,505 732,041 784,963 799,190 774,939 741,333 753,153

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

Dez. 742,288 751,121 812,283 827,005 776,839 759,112 767,394

*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 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

Dez. 119,401 181,058 207,419 163,982 194,945 196,208

*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 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

Dez. 166,800 87,718 177,405 144,444 138,658 180,702

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 Jul. 582,952 534,043 524,223 605,388 753,135 998,499 1.132,065 423,762 250,515

Ago. 583,925 532,094 520,021 607,287 759,216 1.004,522 1.155,568 425,458 249,629

Set. 583,944 528,511 513,396 608,803 760,913 1.008,703 1.157,213 425,618 248,986

Out. 583,443 527,049 510,793 609,242 757,905 1.009,195 1.139,244 424,522 250,913

Nov. 586,276 529,270 513,953 610,004 761,681 1.012,854 1.156,297 424,734 250,929

Dez. 590,781 542,830 534,256 612,822 755,926 1.010,033 1.122,777 426,926 249,838

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 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

Dez. 116,610 221,007 55,924 295,309 466,186 531,272 550,913 376,068
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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 Jul. 782,192 915,157 1.116,949 760,687 434,461 580,532 563,598 540,642 957,565

Ago. 783,176 915,638 1.116,949 761,231 435,985 581,849 564,839 541,365 957,659

Set. 785,585 916,373 1.116,949 760,705 439,358 583,323 568,452 542,252 957,121

Out. 785,388 916,912 1.116,949 762,397 440,231 583,544 567,590 543,336 957,326

Nov. 790,035 917,210 1.116,949 762,300 441,508 584,558 575,741 545,130 957,468

Dez. 790,784 917,543 1.116,949 763,923 441,602 586,025 576,668 551,499 966,264

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 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

Dez. 410,037 84,484 348,230 820,019 466,453 591,861 719,332 520,936 118,765

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 Jul. 656,718 1.004,045 410,178 1.040,005 497,377 520,496 381,685 265,372 436,099

Ago. 657,906 1.008,801 410,161 1.045,085 497,375 520,687 382,599 262,614 435,732

Set. 659,845 1.013,478 409,695 1.050,116 498,027 521,250 383,906 262,925 436,602

Out. 661,728 1.018,163 409,621 1.055,124 497,927 520,854 385,423 263,261 437,995

Nov. 663,441 1.022,956 409,783 1.060,229 497,630 520,698 383,863 263,509 439,091

Dez. 665,822 1.027,951 410,503 1.065,507 497,877 520,753 384,074 265,296 441,139

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 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

Dez. 319,244 828,209 229,252 210,804 210,079 338,394 603,525
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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 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

Dez. 652,622 559,701 818,115 303,769 764,018 753,136 764,859 539,868 117,885

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 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

Dez. 549,107 516,973 692,225 204,619 616,787 796,775 466,287 685,590 108,812

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 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

Dez. 302,098 293,834 315,031 314,084 301,367
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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 Jul. 845,899 596,337 1.184,775 696,522 553,242 882,296

Ago. 846,003 596,506 1.184,775 707,955 554,213 907,975

Set. 847,518 598,968 1.184,775 716,484 555,730 926,038

Out. 849,110 601,555 1.184,775 717,330 557,179 926,038

Nov. 849,355 601,954 1.184,775 717,523 557,509 926,038

Dez. 862,930 602,095 1.218,134 718,338 558,904 926,038

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 Jul. 735,260 728,363 738,344 735,804 1.023,141 544,387

Ago. 740,513 734,159 743,507 740,874 1.035,318 545,423

Set. 751,438 745,418 754,117 751,928 1.064,247 545,464

Out. 753,062 746,117 756,026 753,743 1.064,247 547,992

Nov. 753,490 746,700 756,185 754,345 1.064,247 548,659

Dez. 753,581 746,736 756,264 754,475 1.064,247 548,801

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 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

Dez. 834,848 678,501 1.018,617 846,837 585,516 1.202,195 796,519 529,937 1.184,460 753,027 597,754 952,218

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 Jul. 766,699 1.026,350 580,933 761,128 776,810 767,307 766,699

Ago. 769,951 1.033,472 581,529 765,301 780,405 769,589 769,951

Set. 773,520 1.040,039 583,026 769,236 784,073 772,840 773,520

Out. 774,939 1.040,039 585,384 770,012 785,802 774,359 774,939

Nov. 775,225 1.040,039 585,859 770,468 786,038 774,590 775,225

Dez. 776,839 1.043,412 586,264 772,225 787,570 776,218 776,839

Nota: O INCC médio e o Índice de Custo de Edificações são iguais, eles são 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 Jul. 424,974 301,171 516,327 180,511 1.026,350 592,205 580,337 574,765

Ago. 426,051 301,779 516,502 181,454 1.033,472 596,886 584,222 577,227

Set. 426,595 301,758 517,340 181,912 1.040,039 601,158 587,761 579,799

Out. 426,834 301,868 517,816 181,994 1.040,039 601,158 587,761 579,799

Nov. 427,602 303,015 518,449 181,996 1.040,039 601,158 587,761 579,799

Dez. 428,257 303,277 519,403 182,364 1.043,412 603,203 589,803 580,888

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 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

Dez. 776,839 586,264 466,467 513,182 563,260 448,041 477,989 425,589 444,044 381,892

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 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

Dez. 407,091 184,150 335,142 429,221 386,405 461,102 156,215 157,026
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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 Jul. 554,820 675,407 857,233 497,805 1.029,750 449,807 523,755

Ago. 554,929 670,713 859,669 499,799 1.029,747 448,956 523,959

Set. 556,864 670,680 883,168 507,909 1.058,571 449,759 527,100

Out. 558,731 670,947 898,285 513,677 1.065,471 451,042 528,520

Nov. 558,922 677,509 893,685 513,066 1.071,278 451,331 529,871

Dez. 561,272 675,989 898,176 515,305 1.079,882 451,789 530,895

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 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

Dez. 316,058 350,165 327,996 236,550 312,960 312,924 265,474 307,930 679,651
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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 31/01/2020.
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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                

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

Dez. 751,121 1,74 7,70 7,70 759,112 2,09 7,30 7,30 827,005 2,34 9,63 9,63 776,839 0,21 4,15 4,15
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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               

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

Dez. 590,781 0,77 4,11 4,11 416,090 818,319 1076,472 5.449,84 1,22 4,48 4,48 5.320,25 1,15 4,31 4,31
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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 92,5 82,1 83,6 73,9

    

 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

 95,3 99,5 100,3 90,2 76,0

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       

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

Dez. 526,364 0,94 4,40 4,40 1,09 516,91 506,50
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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        

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

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 2,23 104,40 100,30

Ago. 1,54 -0,13 96,70 87,00 6,73 3,59 104,20 99,80

Set. 1,66 0,45 93,00 87,60 6,16 4,67 102,30 100,20

Out. 2,06 1,62 95,10 87,70 5,76 5,76 104,20 100,30

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

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,10 4,53 4,53 101,70 98,80

2018        

Jan. 5,52 2,76 82,20 89,10 -0,20 3,41 101,70 102,70

Fev. 3,71 2,89 77,30 88,90 -2,77 2,42 88,00 97,70

Mar. 2,72 2,79 86,20 89,30 -2,75 1,45 96,50 100,80

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

Maio 1,96 2,93 84,40 79,90 -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 90,00 -1,08 -0,28 105,50 101,00

Ago. 2,30 3,00 98,20 89,10 -0,94 -0,48 104,20 99,80

Set. 1,75 2,56 90,80 87,00 -0,99 -0,75 100,90 98,70

Out. 1,64 2,14 95,80 87,20 -0,64 -0,74 106,70 102,60

Nov. 1,37 1,63 89,50 87,60 -0,45 -0,71 102,00 102,40

Dez. 0,98 0,98 78,00 87,70 0,01 0,01 106,80 104,00

2019        

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

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,80 -3,58 -0,11 79,80 88,60

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

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,00 -10,85 -2,66 73,60 78,60

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 86,90

Jul. -1,56 -1,27 93,40 86,20 -11,97 -6,24 96,30 91,90

Ago. -1,62 -1,60 96,20 87,20 -10,65 -6,41 102,20 97,80

Set. -1,33 -1,31 91,70 87,40 -9,77 -6,53 98,10 95,90

Out. -1,06 -1,27 96,90 88,10 -9,51 -7,37 98,90 94,90

Nov. -1,11 -1,31 88,00 87,00 -9,45 -8,24 92,90 93,30
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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 80,25 88,67 69,07 125,47 88,83 67,85 74,50 57,00 84,53 58,95 83,98

2003 0,09 – 80,34 80,40 94,05 73,22 120,80 86,80 65,18 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

2004 8,59 – 87,24 86,94 96,92 84,81 131,86 89,09 68,67 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,46 95,28 84,39 130,28 90,10 73,38 87,35 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,66 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 96,88 104,58 101,28 132,82 94,38 82,71 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,58 107,67 109,56 128,04 94,84 82,79 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 88,71 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,24 104,87 105,93 124,81 94,84 99,07 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,65 104,49 105,93 105,10 95,37 98,61 98,53 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,78 99,93 100,25 99,88 100,01 99,81 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,71 100,08 104,09 100,23 106,63 98,11 99,42 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,66 92,69 98,18 93,58 108,98 99,46 98,37 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,88 83,91 79,46 102,52 94,48 97,76 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,38 79,53 74,12 75,63 94,17 91,51 100,07 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Abr. -1,40 -3,43 77,20 82,90 81,20 74,00 79,30 91,40 88,70 102,40 64,30 82,00 63,30 82,20

Maio -0,20 -2,50 88,40 84,20 82,20 76,40 80,90 87,20 90,40 103,40 76,10 91,90 79,70 93,80

Jun. -0,14 -2,14 86,70 85,00 82,90 80,30 82,90 86,20 90,10 103,90 74,10 91,40 67,90 92,30

Jul. 0,30 -1,40 90,60 85,60 82,00 75,30 82,00 88,50 91,90 102,30 73,80 95,30 72,30 96,90

Ago. 0,83 -0,68 95,70 85,80 84,10 74,90 81,90 87,80 93,60 101,90 81,30 97,40 87,40 103,30

Set. 1,05 -0,16 91,80 86,50 83,50 76,80 79,80 94,10 94,00 104,00 75,50 94,40 81,50 99,20

Out. 1,56 1,05 94,00 86,70 85,50 75,50 81,50 91,30 97,30 103,20 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,40 87,80 77,40 80,80 90,80 94,40 105,90 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,80 91,00 80,30 83,60 88,40 95,20 110,20 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,00 88,70 83,30 81,50 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 79,30 78,40 84,50 93,40 109,00 70,50 76,90 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,90 87,20 80,50 79,60 87,30 90,70 107,50 82,90 84,40 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,10 87,00 77,00 78,00 91,70 94,60 107,80 79,30 85,90 86,10 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 82,80 72,70 75,30 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 79,50 77,20 95,50 103,00 111,10 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,30 86,20 80,60 80,10 97,80 105,00 112,50 79,20 98,60 84,70 98,30

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,80 85,50 82,90 78,60 90,50 94,90 113,60 89,00 98,10 96,20 102,70

Set. 2,16 3,08 89,50 86,10 90,70 75,00 78,80 89,00 86,00 111,10 78,60 91,50 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 85,90 87,90 80,00 79,20 88,70 92,90 110,60 88,00 94,20 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,00 88,00 77,40 77,60 88,60 91,20 109,90 79,80 88,30 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 85,80 86,90 77,80 74,00 89,60 92,60 106,80 63,20 79,40 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,90 86,50 76,70 77,30 88,80 97,30 105,10 63,60 82,60 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,60 86,80 77,90 77,60 92,20 98,30 105,80 75,50 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,30 86,10 77,70 75,80 89,70 98,00 106,30 73,60 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,26 -0,90 84,50 87,40 87,50 85,10 80,30 88,10 101,40 106,70 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 85,90 86,10 77,30 76,40 91,20 98,20 99,30 77,10 87,20 73,30 89,40

Jul. -0,05 -0,58 93,00 85,60 85,40 82,30 75,70 91,70 94,10 102,20 84,30 93,30 85,90 99,50

Ago. -0,35 -0,95 95,40 86,00 84,60 80,30 76,80 94,80 91,00 104,20 86,00 96,20 91,00 102,10

Set. -0,13 -0,60 90,90 86,80 84,00 79,20 78,40 94,10 95,00 103,20 80,00 91,40 84,80 99,20

Out. 0,14 -0,42 96,60 87,70 81,50 80,60 77,50 91,80 96,70 105,90 86,20 94,20 97,90 107,90

Nov. 0,07 -0,33 87,40 86,60 80,60 79,30 78,40 93,30 98,00 104,00 77,40 85,80 84,00 99,10
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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

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 18.085 16.388 1.697 -8.882 -1.691 -2.830 -7.202 12 34 -8.926 -78

Fev. 67,26 56,15 15.898 12.622 3.276 -3.172 479 -2.354 -3.680 29 15 -3.920 -763

Mar. 69,21 56,46 17.693 13.132 4.561 -2.396 1.749 -2.345 -4.294 149 50 -1.882 464

Abr. 69,77 56,14 19.423 13.629 5.794 -1.768 1.971 -3.294 -3.864 125 29 -2.287 -548

Maio 71,27 56,22 20.655 14.968 5.687 -1.323 1.816 -3.263 -3.434 295 17 -2.241 -936

Jun. 67,45 53,53 18.049 13.029 5.020 -3.020 804 -3.553 -3.876 52 4 -2.966 51

Jul. 66,18 52,56 19.853 17.759 2.094 -9.461 -1.842 -3.228 -7.700 81 73 -9.693 -305

Ago. 70,79 54,48 18.664 15.570 3.094 -3.689 116 -2.461 -4.054 249 68 -4.505 -884

Set. 72,26 55,10 20.260 16.495 3.764 -2.778 530 -2.667 -3.450 141 25 -3.246 -494

Out. 71,52 53,86 19.582 17.027 2.555 -6.501 -1.685 -3.525 -4.821 6 18 -5.380 1.103

Nov. 72,84 54,88 17.683 14.167 3.516 -2.083 793 -2.080 -2.916 40 17 -2.209 -143

Dez. 70,06 53,41 18.155 12.555 5.599 -5.691 1.224 -3.541 -6.699 -216 22 -5.800 -131

Acum. Ano 69,74 55,03 224.000 177.341 46.657 -50.762 4.263 -35.141 -55.989 964 369 -53.055 -2.663
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*Emprego e Renda - PNADc

Período

Taxas (em Pontos Percentuais) Rendimento Médio Real Habitual (em reais)

Massa de Rendimento 

Médio Real Habitual  

de Pessoas Ocupadas 

(todos os trabalhos) em  

milhões de Reais

Taxa de  

Desocupação

Nível da 

Ocupação

Taxa de 

Participação na 

Força de Trabalho

Pessoas 

Ocupadas (todos 

os trabalhos)

Posição na Ocupação (trabalho principal)

Empregado no 

Setor Privado 

Com Carteira

Empregado no 

Setor Privado 

Sem Carteira
Trabalhador 

Doméstico

Empregado no 

Setor Público 

(inclusive servi-

dor estatutário 

e militar)

Empregador
Conta 

Própria
(exclusive trabalhadores 

domésticos)

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           

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

Nov. 11,2 55,1 62,0 2.332 2.197 1.428 897 3.716 6.014 1.695 215.104






