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não é isenta de riscos

Não há dúvida de que remover 

distorções que entopem os canais 

de crédito na economia brasileira 

é uma boa diretriz de política 

econômica, tanto em termos 

estruturais como conjunturais. A 

dúvida, entretanto, é se o estímulo 

à expansão do crédito, especialmente das famílias, numa 

situação em que o fardo do serviço das dívidas já está 

esticado em termos de padrões históricos, é de fato uma 

estratégia sensata e segura para tirar a economia do atual 

marasmo. Há riscos nesse caminho, que não deveriam ser 

desprezados pelas autoridades econômicas.

Ponto de Vista
10 Modelos de câmbio: vamos aos números

A reação que falta ao processo de desvalorização do 

real – de janeiro de 2018 a fevereiro deste ano, houve 

depreciação de pouco menos de 40% – seria proveniente 

da indústria de transformação. Muito provavelmente 

os industriais ainda não se convenceram, ou estão no 

processo de se convencer, de que o câmbio mudou de 

patamar de forma mais permanente. Quando houver esse 

convencimento, podemos esperar que, em uns 18 meses, 

a indústria apresente crescimento mais forte. Penso que 

veremos esse movimento a partir de meados de 2021.

Entrevista
12 “A pauta de curto prazo é garantir a sobrevivência 

do ajuste fiscal”

A tensão que marca a relação entre Executivo e 

Legislativo no início do ano tem alimentado dúvidas 

sobre a sustentabilidade de um ambiente propício a 

transformações estruturais de que o país necessita 

para voltar a crescer. Para Marcos Mendes, consultor 

legislativo no Senado e chefe da Assessoria Especial 

do ministro da Fazenda entre 2016 e 2018, garantir um 

saldo positivo em 2020 dependerá, entre outros fatores, 

de o governo federal ter uma relação mais madura com 

o Congresso Nacional.

Macroeconomia  
20 Desigualdade (até entre discursos e dados)

A reforma tributária está no debate nacional. Novamente, 

mas, desta vez, se passou a discutir, também, a questão 

da desigualdade do atual sistema. No passado, essas 

duas questões só se juntavam em estudos acadêmicos 

– e poucos. Há agora uma oportunidade ímpar para 

se debruçar mais sobre os levantamentos e os dados 

tributários. Esses permitem avaliar outros aspectos sobre 

a concentração da renda para além dos tradicionalmente 

baseados em declarações domiciliares e registros de 

emprego – até porque cada vez menos emprego é 

sinônimo de trabalho. Sem contar que ninguém quer 

desperdiçar tanto tempo e esforço político com projetos 

que se apoiem apenas em discursos com nenhum ou 

pouco respaldo dos dados.

Capa |  Construção
38 Sair do papel

Taxa de juros baixa e avanços 

regulatórios abrem um novo 

potencial ao mercado de 

crédito habitacional e ao setor 

da construção. O interesse de 

incorporadoras em abrir capital, 

e as novas linhas de crédito ofertadas pelos bancos dão 

conta desse otimismo. Para se configurar uma retomada 

de fato, entretanto, ainda é preciso contar com uma 

recuperação mais robusta do crescimento econômico e, 

especialmente, do emprego e da renda.
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O crescimento da economia 

brasileira, de apenas 1,1% no 

ano passado, não deixa de ser 

frustrante, embora não seja 

uma surpresa. Crescemos me-

nos que os dois anos anteriores, quando o PIB avan-

çou 1,3%. Com isso, não recuperamos as perdas da 

recessão de 2015 e 2016, quando o PIB encolheu 

3,5% e 3,3%, respectivamente. Estamos no mesmo 

patamar do terceiro trimestre de 2013. Ou seja: é a 

mais fraca recuperação de uma recessão registrada 

no país.

É importante pinçar alguns números que o IBGE 

divulgou: mesmo crescendo 0,5% no quarto trimes-

tre do ano em relação ao anterior – o nono resultado 

positivo seguido –, houve uma desaceleração do cres-

cimento em relação ao terceiro trimestre que havia 

avançado 0,6%. Isso é um sinal de que a economia 

já estava em um ritmo mais fraco de expansão, mes-

mo antes da propagação do coronavírus pelo mundo 

que tem abalado os mercados financeiros e desperta-

do preocupação com uma possível recessão global. 

E que, seguramente, terá impactos negativos sobre o 

PIB brasileiro, como já havíamos alertado na Nota 

do Editor de fevereiro. Outra informação relevante é 

que, embora os investimentos tenham crescido 2,2% 

em 2019, eles recuaram 3,3% no último trimestre 

do ano em relação aos três meses anteriores, mesmo 

com a aprovação da reforma da Previdência.

Com um investimento que não vem, ameaça de crise 

global pelos efeitos do coronavírus – o FED americano 

cortou sua taxa básica de juros no último dia 3 –, crise 

argentina, dificuldades políticas internas para que 

novas reformas avancem rapidamente e queda de 1% 

na produtividade do trabalho no ano passado, segundo 

estimativas do Observatório da Produtividade do IBRE 

(https://ibre.fgv.br/observatorio-produtividade), 2020 

torna-se um ano de elevada incerteza e de grandes 

desafios para o país.

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor
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A economia brasileira andou em 
marcha lenta desde 2017, mas o 
mesmo não aconteceu com o crédito. 
Segundo números do Banco Central, 
o saldo de crédito ampliado total 
saiu de 125,6% do PIB em janeiro de 
2017 para 141,5% no mesmo mês 
de 2020, um salto de 16 pontos per-
centuais do PIB em três anos. Essa 
medida inclui o crédito total ao setor 
não financeiro da economia, público 
e privado, bancário e não bancário.

O Brasil não está sozinho no cres-
cimento do crédito. Dados do Banco 
Mundial indicam que a dívida total 
em países emergentes vem crescendo 
com força desde 2008, aumentando 
de 95,7% do PIB naquele ano para 
165,1% em 2018. Essa alta, no en-
tanto, é muito influenciada pela Chi-
na, cujo PIB é uma grande parcela 
do tamanho total das economias 
emergentes. O país asiático, como 
é sabido, tem um problema sério de 
superendividamento. Quando se tira 
a China da conta, o nível da dívi-
da dos demais emergentes subiu de 
82,4% em 2008 para 107,3% em 
2018. Como se vê, em comparação 

ao mundo emergente fora a China, a 
dívida de 142% do PIB do Brasil fica 
bastante acima da média.

Quando se toma o crédito bancá-
rio no Brasil, percebe-se que o impul-
so recente veio das famílias, e não das 
empresas. O saldo da carteira de cré-
dito dos bancos com as famílias saiu 
de 25% do PIB, no início de 2017, 
para 28%, em setembro de 2019. 
No mesmo período, o saldo com as 
empresas andou em sentido oposto, 
caindo de 25% para 22% do PIB. 
Na verdade, esta queda foi bem mais 
expressiva quando se toma o pico de 
28,5%, em dezembro de 2015.

As famílias brasileiras, ao contrá-
rio das empresas, já deixaram para 
trás a fase de desalavancagem finan-
ceira pós crise financeira global. O 
comprometimento da renda com o 
serviço de dívidas das famílias subiu 
de 19,7% para 20,8% ao longo de 
2019. No pico, em outubro de 2011, 
esse indicador chegou a 23%. Cer-
ca de um terço da queda a partir do 
pico, portanto, já foi “devolvida” 
pela alta posterior (o nível de 19,7% 
do início de 2019 é o ponto mais 

baixo desde janeiro de 2011). Em 
termos de endividamento bancário 
total das famílias, como proporção 
da renda, o pico, desde 2005, foi 
registrado em maio de 2015, com 
46,5%. Depois disso, o indicador 
recuou até um mínimo de 41,5% 
em fevereiro de 2018. Em novembro 
de 2019, já estava em quase 45%. 
Neste caso, o caminho de volta já foi 
quase todo percorrido. 

O governo e o Banco Central pa-
recem se sentir bastante confortáveis, 
e mesmo animados, com a expansão 
do crédito às famílias. A economia 

Estratégia de impulsionar 
a economia pelo crédito 
não é isenta de riscos

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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bêntures até as operações de crédito 
mais simples. A dívida precificada 
poderá ser aceita como colateral pelo 
Banco Central (dentro de dois anos) 
nas operações de refinanciamento das 
instituições financeiras, o que deve 
trazer ampliação da dívida e da sua 
liquidez, além de queda de spreads. 
Adicionalmente, foram tomadas me-
didas para azeitar os mercados de 
crédito, relacionadas a cooperativas, 
microcrédito, inovação financeira etc. 
Uma das últimas notícias é que o Ban-
co Central autorizará o uso de inves-

timentos em PGBL ou VGBL como 
garantia de empréstimos. E, finalmen-
te, há a liberação de compulsórios de  
R$ 49 bilhões, que vai a uma injeção 
potencial de R$ 138 bilhões se for so-
mado o aumento da parcela de reco-
lhimentos compulsórios que os ban-
cos podem contabilizar para efeitos 
do seu indicador de liquidez relacio-
nado aos acordos de Basileia.

Fica claro, portanto, que a amplia-
ção do crédito é objetivo relevante 
da atual política econômica. É, em 

brasileira, desprovida dos motores 
da demanda pública e externa, vem 
contando com a demanda doméstica 
privada para crescer no horizonte des-
te e do próximo ano. O investimento, 
afetado pela incerteza, custa a arran-
car, e o vetor de crescimento que res-
ta é o consumo das famílias. Como a 
massa salarial também vem crescendo 
modestamente, o impulso do crédito é 
necessário para fechar a equação. 

Diversas iniciativas estão sendo 
tomadas pelo governo, com pro-
tagonismo do Banco Central, para 
“limpar e ampliar as tubulações” 
por onde flui o crédito, para empre-
gar o tipo de metáfora que vem sen-
do utilizado pelo presidente do BC, 
Roberto Campos Neto, para carac-
terizar esta agenda. 

Na área de crédito imobiliário, 
por exemplo, a agenda BC# estimula 
o uso do IPCA, em vez da TR, como 
indexador, para facilitar a securiti-
zação das carteiras (o que alavanca 
a capacidade de os bancos gerarem 
empréstimos imobiliários). Em 20 de 
fevereiro, a Caixa Econômica Federal 
lançou a linha de crédito imobiliário 
com taxa fixa, sem correção, com 
juros na faixa entre 8% e 9,75% ao 
ano, com cota de financiamento de até 
80%. Dessa forma, a Caixa passou a 
oferecer linhas de crédito imobiliário 
em três modalidades: TR mais juros, 
IPCA mais juros e taxa fixa. Medidas 
do BC para facilitar a portabilidade 
do crédito também visam alavancar 
os empréstimos imobiliários. Outra 
frente é o “home equity”, o uso do 
imóvel como garantia para tomar 
empréstimos, mercado especialmente 
promissor para as fintechs. 

Há ainda a agenda de criação de 
mecanismos que permitam precificar 
todos os títulos e empréstimos, de de-

Saldo de crédito ampliado 

total saiu de 125,6% do 

PIB em janeiro de 2017 

para 141,5% no mesmo 

mês de 2020, alta de 16 

pontos percentuais do 

PIB em três anos
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princípio, uma diretriz muito meritó-
ria, pois não se trata de uma agenda 
de forçar a expansão do crédito via 
subsídios, mas sim de aperfeiçoar os 
mercados e remover entraves, o que, 
inclusive, conduz a uma melhor alo-
cação de capital. De qualquer forma, 
é uma agenda que deve colocar ainda 
mais gás na expansão do crédito no 
Brasil. E essa expansão, como apon-
tado anteriormente, já é muito ex-
pressiva em termos totais, e também 
considerando especificamente o endi-
vidamento das famílias.

E é aqui que surgem algumas 
preocupações. No seu famoso livro 
Fault lines: how hidden fractures 
still threaten the world economy, o 
economista indo-americano Rhagu-
ram Rajan mostrou como o cresci-
mento da desigualdade nos Estados 
Unidos e a relativa estagnação da 
renda da classe trabalhadora enco-
rajaram uma política de expansão 
e facilitação de crédito, como as 
hipotecas subprime. O crédito fá-
cil e excessivo, por sua vez, levou 

a uma das piores crises da história 
do capitalismo.

No Brasil, o atual contexto histó-
rico é muito distinto, mas é sempre 
recomendável analisar os aspectos po-
líticos dos ciclos de crédito. Como ob-
serva Armando Castelar, pesquisador 
do FGV IBRE, a economia brasileira 
vem crescendo a um ritmo de pouco 
mais de 1% desde o fim da recessão 
de 2014-16. No final de 2019, houve 
um momento de maior animação com 
a retomada cíclica, mas agora as pro-
jeções para 2020, depois de terem ido 
para o nível de 2,5%, recuaram para 
perto de 2%, e há quem veja a possibi-
lidade de um crescimento abaixo disto 
(a projeção do IBRE para este ano é de 
2,2%). A Selic já penetrou fundo em 
território de baixa mínima histórica, 
e a taxa real de juros de um ano nas 
operações financeiras entre grandes 
“players” é hoje inferior a 1% (mas a 
maioria dos tomadores paga um spre-
ad acima deste juro).

Em resumo, a ferramenta clássica 
do juro básico já está sendo usada 
com intensidade inédita na história 
econômica brasileira e a atividade 
custa a reagir. Com o desemprego 
ainda em níveis extremamente ele-
vados, é mais do que compreensí-
vel que o governo busque alavancas 
para reanimar a economia. Há inclu-
sive uma base na teoria econômica 
a justificar ações desse tipo. No ar-
gumento keynesiano clássico, impul-
sos à demanda podem desatolar a 
atividade econômica, rendendo mais 
adiante o bônus do crescimento que 
pode compensar o ônus do empur-
rão inicial. No caso do impulso fis-
cal, a aceleração da atividade amplia 
a receita tributária e “paga” o custo 
da largada. Quando a impulsão se 
dá via crédito, o crescimento au-

Famílias deixaram 

para trás fase de 

desalavancagem financeira, 

e o comprometimento da 

renda com serviço de dívida 

subiu de 19,7% para 20,8% 

ao longo de 2019
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menta a renda do trabalho e reduz o 
peso relativo do aumento da dívida. 
O mesmo raciocínio pode ser esten-
dido às empresas.

O risco, entretanto, é que, mesmo 
com o empurrão creditício, a econo-
mia continue em marcha lenta. Nes-
te caso, o “bônus” pode não chegar 
e termina-se numa situação de exces-
so de endividamento, que freia ainda 
mais a atividade econômica, numa 
espécie de círculo vicioso.

O crescimento do crédito habi-
tacional, especificamente, deve ser 
visto com certa cautela. Em termos 
ideais, os bancos e o mercado de 
capitais deveriam emprestar para 
empresários fazerem novos empre-
endimentos, os chamados projetos 
“greenfield”. O serviço da dívida 
seria honrado com recursos gerados 
pelos novos projetos. Isso é muito 
mais seguro do que emprestar para 
pessoas físicas adquirirem imóveis, 
pois o retorno dos empréstimos teria 
de vir dos salários das famílias, ou 
seja, não seria proveniente de acrés-
cimos de renda. Antes da grande cri-
se financeira global de 2008/2009, a 
parcela dos ativos dos bancos dedi-
cada a imóveis residenciais no mun-
do desenvolvido cresceu muito, o 
que tornou o sistema bancário mais 
vulnerável. Em suma, incentivar cré-
dito habitacional é uma política pú-
blica com consideráveis riscos. 

Além disso, como nota José Júlio 
Senna, pesquisador do IBRE, apesar 
de muitos enxergarem o crescimento 
do crédito para pessoas físicas como 
algo bom, capaz de impulsionar o 
consumo, há uma hipótese alternativa 
não tão positiva: crédito sendo con-
tratado para completar orçamento fa-
miliar. Há uma indicação de que esse 
pode ser o caso atual no Brasil: o cré-

dito começou a crescer em momento 
de economia ainda muito fraca.

Em resumo, não há dúvida de que 
remover distorções que entopem os 
canais de crédito na economia bra-
sileira é uma boa diretriz de política 
econômica, tanto em termos estru-
turais como conjunturais. A dúvida, 
entretanto, é se o estímulo à expan-
são do crédito, especialmente das fa-
mílias, numa situação em que o fardo 
do serviço das dívidas já está estica-
do em termos de padrões históricos, 
é de fato uma estratégia sensata e se-

gura para tirar a economia do atual 
marasmo. Como argumentado nesta 
Carta, há riscos nesse caminho, que 
não deveriam ser desprezados pelas 
autoridades econômicas.  

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.

Risco é que, mesmo com 

o empurrão creditício, 

economia continue em 

marcha lenta. “Bônus” 

pode não chegar e termina-

se numa situação de excesso 

de endividamento
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Em fevereiro, esta coluna abordou os 
movimentos do câmbio. Neste Ponto 
de Vista de março, vamos apresentar 
os números.

A dificuldade de prever os mo-
vimentos cambiais é que o câmbio 
obedece a dois senhores. Por um 
lado, é o preço que estabelece a ra-
zão de troca entre países. Responde 
aos fundamentos de comércio inter-
nacional, termos de troca e diferen-
cial de produtividade, entre outros 
fatores. Reage ainda ao diferencial 
percebido de rentabilidade do inves-
timento, que pode induzir entradas e 
saídas de capital para investimento 
estrangeiro direto.

Por outro lado, movimentos da 
taxa de câmbio alteram o valor de 
ativos financeiros quando medido 
em diferentes moedas.

A impossibilidade de prever a 
evolução da taxa de câmbio é um 
resultado conhecido das finanças in-
ternacionais. Qualquer modelo que 
os economistas consigam produzir 
tem desempenho pior do que sim-
plesmente jogar uma moeda para sa-
ber se a taxa de câmbio irá em uma 
direção ou em outra. É por esse mo-
tivo que o melhor previsor do câm-
bio de aqui a algum tempo é dado 
pelo câmbio de hoje.

No IBRE, trabalhamos com três 
tipos de modelos. Os dois primeiros 

consideram determinantes de longo 
prazo da moeda americana. O ter-
ceiro tem determinantes de curto 
prazo, aqueles mais associados ao 
câmbio como ativo financeiro.

O primeiro modelo é chamado 
de Behavior Equilibrium Exchan-
ge Rate (BEER). Trata-se do valor 
médio vigente por um longo perío-
do – no nosso caso, por 25 anos –, 
com controles apropriados. Os mais 
importantes são diferencial de infla-
ção, termos de troca e diferencial de 
produtividade. Os três controles são 
calculados por meio da diferença en-
tre a evolução daqueles indicadores 
no Brasil e na média ponderada de 
diversos países, com os pesos dados 
pela importância de cada país em 
nossa corrente de comércio. Os da-
dos estão na frequência trimestral.

O segundo modelo é chamado de 
Fundamental Equilibrium Exchan-
ge Rate (FEER). O modelo anterior 
calcula uma média com controles. Já 
o FEER considera as respostas da ex-
portação e importação ao crescimento 
da economia mundial e da economia 
doméstica, bem como aos movimen-
tos de preços. O FEER será o câmbio 
que produzirá num horizonte futuro 
– no nosso caso, em 24 meses –, para 
dado nível de crescimento econômi-
co, um dado valor do saldo externo 
(déficit de transações correntes).

Nos últimos três anos, o BEER os-
cilou em torno de R$ 3,6 por dólar. 
Nos últimos trimestres, em função da 
piora dos termos de troca brasileiros 
e do péssimo crescimento da produ-
tividade, que tem sido negativo nos 
anos recentes, nossos números suge-
rem BEER em torno de R$ 3,85.

A evidência empírica é que o câm-
bio nominal se movimenta em torno 
do BEER e, em longo prazo, tende a 
ele. Em linguagem matemática, diz-se 
que se trata de um atrator fraco. Isto é, 
o câmbio pode ficar muitos anos osci-
lando abaixo do BEER ou acima dele.

Para aquelas pessoas que pensam 
em termos de movimentos de muito 
longo prazo, o BEER é uma boa apro-
ximação do valor justo da moeda.

Nossos números para o FEER são 
diferentes. Se quisermos que, após 
24 meses de crescimento econômico 
ao ritmo anual de 2,5%, o déficit ex-
terno seja de 2,0% do PIB, o câmbio 
terá que ser de R$ 4,5. O número as-
susta, pois é 16% mais desvaloriza-
do do que o BEER. Em geral, os dois 
valores se aproximam.

O crescimento de 2,5% é a esti-
mativa (ligeiramente otimista) para 
o ritmo regular do PIB brasileiro nos 
anos à frente, e o déficit externo de 
2% do PIB é visto como um limite 
seguro para a necessidade de finan-
ciamento externo, dado o crescimen-

Modelos de câmbio: 
vamos aos números

Samuel Pessôa1

Pesquisador associado do FGV IBRE
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to projetado e a evolução do passivo 
externo líquido.

No entanto, é necessário fazermos 
dois ajustes. O primeiro é considerar 
que o desempenho atual muito ruim 
do comércio externo brasileiro sofre 
bastante com a péssima performan-
ce argentina e a piora econômica da 
China. Neste segundo caso, o prin-
cipal problema para o Brasil é a re-
dução da importação chinesa de soja 
que, por sua vez, deriva da queda da 
demanda por lá em consequência da 
redução do rebanho suíno. Ajustan-
do os números com a hipótese de 
que, em alguns anos, haverá recupe-
ração das nossas exportações de bens 
manufaturados para a Argentina e 
das exportações de soja para a Chi-
na – ou até mesmo elevação de nos-
sas exportações de proteína animal 
para o país asiático –, o FEER será de  
R$ 4,3, com todas as outras condi-
ções do parágrafo anterior mantidas.

O segundo ajuste refere-se à alte-
ração metodológica que foi feita pelo 
Banco Central nas contas externas 
brasileiras em 2019. É comum que 
lucros de empresas de não residentes 
que operam por aqui sejam automa-
ticamente reinvestidos. A metodolo-
gia antiga do balanço de pagamento 
não contabilizava os lucros reinves-
tidos como lucros. Com a alteração, 
os lucros reinvestidos passaram a ser 
contabilizados como se fossem reme-
tidos para fora e o reinvestimento no 
Brasil aparece como uma nova en-
trada de capital na conta financeira 
do balanço de pagamentos. Do pon-
to de vista do mercado de divisas, 
nada aconteceu. No entanto, como 
o Brasil liquidamente é recebedor de 
capitais, a conta de rendas do saldo 
de transações correntes será perma-
nentemente mais deficitária.

Em função do que foi descrito aci-
ma, se considerávamos anteriormente 
que o FEER deve ser calculado para 
um crescimento de 2,5%, com défi-
cit externo (no limite de segurança) 
de 2,0% do PIB, o FEER pode agora 
ser calculado para um déficit externo 
ligeiramente maior. O FEER, consi-
derando comércio com Argentina e 
China normalizado, e que equilibra 
crescimento da economia de 2,5% 
com déficit externo de 2,5% após 24 
meses, é de R$ 4,1. A distância entre 
o BEER e o FEER caiu para 6,5%.

Para movimentos de horizonte mais 
curto de tempo, algo na casa de dois 
anos, o FEER é uma boa aproximação 
do preço justo da moeda americana.

Finalmente, há um modelo de curto 
prazo do câmbio que emprega essen-
cialmente variáveis financeiras. O câm-
bio é explicado pelo comportamento 
das seguintes variáveis: moeda ameri-
cana contra as moedas dos principais 
países, o dólar índice (DXY); risco país 
do Brasil de 10 anos (CDS); taxa de ju-
ros paga pelo título do Tesouro Ame-
ricano de 10 anos; índice de commo-
dities (CRB); e diferencial de juros do 
mercado de reservas bancárias brasilei-
ro e americano. O modelo é estimado 
para dados diários em uma janela de 6 
meses. Não utilizamos séries mais lon-
gas pois esse modelo apresenta baixa 
estabilidade: em janelas longas há mui-
tas quebras estruturais e não consegui-
mos estimar os efeitos.

Pelos motivos que abordamos no 
início da coluna, esse modelo não 
serve para prever o comportamento 
do câmbio. No entanto é possível 
simular uma trajetória futura para 
o câmbio em função de um cenário 
para essas variáveis. O que se pode 
fazer – e, de fato, procedemos assim 
no IBRE – é considerar as trajetó-

rias para diversas daquelas variá-
veis dadas pelos mercados futuros, 
e, em função de hipóteses quanto 
ao comportamento do risco país, 
traçar qual é a trajetória do câmbio 
nominal compatível com este cená-
rio. Também é possível sabermos a 
sensibilidade do câmbio nominal a 
alterações de seus determinantes.

Adicionalmente, o modelo de 
câmbio nominal permite sabermos 
quais são os fatores que condicio-
naram os movimentos cambiais dos 
últimos meses. Desde dezembro, os 
movimentos do câmbio foram lide-
rados pelo fortalecimento do dólar 
frente às moedas das economias cen-
trais, DXY, e pelo preço de commo-
dities. No mesmo período, a alta do 
risco Brasil medido pelo CDS de 10 
anos reduziu-se. Na última semana 
de fevereiro o risco país subiu. Parte 
da depreciação que houve no período 
pode ser atribuída a este movimento.

A reação que falta ao processo de 
desvalorização do real – de janeiro 
de 2018 a fim de fevereiro deste ano, 
houve depreciação de pouco menos de 
40% – seria proveniente da indústria 
de transformação. Muito provavel-
mente os industriais ainda não se con-
venceram, ou estão no processo de se 
convencer, de que o câmbio mudou de 
patamar de forma mais permanente. 
Quando houver esse convencimento, 
podemos esperar que, em uns 18 me-
ses, a indústria apresente crescimento 
mais forte. Penso que veremos esse mo-
vimento a partir de meados de 2021. 

1As estimativas e os modelos de câmbio em-
pregados nesta coluna foram feitos pelo pes-
quisador associado do IBRE Livio Ribeiro. Erros 
remanescentes são de minha responsabilidade. 
Agradeço a gentileza de Livio em ter comparti-
lhado conosco seus achados.
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Conjuntura Econômica — Entre 

os elementos apontados em seu 

último livro como facilitadores do 

avanço de reformas estão o empe-

nho do Poder Executivo em buscar 

uma postura cooperativa da socie-

dade, bem como a repartição do 

protagonismo desse processo com 

o Congresso. A estratégia adota-

da pelo presidente Bolsonaro, en-

tretanto, parece tomar o caminho 

oposto. Isso poderá prejudicar o 

trâmite de reformas estruturais?

Uma característica típica do sistema 
político-eleitoral brasileiro é gerar um 
Congresso muito fragmentado, seja em 
número de partidos, seja no conjunto 
de interesses lá representados. Há vá-
rias bancadas temáticas, dos policiais 
à do agronegócio. Isso significa que 

A tensão que marca a relação entre Executivo e Legislativo no início do ano tem ali-

mentado dúvidas sobre a sustentabildiade de um ambiente propício a transformações 

estruturais de que o país necessita para voltar a crescer. Para Marcos Mendes, que no 

ano passado dissecou o processo de aprovação de reformas e listou seus entraves no 

livro Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil?, garantir um saldo positivo em 

2020 dependerá, entre outros fatores, de o governo federal ter uma relação mais ma-

dura com o Congresso Nacional. Mas o economista também pondera que mudanças 

profundas não são céleres: para manter a roda girando, é preciso contar com uma am-

pla lista de reformas e adequar sua ordem conforme o ambiente político permite. Para 

Mendes, que de Brasília conversou por telefone com a Conjuntura Econômica, a priorida-

de este ano é garantir a aprovação da PEC Emergencial, para manter a dinâmica positiva 

de redução de custos da dívida pública e o reequilíbrio das contas fiscais. “A gente ainda 

não passou da etapa de consolidar um ajuste fiscal estrutural”, afirma.

Marcos Mendes 
Consultor legislativo do Senado, ex-chefe da Assessoria Especial do ministro da 
Fazenda (2016-2018)

Foto: Marcos Oliveira Agência Senado

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“A pauta de curto 
prazo é garantir a 
sobrevivência do 

ajuste fiscal”
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temas grandes, como na reforma da 
Previdência, pode funcionar nessa 
questão orçamentária. Mas tem uma 
série de temas pequenos em que não 
se consegue mobilizar a população, 
e o governo não consegue trabalhar 
a agenda dentro do Congresso.Não 
vai haver passeata na Paulista, por 
exemplo, para impedir aumento sala-
rial a uma categoria de funcionários 
públicos ou a uma lei que acirre as 
barreiras comerciais. Há um grande 
número de medidas pouco visíveis, 
tomadas pelo Congresso e o Execu-

tivo, que  requerem monitoramento e 
negociação constantes. 

Até agora, qual seu balanço quan-

to ao saldo de reformas e contrar-

reformas? 

Fico bastante preocupado. Muita gente 
acha que existe uma “nova política”, 
que foi capaz de aprovar a reforma da 
Previdência. A reforma da Previdência 
é um caso muito específico, e depois 

o padrão de propostas dentro do Le-
gislativo é muito pulverizado. A única 
forma que se tem para evitar que isso 
leve a um orçamento extremamente 
deficitário ou a regulações inadequa-
das da atividade econômica para pro-
teger um segmento em detrimento do 
resto da sociedade é ter o Poder Execu-
tivo com mais força. Mas qual Poder 
Executivo? O presidente da República 
e a área econômica, que é a quem cabe 
dar consistência ao orçamento e às 
políticas públicas que garantam maior 
produtividade da economia. No caso 
dos outros ministérios, cada um tam-
bém puxará a brasa para sua sardinha, 
mantendo a lógica de ação fragmen-
tada. Em uma situação como essa, é 
importante que o presidente da Repú-
blica, embuído de dar consistência às 
políticas públicas, tenha capacidade de 
negociar com o Congresso e organizar 
uma agenda factível, consistente em 
termos econômicos. 

O que o governo atual fez foi aban-
donar esse tipo de iniciativa junto ao 
Congresso: ele joga propostas no Le-
gislativo, não vai negociar, abriu mão 
do principal instrumento de nego-
ciação que é formar um governo de 
coalizão, chamando os grupos parti-
dários para compor o seu governo, e 
com isso ele vai ficando isolado. Cria 
um vácuo de poder, e nesse vácuo o 
Congresso vai tomando suas deci-
sões, fazendo sua própria agenda, e 
quando chega num momento em que 
há uma crise específica, como essa em 
que o Congresso desenhou um orça-
mento que amarra as mãos do Execu-
tivo para trabalhar, instaura-se uma 
crise. Nessa situação, o que o governo 
fez foi gritar junto à opinião pública 
que está sendo sabotado pelo Con-
gresso, para tentar fazer uma pressão 
de fora sobre este. Isso funciona para 

dela não se aprovou nada de relevan-
te dentro do Congresso. E por que a 
Previdência foi um caso específico? 
Primeiro porque houve três anos de 
debate, de aprendizado prévio. Além 
disso, o tema foi suficientemente gran-
de para mobilizar a opinião pública e 
gerar pressão. Em terceiro lugar, houve 
nessa nova legislatura uma fragilização 
muito grande dos partidos de esquer-
da, que eram os que antes resistiam a 
essa agenda dentro do Congresso. 

Hoje você tem um alinhamento 
temporário dos dirigentes do Congres-
so com a mentalidade reformista. Não 
há uma total coincidência de agenda 
entre o que propõe o ministro Paulo 
Guedes e o que pensam o presidente 
Rodrigo Maia e o presidente Davi Al-
columbre, mas tem uma sobreposição 
grande, então dá para negociar. Mas 
esse ímpeto reformista pode se enfra-
quecer. Com a troca dos dirigentes do 
Congresso, não se sabe quem serão as 
lideranças que irão emergir. Poderão 
ser menos comprometidas com re-
formas, e aí todas aquelas demandas 
particularistas que estão dentro do 
Congresso podem voltar a pressio-
nar e proliferar. Em resumo: houve 
um grande avanço com a reforma da 
Previdência, mas também há retroces-
sos razoáveis se encaminhando. Por 
exemplo, para os militares houve um 
aumento muito forte, mas uma refor-
ma da Previdência fraca; as agências 
reguladoras estão sendo capturadas 
por indicações políticas; há projetos 
andando no Congresso como pro-
postas de socorro fiscal para os es-
tados, e propostas de fechamento da 
economia na área de petróleo e gás 
com maior exigência de conteúdo lo-
cal. Há propostas como a do Fundeb, 
que aumenta muito o gasto da União, 
vincula recursos, na direção contrária 

Há um campo fértil 

para se avançar em 

contrarreformas, e se o 

Executivo não estiver 

articulado no Congresso 

será difícil contê-las no 

curto e médio prazo
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à que o Ministério da Economia está 
propondo. Tem um campo fértil para 
se avançar em contrarreformas, e se o 
Poder Executivo não estiver articulado 
dentro do Congresso será muito difícil 
conter as chamadas “pautas-bomba” 
no curto e médio prazo.

Além disso, vale a pena lembrar 
que há pontos importantes de reforma 
econômica que estão absolutamente 
parados. As principais privatizações, 
que são vender participação majori-
tária estatal em grandes empresas, 
não estão andando. A mesma coisa 
é a abertura da economia. Você tem 
algumas notícias boas com impacto 
de longo prazo, como acordo com a 
União Europeia. Mas as medidas do 
dia a dia, de reduzir alíquotas de im-
portação, exigências de conteúdo lo-
cal, medidas antidumping, nada disso 
está andando. Redução de alíquotas 
de ex-tarifários, que muitos apontam 
como avanço, na verdade são a manu-
tenção do status quo. Apenas grandes 
empresas conseguem esse benefício, 
mediante processos burocratizados e 
caros, e que não representam abertu-
ra suficiente para aumentar o grau de 
concorrência interna da economia. 

Qual sua expectativa para as re-

formas tributária e administrativa, 

além das PECs do Plano Mais Brasil 

(dos Fundos, do Pacto Federativo e 

a Emergencial)?

No caso da reforma administrativa, 
vejo um conflito dentro do governo, 
entre os que a defendem e os que a 
tentam evitar. Na reforma tributária, 
também há uma bateção de cabeça 
muito grande. No início de março, 
por exemplo, foi novamente notícia 
nos jornais que o Ministério da Eco-
nomia sonha com a implementação de 
uma nova CPMF, quando o Congres-

so é bastante resistente a isso. Há uma 
demora de convergência do que está 
proposto no Congresso e o que sai do 
Executivo. Isso sinaliza uma dificulda-
de de avançar com a reforma. Em um 
tema como tributos, é difícil fechar 
um texto que não tenha a concordân-
cia do Ministério da Economia. 

Hoje, considero que o fundamental 
é a aprovação da PEC Emergencial, 
para reduzir despesas obrigatórias, 
que está colocada no Congresso des-
de dezembro, também com dificulda-
de para caminhar. Porque boa parte 

da melhoria da economia nos últimos 
meses vem de uma percepção de que 
o governo federal está conseguindo 
controlar sua despesa pública. E está 
controlando com base na regra do 
teto de gastos, que gerou uma traje-
tória mais benevolente da dívida pú-
blica, ajudou na redução da taxa de 
juros, e essa queda da taxa de juros é 
um ponto essencial para redinamiza-
ção do crédito, da economia. 

O que a PEC Emergencial faz é 
viabilizar o cumprimento do teto 
de gastos. Ela controla a despesa 
obrigatória – basicamente folha de 
pagamento e algumas sociais. Com 
isso, abre-se espaço para cumprir o 
teto sem comprimir as despesas não 
obrigatórias, de funcionamento da 
máquina pública e o investimento 
público. E viabiliza-se que o teto de 
gastos continue vigente nos próximos 
anos, gerando essa dinâmica positiva 
de redução de custos da dívida públi-
ca e de reequilíbrio das contas fiscais. 
Se perdermos essa âncora do ajuste 
fiscal, teremos muitos problemas: as 
taxas de juros e a expectativa de in-
flação voltarão a subir, e as expecta-
tivas futuras quanto ao crescimento 
da economia vão cair. A gente ainda 
não passou da etapa de consolidar 
um ajuste fiscal estrutural. Há mui-
ta coisa para fazer nesse sentido. É 
importante fazer reforma tributária? 
Sim, bem como fazer uma reforma 
administrativa. Mas isso é uma pauta 
para o médio e longo prazo. A pauta 
de curto prazo é garantir a sobrevi-
vência do ajuste fiscal.

Cálculos do pesquisador Braulio 

Borges, da Economia Aplicada do 

FGV IBRE, apontam que mesmo com 

a PEC Emergencial o teto estouraria 

antes de 2026. Considera que o teto 

deveria ser reformado, para manter 

sua credibilidade como instrumento 

disciplinador das contas públicas?

Pelo contrário. Qualquer tentativa de 
reformar o teto de gastos é que será a 
senha para acabar com ele. Você não 
consegue controlar, dentro do proces-
so legislativo, o que vai aparecer de 
propostas para desmontá-lo. Hoje já 
existe uma quantidade enorme de ini-
ciativas que minam o teto de gastos. O 

É preciso uma atenção 

muito grande para manter 

intacto o teto de gastos. 

Qualquer tentativa de 

reformá-lo vai resultar  

em pressões políticas pelo  

fim do teto



ENTREVISTA MARCOS MENDES 

M a rço  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  15 

concessões e parcerias público-pri-
vadas, porque as duas leis que estão 
vigentes já contam com uma juris-
prudência em torno delas. Começar 
tudo do zero pode criar insegurança 
jurídica, numa área em que seguran-
ça jurídica é a questão central. Além 
disso, preocupa o processo político de 
fragilização das agências reguladoras, 
que são essenciais para manter a hi-
gidez dos contratos e o equilíbrio na 
relação entre consumidor e empresa 
provedora do serviço concedido pelo 
governo. Apesar da recente aprova-

ção de uma lei para fortalecê-las, as 
nomeações das suas direções me pa-
recem bastante politizadas.

Em seu livro, o senhor traça exemplos 

como os de Índia e México, com os 

quais o Brasil deveria aprender em 

seu caminho de reformas. Identifica 

essa preocupação na atual agenda?

Com relação à Índia, destaquei de 
que eles procuraram usar a estratégia 

próprio Executivo está brincando com 
o perigo quando, por exemplo, manda 
para o Congresso uma MP que permi-
te que o Ministério do Meio Ambiente 
mantenha em uma conta fora do orça-
mento as receitas de multas por ques-
tões ambientais para financiar o pró-
prio ministério. Na hora em que essa 
moda pegar, cada ministério vai querer 
um orçamento para si. Há, por exem-
plo, uma proposta de marco regulató-
rio das concessões que também segue 
essa ideia: o dinheiro de concessões e 
PPPs fica fora do orçamento, gerando 
um fundo que o Ministério da Infraes-
trutura vai administrar. Isso é acabar 
com a unicidade do orçamento, com 
a transparência, e acabar com a possi-
bilidade de controlar o gasto público. 
Na própria PEC dos Fundos, o relator 
no Senado, na primeira versão, propôs 
explicitamente que durante um perío-
do de tempo o gasto do dinheiro dos 
fundos ficaria fora do teto. 

Portanto, já existe hoje uma pres-
são enorme dentro do Congresso e 
também na Justiça, onde há sete ou 
oito ações de inconstitucionalidade 
contra o teto de gastos, uma delas 
indo a julgamento agora em maio. 
No âmbito do TCU, o Ministério 
Público também já fez gestões e pres-
sões e conseguiu aumentar o teto das 
suas despesas. Então é preciso uma 
atenção muito grande. Qualquer 
tentativa de reformar e flexibilizá-
lo vai resultar em pressões políticas 
pelo fim do teto.

Qual sua avaliação sobre o enca-

minhamento das concessões e pri-

vatizações?

Tenho acompanhado pouco essa 
agenda. O que posso dizer é que me 
preocupa esse projeto de lei para re-
formar integralmente o sistema de 

que chamaram de fazer omelete sem 
quebrar os ovos. Ou seja, buscar o 
tempo todo dentro da agenda de re-
formas aquilo que se pode fazer com 
a menor dificuldade política. Dado 
que é difícil fazer reforma no geral, 
é preciso ter uma carteira ampla de 
reformas e tentar encaixar aquelas 
que em um momento se tornam poli-
ticamente viáveis. Acho que em parte 
isso está acontecendo no Brasil, prin-
cipalmente na agenda do Banco Cen-
tral. Está se conseguindo fazer uma 
agenda de aumento da concorrência, 
de modernização do sistema financei-
ro que depende apenas de regulamen-
tação do Conselho Monetário. Na 
própria agenda de privatização acho 
que o governo está indo no caminho 
de buscar onde há menos resistência. 
Vendendo participações minoritárias, 
tentando avançar onde é possível. 

No caso do México, o que chamei 
atenção é que um processo de refor-
mas, além de ser longo e difícil, muitas 
vezes pode não trazer o resultado es-
perado se alguma reforma fundamen-
tal não for feita. Isso aconteceu lá. 
Apesar de ter aberto a economia, ter 
feito ajuste fiscal, reforma da Previ-
dência, o país manteve um sistema de 
benefício social e contrato de trabalho 
muito amarrado, no sentido de incen-
tivar pequenas e médias empresas, dar 
subsídio, e tornar muito difícil a vida 
das grandes (entrevista com o econo-
mista Santiago Levy, na Conjuntura 
Econômica de maio de 2019, detalha 
o caso mexicano). Isso tem um parale-
lo no Brasil. Temos muito estímulo 
para pequena e microempresa e uma 
tributação complexa, elevada, sobre a 
média e a grande empresa, que ao 
mesmo tempo estimula a sobrevivên-
cia de empresas pequenas e desestimu-
la seu crescimento. Essa é uma refor-

Apesar da aprovação de 

uma lei para fortalecer 

as agências reguladoras, 

as nomeações das suas 

direções me parecem 

bastante politizadas, o que 

pode fragilizá-las
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ma que será difícil no Brasil, retirar 
coisas como os altos subsídios do Sim-
ples, do MEI, e diversas linhas de fi-
nanciamento subsidiado para peque-
nas empresas. Ao mesmo tempo em 
que temos na nossa política social um 
regime dual, porque os empregados e 
empregadores formais pagam contri-
buições elevadas, e no sistema infor-
mal você tem mecanismos como o 
BPC, que é praticamente uma aposen-
tadoria sem contribuição em paralelo 
à aposentadoria contributiva do setor 
formal. Isso trava bastante o cresci-
mento da produtividade.

O avanço das reformas microeco-

nômicas, junto à queda da taxa de 

juros, tem facilitado o acesso ao 

crédito. No final de 2019 o nível de 

endividamento das famílias como 

proporção da renda já havia se 

aproximado do pico registrado em 

2005 (ver pág. 6). Considera que 

esse movimento pode gerar algum 

risco, em um cenário de baixa reto-

mada da atividade e do emprego?

É preciso avançar onde se pode. As 
reformas no mercado de crédito es-
tão indo antes que as demais. A gran-
de questão – e aí olhando um pouco 
o que temos de positivo nos últimos 
anos – é que já tivemos um conjunto 
grande de reformas, e pode ser que ele 
já esteja criando condições microeco-
nômicas melhores e aumentando um 
pouco nosso potencial de crescimen-
to. Isso é difícil de estimar. Já tivemos 
uma lista significativa de reformas – 
Previdência, trabalhista, taxa de juros 
de longo prazo, duplicata eletrônica, 
cadastro positivo, privatização de sub-
sidiárias da Eletrobras, devolução de 
recursos do BNDES e de outros ban-
cos públicos ao Tesouro. A soma de 
tudo isso já pode estar gerando algum 

ambiente positivo. Veja, por exemplo, 
o setor imobiliário. A combinação de 
redução e taxa de juros com a regula-
mentação do distrato está produzindo 
um renascimento desse mercado. Aí é 
questão de ter um acompanhamento 
cotidiano dos indicadores de crédito, 
de endividamento. Ainda não vejo 
uma situação de sobre-endividamen-
to, porque na crise tanto empresas 
quanto famílias fizeram um ajuste de 
balanço patrimonial muito forte. Não 
vejo no curto prazo esse tipo de risco. 
Por outro lado, estão sendo criados 

novos mecanismos de garantias mais 
consistentes, que reduzem o risco para 
o emprestador. Então não vejo risco 
de crise de crédito imediata. Até por-
que nossa economia está andando de-
vagar, e por mais que o crédito esteja 
crescendo isso está acontecendo a par-
tir de uma base muito baixa.

Como avalia o caminho traçado para 

o reequilíbrio fiscal dos estados?

Acho que esse é um dos principais nós 
hoje na economia e na solvência do 
Estado brasileiro. Não estou vendo 
caminhar positivamente essa relação 
federativa. Por vários motivos. Acho 
que o Ministério da Economia teve 
um enfoque equivocado, que come-
çou com o governo oferecendo muitos 
recursos de descentralização, especial-
mente do petróleo, e criou nos estados 
a expectativa de que não precisavam 
se ajustar porque viria muito dinhei-
ro do governo federal. Existe um mito 
de que a Federação brasileira é muito 
centralizada, e isso não é correto. Se 
fizer uma comparação internacional, 
a Federação brasileira é uma das mais 
descentralizadas, e isso acontece por-
que os estados são donos do imposto 
que mais arrecada, o ICMS, e tanto os 
municípios quanto os estados recebem 
massivas transferências obrigatórias 
da União, como o FPE, FPM, Fun-
deb, entre outros. Esse diagnóstico de 
que tem que mandar receita para os 
estados porque a Federação está dese-
quilibrada não se sustenta. Até porque 
parte significativa da despesa que mais 
cresce, que é a previdenciária, está nas 
costas da União. Então se partiu de 
um diagnóstico equivocado e se gerou 
uma série de incentivos errados.  

Ainda há outro problema, que é a 
questão do Judiciário, onde se abre 
mais de uma porta de desestímulo 
para o ajuste pelos governos estaduais. 
Há um viés muito grande no sentido 
de que toda vez que os estados entram 
contra a União o Supremo dá ganho 
de causa para eles, numa perspectiva 
de achar que os estados são a parte 
mais fraca da relação e precisam ser 
protegidos. Isso permite que estados 
tenham liminares para parar de pagar 
suas dívidas com a União, para não 
ter suas contragarantias arrestadas 

Esse diagnóstico de que tem 

que mandar receita para os 

estados porque a Federação 

está desequilibrada não se 

sustenta. Parte significativa 

da despesa que mais cresce  

está nas costas da União 
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quando não pagam dívidas a credores 
privados. Também estão forçando a 
União a pagar adicionais da chamada 
Lei Kandir, que é um ressarcimento 
por desoneração de exportações que 
já deveria ter acabado.  

Soma-se a isso o fato de se ter pelo 
menos dois estados muito quebra-
dos que não tomam iniciativas para 
se ajustar, que são Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. O Rio está no Regime 
de Recuperação Fiscal, que não está 
cumprindo, e ao mesmo tempo a pe-
nalidade pelo não cumprimento não 
é crível, porque a única que existe é 
sair do regime e pagar toda a dívida 
atrasada. O estado não tem dinheiro, 
então fica o impasse. E Minas Gerais, 
que deveria estar se ajustando, aca-
bou de dar um reajuste alto para fun-
cionários públicos. Também está no 
Congresso o chamado Plano Man-
sueto, para ajuste nos estados que 
estão em situação intermediária, que 
não anda. E há várias iniciativas no 
Congresso de socorro federal, como 
reduzir mais a taxa de juros de dívi-
da com a União, alongar essa dívida, 
aumentar as transferências de FPE e 
FPM etc. Então não vejo um movi-
mento organizado de buscar a reto-
mada da solvência desses governos.

O positivo desse cenário é que sur-
preendentemente alguns governadores 
estão abrindo mão de explorar esse 
incentivo e estão tomando medidas 
corajosas. Rio Grande do Sul, Alago-
as, Goiás, Paraná e Ceará, para citar 
alguns, buscam administrações fiscais 
bastante austeras, responsáveis, e isso 
é alentador. Pode estar surgindo uma 
nova mentalidade política em gestão 
fiscal estadual. Se esses governadores 
forem bem-sucedidos nas próximas 
eleições, isso pode criar um padrão 
novo de comportamento político.

Considera factíveis os termos da 

PEC do Pacto Federativo, se vários 

estados ainda estão longe de ajus-

tar suas contas? 

O Pacto Federativo tem sobreposição 
grande com a PEC Emergencial, em 
instrumentos para atuar na gestão de 
pessoal, cujo problema nos estados é 
até mais grave que na União. Mas está 
longe de constituir um novo marco re-
gulatório que desestimule a que se en-
dividem e empurrem os custos para a 
União, justamente por dar uma receita 
de petróleo que é bastante volátil. 

Para mudar esse quadro, é preci-
so redesenhar um conjunto de incen-
tivos para que lá na frente não haja 
novo gasto excessivo de pessoal, en-
dividamento excessivo. Isso passa 
por uma reforma administrativa que 
permita mais flexibilidade na gestão 
de pessoal, e por rever um conjunto 
de regras que tornam o funcionalis-
mo muito forte. Estou falando de três 
coisas atuando juntas: total liberda-

de de sindicalização, total direito de 
greve, e estabilidade no emprego. 
Quando você sabe que vai fazer uma 
greve e não vai ser demitido, e tem 
um salário alto que financia um sin-
dicato que se torna forte, você tem 
uma capacidade de organização que 
pode tornar a administração inviável. 
Veja a greve dos policiais no Ceará, 
que foi ilegal. É uma pressão muito 
grande em cima do governador, pois 
quando se tem greve de policial, mé-
dico ou professor cria-se um tumulto 
enorme na vida das pessoas. É muito 
difícil para o político segurar.  

Considera que ainda há chance de 

se criar a concertação que garanta 

um ano positivo nas reformas? 

O processo de reformas econômicas 
pelas quais o país precisa passar é lon-
go, e a gente não vai ter crescimento 
de 3% ou 4% tão rapidamente. Nos-
sa agenda de reformas é de, no míni-
mo, duas décadas. Para recuperar essa 
taxa de expansão, temos que fazer um 
conjunto de reformas que praticamen-
te triplique o ritmo de crescimento da 
produtividade que o Brasil registrou 
dos anos 1990 para cá. Exige discipli-
na e perseverança grande.

E para que isso ocorra com menos 
dificuldade precisamos ter um Poder 
Executivo no governo federal dispos-
to a ter uma relação madura com o 
Congresso Nacional, e reavaliar sua 
opção de não trabalhar com governo 
de coalizão. Hoje o governo pratica o 
que tenho chamado de presidencialis-
mo de omissão. Ele joga as propostas 
no Congresso, não negocia, não tra-
balha para aprová-las, nem para se 
defender de contrarreformas que es-
tão em gestão dentro do Congresso. 
Fica difícil avançar com esse modelo 
de atuação política.  

Temos que fazer um 

conjunto de reformas que 

praticamente triplique o 

ritmo de crescimento  

da produtividade que o 

Brasil registrou dos anos 

1990 para cá



Uma medida de força 
para a economia

O FGV IBRE elegeu a produtividade como uma 
das preocupações centrais para o debate sobre o 
desenvolvimento do país. O site Observatório da 
Produtividade reúne uma ampla base de dados 
sobre a produtividade, fornecendo informações para 
uma maior compreensão do tema e contribuindo 
para a formulação de políticas públicas que possam 
impulsionar o crescimento.

Acesse o site 

Observatório da Produtividade

Disponível em versão mobile e desktop

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



Uma medida de força 
para a economia

O FGV IBRE elegeu a produtividade como uma 
das preocupações centrais para o debate sobre o 
desenvolvimento do país. O site Observatório da 
Produtividade reúne uma ampla base de dados 
sobre a produtividade, fornecendo informações para 
uma maior compreensão do tema e contribuindo 
para a formulação de políticas públicas que possam 
impulsionar o crescimento.

Acesse o site 

Observatório da Produtividade

Disponível em versão mobile e desktop

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



2 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2020

MACROECONOMIA

A reforma tributária está no debate 
nacional de novo, mas, desta vez, se 
passou a discutir também a questão 
da desigualdade do atual sistema.1 En-
quanto no passado essas duas questões 
só se juntavam em (poucos) estudos 
acadêmicos.2 Há agora uma oportu-
nidade ímpar para se voltar mais aos 
levantamentos e às leituras dos dados 
tributários. Isso permite avaliar outros 
aspectos sobre a concentração da ren-
da3 para além dos tradicionalmente 
baseados em declarações domiciliares 
e registros de emprego – até porque 
cada vez menos emprego é sinônimo 
de trabalho.4 Sem contar que ninguém 
quer desperdiçar tanto tempo e esfor-
ço político com projetos que se apoiem 
apenas em discursos com nenhum ou 
pouco respaldo dos dados.

Já em tramitação na Câmara dos 
Deputados, a PEC 45 é a proposta 
de reforma tributária mais comenta-
da e tem como foco a tributação do 
consumo. Seus defensores pregam 
que a melhora da tributação dos 
serviços atenuaria a regressividade 
do atual sistema que pouco onera 
tal base, onde os mais ricos consu-
miriam muito mais serviços do que 
os mais pobres.5 Na mesma direção, 
tem sido defendida a tributação dos 
lucros e dividendos distribuídos na 
tabela progressiva do imposto de 
renda (IRPF).6

da comparação para o  rendimento,9  
porque os primeiros gastam mais do 
que ganham (despoupam) e os últi-
mos o inverso (poupa-se muito): daí, 
as despesas com serviços são apenas 
15% dos rendimentos daqueles de 
maior renda, fica em 19% na média, 
e sobe para 23% daqueles de menor 
renda. Tais índices apontam para o 
inverso do que se supunha normal-
mente – que os mais ricos consomem 
mais serviços que os mais pobres. Isso 
ocorre só em montante nominal, mas 
a ótica relativa é que importa para 
medir a dimensão do ônus tributário 
e do impacto de eventual reforma. 

É possível refinar a análise e ex-
cluir o gasto com energia elétrica 
e comunicações já submetidos ao 
ICMS e com alíquotas mais altas que 
o padrão: mesmo assim os serviços 
que restam oscilam entre 19% do 
total da despesa corrente daqueles 
de menor gasto até 9% entre os de 
maior gasto. Se ainda forem excluí-
dos os serviços bancários e com segu-
ros e planos de saúde (já que não são 
bases comuns nos IVAs ao redor do 
mundo), o montante restante oscila 
entre 14% e 8%, respectivamente. 
Se também forem desconsiderados 
os serviços de ensino e de saúde (aos 
quais tem se defendido tratamento 
diferenciado em um IBS), o montante 
que resta de serviço consumido fica 

Desigualdade (até entre  
discursos e dados)

José Roberto R. Afonso
Professor do Doutorado do IDP e  

pós-doutorando do ISCSP-Univ. Lisboa

Thiago Felipe R. Abreu
Doutorando da Uerj

Antes do debate tributário em si, é 
interessante comentar brevemente a 
recente divulgação de nova Pesquisa 
de Orçamentos Familiares (POF). A 
pesquisa foi divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para os anos de 2017/2018.7  
As despesas correntes, por tipo, fo-
ram divulgadas de forma a identifi-
car as realizadas em sete intervalos 
do volume despendido – assim é 
possível apurar os rendimentos dos 
mesmos extratos.

Uma rápida leitura da composi-
ção das despesas com serviços mais 
facilmente identificados8 sinaliza que 
é preciso cuidado ou talvez mais estu-
dos para analisar o impacto das mu-
danças tributárias. A análise acurada 
recorre aos microdados e fazer hipóte-
ses sobre quanto de tributos incide so-
bre o atual consumo e quanto incidiria 
sobre os novos. Mas se for criado um 
novo imposto sobre consumo com alí-
quota única, a simples observação do 
padrão de gasto das famílias já agrega 
boas informações. 

A soma desses serviços típicos 
gera 22% das despesas correntes 
total dos brasileiros, com uma osci-
lação irrelevante entre os que menos 
gastam (20% do total) e os que mais 
gastam (23%) – ver gráfico a seguir. 
A diferença entre esses extremos só 
abre um pouco se mudarmos a base 
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pequeno e alterna de 9% para 6% 
entre os que mais e menos gastam. 

A composição do tipo de serviços 
no orçamento familiar é a mudança 
mais relevante entre os mais pobres e 
os mais ricos, com uma clara distribui-
ção proporcional entre os dois inter-
valos extremos. Se computados todos 
os serviços e tomado o consumo como 
paradigma, é irrelevante o peso no 
orçamento conforme faixa de gasto. 
O perfil de consumo muda muito, de 
modo que energia elétrica e comunica-
ções pesam relativamente muito mais 
no gasto dos mais pobres enquanto 
serviços bancários, seguros, ensino e 
saúde pesam muito mais para aque-
les mais ricos. À parte estes que res-
pondem por dois terços dos serviços 
consumidos pelos brasileiros em geral, 
é muito pequena a diferença entre os 
extremos e, se comparados contra ren-
da, eles consomem proporção maior 
dos mais pobres do que dos mais ricos 
– efeito ao contrário do que tem sido 
dito na defesa de maior imposto sobre 
consumo de serviços.

Uma lição a aprender com o novo 
padrão de consumo de serviços das 
famílias brasileiras é que, para dimi-
nuir a regressividade de tributos desse 
tipo, mais importante seria reduzir a 
sua incidência sobre utilidades (como 
energia elétrica e comunicações), que 
hoje já devem suportar uma alíquota 
muito superior aos 25% propostos de 
IBS – mas isso implica (isoladamente) 
perda de arrecadação. Se a alternativa 
fosse aumentar a incidência sobre ser-
viços mais consumidos pelos mais ri-
cos seria sobrecarregar seguros, saúde, 
ensino e serviços bancários. Isso, po-
rém, é difícil operacionalmente. tanto 
que alguns pregaram não taxar spread 
financeiro e aliviar a educação e saú-
de.10 Ora, os demais serviços pouco 

Despesas correntes por faixa de despesa – em % do 
rendimento e despesa total das famílias (2017/2018) 

Total de serviços 

Fonte primária: IBGE. Elaboração própria. Nota: Inclusos os rendimentos monetário e não monetário e a variação patrimonial. 
Além de população sem rendimento.
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compõem a declaração do IRPF. A 
partir dos dados do Banco Mundial, 
ao pegar a média dos últimos dez 
anos dos dados disponíveis (2007-
2017), numa amostra de 153 países, 
a média mundial do coeficiente foi 
de 0,39, para essa década o resulta-
do do Brasil foi de 0,53, aparecendo 
na 147a colocação dessa amostra.15

Para 2018, o coeficiente do Gini 
do rendimento tributável (aquele le-
vado à tabela progressiva) foi calcu-
lado em 0,58 vide tabela a seguir.16

Já a concentração do imposto de-
vido salta para um impressionante co-
eficiente de 0,81, o que, em princípio, 
sinalizaria para uma alta progressivi-
dade no IRPF, alcançando proporcio-
nalmente muito mais os mais ricos, 
em que pese muito dessas rendas não 
serem levadas à tabela progressiva 
(como as isentas e as tributadas na 
fonte). Quando computadas, o Gini 
do total de rendimentos fica em 0,53, 
ou seja, praticamente igual ao medi-
do quando contadas apenas as rendas 
declaradas. Esse surpreendente resul-
tado contraria os discursos reinantes 
sobre a má distribuição do imposto 
de renda dos brasileiros.

Para tentar entender porque muda 
pouco a concentração entre renda 
tributável ou não, é muito curioso 
observar as medidas dos rendimentos 
isentos. São R$ 421 bilhões oriun-
dos de lucros e de dividendos com a 
maior concentração medida no IRPF 
no caso daqueles oriundos de grandes 
empresas (Gini de 0,94), sendo me-
nor no caso das microempresas, por 
onde passa a dita pejotização (Gini 
de 0,75). Esse efeito, porém, é mais 
que contrabalançado pelo fato de que  
R$ 511 bilhões de outros rendimen-
tos (como os de caderneta de pou-
pança) têm um Gini de 0,47, ou seja, 

Federal acerca do DIRPF por centis, 
com dados recém-divulgados até o 
ano-calendário de 2018.12

Foram entregues 29,1 milhões de 
declarações no prazo, menos de 30% 
da população economicamente ati-
va.13 Em que pese essa menor cober-
tura, por outro lado, há a vantagem 
de considerar não apenas os assalaria-
dos, que têm carteira assinada ou são 
servidores públicos, como também 
aqueles que atuam como autônomos 
e, sobretudo, como firmas individu-
ais – uma tendência crescente. 

Uma abordagem interessante 
pode ser calcular coeficientes de 
Gini14 das diferentes variáveis que 

pesam nos  orçamentos familiares e 
menos mudam entre extratos sociais 
(eles consomem até parcela maior da 
renda dos mais pobres do que dos 
mais ricos, na contramão da ideia de 
que sobretaxar tal base iria tornar um 
IBS progressivo). 

Outra fonte rica para análise, 
e pouco explorada, é a consolida-
ção das declarações ao imposto de 
renda das pessoas físicas – DIRPF, 
que tem sido divulgada pela Recei-
ta Federal.11 Esses dados permitem 
uma visualização complementar das 
análises sobre distribuição de renda 
no Brasil, principalmente com a pu-
blicação em separado pela Receita 

Fonte primária: RFB. Elaboração própria. Nota: Classificados pela RB2 (RB2 = Renda tributável bruta 
+ rend. sócio/titular MPP + lucros e dividendos + rend. suj. trib. exclusiva).

Ginis dos centis das declarações do IRPF 2019 
Ano-calendário 2018

Rendas

Rendimentos isentos: lucros e div. 0,94

Deduções: livro-caixa 0,89

Imposto Devido 0,81

Rend, Isentos: sócio/titular ME/EPP Opt Simples 0,75

Rendimentos com trib. exclusica 0,73

Rend, Isentos: totais 0,65

Deduções: pensão alimentícia 0,60

Deduções: previdenciárias 0,60

Deduções: médicas 0,53

Dívidas e ônus 0,53

Rendimentos líquidos 0,51

Rendimentos tributáveis 0,48

Rend, Isentos: outros 0,47

Deduções: instrução 0,46

Deduções: dependentes 0,23

Rendimentos Totais 0,53

Bens

Bens e direitos: financeiros 0,72

Bens e direitos: outros 0,72

Bens e direitos: imóveis 0,47

Bens e direitos: móveis 0,35
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uma renda mais bem distribuída até 
do que o total de rendimentos tribu-
táveis e levados à tabela progressiva.

A surpresa prossegue com os índi-
ces de Gini medidos para importan-
tes deduções, como despesas médicas 
(0,53), instrução (0,46) e dependentes 
(0.23), que são menos concentradas 
que a renda e muito abaixo do im-
posto devido. Isto aponta na direção 
exatamente oposta do que tem sido 
o discurso reinante, de que tais dedu-
ções beneficiariam proporcionalmente 
os mais ou muito ricos.17 A imposição 
de um baixo teto para dependentes e 
depois para instrução faz com que tais 
deduções pouco beneficiem aqueles de 
maior renda. O desconto de despesas 
médicas, como já tinha sido alertado,18  
mais atende à classe média do que os 
muitos ricos, inclusive porque do que 
recebem como lucros e demais rendas 
não tributáveis nada podem abater 
daquelas despesas. O que deixar de ser 
isento, em princípio, vai aumentar o li-
mite de dedução (por exemplo, para 
previdência complementar) ou mesmo 
teto de todos os outros descontos (que 
obviamente não podem separar da 
renda tributável).19

Os novos dados fiscais mostram 
que, ainda que mais se ganhe, menos 
se deduz, resulta a surpreendente si-
tuação de um imposto devido muito 
mais concentrado do que a renda, de 
modo que tal enorme diferencial po-
deria indicar se atender bem ao prin-
cípio da progressividade no sistema 
vigente. Também os novos dados 
do orçamento familiar evidenciam 
que o peso dos serviços na cesta de 
consumo não muda muito dos mais 
ricos para os mais pobres. 

Enfim, é esperado que a inegável 
desigualdade brasileira, já presente na 
economia, na sociedade e no sistema 

tributário, também não se reflita em 
distância entre discursos e dados. São 
enormes os desafios e exigem muito 
debate técnico, com base em evidên-
cias, deixando ideologias de lado. 
Não se pode bem reformar aquilo 
que mal se sabe a atual forma.  

1Desigualdade é apontada como fator crucial 
para o baixo crescimento, por exemplo, por 
FRAGA Neto, A, Estado, desigualdade e cresci-
mento no Brasil. Novos Estudos, 2019. 

2Ver livro editado pelo Ipea e FGV, AFONSO, José 
R. et al. (Ed.). Tributação e desigualdade. FGV Di-
reito Rio, 2017 – ver: https://goo.gl/45Z2VE  

3Dois artigos pioneiros dessa abordagem são: 
AFONSO, J.R. Imposto de renda e distribuição 
de renda e riqueza: as estatísticas fiscais e um 
debate premente no Brasil. Revista da Receita 
Federal, 2014 – ver: https://goo.gl/sfJ3Wv; e ME-
DEIROS, M.; SOUZA, P.; CASTRO, F. O topo da dis-
tribuição de renda no Brasil: primeiras estimativas 
com dados tributários e comparação com pesqui-
sas domiciliares, 2006-2012, Dados, 2015 – ver: 
https://bit.ly/2TiIud4.

4É urgente repensar indicadores, seja nos concei-
tos, seja na avaliação dos seus resultados. Nunca é 
demais insistir que a revolução digital já provoca 
mudanças sensíveis na economia e na sociedade, 
não se limitando apenas a aspectos tecnológicos.

5Entre outros, ver APPY, B, Os setores na reforma 
tributária, Estado de S.Paulo, 3/3/2020 – ver ht-
tps://bre.is/BhXW2j59; ou ORAIR, R. et al. Reforma 
tributária e federalismo fiscal: uma análise das 
propostas de criação de um novo imposto sobre o 
valor adicionado para o Brasil. Ipea, 2019. 

6Entre outros, ver GOBETTI, S., ORAIR, R., Progres-
sividade tributária: a agenda negligenciada. Ipea, 
2016. Disponível em: https://bre.is/W2FXXHvn.

7Disponível em: https://bit.ly/2PzTAYV.

8Um exercício simples aqui realizado toma a ta-
bela 1.1.1 da POF 2018-2018, cobrindo todo o 
Brasil, e sugere computar como serviços as se-
guintes despesas correntes: serviços e taxas mais 
consertos artigos do lar no bloco de habitação; 
urbano e viagens esporádicas em transporte; 
planos e seguros de saúde, consultas, tratamento 
médico, cirurgias e hospitalização e exames, em 
assistência à saúde; diferentes cursos em edu-
cação; recreações e esportes, jogos e apostas, 
comunicação, cerimônias e festas, e serviços pro-
fissionais em despesas diversas; bem assim como 
serviços bancários. 

9Não custa alertar que faz enorme diferença 
para análise do impacto na desigualdade com-
putar renda ou gasto familiar. Quanto maior a 
renda, maior a poupança – utilizando como 
proxy os rendimentos totais menos as suas des-
pesas correntes. Enquanto a amostra da popu-

lação com rendimento mensal de até R$ 1.908 
gasta 17,2% acima de sua renda, a população 
mais rica, com rendimentos maiores do que  
R$ 23.850, poupa um percentual de 32,2%.

10Vide IVA é moderno e não eleva carga, defen-
de Appy, Valor, 26/2/2020, em: https://bre.is/
obH6GMb7.

11Disponível em: https://bit.ly/2SfrzVh.

12Disponível em: https://bit.ly/2T7SENQ.

13Atentando que a base de dados compreende 
somente os contribuintes com rendimentos 
recebidos obrigados a declarar tal imposto, dei-
xando de fora parte da população brasileira.

14Trata-se de um medidor de concentração, que 
varia de zero a um, onde quanto mais perto de 
um mais concentrado essa variável é. Para saber 
mais ver: FARRIS, F. The Gini Index and measures 
of inequality. The American Mathematical Mon-
thly, 2010.

15Disponível em: https://bit.ly/2VzBxpU.

16Uma vez que a amostra da população decla-
rante não leva em consideração aqueles que 
são isentos do imposto de renda, dessa forma 
os coeficientes globais para a sociedade certa-
mente são maiores.

17Aliás, a concentração dos bens declarados ao 
IRPF em 2019 se revela maior do que as dos 
rendimentos, em particular no caso dos ativos 
financeiros – declarados a valores de mercado. 
A surpresa, porém, aparece mais uma vez em 
sua decomposição: o declarado em imóveis seja 
muito menos concentrado que a renda – talvez 
porque a maior parte de seu estoque esteja 
subvalorizada e seja uma forma de poupança 
predominante daqueles de menor renda.

18Esse efeito já tinha sido comentado em nos-
so artigo com CASTRO, K., Renúncia à razão, 
Conjuntura, dez. 2018 – em: https://bre.is/
ZxCwbRam: “A relação positiva entre renda e 
despesas médicas ocorre até faixa em torno 
de 15 salários mínimos, quando a relação se 
inverte. Ainda assim, a renúncia em proporção 
da renda total é muito baixa – irrisórios 0,14% 
no global do IRPF. Tal razão passa de 0,1% para 
quem ganha entre 5 e 7 salários, para o maior 
benefício proporcional de 0,34% para ganhos 
entre 15 e 30 salários, e fica abaixo da média 
para renda acima de 60 salários. Para os muito 
ou muitíssimo ricos, as deduções médicas têm 
pouca relevância em termos de renúncia, ao 
contrário da classe média que proporcional-
mente mais se beneficia dessa dedução”. 

19Não custa relembrar que os de maior ren-
da também optam e de forma expressiva por 
declarar o IRPF pelo modelo simplificado: em 
2017, era usado por no mínimo um quarto dos 
que ganhavam mais de 40 salários mínimos – 
aliás, na faixa mais alta, acima de 320 salários, 
34,4% dos declarantes abriram mão de fazer os 
descontos disponíveis apenas no regime com-
pleto – ver detalhes em nosso artigo Reforma 
tributária: começando pelo fio, na Conjuntura, 
set. 2019 – em: https://bre.is/uK4S7pkM.
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A grande recessão brasileira começou 

no segundo trimestre de 2014 e ter-

minou no quarto trimestre de 2016, 

com o produto per capita diminuindo 

9% nesse período. Em 2017, 2018 e 

2019 a taxa de crescimento do PIB 

está em torno de 1%, considerando-

se as previsões para 2019. A taxa de 

capacidade ociosa da economia bra-

sileira é estimada em cerca de 3%, 

podendo variar de acordo com as me-

todologias adotadas para sua mensu-

ração. O produto potencial cresce a 

uma taxa que deve estar no intervalo 

entre 2 e 3% ao ano. Como explicar 

a lentidão na recuperação da recessão 

de 2014-2016?

Uma das causas da grande reces-

são foi a política monetária contra-

cionista que começou em abril de 

2013 para trazer a taxa de inflação 

para um dígito. O Copom aumen-

tou a taxa de juros que atingiu seu 

pico de 14,25% ao ano em julho de 

2015. Ela se manteve neste patamar 

e começou a ser reduzida em outu-

bro de 2016, quando foi fixada em 

14% ao ano. 

Em fevereiro deste ano o Copom 

continuou com a política expan-

sionista e reduziu a taxa Selic para 

4,25%. A estimativa de mercado 

para a taxa de inflação nos próximos 

12 meses é de 3,2%. Logo, a taxa 

de juros real está um pouco acima 

de 1% ao ano, inferior, portanto, à 

taxa de juros natural de 2% ao ano. 

A política monetária expansionista, 

em situações normais, como indicam 

os livros-textos, conduz a economia 

ao pleno emprego, acabando com a 

capacidade ociosa, colocando-a na 

trajetória do crescimento do produ-

to potencial.

As projeções de mercado do fi-

nal do ano passado indicavam um 

crescimento da economia para 2020 

entre 2,5 e 3,0% ao ano. Os dois 

canais de funcionamento da políti-

ca monetária são o hiato da taxa de 

juros e o hiato da taxa de câmbio, 

as diferenças entre seus valores re-

ais e seus valores de longo prazo, 

denominadas de taxas naturais. No 

caso do câmbio quando os juros di-

minuem a taxa de câmbio aumenta 

estimulando as exportações e deses-

timulando as importações.

O cenário descrito nos parágra-

fos anteriores funciona quando não 

A lentidão da recuperação da 
recessão de 2014-2016 é um 

quebra-cabeça?

Fernando de Holanda Barbosa
Professor da EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)
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existe desequilíbrio fiscal. Uma ou-

tra causa da grande recessão foi a 

crise fiscal produzida pelos governos 

do PT. Desde 2015 o Brasil tem défi-

cit primário, quando anteriormente 

tinha um superávit primário próxi-

mo de 3% do PIB. O déficit primário 

deve continuar em 2020. A estraté-

gia gradual adotada no governo Te-

mer, e continuada pelo governo Bol-

sonaro, foi a introdução de um teto 

para os gastos, acoplada com refor-

mas que irão permitir o ajuste fiscal 

pelo corte dos gastos ao invés de 

aumento da carga tributária. A pri-

meira reforma, a da Previdência, foi 

aprovada no ano passado, e outras 

reformas deverão ser submetidas ao 

Congresso no primeiro semestre de 

2020. Essa estratégia torna factível 

um ajuste fiscal futuro, permitindo 

a sustentabilidade da dívida pública. 

O mercado já precificou o ajuste fis-

cal futuro e reduziu o risco país, que 

está num patamar próximo daqueles 

países que não têm crise fiscal, como 

é o caso do Chile.

Todavia, a estratégia de ajuste 

gradual implica uma política fiscal 

contracionista nos próximos anos. 

Usando uma imagem simples: a polí-

tica monetária controla o acelerador 

e a política fiscal comanda o freio. 

Em termos de potência, acredito que 

a política monetária fará com que o 

automóvel ande, mas o freio afetará 

a velocidade do mesmo.

Keynes enfatizou que o ambiente 

dos negócios pode afetar a decisão 

dos empresários em investir. Ele usa-

va uma expressão em inglês, animal 

spirits, que é difícil traduzir para o 

português, para exprimir essa ideia. 

O estilo beligerante do presiden-

te Bolsonaro, que certamente afeta 

membros de sua equipe, não contri-

bui para que os empresários, sejam 

brasileiros ou estrangeiros, tenham 

confiança nas regras do jogo. Ade-

mais, o casamento de uma equipe 

econômica liberal com um político 

conservador é interpretado como 

um casamento de conveniência, que 

poderá, repentinamente, terminar 

em divórcio. 

Por último, cabe lembrar, que o 

acaso pode contribuir para a lenti-

dão da recuperação da grande re-

cessão de 2014-2016 neste ano de 

2020. O coronavírus que se origi-

nou na China vai não somente afe-

tar nossas exportações para aquele 

país, mas, também, para outros 

mercados, como consequência da 

desaceleração na atividade econô-

mica mundial.  

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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JUSTIÇA

Em 23 de janeiro passado, a Comis-
são de Fiscalização e Controle da 
Câmara dos Deputados anunciou 
que examinaria o Projeto de Lei no 
5.325/2019, que tem por objetivo al-
terar a Lei no 9.427/96 (que institui 
a Aneel) para proibir expressamente 
as distribuidoras de energia de inclu-
írem no valor da tarifa cobrada do 
usuário/consumidor as perdas não 
técnicas de energia elétrica.1 As per-
das não técnicas ou comerciais são 
aquelas que estão associadas à ges-
tão comercial da distribuição, como 
as que decorrem, por exemplo, de 
furto de energia ou erros de medi-
ção. Pelo regime atual, as perdas não 
técnicas são em parte repassadas à 
tarifa cobrada dos consumidores. O 
cálculo do percentual dessas perdas 
é definido pela Aneel em regulamen-
to próprio.2

Segundo exposição de motivos 
dessa iniciativa legislativa, as perdas 
não técnicas representam 10,7% das 
receitas das distribuidoras da Re-
gião Norte, de onde o parlamentar, 
autor da proposta, é originário (se-
nador Zequinha Marinho, do Pará). 

grau de autonomia para determinar 
o conteúdo de suas normas regu-
latórias. Algumas leis que criam 
agências costumam ter essa nature-
za. Por exemplo, ao editar a Lei no 
11.182/2005, o Congresso atribuiu 
competência para a Anac regular e 
fiscalizar serviços aéreos de manei-
ra bastante ampla, sem definir pa-
râmetros e condições para exercício 
desta regulação. Em alguns casos, 
o Congresso pode inclusive articu-
lar-se para ampliar as competên-
cias originariamente atribuídas às 
agências reguladoras. O Projeto de 
Lei no 2.734/2011, atualmente em 
trâmite na Câmara dos Deputados, 
tem por objetivo ampliar as compe-
tências da ANS para que passe a re-
gular as atividades dos prestadores 
de serviços médicos e hospitalares 
de saúde suplementar.6

A outorga de competências am-
plas é exceção, e não a regra. Muito 
mais comuns são as iniciativas legis-
lativas que condicionam o exercício 
da atividade regulatória a certos 
parâmetros ou condições legais. A 
Lei no 10.742/03, por exemplo, es-

O Congresso Nacional e a  
frágil autonomia das  
agências reguladoras  

Sérgio Guerra
Diretor e professor titular de Direito Administrativo da 

FGV Direito Rio

Natasha Salinas
Professora do Programa de Pós-graduação (Mestrado 
e Doutorado) em Direito da Regulação e do curso de 

graduação em Direito da FGV Direito Rio

O objetivo da proposta é, portanto, 
diminuir o preço da tarifa paga pelos 
usuários da Região Norte do país.

Iniciativas legislativas como 
esta são comuns no âmbito do 
Congresso Nacional. Estudo3 rea-
lizado pelo projeto Regulação em 
Números,4 da FGV Direito Rio, 
pesquisou a tramitação na Câma-
ra dos Deputados, de 1996, ano da 
criação das agências, até 2017, de 
689 iniciativas legislativas sobre 
agências reguladoras. Mais de dois 
terços desta produção teve por ob-
jetivo criar, ampliar, modificar ou 
reduzir parâmetros para o exercí-
cio de competências normativas e 
fiscalizatórias das agências. 

Ao analisarmos o conteúdo das 
iniciativas legislativas que tratam 
especificamente da outorga de 
competências às agências regula-
doras, identificamos três padrões 
possíveis adotados pelo Congresso 
Nacional: outorga ampla, condi-
cionada e restrita.5

O Congresso Nacional outorga 
competências amplas às agências re-
guladoras quando lhes confere alto 
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tabelece parâmetros a serem obser-
vados pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED) 
na fixação e reajuste de preços de 
medicamentos. Esta lei estabelece 
índices para fixação de preços, de-
fine os custos que poderão ou não 
ser repassados ao consumidor, es-
tabelece a periodicidade de fixação 
destes ajustes, define as fontes de in-
formação que poderão ser utilizados 
para a determinação de preços etc. 
A proposta legislativa do senador 
Zequinha Marinho, ora comentada, 
pode também ser enquadrada nesta 
categoria, na medida que limita a 
competência de definição de tarifas 
atribuída à Aneel a uma condição 
específica: não incluir as perdas não 
técnicas no valor da tarifa cobrada 
do consumidor.

Por fim, a outorga restrita é aque-
la que limita consideravelmente a re-
flexividade administrativa da agên-
cia reguladora ao estabelecer, em seu 
lugar, a regra que deverá ser obser-
vada pelo agente econômico regula-
do. Neste caso, o Congresso Nacio-
nal substitui a agência na definição 
dessa regra. Observa-se, por exem-
plo, a Lei no 11.442/2007, que regu-
la o transporte autônomo de cargas. 
Nesta lei, definiu-se prazo máximo 
de cinco horas para carga e descarga 
do veículo de transporte rodoviário. 
Ultrapassado este período, o embar-
cador ou destinatário deverá pagar 
multa no valor de R$ 1,38 por tone-
lada/hora ou fração. A competência 
para definir as condições temporais 
de carga e descarga estabelecidas em 
lei poderiam ter sido outorgadas à 
ANTT. O Poder Legislativo optou, 
no entanto, por restringir conside-
ravelmente a competência da ANTT 
neste particular.

Há situações, ainda, em que o 
Poder Legislativo exerce sua ativi-
dade legislativa para garantir que 
determinada atividade ou conduta 
não venha a ser proibida ou restrin-
gida pelo órgão regulador. A Lei no 
13.454/17, que autorizou a produ-
ção, comercialização e consumo de 
anorexígenos – substâncias utiliza-
das na composição de remédios para 
emagrecimento – foi editada com este 
propósito. A produção e comerciali-
zação desses produtos era permitida 
no Brasil há décadas até que a Anvi-
sa editou, em outubro de 2011, uma 
norma restringindo o uso de sibutra-
mina e proibindo o uso das demais 
substâncias.7 A Lei no 13.454/2017 
foi editada, deste modo, para impe-
dir que a agência reguladora proíba8 
agentes regulados de produzirem as 
substâncias acima mencionadas. 

O que estudos empíricos como 
estes têm a demonstrar? Iniciativas 
legislativas que outorgam compe-
tências sob condições específicas 
ou que restringem o exercício das 
competências das agências variam 
conforme o setor regulado e não são 
estanques. À medida que um am-
biente regulatório se consolida, par-
lamentares buscam9 estratégias para 
limitar a reflexividade administrati-
va das agências de modo a alcançar 
objetivos pontuais. Esses pleitos ora 
visam atender às demandas dos con-
sumidores/usuários de serviços (e.g. 
o mencionado projeto de lei que visa 
proibir a inclusão das perdas não 
técnicas ao valor da tarifa), ora coin-
cidem com os interesses dos agentes 
econômicos regulados (e.g. a refe-
rida lei que autoriza a produção de 
anorexígenos). A produção legisla-

Fonte: Elaboração própria (base de dados Regulação em Números).
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tiva do Congresso Nacional, nesses 
termos, tem sido pendular, podendo, 
independentemente dos objetivos, 
aumentar a insegurança jurídica e 
enfraquecer o modelo de regulação 
por agências. 

1Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/
noticias/materias/2020/01/23/projeto-proibe-
que-despesa-com-furto-de-energia-seja-cobra-
da-do-consumidor>. Acesso em: 31 jan. 2020.

2Essas regras estão previstas no submódulo 
2.6 dos Procedimentos de Regulação Tarifária 
– PRORET.

3JORDÃO, Eduardo; MOLHANO, Leandro; SALI-
NAS, Natasha; SAMPAIO, Patrícia. A Produção Le-
gislativa do Congresso Nacional sobre Agências 

Reguladoras. Disponível em: <https://www12.
senado.leg.br/ril/edicoes/56/222/ril_v56_
n222_p75.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2020. Revista 
de Informação Legislativa, v. 56, n. 222, abr-jun., 
2019, p. 75-107.

4O “Regulação em Números” é um projeto ins-
titucional da FGV Direito Rio, que tem por ob-
jetivo desenvolver estudos empíricos sobre 
agências reguladoras federais. Desenvolvido no 
âmbito do Centro de Pesquisa em Direito e Eco-
nomia (CPDE) da FGV Direito Rio, o Regulação 
em Números atualmente desenvolve quatro 
frentes de pesquisa principais: (i) mecanismos 
de participação (audiências e consultas públi-
cas) das agências reguladoras federais; (ii) pro-
cesso administrativo normativo das agências; 
(iii) controle político/legislativo das agências 
reguladoras; (iv) controle judicial e externo das 
agências reguladoras.

5Cf. GUERRA, Sérgio; SALINAS, Natasha. Controle 
Político da Atividade Normativa das Agências 
Reguladoras. Revista de Direito Econômico e So-
cioambiental, v. 9, n. 3, 2018, p. 402-430. 

6Atualmente, apenas as operadoras de planos 
de saúde são diretamente reguladas pela ANS. 
A ANS regula apenas indiretamente os presta-
dores de serviços, ao estabelecer regras que as 
operadoras deverão observar ao se relaciona-
rem com estes prestadores.

7Resolução Anvisa n. 50, de 25 de setembro 
de 2014.

8O projeto de lei que deu origem a esta lei tinha 
inicialmente redação diversa. Seu texto original 
proibia a Anvisa de vetar a produção e comercia-
lização dos anorexígenos sibutramina, anfepra-
mona, femproporex e mazindol (BRASIL, 2011a).

9Isso não significa que os parlamentares são bem-
sucedidos na tentativa de controlar as agências re-
guladoras. No estudo que realizamos, verificamos 
que apenas 8,7% de todas as iniciativas legislativas 
foram transformadas em norma jurídica. As demais 
foram arquivadas ou seguem um curso lento de 
tramitação. Dois terços das leis aprovadas, por sua 
vez, foram iniciadas pelo Poder Executivo, e não 
pelo Congresso Nacional. Cf. JORDÃO et. all., op. cit. 

Fonte: Elaboração própria (base de dados Regulação em Números).
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Em tempos de ascensão de políticas 
nacionalistas, guerras comerciais e 
de enfraquecimento de organismos 
internacionais, a erupção do coro-
navírus veio para comprovar a in-
terdependência econômica mundial 
e a necessidade de cooperação inter-
nacional, não somente em tópicos 
como terrorismo e clima, mas tam-
bém em questões como segurança e 
saúde pública. 

Para o setor energético mundial, 
as consequências do espraiamento 
inicial do vírus já podem ser sentidas 
nos preços do petróleo no mercado 
internacional, que experimentaram, 
na primeira semana de março de 
2020, o sexto declínio semanal con-
secutivo, pressionado pela queda 
de demanda na China em meio ao 
surto. Pari passu, a Opep+, liderada 
pela Arábia Saudita, e pela Rússia, 
lutam para encontrar uma posição 
unificada sobre como conter a que-
da nos preços.

Adicionalmente, para o mercado 
de gás natural, o surto de coronavírus 
desestabilizou o mercado mundial 
diante da queda na demanda e das 
ameaças de importadores chineses de 
cancelarem até 70% das importações 
marítimas em fevereiro (2020). 

Sob esta perspectiva, este artigo 
busca avaliar a crise atual e seus pos-
síveis cenários consequentes para o 
mercado energético nacional e inter-
nacional, buscando chaves de com-
preensão para a posição brasileira 
no contexto petrolífero internacional 
face a este novo desafio. Busca de-
monstrar também como uma epide-
mia que eclodiu no interior da China 
pode afetar a vida de municípios bra-
sileiros produtores de petróleo.

O surto do coronavírus estourou 
em dezembro de 2019 em Wuhan, 
capital da província Hubei, na Chi-
na central. A cidade tem aproxima-
damente 11 milhões de habitantes e 
constitui um centro comercial e in-
dustrial importante. 

O vírus deixou isolados aproxi-
madamente 46 milhões de pessoas 
que habitam as cidades bloqueadas 
na província-foco da epidemia. De-
pois que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) colocou toda a China 
em estado de isolamento parcial do 
resto do mundo, boa parte do siste-
ma de transporte do país (voos, trens 
e transporte urbano e marítimo) foi 
interrompido. Governos de outros 
países anunciaram o fechamento de 
suas fronteiras com a China e outros 

A geopolítica do petróleo do 
coronavírus: exagero ou realidade?

Fernanda Delgado
Professora e coordenadora de  

pesquisa da FGV Energia

Najad Khouri 
Economista

Julio Pinguelli
Pesquisador da FGV Energia
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retiraram seus cidadãos, como foi o 
caso do governo brasileiro. 

Desde a eclosão do vírus até a pri-
meira semana de março, já existiram 
mais de 160 mil casos de contami-
nação fora da China, com pacientes 
confirmados em mais de 62 países. 
A maioria deles está na Ásia, mas 
existem casos confirmados em todo 
o mundo na Oceania. Entretanto, Fi-
lipinas, Estados Unidos e Itália já di-
vulgaram mortes fora da China. No 
Brasil, foi confirmada a existência 
de um paciente vindo da Itália, da 
região da Lombardia, que testou po-
sitivo para o coronavírus. Além dele, 
outras 30 pessoas que tiveram con-
tato com ele estão em quarentena, 
aos cuidados do governo brasileiro. 

Ainda é cedo para afirmar as 
consequências econômicas do sur-
to, mas alguns números têm sido 
divulgados pelas mídias nacionais e 
internacionais, calculados a partir 
das restrições no transporte público 
e nas viagens aéreas na China, assim 
como nas quarentenas e prolonga-
mentos de feriados estabelecidos no 
país (ver tabela).

Em um momento em que a eco-
nomia chinesa já está desacelerando 
no meio de uma guerra comercial 
com os Estados Unidos há uma pre-
ocupação crescente de que o efeito 

do vírus na segunda maior economia 
do mundo possa levar a um impac-
to econômico global. Certamente a 
desaceleração da economia chinesa 
deve causar interrupções nas cadeias 
de suprimentos globais de importa-
ções e exportações, o que deve refletir 
diretamente nos preços das commo-
dities, como é o caso do petróleo e do 
minério de ferro que o Brasil expor-
ta, e de outros metais como é o caso 
do cobre e do chumbo, por exemplo. 
Consequentemente uma redução do 
PIB da China em 2020 deve afetar 
diretamente o Brasil, em se tratando 
de dois grandes parceiros comerciais 

com balanças altamente imbricadas 
(figura 1). No mercado brasileiro, por 
exemplo, maior comprador de peças 
e componentes eletrônicos da China 
– as exportações chinesas de peças e 
equipamentos no segmento eletroele-
trônico respondem por mais de 10% 
da produção global desses produtos 
–, já houve paralisação da produção 
de equipamentos como celulares, ta-
blets, TVs, consoles de videogame e 
outros por falta dos componentes 
que são fabricados na China.

E não é só o mercado de eletrô-
nicos no Brasil que é afetado por 
esta crise. As principais commodi-
ties mundiais, como a soja e a carne, 
têm sofrido impacto nos preços no 
curto prazo. A soja representa 30% 
de tudo que é exportado pelo Brasil 
à China, seguido do petróleo, com 
24% e minério de ferro, com 21%. O 
impacto na balança comercial brasi-
leira poderá sofrer impacto negativo 
na sua previsão de crescimento, que 
hoje é de US$ 37,4 bilhões.

No mercado de petróleo, a previ-
são de queda de demanda da China 
deve refletir em projeções baixistas 
em torno de 300 mil barris por dia 
em 2020. Esta queda está puxando 
os preços da commodity para baixo 
(figura 2). A cotação de Brent caiu 
em média USD 10 por barril, desde 
o início do surto, ou seja, 20% em 
relação a janeiro de 2020.

Considerando que o mundo pro-
duz 100 milhões de barris por dia 
há uma transferência direta de apro-
ximadamente US$ 1 bilhão/dia dos 
produtores para os consumidores. 
Em relação às exportações mundiais, 
que são da ordem de 40 milhões de 
barris por dia,2 a transferência de 
recursos dos países exportadores, 
países em desenvolvimento, para os 

No mercado de petróleo, 

a previsão de queda de 

demanda da China deve 

refletir em projeções 

baixistas em torno de  

300 mil barris por dia  

em 2020

Fonte: Elaboração própria.

Infectados Mais de 90.000 pessoas

Mortes confirmadas 3.110 pessoas

Projeção de redução do PIB chinês 1o trimestre 2020 0,8%

Projeção de redução do PIB chinês 2o trimestre 2020 0,2%

Contratos de GNL revogados até fevereiro de 2020 14

Menor preço histórico do GNL1 no mercado asiático US$ 2,95/MMBTU

Redução da demanda de óleo cru mundial 3%

Redução da demanda de óleo cru na China 25%
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importadores, países desenvolvidos, 
gira em torno de US$ 400 milhões 
diários e pode pressionar o orçamen-
to dos governos aumentando o desi-
quilíbrio ou transformando o equi-
líbrio em déficit fiscal. Dependendo 
da duração da epidemia, os efeitos 
podem ser ainda mais graves. 

Visando conter a tendência de bai-
xa dos preços, a proposta de recomen-
dação de alargar os cortes de produ-
ção do Comitê Técnico da Opep, que 
se reuniu no início de fevereiro (2020) 
em Viena, pressionou por um corte 
drástico de produção durante o surto. 
Entretanto a proposta não obteve o 
efeito desejável. O ministro de Petró-
leo russo, Alexander Novak, que lide-
ra os 10 produtores não Opep preferiu 
esperar até a próxima reunião no iní-
cio de março. A aliança entre os dois 
grupos possui entendimentos para li-
mitar a produção visando estabilizar 
os preços do petróleo e restaurar o 
equilíbrio face ao excesso de oferta ou 
de redução da demanda.

A política de gerenciar o merca-
do por meio de corte voluntário de 
produção se iniciou em setembro de 
2016 quando os países membros da 
Opep concluíram um acordo abran-
gente na Argélia para reduzir a pro-
dução da organização em 700 mil 
barris por dia. O acordo foi para 

fazer frente à queda dos preços que 
tinham chegado a USD 30 por barril 
e que se iniciou em 2014. A Arábia 
Saudita havia praticado uma agres-
siva política de captação de market 
share e abolido as cotas de produção 
da organização que giravam em tor-
no de 33 milhões de barris por dia. O 
acordo ganhou força com a adesão 
da Rússia e dos outros produtores 
não Opep em novembro do mesmo 
ano. Desde então o acordo tem sido 
renovado semestralmente, atualmen-
te o corte de produção equivale a 1,7 
milhão de barris por dia.

Especula-se que ambas as hipó-
teses de solucionar o impasse e im-
pulsionar as cotações do petróleo 
seriam conduzir a Arábia Saudita a 
uma redução individual entre 0,5 a 
um milhão de barris por dia na sua 
oferta, que ficaria em vigor até a cri-
se ser superada. Entretanto, sempre 
foi uma prerrogativa do reino não 
tomar nenhuma atitude individual 
de corte de produção.

O Brasil atualmente exporta em 
torno de um milhão de barris por dia 
de petróleo. Portanto o efeito recai 
diretamente no caixa dos exporta-
dores e na conta-corrente nacional. 
A diminuição da entrada de divisas 
no país representa algo em torno de 
USD 100 milhões por dia, e pode 
afetar o câmbio também. Nova-
mente, ainda é cedo para conclusões 
mais contundentes sobre os efeitos 
econômicos futuros.

Dessa exportação brasileira de 
petróleo, quase 50% se destina à 
China e a percepção de redução de 
compra por parte do país asiático 
deve levar a Petrobras a buscar ou-
tros mercados alternativos para o 
petróleo brasileiro. A Índia possui 
um parque sofisticado de refino e 
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Figura 1 Participação da China nas  
exportações brasileiras

Fonte: Ministério da Economia.
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está na mira de aproximação políti-
ca e econômica com o Brasil, espe-
cialmente depois da recém-visita do 
presidente Bolsonaro e assinatura 
de vários acordos bilaterais. Portan-
to, o Brasil pode sair ganhando ao 
diversificar sua carteira de importa-
dores e não colocando todos os seus 
ovos em uma cesta apenas. Outros 
mercados-alvo podem ser Coreia do 
Sul e Japão.

Adicionalmente, o efeito também é 
negativo para os estados e municípios 
que recebem royalties e participações 
especiais, além de recolherem ICMS, 
cujos efeitos sentirão o impacto cor-
respondente de aproximadamente 
USD 10 por barril por dia.3

Segundo algumas estimativas, o 
impacto do coronavírus persistirá ao 
longo de fevereiro e março de 2020, 
e diminuirá gradualmente em junho 
de 2020. Por isso ainda é cedo para 
avaliar o quão prejudicial é a epide-
mia para a economia global e, por-

tanto, para a demanda de petróleo e 
quanto tempo realmente durará.

É fato que os contratos futuros 
do petróleo recuaram devido à fra-
ca demanda chinesa após a eclosão 
do surto, enquanto os operado-
res esperavam para ver se a Rús-
sia se juntará a outros produtores 
na busca por cortes adicionais na 
produção. A próxima reunião da 
Opep deve definir os níveis dos 
cortes para gerenciar o mercado de 
petróleo, e a pauta deve ganhar um 
fator imprevisível. As negociações 
entre Rússia e Arábia Saudita de-
vem incluir um novo fator. Além 
de assuntos normalmente elabora-
dos, como é no caso de níveis de 
produção, consumo, estoques, e 
assuntos geoestratégicos, guerras 
e sanções, a reunião deve abordar 
o fator coronavírus, tornando um 
novo acordo ainda mais complexo 
de ser negociado. Certamente é um 
novo desafio para Opep+.

Diante desse cenário inusitado e 
desafiador para o mercado de pe-
tróleo mundial, qualquer previsão 
do que acontecerá com os preços 
das principais commodities interna-
cionais, destacadamente o petróleo, 
é puro exercício de futurologia. O 
que se pode dizer, com certeza, é que 
haverá uma tentativa por parte da 
Opep+ para que os preços se man-
tenham em níveis balanceados, de 
forma a não desequilibrar as balan-
ças comerciais dos principais países 
produtores. Além disso, nesse mo-
mento, lidar com uma crise de saúde 
pública, onde a imprevisibilidade é 
o fator preponderante, qualquer es-
pirro pode, literalmente, derrubar a 
economia mundial.  

1Gás Natural Liquefeito.

2BP Statistical Review, 2018.

3Para além do desconto referente às característi-
cas físico-químicas em relação ao óleo marcador.
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Figura 2 Preços futuros do petróleo – dólares por barril 

Fonte: EIA, 2020.
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Logo nos primeiros dias de janeiro 

de 2020, a população da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ) foi surpreendida por uma 

crise no abastecimento de água. Os 

usuários alegaram alteração na co-

loração, no sabor e um forte odor 

na água distribuída pela Compa-

nhia Estadual de Águas e Esgotos 

(Cedae). Segundo a empresa, essas 

alterações se deram pela presença de 

uma substância orgânica na água, a 

geosmina. A Cedae e os especialistas 

do setor afirmam que essa substância 

não confere toxicidade à água, não 

apresentando riscos à saúde.1 Apesar 

disso, a água distribuída pela empre-

sa não se classifica como potável por 

desrespeitar o padrão organoléptico2 

de gosto e odor exigido pela Portaria 

de Consolidação no 5 de 28/9/2017 

do Ministério da Saúde. 

Nesse contexto, a Agência Re-

guladora de Energia e Saneamento 

Básico do Estado do Rio (Agener-

sa) abriu processo regulatório para 

acompanhar os procedimentos ado-

tados pela empresa no que tange ao 

restabelecimento do abastecimento 

de água em condições adequadas na 

RMRJ. Ainda, a companhia está su-

jeita à cobrança de multa por parte 

da Agenersa caso fique comprova-

da a ocorrência de falha nos proce-

dimentos da empresa que tenham 

comprometido a qualidade da água 

fornecida e colocado em risco a saú-

de dos usuários.

Embora a crise no abastecimento 

de água da RMRJ tenha atingido a 

população repentinamente, não se 

pode dizer que essa foi uma “tragé-

dia” totalmente desavisada; há dé-

cadas se reconhece que o sistema de 

abastecimento de água da região é 

frágil e que em grande medida isso 

se deve à poluição dos rios afluen-

tes ao Guandu, principal manancial 

da região. Essa poluição é reflexo 

dos baixíssimos índices de coleta e 

tratamento de esgotos verificados 

nos municípios que circundam os 

afluentes ao Guandu, conforme a 

figura 1 apresenta. 

Crise na Cedae: 
como chegou até aqui?

Juliana Smiderle

Pesquisadora do FGV CERI

Morganna Capodeferro 

Pesquisadora do FGV CERI 

Isadora Tardin

Pesquisadora do FGV CERI
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nor investimento per capita, isto é, 

por usuário com acesso ao serviço de 

abastecimento de água.

O baixo investimento per capita 

se reflete na evolução dos índices 

de coleta e tratamento de esgotos 

(figura 3 e figura 4, respectivamen-

Na prática, a ETA Guandu vem 

tratando esgoto e não água. A fim 

de entender o que pode explicar 

essa situação, foi realizada uma 

análise de benchmarking com três 

das companhias estaduais de sa-

neamento tidas como referência – 

companhia de São Paulo (Sabesp), 

de Minas Gerais (Copasa) e do 

Paraná (Sanepar) – em termos de 

acesso a esses serviços. Essas com-

panhias foram selecionadas como 

benchmark pois, por serem listadas 

na bolsa, atendem às exigências mí-

nimas de governança corporativa, 

o que se retrata em maior eficiência 

na prestação dos serviços. 

Confrontando os investimentos 

realizados pelas três companhias de 

benchmarking e o montante investi-

do pela Cedae, é possível notar uma 

discrepância (figura 2). À exceção 

de quatro anos (2001, 2003, 2014 

e 2016), a Cedae apresentou o me-

É possível notar  

que, a partir de 2012, 

a expansão da coleta 

dos esgotos estabilizou, 

experimentando  

queda nos três  

últimos anos

te), que se mostrou menos célere 

comparativamente às demais com-

panhias avaliadas. No caso da Ce-

dae, esses índices em muitos anos 

sequer evoluíram. É possível notar 

que, a partir de 2012, a expansão 

da coleta dos esgotos estabilizou, 

experimentando queda nos três 

últimos anos. Algo similar ocor-

reu com o índice de tratamento de 

esgotos, que se manteve estável a 

partir de 2010, apresentando leve 

queda no último ano. Com base 

nesses dados, os investimentos 

aparentemente não foram suficien-

tes para fazer frente à necessidade 

de expansão. 

Ademais, é curioso perceber que, 

apesar dos baixos índices de investi-

mentos mantidos pela Cedae, a tari-

fa média praticada pela companhia 

tem sido historicamente mais alta 

do que a cobrada pelas demais em-

presas analisadas, conforme infor-

mações do SNIS. Ainda que se en-

tenda que a arrecadação via tarifa 

não se destine apenas à realização 

de investimentos, sendo também 

necessária à recuperação de custos e 

à remuneração do capital, e que ha-

jam diferenças na estrutura de cus-

tos das companhias, tarifas elevadas 

não acompanhadas pela entrega do 

serviço de qualidade são um forte 

indicativo de ineficiência tanto da 

prestação dos serviços quanto da 

atuação do ente regulador.

Nesse contexto, vale ressaltar que 

a Cedae é a única das empresas ana-

lisadas que ainda não passou pelo 

processo de revisão tarifária,3 o que 

possivelmente explica a existência 

de tarifas elevadas sem a respectiva 

Figura 1 Panorama dos serviços de saneamento nos 
municípios que circundam os afluentes do rio Guandu

Fonte: SNIS (2018). *Não há informação sobre o tratamento de esgotos em Japeri.
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bre o Patrimônio Líquido (ROE)5 

muito aquém das outras três com-

panhias (figura 5). Este indicador 

é calculado dividindo-se o lucro 

líquido da empresa pelo seu patri-

mônio líquido, revelando, então, o 

quanto de lucro líquido foi gerado 

pela companhia com o dinheiro in-

vestido pelos acionistas. Ou seja, 

analisa a capacidade que uma em-

presa tem para gerar valor para o 

negócio e para os investidores, a 

partir dos recursos que a própria 

empresa possui. Como o estado do 

Rio de Janeiro é o acionista majo-

ritário da Cedae, a utilização do 

ROE é um bom indicativo de como 

o dinheiro investido pelo estado 

está rendendo.6

Assim, além de aparentemente a 

Cedae não estar investindo o sufi-

ciente (figura 2), seja pelo motivo 

que for, o que está sendo investido 

também não está sendo realizado 

de forma eficiente, pois: (i) sob a 

ótica do usuário (população), não 

está sendo acompanhado por me-

lhoras nos índices de coleta e trata-

mento de esgoto (figura 3 e figura 

4); e (ii) sob a ótica da empresa/

acionista, os investimentos não es-

tão dando um retorno satisfatório 

(figura 5).

A crise vivida pela RMRJ evi-

dencia a complementariedade exis-

tente entre os serviços de água e 

esgoto. De nada adianta expandir 

o abastecimento de água em total 

detrimento da coleta e tratamento 

de esgotos, já que existe uma cir-

cularidade no processo na medi-

da em que o corpo receptor, que 

recebe os esgotos in natura, serve 

Figura 2 Total de investimentos realizados por pessoa com 
acesso ao serviço de abastecimento de água (R$/hab)

Fonte: SNIS. *Valores em R$ de dezembro/2018, ajustados pelo IPCA. 
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Figura 3 Evolução do índice de atendimento urbano do 
serviço de coleta de esgoto (% da população urbana)

Cedae – RJ Copasa – MG Sabesp – SP Sanepar – PR
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Fonte: SNIS. 

qualidade da prestação dos serviços. 

A tímida atuação da regulação é evi-

denciada também em estudo elabo-

rado pelo FGV CERI, que mostra 

que apenas 2% dos contratos de 

prestação de serviços firmados entre 

Cedae e municípios possuem me-

tas bem definidas. Sabesp e Copasa 

apresentam valores maiores: 83% e 

22%, respectivamente.4

O benckmarking revela também 

que a Cedae teve um Retorno so-
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longo prazo. A razão de ter che-

gado a esse ponto permeia a falta 

de incentivos dados à Cedae para 

realização de investimentos neces-

sários/estratégicos. A companhia 

historicamente investiu menos por 

usuário conectado à rede do que as 

companhias de benchmark, tendo 

o montante investido se mostra-

do pouco efetivo em termos de 

expansão dos serviços de coleta e 

tratamento de esgotos. Fica clara 

a necessidade de fortalecimento da 

regulação dos serviços de sanea-

mento prestados pela Cedae, bem 

como a urgente “injeção” de efici-

ência na própria companhia.  

1Para mais detalhes ver https://ufrj.br/sites/
default/fi les/img-noticia/2020/01/nota_
tecnica_-_caso_cedae.pdf

2Entende-se por padrão organoléptico o con-
junto de parâmetros caracterizados por provo-
car estímulos sensoriais que afetam a aceitação 
para consumo humano, mas que não necessa-
riamente implicam risco à saúde. 

3De acordo com o Decreto no 43.928/2012, 
o início da atuação da Agenersa como regu-
ladora da Cedae seria em 2015. Nesse ano, o 
Decreto no 45.344/2015 determinou que a 
primeira revisão tarifária da companhia deve-
ria ocorrer em 2020.

4Veja o estudo “Análise dos contratos de 
programa” desenvolvido pelo FGV CERI, 
https://ceri.fgv.br/publicacoes/research-
teaser-55-dos-contratos-firmados-entre-
companhias-estaduais-de-saneamento

5O ROE é calculado dividindo-se o lucro líquido 
da empresa pelo seu patrimônio líquido, reve-
lando, então, o quanto de lucro líquido foi ge-
rado pela companhia com o dinheiro investido 
pelos acionistas.

6O ideal seria calcular o rendimento de acordo 
com a base de remuneração regulatória, mas, na 
ausência dessa informação, utilizou-se o ROE. O 
uso do ROE como indicador de rentabilidade tam-
bém se justifica pelo fato de que como no caso da 
Cedae o índice de dívida líquida por patrimônio 
líquido é baixo (SNIS, 2018) – o menor se compa-
rado as outras três empresas – o capital investido 
pelos acionistas (próprio) é similar ao capital total 
investido (próprio, mais o de terceiros).

Figura 4 Evolução do tratamento de esgotos  
(% de esgoto gerado)

Cedae – RJ Copasa – MG Sabesp – SP Sanepar – PR
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Fonte: SNIS. 

Figura 5 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)*

Fonte: SNIS. *A figura expõe o ROE a partir de 2007pois entre 2001 e 2006 esse resultado foi negativo.  
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de manancial para abastecimento 

de água. Isso demonstra como o 

benefício coletivo que emerge da 

prestação adequada dos serviços 

de esgotamento sanitário impacta 

o benefício individual do acesso à 

água potável. 

Dado o exposto, é possível 

afirmar, novamente, que a crise 

hídrica da RMRJ não foi exata-

mente surpreendente. A popula-

ção hoje se encontra desabastecida 

e com uma conta alta a ser paga 

para que o problema se resolva no 
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Taxas de juros baixas e avanços regulatórios no 
mercado de crédito abriram um novo horizonte para o 
setor imobiliário. Concretizá-lo, entretanto, dependerá 
de uma recuperação mais robusta e disseminada da 
economia, do emprego e da renda

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Da sensação atravessada com mais um ano 

de atividade econômica morna, confirmada 

pelo IBGE no início de março ao oficializar 

o PIB brasileiro de 2019 em 1,1%, o setor da 

construção emergiu com alívio. Retardatário 

na saída da recessão, conseguiu cravar seu 

primeiro resultado azul depois de cinco anos 

de retração. O setor cresceu 1,6%, mesmo 

após ter registrado uma queda livre de 2,5% 

no último trimestre do ano em relação ao 

trimestre anterior.

O destaque na construção foi o segmen-

to imobiliário, que conseguiu aumentar as 

vendas e lançamentos mesmo com diversos 

reveses sofridos pelo programa Minha Casa 

Minha Vida (MCMV). Além de interrupções 

nas contratações causadas pelo represamen-

to de recursos do orçamento da União para 

as faixas 1,5 e 2 do programa, uma combi-

Sair do papel



M a rço  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 9 

CAPA CONSTRUÇÃO

nação entre mudanças na legislação 

do FGTS e indefinições sobre a nova 

versão do MCMV que o governo 

pretende lançar alimentou especula-

ções sobre o futuro do programa e 

impasse nas incorporadoras quanto 

ao ritmo de lançamento de novos 

projetos. “Nossa previsão era de 

que a construção civil alcançasse um 

crescimento de 2%, mas foi frustra-

da pela habitação de interesse social, 

onde reside 90% do déficit habita-

cional do país”, reiterou José Carlos 

Martins, presidente da Câmara Bra-

sileira da Indústria da Construção 

(Cbic), ao comentar o PIB de 2019.

Mesmo com essas dificuldades, o 

segmento residencial fechou o ano 

com alta de 15,45% em lançamen-

tos e de 9,7% nas vendas de imóveis 

novos, de acordo aos Indicadores 

Imobiliários Nacionais da Cbic/Se-

nai, que analisam dados de 90 mu-

nicípios brasileiros entre capitais e 

regiões metropolitanas. Tal reação 

foi fruto da combinação de taxas 

de juros baixíssimas para o históri-

co brasileiro e avanços regulatórios 

(ver box pág. 46), que juntos abri-

ram caminho a uma oferta de crédi-

to maior e mais barata. “Em 2019 a 

redução da Selic finalmente chegou 

mais forte no crédito imobiliário e 

o mercado mudou significativamen-

te. Ainda não alcançamos o pico de 

R$ 155 bilhões verificado em 2014, 

mas o crescimento de 37% conside-

rando apenas o financiamento com 

recursos da poupança aponta a uma 

expansão expressiva”, diz Ana Ma-

ria Castelo, coordenadora de Proje-

tos da Construção do FGV IBRE.  

Isso tem levado empresários e 

analistas a considerar cenários em 

que, com a economia sinalizando 

estabilidade no longo prazo, se im-

pulsione uma transformação desse 

mercado, com diversificação de fon-

tes de recurso – hoje concentradas no 

FGTS e na poupança –, de indexa-

dores – que vaiam além da TR, per-

mitindo a securitização de carteiras e 

mais crédito –, e modalidades de cré-

dito, possibilitando um crescimento 

vigoroso. Hoje, a participação desse 

crédito no PIB brasileiro é de 9,3%. 

Em países com taxas de juros bai-

xas há mais tempo, esse percentual 

é bem maior: 25% no Chile, 46% 

em Portugal, e 53% nos Estados 

Unidos, para citar alguns exemplos. 

No Chile e Estados Unidos, a maior 

parte do crédito é concedida a taxas 

fixas, ressaltam os pesquisadores 

Claudia Magalhães Eloy e Henrique 

Bottura Paiva, no blog do Projeto do 

Observatório Brasileiro do Crédito 

Habitacional (Poch). No Brasil, ope-

rações a taxas fixas existem desde 

2006, mas hoje ainda representam 

menos de 1% do total. “Diversi-

ficação é fundamental, com 
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mais concorrência entre os bancos. 

Para que isso aconteça precisamos 

garantir o equilíbrio macroeconômi-

co com reformas, segurança jurídica 

das garantias imobiliárias, para a 

qual já temos um arcabouço forte”, 

afirmou Cristiane Magalhães Teixei-

ra Portela, presidente da Associação 

de Entidades de Crédito Imobiliário e 

Poupança (Abecip), em evento sobre 

crédito imobiliário promovido pela 

Cbic em fevereiro.

E não é só. Ana, do IBRE, lembra 

que o salto de demanda registrado em 

2019 ainda é muito concentrado em 

São Paulo – onde o aumento de lan-

çamentos foi de 49,6% –, e nas classes 

média e alta. “A atual conjuntura tem 

gerado uma ansiedade grande nesse 

grupo, acostumado a aplicar em renda 

fixa e que agora precisa arriscar outras 

alternativas em busca de rentabilidade. 

Nesse sentido, o imóvel é identificado 

como um ativo interessante, ainda 

mais em condições melhores de fi-

nanciamento”, afirma, estimando que 

esse comportamento ainda poderá dar 

fôlego ao mercado por mais dois anos. 

Paiva corrobora o diagnóstico da pes-

quisadora, ressaltando que sem a re-

tomada do crescimento, do emprego 

e da renda, “pode-se suspeitar que o 

incremento de vendas, restrito a certas 

regiões, seja motivado mais pela rea-

locação de ativos do que um sinal de 

retomada de fato”.

Ana lembra que a Sondagem da 

Construção de fevereiro já apontou 

uma calibragem no ânimo do merca-

do. “Na parte das expectativas, a Son-

dagem aponta uma recuada depois de 

duas altas em dezembro e janeiro”, 

conta. “Além disso, no segmento de 

edificações, o índice de situação atu-

al começou a reagir, mas ainda está 

aquém da neutralidade, por falta de 

espraiamento dessa expansão. Caso 

contrário, teria subido mais fortemen-

te”, diz. Ana afirma que as empresas 

mantêm uma percepção positiva, mas 

que foi decantada com a avaliação, 

entre outros fatores, das perspectivas 

de crescimento da economia para este 

ano, que passam a ser revisadas para 

baixo. “Há um ciclo contratado, mas 

as condições ainda não estão dadas 

para a continuidade desse movimen-

to”, avalia. 

Nesse diagnóstico, a economista 

soma o peso da expectativa sobre a 

definição da política habitacional que 

dará conta do déficit entre a cama-

da de mais baixa renda, bem como 

a sustentabilidade do FGTS, cujo 

Redução do custo do dinheiro
Juros futuros (%)

Fonte: Abecip. 
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orçamento para este ano se manteve 

igual ao de 2019, da ordem de R$ 57 

bilhões, depois das reformas promo-

vidas no ano passado aumentando 

a disponibilidade para saque. E cujo 

equilíbrio pode mudar ainda mais, 

caso vingue a intenção do governo, 

sinalizada no início de março, de per-

mitir a antecipação de resgates em até 

três anos para operações de crédito.   

“Temos uma parcela grande da po-

pulação que precisa de financiamento 

em condições especiais. Mesmo que o 

setor bancário fora do MCMV esteja 

com taxas similares, eles vão financiar 

a baixa renda?”, questiona. “Dentro 

da equipe econômica do governo hoje 

há quem defenda tornar o FGTS um 

fundo financeiro, de capitalização. 

Mas não podemos prescindir dele”, 

reforça. A pesquisadora do IBRE lem-

bra que o nível de crédito como pro-

porção do PIB que o Brasil tem hoje é 

resultado de um salto dado a partir de 

meados dos anos 2000, quando este 

representava pouco menos de 2%, e 

que seguir com esse avanço requer 

mais do que novos desenhos para o 

sistema. “Para dar um novo salto, 

precisaremos sair da armadilha do 

baixo crescimento em que estamos 

presos hoje”, defende.

Tubo de ensaio
Enquanto sinais mais consistentes 

de retomada não se consolidam, os 

atores do mercado testam o poten-

cial e os limites desse novo cenário. 

Entre as construtoras habitacionais, 

a tendência é direcionar o foco a 

produtos financiados via poupan-

ça. Na Direcional, que em 2019 so-

mou R$ 1,5 bilhão em lançamentos 

dentro do MCMV, de um total de  

R$ 1,95 bilhão registrado pela cons-

trutora, a estratégia é explorar a ca-

mada de renda entre R$ 5 mil e R$ 

10 mil. “É uma classe que foi bas-

tante afetada durante o período de 

retração econômica, mas a redução 

da taxa de juros já foi suficiente para 

melhorar a capacidade de compra 

desse cliente”, diz Paulo Assis, dire-

tor comercial e de incorporação da 

construtora. Em 2019, a Direcional 

reduziu os lançamentos na faixa 1,5 

do MCMV para menos da metade, 

somando R$ 168 milhões, e ampliou 

o investimento nas faixas 2 e 3.

A MRV, por sua vez, buscou abrir 

várias frentes novas, especialmente 

após aumento de restrição à con-

cessão de crédito do FGTS e com as 

mudanças de regra do Fator Social 

determinadas no início do ano pas-

sado, que reduziram esse subsídio 

Fontes: CAIXA; B3. 
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e impactaram a incorporadora tan-

to na velocidade de vendas quanto 

na margem bruta, que fechou 2019 

quatro pontos percentuais inferior 

à de 2018. “Para esse público que 

perdeu capacidade de compra (com 

renda de 2 a 2,8 salários mínimos, 

enquadrado no topo da faixa 1,5 e o 

começo da faixa 2 do MCMV), lan-

çamos neste trimestre uma linha de 

produto financiado com poupança 

(Essencial), e estimamos que já neste 

ano ele represente 10% das vendas 

da MRV – com cerca de 5 mil uni-

dades – potencial de chegar a 20%”, 

diz Ricardo Paixão, diretor execu-

tivo de Finanças e Relações com os 

Investidores da MRV. 

A empresa voltou a operar den-

tro do SBPE no ano passado, depois 

de uma pausa iniciada em 2014. 

“Vivemos quatro anos com o FGTS 

como fonte de financiamento forte e 

a poupança sofrendo saques. Hoje o 

movimento é contrário, e decidimos 

voltar”, diz. No ano passado, a em-

presa também explorou esse funding 

nos primeiros empreendimentos 

voltados para locação residencial e 

posterior venda a fundos de investi-

mento imobiliário, da linha Luggo. 

E marcou seu processo de interna-

cionalização, com a compra da ame-

ricana AHS, que poderá resultar no 

lançamento de 3,5 mil unidades.

Já no sistema bancário, a Caixa 

apresenta a plataforma de testes mais 

variada. No ano passado, lançou a li-

nha IPCA mais juros, para as apostas 

por uma inflação mais comportada; 

e, em fevereiro, um produto de taxa 

fixa sem correção e juros entre 8% 

e 9,75% ao ano, para o público que 

acredita na propensão de flutuações 

mais fortes no futuro. “O ano passa-

do demonstrou que o setor consegue 

rapidamente responder aos estímulos 

de financiamento. Só a redução da 

taxa de juros trouxe mais de 4 mi-

lhões de clientes para dentro do sis-

tema. Precisamos estar preparados 

para dar mergulhos um pouco menos 

rasos em 2020”, afirmou Jair Luis 

Mahl, vice-presidente da Habitação 

da Caixa, em evento da Cbic. Para 

pessoa jurídica, o pool do banco tam-

pouco é pequeno: combina TJ com 

TR, IPCA e CDI. “O único alerta que 

damos é para o incorporador captar 

recursos à luz do seu ciclo financeiro 

operacional. Temos insistido nisso: 

Com queda nas taxas de juros, há potencial para crescer
Crédito imobiliário como % do PIB, países selecionados
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sobreviverá a um cenário de baixa 

taxa de juros. “Não será a primeira 

perda de rentabilidade que ela en-

frentará. O que torna este momento 

diferente dos demais é a perspectiva 

de que essa perda seja persistente”, 

diz Claudia, do Poch. Ela lembra 

que a Abecip projeta R$ 103 bi-

em que não se aventurem em crédito 

de curto prazo. Tampouco busquem 

solução aumentando preço. É impor-

tante primar pela adequação do se-

tor”, alertou. 

O crescimento dessas linhas de-

verá ser positivo, pois ao permitir 

a securitização alimenta um círculo 

virtuoso para o financiamento do 

mercado. Mas Ana lembra que o se-

tor começa a ingressar numa sofis-

ticação financeira que ainda é para 

um público limitado, enquanto a 

grande maioria da demanda poten-

cial são famílias de até seis salários 

mínimos e sem capacidade para 

assumir risco. “Para eles, FGTS e 

poupança ainda são os principais 

fundings. Considero que ainda o 

será por um longo tempo – e é pre-

ciso ter isso claro”, diz. 

O ponto de interrogação, nesse 

caso, é se a poupança – que nos úl-

timos 50 anos já sobreviveu a tes-

tes como o overnight e confisco, 

No Brasil, poupança é 

altamente concentrada: 

segundo o Banco Central, 

cerca de 57,9% do saldo 

das contas são detidos 

por apenas 5,21% dos 

depositantes

lhões em novos créditos ao longo 

de 2020, mas condicionado à pro-

jeção de crescimento do estoque de 

poupança para R$ 714 bilhões no 

final deste ano. Isso implicaria uma 

capitação líquida de R$ 28 bilhões, 

similar à de 2018 e 125% superior 

à de 2019. A premissa para esse cál-

culo foi de uma expansão de PIB de 

2,2%, com manutenção da Selic no 

nível de janeiro. “No curto prazo, o 

cenário internacional adverso pode 

atrair investidores de volta para a 

renda fixa, por aversão ao risco. 

Mas se a tendência é de uma curva 

de juros baixa, é preciso levar em 

consideração a baixa atratividade 

desse instrumento”, afirma. 

Claudia lembra que o funding 

alternativo hoje disponível no 

mercado ainda está em desenvol-

vimento, ganhando musculatura. 

“CRI e LIG tinham um estoque 

combinado de R$ 88,5 bilhões em 

janeiro. O LCI, que perdeu terreno 

Fonte: IBGE - Pnad Contínua. 
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especialmente em 2018, registrou 

estoque de R$ 139 bilhões no iní-

cio deste ano, enquanto a poupan-

ça somou R$ 647,2 bi”, enumera. 

Cristiane, da Abecip, lembra que, 

pelas regras vigentes, a poupança 

teria 55% do total de 65% dos de-

pósitos direcionados já investidos, 

restando uma margem de 10%. “O 

apetite continuará para explorá-

lo”, diz. Claudia, por sua vez, res-

salta que outras decisões de cunho 

discricionário poderiam colaborar 

para a manutenção da atratividade 

da poupança, como uma recalibra-

gem da rentabilidade desta em um 

percentual superior aos atuais 70% 

da Selic. Em artigo publicado no 

blog do Poch, Claudia recorda que 

os recursos de poupança no Brasil 

são altamente concentrados. “De 

acordo com o BC, cerca de 57,92% 

do saldo das contas de poupan-

ça são detidos por apenas 5,21% 

dos depositantes”, descreve. Essa 

não é uma tendência nova, mas a 

queda nos rendimentos nominais 

– com o cenário atual apontando 

para uma rentabilidade interior a 

3% em 12%, o que a faria perder 

até para o FGTS –, pressionaria os 

depositantes a buscar alternativas 

de investimento. 

“Nunca tivemos uma conjuntura 

tão positiva para pensar uma saída 

da dependência dos recursos da pou-

pança. E a redução da atratividade 

desta é uma questão estrutural. Daí a 

importância de buscar outras fontes 

de financiamento imobiliário, tanto 

da aquisição quanto da construção”, 

reforça Paulo Sergio Duailibi, do 

Santander Brasil. “Falar em finan-

ciamento em taxas pré, para incor-

poração, financiamentos em CDI e 

alguma coisa a Selic a 4,25% torna 

cada vez mais viável termos que fa-

lar disso cada vez mais fortemente.” 

O executivo reforça a mensagem de 

Ana, entretanto, de que uma substi-

tuição da poupança só deverá ser viá-

vel no longo prazo. “Mas temos que 

Conjuntura é positiva 

para se pensar em 

diversificação do 

financiamento 

habitacional no longo 

prazo. Mas é preciso 

recuperar a demanda
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FGV IBRE, estimava a criação de 

900 mil empregos com carteira as-

sinada em 2020, levando em conta 

uma expansão do PIB de 2,2% – 

que no IBRE foi revisada, em março, 

para 2%. “O viés para a revisão des-

Mesmo com percalços 

registrados em 2019, o 

Minha Casa Minha Vida 

representou 50,6% dos 

lançamentos e 45,3% 

das vendas de casas e 

apartamentos

aproveitar esse contexto para pensar 

o longo prazo, não agora pois não 

se pode esquecer a importância da 

poupança dentro do nosso contexto 

como importante fonte de recursos 

para o mercado imobiliário”, afirma. 

Outra mensagem reiterada por 

Duailibi no evento da Cbic foi a im-

portância da recuperação do mer-

cado de trabalho. “As condições de 

política monetária já estão dadas. 

Mas falta o emprego”, disse, lem-

brando que entre 2015 e 2017 foram 

fechados 2,9 milhões de empregos 

formais, e entre 2018 e 2019 recu-

peramos apenas 1,2 milhão. “Preci-

samos recuperar o que falta e gerar 

confiança para que as pessoas tirem 

do papel o plano de fazer uma das 

maiores aquisições da vida, que é a 

casa própria”, diz. 

Até fevereiro, Daniel Duque, pes-

quisador da Economia Aplicada do 

sa estimativa também será de baixa, 

dada a relação do mercado de traba-

lho formal com a atividade econômi-

ca”, diz. O mesmo pode acontecer 

com a massa de rendimentos, cuja 

estimativa de crescimento era de 

2,2% no ano. “Neste caso, porém, é 

preciso ter cautela, pois a massa sa-

larial tem crescido significativamen-

te acima do PIB, com aumento da 

oferta de trabalho”, pondera. Esse 

panorama menos otimista também 

intefere nos arranjos da composição 

do mercado – em que convivem in-

termitentes, conta própria e infor-

mais –, podendo provocar efeitos 

negativos para os reajustes salariais 

no mercado formal. “Se olharmos 

as duas últimas divulgações da Pnad 

Contínua, veremos que a informali-

dade ainda está crescendo na mar-

gem, mesmo que em desaceleração”,  

completa Paiva.

Fonte: BCB / *= estimativa Abecip. 
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positiva”, afirmou, em evento, sem 

entretanto especificar nenhuma dire-

triz. “O Minha Casa Minha Vida é um 

programa para aquisição de imóvel e 

moradia não está limitada à aquisição, 

pode ser via locação, leasing, revitali-

zação de centros urbanos e lotes ur-

banizados, que podem ativar muito o 

mercado imobiliário e ajudar o Brasil 

a crescer”, diz. Para Paixão, da MRV, 

o importante é que se reduza a depen-

dência do governo, “retirando a parce-

la de 10% de subsídio do OGU”, que 

no ano passado foi a responsável pela 

retenção dos demais 90% dos desem-

bolsos do FGTS. “Uma redução do 

subsídio poderia ter como contrapar-

tida juros menores, o que faz todo o 

sentido no Brasil de hoje. Se tivermos 

juros altos e desemprego alto, não será 

possível avançar”, conclui.  

Avanço regulatório  

A busca pela formação de um arcabouço legal e regulatório que 

concilie segurança jurídica e flexibilidade é um passo fundamental 

para a ampliação do mercado de crédito imobiliário. Nesse campo, o 

Brasil tem contato com bons aportes, do teste de robustez da aliena-

ção fiduciária na recessão à nova lei do distrato imobiliário, em 2018, 

passando por regras como a que reduziu limite de valor de imóvel 

para fins de direcionamento, conferindo liberdade ampla às institui-

ções financeiras para definir o indexador de operações de crédito. 

“Isso abre um leque amplo de oportunidades: IPCA, prefixado, per-

centual do CDI, mas principalmente a possibilidade de se aproveitar 

o atual momento e eventualmente promover a aproximação com o 

mercado de capitais via securitização”, ressalta Otavio Ribeiro Dama-

sio, diretor de Regulação do Banco Central. “Da estabilidade macro ao 

fortalecimento do arcabouço legal, passando pela boa perspectiva 

que agora vemos para o crescimento de investidores institucionais, 

atendendo a uma mudança no perfil de demanda da sociedade, há 

um panorama muito positivo para atrair mais recursos para o setor.”

Em evento sobre crédito imobiliário promovido pela Cbic 

em fevereiro, Damasio destacou os principais temas na pauta 

do Banco Central que envolvem o mercado imobiliário. O pri-

meiro é o registro de recebíveis imobiliários, ideia defendida 

pelo setor inspirada nos recebíveis de cartão de crédito, visan-

do a atrair mais recursos especialmente para construtoras de 

menor porte. “Essa iniciativa com certeza terá sucesso e conse-

guirá alcançar três demandas atuais: dados, visibilidade desses 

dados e garantias”, afirmou.

Outro tema destacado por Damasio é uma reforma do regis-

tro de imóveis que garanta mais celeridade, redução de custo 

e segurança. “Estamos debatendo essa agenda com os cartórios 

de registro de imóveis, junto à Abecip e à Cbic. É um processo 

que também envolve um potencial de geração de informação 

de qualidade para subsidiar todos os negócios da construção ci-

vil”, explicou. No evento, o executivo também destacou o avanço 

do open banking, que poderá promover um melhor aproveita-

mento de dados do consumidor de produtos e serviços finan-

ceiros no geral, incluindo o crédito residencial. “Cabe desenvolver, 

fomentar a construção e fintechs que olhem para financiamento 

imobiliário e tragam soluções eficientes”, ressaltou.

Mais segurança
Regulamentação reduz distratos

Fonte: Abrainc. 
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Para Ana, todo esse contexto de 

persistência na baixa recuperação da 

economia valorizar a necessidade de 

não se descuidar de política habita-

cional. “Não podemos deixar que 

ela caminhe para o fim”, diz, lem-

brando que mesmo com os percalços 

de 2019, o MCMV ainda represen-

tou 50,6% dos lançamentos, 45,3% 

das vendas e 41,9% da oferta final 

total de casas e apartamentos. 

Jose Carlos Martins, presidente da 

Cbic, afirma otimismo quanto ao lan-

çamento da nova versão do MCMV. 

“Participamos de reuniões após a tro-

ca do ministro e nossa expectativa é 
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“É difícil prever como evoluirão 
os conflitos internos do 
governo argentino” 

Guillermo Rozenwurcel 
Economista, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e 

Técnicas (Conicet), professor titular da Universidade de Buenos Aires (UBA) e 

da Universidade Nacional de San Martín (Unsam)

O começo do ano foi marcado por dú-

vidas quanto à efetiva existência de 

um plano de ajuste fiscal do governo 

de Alberto Fernández, dado à falta de 

informações sobre o mesmo. Como o 

senhor avalia essa estratégia? 

Acho que o fato de o governo não 
ter divulgado sua política econômica 
tem várias causas. A primeira é a exis-
tência de um conflito interno dentro 
do governo e da coalizão oficialista, 
incluindo diferenças notórias entre 
a vice-presidente, Cristina Kirchner, 
e o presidente. De fato, uma das 
principais dúvidas do mercado é se 
o presidente terá ou não cacife para 
impor sua visão, mais moderada e 
realista. A segunda acho que vem 
de uma prudência do governo, que 
prefere não explicitar seus planos 
enquanto a negociação com os cre-
dores e o FMI não se encaminha pra 
valer. Outra questão é que o gover-
no vive um verdadeiro trade-off: se 
não anuncia plano, o setor privado 
acusa que não há plano; se divulga, 
 coloca-se em dúvida a consonância 

deste com os compromissos que te-
rão de ser assumidos com o FMI. 

Mas acho que essa estratégia já 
começou a prejudicar o governo. O 
argumento de que não faz sentido 
implementar determinadas políticas 
imediatamente pois é preciso saber 
como ficará a economia com a rene-
gociação da dívida não pode se sus-
tentar mais. Temas relacionados, por 
exemplo, à negociação de salários, 
ou a algum tipo de política de renda, 
poderiam ser implementados já, sob 
a promessa de ajustes caso haja uma 
mudança significativa no cenário. 

Como uma piora do cenário inter-

nacional, impulsionada pela evolu-

ção do coronavírus, poderia afetar a 

atividade econômica argentina?

Acho que, do ponto de vista da ati-
vidade, tudo vai depender do tempo 
que dure o pânico em torno do co-
ronavírus. Hoje o peso do comércio 
exterior na economia argentina é bai-
xo, nossas vendas são concentradas 
em produtos primários, basicamente 

alimentos, então considero que não 
haverá um impacto significativo. 

Para a Argentina, a principal fonte 
de um início de recuperação virá do 
consumo doméstico. E isso depende-
rá dos efeitos da política econômica 
sobre o salário real e a renda, como 
a dos aposentados. Por isso a para-
lisia da política econômica enquan-
to se define a questão da dívida tem 
impacto adverso. Não se pode mais 
adiar uma ação. 

E do ponto de vista da renegociação 

com o FMI? A atenção às implica-

ções do Covid-19 para a economia 

mundial poderia ajudar ou atrapa-

lhar o processo argentino?

Acho que não vai atrapalhar. O cor-
te de juros nos EUA, por exemplo, 
nos favorece. A grande pergunta que 
fica é se Fernández persistirá na ideia 
de renegociar de forma amigável ou 
não. Há sinais confusos da parte do 
governo. Paralelamente às conversas, 
há indícios de que o governo poderia 
endurecer sua posição. Por exemplo, a 
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insistência em manter o final de mar-
ço como prazo para a definição de 
um acordo é estranha, pois me parece 
difícil se chegar a um acordo em um 
prazo tão curto. O fato é que hoje é 
difícil prever como evoluirão os confli-
tos internos dentro do governo argen-
tino. Como disse, a coalizão oficialista 
é muito heterogênea, com os setores 
próximos à Cristina mais dispostos a 
radicalizar. A evolução desse processo 
depende de qual posição prevaleça.

Como avalia a reação do FMI depois 

das primeiras reuniões – com a de-

claração de que a dívida do país é 

insustentável, mas ao mesmo tem-

po indicando preocupação em cola-

borar para um acordo?

Um colapso das negociações seria um 
golpe duro para o Fundo, pelo fato 
de ele ter apoiado o governo de Ma-
cri com um empréstimo enorme, que 
por sua vez permitiu um crescimento 
explosivo da dívida. É difícil imaginar 
que eles deixem a Argentina cair em 
default, sem pagar seus compromis-
sos. Olhando para nossa economia, 
de forma objetiva, é evidente que 
existe pouca margem de flexibilida-
de, e o diagnóstico do governo de que 
não há fórmula para se chegar a um 
superávit de um dia para o outro, que 
o déficit argentino poderia ser zerado, 
de forma gradual, lá em 2023, é cor-
reto. Mas o que preocupa os credores 
é a credibilidade do compromisso do 
governo no futuro, pois a experiência 
argentina é de aceitar determinados 
compromissos e depois, por diferen-
tes razões que geram conflitos distri-
butivos, interrompe-se o ajuste. 

Há possibilidade de default? Há. 
Mas se isso acontecer será por erro 
na estratégia de renegociação, pois 
colocar o estoque da dívida em um 

patamar sustentável interessa tan-
to aos credores privados quanto ao 
Fundo e o governo. 

Como a população está avaliando 

esse processo?

As pesquisas de opinião revelam um 
cenário muito parecido ao das elei-
ções. O grande ponto a favor do go-
verno é que a fatia da sociedade que 
conserva uma expectativa favorável 
é a que tem maior poder de mobili-
zação. Isso faz com que o clima nas 
ruas seja de tranquilidade. Como 

também favorece o fato de que as 
primeiras medidas tomadas pelo 
governo, o plano de emergência, te-
nham sido aprovadas. Com isso, por 
exemplo, o governo conseguiu uma 
economia com aposentadorias, sina-
lizando preocupação com o fiscal. 
Por outro lado, medidas temporárias 
para congelar preços administrados 
e tabelar os de produtos essenciais, 
focando reduzir a inflação, abre uma 

perspectiva de negociação de reajus-
te de salários em níveis menores do 
que os observados no ano passado. 

Que pontos considera fundamen-

tais que o governo defenda em seu 

plano de ajuste fiscal?

Não espero grandes medidas. Posso 
parecer pouco ambicioso, mas hoje 
praticamente dois terços do orçamen-
to argentino estão predeterminados, 
há pouca margem de ação. Temos 
um problema sério na previdência, 
mas qualquer reforma só trará alívio 
no médio/longo prazo. Eu já ficaria 
feliz se o governo conseguisse colocar 
as despesas correntes não financeiras 
evoluindo abaixo do PIB nominal. 

Uma dúvida importante é como 
atingir a melhora gradual do resul-
tado primário reduzindo a carga tri-
butária do setor privado, pois haverá 
pouco espaço para isso. Seria muito 
bom se o governo conseguisse apro-
var alguma lei modificando a compo-
sição da tributação, tornando-a mais 
eficiente do que o modelo vigente. 

Pelo que vimos até agora, parece-
me que o foco do presidente é razoá-
vel. Uma tentativa de ajuste forte im-
plicaria o fracasso de qualquer plano. 
E, obviamente, uma política monetá-
ria “populista” de estimular a ativida-
de via corte de juros também seria ca-
tastrófica. Já tivemos uma sinalização 
nesse sentido este ano, que avalio in-
consistente em relação à política fiscal, 
mas que de alguma forma é reflexo 
do conflito interno que já mencionei. 
Pode-se discutir se os passos do go-
verno estão corretos, e também reco-
nhecer algumas falhas de implementa-
ção, fruto da falta de coordenação na 
transição dos governos. De qualquer 
forma, torço para que se construa um 
caminho bem-sucedido. 

O que preocupa os 

credores é a credibilidade 

do compromisso do 

governo ano futuro, pois 

a experiência argentina é 

aceitar compromissos e 

depois interrompê-los
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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 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

2020 Jan. 114,785 215,513 214,794 191,133 167,034 141,383 195,780 191,768 238,928

*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 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

2020 Jan. 1.105,945 705,933 1.409,586 675,661

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 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

2020 Jan. 220,063 201,434 218,733 195,914 367,280 237,636

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 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

2020 Jan. 742,998 751,820 811,249 825,952 779,766 762,733 775,581

*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 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

2020 Jan. 118,184 181,359 207,804 165,279 199,528 198,781

*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 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

2020 Jan. 168,062 87,473 179,913 145,322 139,558 181,273

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 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

2020 Jan. 594,240 546,323 538,017 616,019 758,635 1.013,883 1.130,999 426,268 247,957

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 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

2020 Jan. 116,532 219,778 56,011 295,155 467,967 533,712 - 379,823
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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 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

2020 Jan. 808,994 953,129 1.169,088 770,965 447,439 586,042 576,727 554,775 967,030

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 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

2020 Jan. 412,835 84,826 350,653 830,110 467,461 593,355 718,125 522,517 118,933

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 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

2020 Jan. 667,920 1.032,803 410,525 1.071,119 498,292 521,100 384,858 - 442,498

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 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

2020 Jan. 319,516 829,541 228,446 209,472 210,263 340,911 603,525
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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 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

2020 Jan. 654,337 559,613 819,215 301,620 766,190 770,678 765,676 537,498 118,119

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 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

2020 Jan. 552,133 518,847 692,774 202,345 619,559 814,734 471,193 686,556 108,966

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 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

2020 Jan. 303,883 295,671 317,343 316,781 303,046

NOTA: Informamos que os códigos dos índices de preços ao consumidor da FGV foram alterados a partir de janeiro de 2020.  A estrutura de ponderação dos índice foi atualizada com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
mais recente (2017/2018). A exemplo de revisões anteriores do índice, fez-se novamente o maior número possível de encadeamentos de séries, tanto de produtos como de grupos. Os grupos Produtos Farmacêuticos e Material para 
Pintura foram descontinuados. Essa revisão de pesos é feita periodicamente para que o índice reflita da maneira mais fiel possível os hábitos de consumo das famílias. A Nota Técnica referente à essa revisão está armazenada no 
Portal IBRE –  https://portalibre.fgv.br/
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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 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

2020 Jan. 865,675 605,330 1.220,000 720,796 563,112 926,038

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 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

2020 Jan. 754,587 747,135 757,449 755,613 1.064,753 550,070

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 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

2020 Jan. 837,711 683,324 1.018,617 850,391 590,829 1.202,195 800,055 533,404 1.187,878 756,361 603,437 952,380

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 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

2020 Jan. 779,766 1.044,016 590,719 774,343 790,773 779,411 779,766

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 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

2020 Jan. 431,383 304,658 525,889 183,384 1.044,016 603,581 589,803 582,275

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 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

2020 Jan. 779,766 590,719 470,048 516,373 570,669 448,795 480,052 431,453 449,003 388,925

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 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

2020 Jan. 409,141 184,410 335,226 432,666 389,044 463,159 156,621 158,807
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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 Ago. 554,929 670,713 859,669 499,799 1.029,747 448,956 523,755

Set. 556,864 670,680 883,168 507,909 1.058,571 449,759 523,959

Out. 558,731 670,947 898,285 513,677 1.065,471 451,042 527,100

Nov. 558,922 677,509 893,685 513,066 1.071,278 451,331 528,520

Dez. 561,272 675,989 898,176 515,305 1.079,882 451,789 529,871

2020 Jan. 565,615 682,495 907,343 518,017 1.097,073 452,398 530,895

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 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

2020 Jan. 318,870 352,222 330,872 239,086 314,665 313,466 267,059 309,504 682,819
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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 29/02/2020.
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

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.

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 645,589 – 0,96 -0,42 654,338 – 1,07 -0,52 689,344 – -0,74 -2,52 706,729 – 5,01 4,25

2018                

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

2020                

Jan. 751,820 0,09 0,09 7,72 762,733 0,48 0,48 7,81 825,952 -0,13 -0,13 9,70 779,766 0,38 0,38 4,04
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. 4A partir de Janeiro/2012 índices calculados pela nova estrutura de ponderação/classificação (POF 2008/2009) dos 
produtos e serviços e pesos regionais atualizados. Os indicadores IPC-BR-DI Bens Comercializáveis e IPC-BR-DI Bens Não Comercializáveis não foram disponibilizados até o fechamento desta edição. Fontes:  FGV IBRE e IBGE.

Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC-BR -DI (FGV) INPC (IBGE)4 IPCA (IBGE)4

Índice1

(Base: Ago. 

94 = 100)

Variação (%)

Bens 

Comer-

cializáveis

Bens Não  

Comercializáveis
Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%) Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%)

Total
Tarifas 

Públicas

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices (Base: Ago. 94 = 100)1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

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 537,700 – 3,78 3,23 387,717 736,560 930,899 5.002,44 – 2,97 2,07 4.848,31 – 3,45 2,95

2018               

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

2020               

Jan. 594,240 0,59 0,59 4,13 – – – 5.460,19 0,19 0,19 4,30 5.331,42 0,21 0,21 4,19
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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).

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 – – – – –

 94,16 94,23 92,16 96,70 80,17

 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

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

 106,5 106,5 108,2 104,2 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

 102,7 102,9 102,0 103,2 82,3

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

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

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

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

 92,5 92,6 90,7 95,0 74,4

    

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

 99,3 100,5 100,3 98,4 75,2

 102,8 101,4 101,2 104,3 75,1

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

 101,3 100,2 99,7 102,9 75,9

 98,5 98,2 93,7 103,5 75,6

 100,8 99,6 97,5 104,0 75,1

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

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

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

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

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

    

 94,6 97,7 96,4 93,3 72,7

 97,6 98,2 99,3 96,0 74,1

 98,0 97,1 98,0 98,2 73,6

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

 97,7 96,6 97,7 97,7 74,8

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

 96,2 95,1 92,9 99,9 74,9

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

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

 95,6 95,4 95,7 95,9 77,5

 95,1 96,9 97,1 93,3 77,3

 95,3 99,4 100,3 90,2 76,0

    

 97,5 100,9 99,8 95,2 74,0

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 483,489 – 3,00 2,27 – 425,07 434,88

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

2020       

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

Maio 0,86 -2,24 90,10 86,10 8,49 -0,60 103,50 101,30

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

Jul. 1,15 -0,93 92,10 87,30 7,41 2,23 104,40 100,20

Ago. 1,54 -0,13 96,70 87,00 6,73 3,59 104,20 99,60

Set. 1,66 0,45 93,00 87,50 6,16 4,67 102,30 100,10

Out. 2,06 1,62 95,10 87,80 5,76 5,76 104,20 100,10

Nov. 2,30 2,13 90,60 88,50 5,32 5,47 100,50 101,00

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,30 4,53 4,53 101,70 99,00

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,20 -0,20 3,41 101,70 102,90

Fev. 3,77 2,90 77,30 89,00 -2,77 2,42 88,00 97,80

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,30 -2,75 1,45 96,50 100,80

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,90 -2,38 0,84 95,30 100,50

Maio 1,98 2,94 84,40 80,00 -1,76 0,43 104,10 101,70

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,20 -1,46 -0,09 102,50 101,80

Jul. 2,46 3,24 95,80 90,00 -1,08 -0,28 105,50 100,90

Ago. 2,33 3,02 98,20 89,10 -0,94 -0,48 104,20 99,70

Set. 1,76 2,57 90,70 86,80 -0,99 -0,75 100,90 98,50

Out. 1,65 2,15 95,80 87,20 -0,64 -0,74 106,70 102,30

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,50 -0,45 -0,71 102,00 102,50

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,00 0,01 0,01 106,80 104,20

2019        

Jan. -2,07 0,40 80,60 87,30 1,38 0,14 103,10 104,40

Fev. 0,06 0,44 79,10 87,90 -3,58 -0,11 79,80 88,80

Mar. -2,07 -0,13 81,00 86,70 -6,88 -0,95 83,60 86,60

Abr. -2,50 -1,11 83,30 87,00 -10,85 -2,66 73,60 78,70

Maio -0,43 0,04 90,90 86,90 -12,11 -4,15 86,70 84,60

Jun. -1,40 -0,72 85,80 86,40 -12,55 -5,39 87,50 86,90

Jul. -1,57 -1,29 93,40 86,10 -11,97 -6,24 96,30 91,80

Ago. -1,64 -1,62 96,20 87,10 -10,64 -6,40 102,30 97,70

Set. -1,32 -1,31 91,70 87,30 -9,75 -6,51 98,20 95,80

Out. -1,06 -1,27 96,90 88,20 -9,49 -7,35 98,90 94,60

Nov. -1,12 -1,32 87,90 86,70 -9,48 -8,26 92,40 93,00

Dez. -1,14 -1,14 77,00 86,10 -9,73 -9,73 93,70 91,70
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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 88,66 69,08 125,48 88,83 67,86 74,50 57,00 84,53 58,95 83,98

2003 0,09 – 80,34 80,42 94,03 73,23 120,79 86,80 65,18 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

2004 8,59 – 87,24 86,95 96,91 84,81 131,88 89,09 68,67 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,45 95,29 84,38 130,28 90,10 73,38 87,35 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,65 97,97 85,63 130,76 91,71 78,71 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,87 104,59 101,28 132,81 94,38 82,71 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,57 107,66 109,58 128,04 94,84 82,79 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,72 89,01 79,55 119,75 94,07 88,70 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,88 105,92 124,78 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 98,52 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,80 99,93 100,25 99,90 100,02 99,81 99,97 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,10 104,09 100,24 106,61 98,11 99,42 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,66 92,72 98,18 93,58 108,96 99,47 98,37 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,98 84,90 83,90 79,46 102,51 94,48 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,54 74,14 75,63 94,17 91,51 100,10 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Maio -0,20 -2,50 88,40 84,20 82,10 76,60 80,80 87,20 90,40 103,40 76,10 91,90 79,70 93,80

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

Jul. 0,30 -1,40 90,60 85,60 81,90 75,20 82,00 88,50 91,90 102,20 73,80 95,30 72,30 96,90

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

Set. 1,05 -0,16 91,80 86,50 83,40 76,60 80,00 94,30 94,00 104,00 75,50 94,40 81,50 99,20

Out. 1,56 1,05 94,00 86,60 85,30 74,90 81,60 91,50 97,30 103,40 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,40 87,70 76,90 81,00 91,00 94,40 105,90 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,90 91,80 81,10 83,10 87,60 95,20 110,80 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,10 88,70 84,10 81,60 87,30 96,10 108,70 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,60 87,50 79,60 78,50 84,70 93,40 108,90 70,50 77,00 76,10 80,60

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

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,10 87,10 76,90 78,20 91,70 94,70 107,80 79,30 85,90 86,10 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 83,00 72,90 75,40 94,60 78,30 93,30 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,60 79,20 77,30 95,60 103,00 111,00 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,30 85,90 80,60 80,00 97,90 105,00 112,40 79,20 98,50 84,70 98,20

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

Set. 2,16 3,08 89,50 86,00 90,40 74,70 79,10 89,20 86,00 111,00 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 85,80 87,70 79,20 79,50 88,90 92,90 110,90 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 85,90 87,60 76,80 78,00 88,90 91,30 109,90 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,00 87,50 78,80 73,40 88,30 92,50 107,30 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,90 86,70 77,60 77,30 88,40 97,30 104,60 63,50 82,70 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,70 86,70 78,30 77,60 92,50 98,30 105,70 75,40 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,30 86,10 78,00 75,80 89,70 97,80 106,30 73,50 80,90 76,50 85,50

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,40 87,40 85,00 80,40 88,10 101,60 106,70 79,40 81,10 86,90 89,50

Maio 1,35 0,65 91,40 86,80 87,50 83,20 77,60 91,20 96,90 106,60 86,20 90,10 90,70 95,20

Jun. 0,28 -0,03 85,50 86,00 86,00 76,20 76,60 91,30 98,20 99,40 76,60 87,20 73,30 89,50

Jul. -0,02 -0,56 93,10 85,60 85,30 82,10 75,80 91,80 94,10 102,20 84,10 93,40 85,90 99,70

Ago. -0,32 -0,93 95,40 86,00 84,40 80,00 77,10 95,00 90,90 104,10 85,80 96,20 91,00 102,30

Set. -0,10 -0,58 90,90 86,70 83,60 78,80 78,90 94,40 95,10 103,10 79,80 91,50 84,80 99,30

Out. 0,17 -0,39 96,70 87,70 80,90 80,00 77,90 92,10 96,90 105,80 86,10 94,20 97,90 108,00

Nov. 0,09 -0,31 87,30 86,30 79,80 78,40 78,80 93,70 98,10 103,50 77,30 85,70 83,80 99,00

Dez. 0,14 0,14 74,90 85,80 78,30 72,90 79,30 97,60 98,20 104,20 59,60 77,70 63,30 85,40
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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

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 18.002 16.388 1.614 -9.046 -1.785 -2.841 -7.272 12 34 -9.075 -63

Fev. 67,26 56,15 15.737 12.622 3.116 -3.334 317 -2.355 -3.680 29 15 -4.082 -763

Mar. 69,21 56,46 17.429 13.133 4.296 -2.664 1.481 -2.348 -4.294 149 50 -2.150 464

Abr. 69,77 56,14 19.282 13.629 5.653 -1.910 1.829 -3.296 -3.864 125 29 -2.429 -548

Maio 71,27 56,22 20.592 14.968 5.624 -1.385 1.753 -3.264 -3.434 295 17 -2.304 -936

Jun. 67,45 53,53 18.406 13.029 5.377 -2.659 1.164 -3.550 -3.876 52 4 -2.605 51

Jul. 66,18 52,56 20.151 17.759 2.391 -9.160 -1.542 -3.226 -7.700 81 73 -9.393 -305

Ago. 70,79 54,48 19.670 15.570 4.100 -2.675 1.130 -2.452 -4.054 249 68 -3.490 -884

Set. 72,26 55,12 20.298 16.495 3.803 -2.739 570 -2.666 -3.450 141 25 -3.207 -494

Out. 71,52 53,88 19.577 17.027 2.550 -6.507 -1.691 -3.525 -4.821 6 18 -5.385 1.103

Nov. 72,84 54,88 17.737 14.172 3.565 -2.033 842 -2.080 -2.916 40 17 -2.565 -548

Dez. 70,32 53,40 18.503 12.556 5.947 -5.340 1.574 -3.537 -6.699 -216 22 -5.364 -45

Acum. Ano 69,76 55,03 225.384 177.348 48.036 -49.452 5.643 -35.139 -56.059 964 369 -52.050 -2.968

2020             

 Jan. 70,79 54,91 14.440 16.175 -1.735 -11.879 -5.222 -2.659 -6.766 108 59 -12.028 -207
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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           

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

Dez. 11,0 55,1 61,9 2.340 2.197 1.442 904 3.758 5.977 1.711 216.262
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