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Carta do IBRE
6 A dificuldade de o auxílio emergencial  

chegar a quem precisa

Incluir os cidadãos elegíveis 

velozmente no auxilio 

emergencial de R$ 600,00 será  

um grande desafio. Os registros 

do MEI e das contribuições do 

INSS, que já fazem parte do 

arsenal do programa, poderão 

ajudar, mas não são bases de dados desenhadas para 

dar suporte a programas sociais, como o Cadastro Único. 

Assim, é de se esperar que o governo tenha muita 

dificuldade na tarefa de operacionalizar o  

auxílio emergencial.

Ponto de Vista
10 Vivendo com o vírus

Há sinais de que em alguns lugares na China, em que a vida 

tinha voltado próximo ao normal, já se cancelam sessões 

de cinema, por exemplo, devido ao receio de uma segunda 

onda da epidemia. Parece claro que, enquanto não surgir 

um remédio ou vacina mais definitiva para o vírus, a vida 

não retornará 100% ao normal.

Entrevista
12 Não há projeto de longo prazo para o pais

Mauro Benevides Filho, deputado 

federal (PDT-CE) e coordenador do 

programa econômico do candidato 

à Presidência, Ciro Gomes, diz que o 

governo não tem nenhum plano de 

longo prazo para o país, tanto no 

plano econômico quanto no social, 

e se o presidente Jair Bolsonaro não encarar a gravidade 

da pandemia do coronavírus, o país mergulhará em uma 

recessão difícil de mensurar. 

Macroeconomia    
34 A falsa dicotomia e o papel do Estado 

Há um ponto que tem aparecido 

nos debates sobre a escolha 

entre o isolamento social, com 

a brutal queda do nível de 

atividade, versus o relaxamento 

do isolamento e a pretensa 

melhoria nos indicadores do 

nível de atividade. Parece não haver escolha, a não ser 

o isolamento, já que não temos estrutura sofisticada de 

tecnologia e comunicação para monitorar a população, 

como estão fazendo alguns países asiáticos.  

A quantificação do valor de uma vida comparada à 

perda no nível de atividade, que alguns chegam a 

sugerir no debate, é eticamente injustificável.

Capa |  Covid-19
36 Como traçar horizontes e guiar o Brasil em  

meio à pandemia

Em 26 de fevereiro, ele foi 

confirmado oficialmente no 

Brasil,  através de um passageiro 

vindo da Itália. De lá para cá, o 

quadro só piorou, o que deve 

se manter por algum tempo. 

Para os pesquisadores do IBRE, 

responsáveis por traçar tendências macroeconômicas 

que são o farol para tomadores de decisão de qualquer 

ordem, o mês de março foi como navegar à deriva. 

Estamos sob um nível de incerteza sem parâmetros. 

Ninguém, nesse momento, pode garantir quanto e de 

que forma a economia brasileira será impactada.
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A velocidade de propagação e 
contaminação do coronavírus 
torna qualquer informação al-
tamente perecível. No Brasil, 
onde a disseminação começou 

há pouco mais de um mês, muitos exercícios estão sen-
do feitos sobre os impactos da pandemia sobre o país, 
com base no que ocorreu no resto do mundo, já que 
não há dados sobre os efeitos em países em desenvol-
vimento, onde as condições de moradia, aglomerados 
populacionais, saneamento básico, desigualdade social, 
mobilidade urbana e estrutura hospitalar, são crônicos. 
Certamente, os efeitos no Brasil podem ser bem mais 
severos devido às condições adversas.

Para piorar ainda mais esse quadro tenebroso, o 
presidente tem incentivado o fim da quarentena, reco-
mendada pelos especialistas e que vem sendo seguida 
mundo afora.

Além das mortes inevitáveis e da desorganização da 
economia, parece inevitável que um novo mundo emer-
girá depois que o vírus for controlado, através de uma 
vacina que os cientistas buscam em todo o mundo.

Dentro desse cenário, mesmo os economistas libe-
rais passaram a defender com ênfase uma participação 
mais eficaz do governo federal para combater a pande-
mia. Embora o governo central tenha tomado algumas 
medidas, o que se observa é uma queda de braço com 
os governadores que tomaram a frente em ações, como 
o isolamento, única forma de reduzir a disseminação 

do vírus, segundo especialistas e recomendação da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS).

Se não bastasse a perda de vidas e a desorganização 
do sistema produtivo, fake news pululam nas redes so-
ciais sobre a necessidade do isolamento e a iminência 
de forte desabastecimento, gerando mais incerteza e 
pânico à população, já confinada em suas residências.

Milhões de pessoas perderão seus empregos com a 
forte recessão que vai sacudir o mundo. No Brasil, dada 
a grande informalidade da economia, fazer chegar renda 
a essas pessoas é bastante complexo, pela inexistência de 
um cadastro abrangente e dificuldades que o dinheiro, no 
caso o voucher de R$ 600,00 aprovado pelo Congresso, 
chegue nas mãos de quem realmente precisa (ver Carta do 
IBRE). Por aqui, qualquer cenário que for traçado para a 
economia corre o risco de virar pó no dia seguinte. 

Nos resta obedecer as orientações dos especialistas, 
ficar em casa, e torcer para que o pico da pandemia 
arrefeça ou seja controlado, como ocorreu na China e 
outros países asiáticos. 

Nossa matéria de capa mostra o esforço dos pesqui-
sadores do IBRE em avaliar, dentro desse cenário de 
altíssima incerteza, os impactos dessa pandemia sobre 
as pessoas e o país.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor
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O Senado federal aprovou em 30 de 

março um benefício social temporá-

rio de R$ 600. O objetivo é ajudar 

trabalhadores informais que perde-

rão renda com a paralisação de di-

versos tipos de atividade econômica 

devido à quarentena imposta para 

reduzir o contágio da Covid-19. 

Um dia depois, o Senado estendeu a 

abrangência do auxílio emergencial, 

incluindo nominalmente 19 catego-

rias, como diaristas, caminhoneiros, 

pescadores, baianas de acarajés e 

entregadores de aplicativos, e dando 

direito a duas cotas do benefício não 

só a mulheres que chefiam famílias 

sozinhas, mas também a homens na 

mesma situação.

Previsto inicialmente para durar 

três meses, com possibilidade de 

extensão por mais três, o auxílio 

emergencial deve representar um 

gasto adicional do governo federal 

de R$ 98 bilhões, alcançando cerca 

de 54 milhões de beneficiários, se-

gundo o presidente Jair Bolsonaro. 

Em função da pandemia, há 

inquestionável necessidade de se 

transferir renda para os trabalha-

dores informais neste momento. O 

que se observa é a disposição po-

lítica para abrir os cofres públicos 

para mitigar os efeitos da epidemia 

na vida de parte expressiva das 

principais vítimas da tragédia. O di-

fícil, como se verá adiante, é enten-

der como fazê-lo. O Brasil dispõe 

de um sistema de benefícios para 

cobrir os indivíduos sem renda e os 

trabalhadores informais que não 

contribuem para o sistema estatal. 

Por serem menos visíveis à máqui-

na pública, o esforço para localizá-

los é grande. Por isso, muitos aca-

bam não tendo acesso a programas 

do Estado brasileiro. Na verdade, 

a listagem mais abrangente dessa 

população está no Cadastro Único 

para Programas Sociais, conhecido 

como CadÚnico.

Ao conceber o modelo de trans-

ferência, terão direito ao novo 

auxílio emergencial os microem-

A dificuldade de o auxílio 
emergencial chegar a 
quem precisa

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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brasileiros entre os 40% mais po-

bres recebem o Bolsa Família, uni-

verso que inclui uma fatia muito 

grande dos trabalhadores infor-

mais mais pobres. Segundo decla-

rações do ministro da Cidadania, 

Onyx Lorenzoni, a transferência 

será iniciada com os beneficiários 

do Bolsa Família.

Em outra frente, há as famí-

lias do CadÚnico que não estão 

no Bolsa Família. O Cadastro tem 

um total de 29 milhões de famí-

lias, ou 76 milhões de pessoas. O 

CadÚnico é a base para a inclusão 

de participantes em 26 programas 

sociais federais, entre eles o Bolsa 

Família. Mas também inclui gru-

pos que não seriam contemplados 

com o auxílio emergencial, como 

os beneficiá rios de programas so-

ciais como o BPC, o Benefício de 

Prestação Continuada, que paga 

um salário mínimo mensal a idosos 

e deficientes pobres.

preendedores individuais (MEI), 

os contribuintes individuais do 

Regime Geral de Previdência So-

cial (RGPS) e os trabalhadores in-

formais de baixa renda. Os bene-

ficiários devem ser maiores de 18 

anos, não podem ter emprego for-

mal ativo e nem receber benefício 

previdenciário ou assistencial, com 

exceção do Bolsa Família. Para ser 

considerado de baixa renda, a pes-

soa precisa pertencer a uma família 

que esteja cadastrada no CadÚnico 

ou que atenda ao critério de elegi-

bilidade ao CadÚnico na data de 

20 de março de 2020: renda per ca-

pita igual ou inferior a R$ 522,50 

(meio salário mínimo); ou renda 

total familiar inferior a R$ 3.135 

(três salários mínimos). 

O programa, portanto, é muito 

ambicioso, mas como colocá-lo de 

pé em altíssima velocidade, chegan-

do a quem de fato precisa? Muitas 

vezes o debate público erroneamente 

ignora dificuldades operacionais re-

ais e relevantes na implantação de 

novos benefícios sociais.

Uma parte desse desafio será 

vencida com instrumentos que o 

governo já tem em mãos. Para co-

meçar, durante o trimestre de ação 

do programa, haverá majoração 

para R$ 600 do benefício daque-

les que recebem o Bolsa Família. 

Naturalmente, a própria estrutura 

de pagamento do programa será 

utilizada para pagar o auxílio. No 

caso, serão 14 milhões de famílias 

cobertas, que englobam aproxima-

damente 44 milhões de pessoas. 

Dados da Pnad Contínua sugerem 

que aproximadamente 90% dos 

Segundo o presidente 

Bolsonaro, o auxílio 

emergencial deve 

representar um gasto 

adicional de R$ 98 bi, 

alcançando cerca de 54 mi 

de beneficiários
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De acordo com o ministro, na 

sequência ao Bolsa Família de-

vem ser contempladas as demais 

famílias elegíveis que integram o  

CadÚnico. Uma forma fácil de in-

cluir os informais do CadÚnico, 

que fariam jus ao auxílio emergen-

cial e que não estejam no Bolsa Fa-

mília, seria simplesmente escalar a 

estrutura de pagamento do próprio 

Bolsa Família. Afinal, os integran-

tes do CadÚnico já têm sua renda, 

endereço e características familia-

res, sociais e profissionais acessí-

veis ao governo.

Em seguida, segundo o ministro 

Onyx, virão os MEI e os trabalhado-

res por conta própria que contribuem 

para o INSS e, por fim, os demais 

trabalhadores informais. Atingir este 

último grupo é o maior desafio! 

Segundo o ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes, há a ideia de 

utilizar cadastros de trabalhadores 

autônomos das prefeituras, como 

registros de ambulantes e taxistas, 

no esforço de chegar ao público-al-

vo do novo benefício. Entretanto, 

quando se sai do universo do Cad-

Único, o novo programa ingres-

sa em terreno mais pantanoso. A 

montagem e operacionalização de 

uma nova plataforma de progra-

ma social é tarefa complexa. Quem 

lida com programas sociais sabe da 

dificuldade e do tempo necessário 

para criar registros da população 

de renda modesta e educação de-

ficiente. Em se tratando da cons-

trução de um cadastro totalmente 

online voltado para esse público, é 

imprescindível pensar em estrutu-

ras robustas de prevenção a frau-

des. De posse de dados e documen-

tos das famílias de baixa renda, 

estelionatários podem, em tese, se 

cadastrar como terceiras pessoas 

e indicar contas bancárias em seu 

controle para receber os benefícios. 

Problemas como esse poderiam di-

ficultar que o dinheiro chegasse às 

famílias mais necessitadas. 

Uma das muitas ideias aventadas 

pelo governo, segundo matérias da 

imprensa, seria um credenciamento 

feito pelas próprias comunidades. 

Contudo, tal estratégia passa pelo 

risco de que a escolha dos benefi-

ciários seja capturada pelas elites 

locais, como tratado pela literatura 

acadêmica sobre este tipo de expe-

riência. No caso brasileiro, isso pode 

frequentemente significar milícias e 

traficantes. É difícil antecipar o que 

acontecerá. Seria um tiro no escuro. 

Adicionalmente, a descentralização 

desse trabalho para as comunidades 

requer alguma padronização dos 

Os integrantes do 

CadÚnico já têm  

sua renda, endereço  

e características  

familiares, sociais e 

profissionais acessíveis  

ao governo
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conceitos de rendimento e família, 

similarmente ao que já existe no ar-

cabouço do CadÚnico. Este cadastro 

padroniza conceitos de rendimento e 

de família em todo o país e capacita 

todos os municípios brasileiros para 

garantir que os critérios usados se-

jam os mesmos. Qualquer estrutu-

ra nova de cadastramento precisa 

prever esforço semelhante. Haveria 

tempo para isso? Certamente não.

Outro problema é que criar estru-

turas de auditoria e fiscalização para 

operar um benefício previsto para 

durar três meses é ineficaz. Com be-

nefícios de tão curta duração, os va-

lores individuais de eventuais fraudes 

tendem a ser muito baixos para en-

trarem no raio de ações de cobrança 

de valores pagos indevidamente. Esse 

fato, entretanto, não passará desper-

cebido pelas quadrilhas de  hackers 

e estelionatários especializadas em 

fraudar programas sociais.

A dificuldade, entretanto, como 

já mencionado acima, é que uma 

parcela considerável do público-al-

vo de trabalhadores informais a ser 

alcançada não está no CadÚnico. 

Estimativas de técnicos da área so-

cial apontam cerca de 20 milhões de 

pessoas, ou algo entre 15 milhões a 

30 milhões, o grupo populacional 

fora do CadÚnico e do mercado de 

trabalho formal. Esse é o contin-

gente que precisa “ser encontrado” 

pelo auxílio informal, o que signi-

fica um enorme desafio para um 

programa urgente e de curtíssimo 

prazo. Há estratégias concebíveis, 

mas que exigem um enorme e mui-

to bem coordenado esforço, para 

montar uma força-tarefa e agrupar 

todos os dados possíveis, incluindo 

até CPFs. Não está claro que uma 

iniciativa desse escopo e dificulda-

de é exequível no momento.

Em resumo, incluir os cidadãos 

elegíveis velozmente no auxílio 

emergencial será um grande desa-

fio logístico e operacional para o 

governo. Os registros do MEI e das 

contribuições ao INSS, que já fa-

zem parte do arsenal do programa, 

poderão ajudar, mas não são bases 

de dados desenhadas para dar su-

porte a programas sociais, como o 

CadÚnico. Assim, é de se esperar 

que o governo tenha muita dificul-

dade na tarefa de operacionalizar o 

auxílio emergencial.  

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.

Estimativas de  

técnicos sugerem  

que cerca de 20 milhões 

de pessoas estariam  

fora do CadÚnico e  

do mercado de  

trabalho formal
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Há três estratégias de enfrentamento 
da pandemia: contenção, mitigação 
e supressão. Supressão é o que temos 
feito. Reduz-se a praticamente zero a 
interação social presencial. Mantêm-
se as atividades e serviços públicos 
essenciais, além daquelas atividades 
fundamentais à vida doméstica: pro-
dução e distribuição de alimentos, 
de produtos de higiene e limpeza 
pessoal e de medicamentos.

A mitigação é um caso atenuado 
de supressão. Um conjunto maior de 
atividades são mantidas.

Tanto na supressão quanto na mi-
tigação, tenta-se evitar que o vírus se 
espalhe. Na contenção, faz-se um pro-
cesso de perseguição ao vírus sempre 
que ele aparece. Ou seja, mantém-se 
vida normal e sempre que há um sinal 
do vírus, corre-se atrás dele.

Para que a contenção funcione, é 
necessário haver um sistema público 
preparado para testar pessoas com 
muita frequência a qualquer sinal do 
vírus. Sempre que houver um novo 
caso, é necessário enviar a pessoa ime-
diatamente para a quarentena, se não 
for grave, e rememorar sua vida nos 
últimos dias e enviar para quarentena 
todos que com ela tiveram contato.

Cingapura e Coreia do Sul têm 
adotado com sucesso a contenção. 

Além de um sistema público prepa-
rado para rapidamente testar e medir 
a temperatura dos cidadãos (um dos 
critérios para a testagem é a elevação 
da temperatura), utiliza-se algum me-
canismo de acompanhamento da vida 
das pessoas. A partir do celular, o Es-
tado consegue acompanhar sua vida, 
e, se for o caso, enviar a pessoa para 
quarentena, e, se a pessoa estiver de 
quarentena, verificar se ela observa os 
limites impostos à sua mobilidade.

Por outro lado, há sinais de que 
em alguns lugares na China, em que 
a vida tinha voltado a algo próximo 
do normal, já se cancelam seções de 
cinemas, por exemplo. É necessário 
conter uma possível segunda onda 
da epidemia.

Ou seja, fica claro que o período 
em seguida à atual supressão da ati-
vidade não será de vida normal. Até 
termos um remédio ou uma vacina 
mais definitiva para o vírus, a vida 
não retornará 100% ao normal. Pro-
vavelmente jogos de futebol e outros 
eventos com grandes aglomerações 
serão proibidos por muito tempo.

O que temos que fazer? Penso que 
teremos que conviver com o vírus. 
O atual período de supressão serve 
para ganharmos tempo e nos prepa-
rarmos. Quais são os elementos des-

se preparo? Após a supressão total, 
praticaremos um misto de contenção 
e mitigação e, para algumas ativida-
des, aquelas que envolvem grandes 
aglomerações, supressão.

Assim, será necessário nos pre-
pararmos para convivermos com 
uma combinação das três estratégias 
mencionadas. O pacote de convivên-
cia com o vírus envolverá:

Capacitação do SUS e da rede 1. 
privada para atender, em regi-
me normal, um número maior 
de doentes por Covid-19, isto é: 
construção de hospitais gripá-
rios; elevação da capacidade pro-
dutiva de material de trabalho 
médico, como máscaras, luvas e 
roupas de trabalho, respiradores 
etc.; e, evidentemente, treinar re-
cursos humanos da área de saú-
de especificamente para doenças 
respiratórias severas;
Desenvolver capacidade de o 2. 
poder público testar em massa a 
população. Dois objetivos: pri-
meiro acompanhar a evolução 
da fração da população que se 
encontra imunizada ao vírus e, 
segundo, operacionalizar a estra-
tégia de contenção;
Conjuntamente com a políti-3. 
ca de testagem em massa, serão 

Vivendo com o vírus

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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adotadas políticas de medição da 
temperatura das pessoas. Entre 
outros locais, será rotina no local 
de trabalho e nos aeroportos;
Algum mecanismo de acompa-4. 
nhamento das pessoas por meio 
de celular, com o objetivo de avi-
sar a pessoa que ela dever ir para 
a quarentena. Adicionalmente, 
pode ser um importante instru-
mento para a operacionalização 
de políticas públicas de susten-
tação de renda, principalmente 
dos trabalhadores informais, di-
fíceis de serem localizados com 
os cadastros existentes;
Toda nossa convivência no espa-5. 
ço público será alterada. Intera-
giremos mantendo maior distân-
cia. Restaurantes, bares e locais 
de trabalho terão que se adaptar. 
O trabalho remoto de casa será 
estimulado, bem como políticas 
para que os transportes públicos 
sejam menos sobrecarregados;
Reduziremos pesadamente as 6. 
viagens internacionais e adota-
remos estratégia de acompanhar 
os recém-chegados. Aplicativos 
em celular serão importante 
instrumento para operacionali-
zar essa política;
Provavelmente manteremos a 7. 
supressão das atividades com 
grandes aglomerações.

Para uma coluna econômica, já 
gastamos muito tempo com a epi-
demia. O que devemos fazer com  
a economia?

O enfrentamento da crise por aqui 
representa um choque negativo na de-
manda, mas também constitui choque 
negativo na oferta. Ambos, oferta e 
demanda, irão se contrair. Toda a evi-
dência que temos para a China, mais 
adiantada no processo, indica que, por 

meses, o choque de demanda negativo 
é superior ao choque de oferta.

Os países têm adotado medidas 
de políticas fiscal e creditícia, que va-
riam de 15% até 30% do PIB. Para o 
Brasil, um pacote mínimo recomen-
dado teria os ingredientes descritos 
a seguir.1 

Além de recursos adicionais para 
a saúde, que o Tesouro tem transferi-
do às secretarias estaduais, o pacote 
mínimo inclui: alguma ação para sus-
tentação de renda dos trabalhadores 
informais; um programa de financia-
mento, com risco do Tesouro, para 
a sustentação do emprego formal; e 
algum programa de sustentação da 
receita dos estados e municípios.

O Congresso Nacional aprovou au-
xílio de R$ 600 mensais por três meses 
aos trabalhadores do setor informal.

Para os trabalhadores do setor 
formal, será necessário cortar os 
custos das empresas e compartilhar 
a queda do produto, ao longo do pe-
ríodo de calamidade, entre emprega-
dos, empregadores e governo.

O ideal é que os salários dos se-
tores paralisados sejam reduzidos à 
metade e que o seguro desemprego 
pague metade desta queda. O traba-
lhador terá queda de 25% do salá-
rio, fato permitido pelo artigo 503 
da CLT nas atuais circunstâncias.

A queda de 25% do salário pode 
ser compensada pela liberação do 
FGTS, como sugeriu recentemente 
Pérsio Arida na Folha de São Paulo.

Evidentemente, os servidores pú-
blicos devem ser incluídos no esfor-
ço fiscal dos atuais tempos de guerra. 
Os salários do serviço público, como 
do setor privado, deveriam ser redu-
zidos em 25%.

Ecoando a proposta de Nelson 
Barbosa no Blog do IBRE, https://

blogdoibre.fgv.br/posts/linha-de-
credito-do-bc-para-o-setor-nao-
bancario, o governo enviou ao 
Congresso Nacional um projeto 
de emenda constitucional (PEC) 
que permite ao Banco Central, em 
momentos de calamidade, a compra 
de títulos públicos e privados. Prepara 
o caminho para uma operação de 
sustentação da folha de pagamento 
de empresas.

Finalmente o tema mais delicado: 
algum programa de sustentação da 
renda dos estados e municípios.

Finalmente o tema mais delicado: 
algum programa de sustentação da 
renda dos estados e municípios.

Se o Tesouro sustentar a renda dos 
estados e municípios – por exemplo, 
garantir a receita de ICMS, ISS e o 
FPE nos níveis de 2019 –, o custo do 
programa será muito elevado. A re-
ceita total de ICMS, ISS, FPE e FPM 
é da ordem de 11% do PIB. Uma 
frustração de receita por três meses, 
de 75%, tem custo fiscal de 2,1% do 
PIB ou R$ 150 bilhões.

Com todos os programas soma-
dos, incluindo a queda de receita da 
União, teríamos um déficit primário 
de uns 8% do PIB. É um pouco me-
nor do que países desenvolvidos têm 
feito, mas parece excessivo para uma 
economia emergente que já parte de 
um nível excessivo de dívida.

O ano terminará com a dívida 
pública por volta de 90% do PIB. 
Provavelmente teremos que enfren-
tar nova rodada de elevação da car-
ga tributária e teremos que retomar, 
ainda com mais afinco, a agenda de 
corte do gasto obrigatório. 

1Os próximos parágrafos seguem de perto minha 
coluna para a Folha de São Paulo de 29 de março.
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Conjuntura Econômica — O senhor 

defende a retirada dos investimen-

tos do teto dos gastos. Não seria 

uma medida imediatista, que com-

prometeria o futuro do teto como 

disciplinador de gastos?

O que é o teto dos gastos? É uma 

emenda constitucional federal, de 

número 95, que compreende que 

de 2014 para cá o Brasil sempre 

teve resultado primário negativo. 

Tradicionalmente, essa é uma con-

ta que era positiva, de 2011 para 

frente foi decrescente, de tal ma-

neira que em 2014 o Brasil experi-

mentou o primeiro déficit primário 

sucessivamente. Ou seja, o Brasil 

Deputado federal, eleito em 2018, e coordenador do programa econômico do en-

tão candidato à Presidência Ciro Gomes, Mauro Filho tem tido uma forte atuação 

na Câmara, defendendo a retirada dos investimentos do teto dos gastos, o que 

para muitos é um sacrilégio. Formado em economia com PhD pela Universidade de 

Vanderbilt, nos EUA, foi por 12 vezes secretário de Fazenda do Ceará, onde imprimiu 

um severo controle, ajustando as contas do estado que é um dos poucos estados 

brasileiros em boa situação fiscal. Crítico de algumas ações do governo, alerta que o 

país não tem nenhum plano de longo prazo para a economia e para a área social e 

se o presidente não encarar a gravidade da pandemia do coronavírus, o país entrará 

em uma recessão difícil de mensurar.

(A entrevista foi realizada no dia 13 de março. Ante a propagação do coronavírus, o 

governo pode fazer alterações que impactem a questão fiscal.)

Mauro Benevides Filho
Deputado federal (PDT-CE)

Foto: Divulgação

Claudio Conceição, de Fortaleza

Não há projeto 
de longo prazo 

para o país
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dência, não existirá Estado. Ele 

vai viver para pagar pessoal e Pre-

vidência. E o atendimento da saú-

de? Temos que encontrar um teto 

crível, mas não podemos abrir mão 

de que nosso foco como gestor 

público é ter dinheiro. Ninguém 

pode gastar aqui no estado R$ 150 

mil com pessoal ativo, inativos e 

pensionistas e esquecer dos 9 mi-

lhões de cearenses que precisam do 

setor público. 

Mas o governo e vários economis-

tas defendem que o país está cum-

prindo o teto.

Isso não é verdade. O teto de gas-

tos diz que só posso aumentar mi-

nha despesa primária até o limite da 

inflação. Então se a inflação foi de 

4,31%, só posso aumentar minha 

despesa em 4,31%. O que aconte-

ceu? 2017, 2018 e 2019: o gasto 

não tem dinheiro suficiente para 

pagar pessoal, Previdência, custeio 

e investimento, que são as quatro 

categorias de despesa. Lembre-se 

que não estou falando de dívida 

pública, porque no passado o Bra-

sil tinha superávit financeiro, mas 

não tinha dinheiro para pagar os 

juros, portanto a dívida cresceu 

aceleradamente, principalmente na 

relação dívida/PIB, que hoje che-

gou a 77%, o que para os países 

em desenvolvimento é um percen-

tual elevado. Para os desenvolvidos 

não. Nos EUA eles devem 120% da 

sua dívida bruta como percentual 

do PIB. Japão 200%. Nos países 

que estão em processo de desen-

volvimento esse percentual gira 

em torno de 50% a 70%. Então 

o Brasil tem que se comparar não 

somente com os emergentes, mas 

também com os avançados, e isso 

muitas vezes o mercado financeiro 

não compreende. O que acontece é 

que, com o passar dos anos, essa 

dívida foi crescendo velozmente. 

Esse é o problema. E isso assustou 

tanto investidores privados nacio-

nais quanto internacionais, gerou 

desconfiança de que o Brasil po-

deria gerar default, fazendo o que 

a Argentina fez, não conseguindo 

honrar o pagamento de sua dívida 

pública. E aí o Brasil precisou to-

mar algumas medidas incluindo o 

teto de gastos em 2016.

Hoje dos 26 estados e Distrito 

Federal, diria que 21 estão em si-

tuação difícil. Agora é o seguinte: 

se não controlar pessoal e Previ-

com pessoal aumentando em ter-

mos reais. Previdência continua au-

mentando em termos reais. O cus-

teio constante ou caindo um pouco. 

Mas se pessoal e Previdência con-

tinuam crescendo em termos reais, 

como o Brasil está dizendo que está 

cumprindo o teto? Ele está indo lá 

no investimento, que é a mola pro-

pulsora para o crescimento econô-

mico, para a expansão do PIB, para 

a geração de emprego, vai lá e cor-

ta. Então cresce pessoal, Previdên-

cia, mantém o custeio constante, e 

aí, para dizer que está cumprindo o 

teto, corta o investimento. 

Sem investimento não se consegue 

sair desse marasmo em que nos en-

contramos na atividade econômica...

Logico. O governo federal já chegou 

a investir R$ 104 bilhões ao ano. 

Vocês sabem quanto o governo fe-

deral vai investir este ano? R$ 19 

bilhões. Não pode. O investimen-

to público promove um efeito que 

nós economistas chamamos de cro-

wding in, ele traz investimento pri-

vado para dentro. O Ceará investiu 

R$ 1,5 bilhão no Porto de Pecém, 

mas conseguimos trazer um inves-

timento da siderúrgica de Pecém de 

R$ 20 bilhões. Esse efeito não pode 

ser esquecido, por isso defendo ter 

o controle efetivo do teto do gasto 

da despesa corrente para que sobre 

dinheiro sem descumprir o teto para 

fazer investimento. 

No Brasil temos vários problemas. 

Um deles é a falta de avaliação do 

Não há projeto 
de longo prazo 

para o país Não é verdade 

que o teto dos gastos 

está sendo 

cumprido. O que 

o governo está 

fazendo é cortar os 

investimentos
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gasto público, e com isso jogamos 

muito dinheiro fora. O Ceará con-

seguiu implantar um sistema que 

colabora para o equilíbrio das suas 

contas. Quais ensinamentos o es-

tado poderia passar para a União 

visando a uma melhor alocação do 

recurso público?

O Ceará já vem alguns anos com 

o entendimento de que ajuste fiscal 

não é um fim em si. Não posso con-

trolar só para mostrar que receita 

é igual à despesa. Isso é um erro 

grave. Tem que se explicar à popu-

lação o que é ajuste fiscal. Ajuste 

fiscal é você dotar o estado de ter 

condições financeiras de atender 

às demandas da população. Te-

nho que ter dinheiro para ampliar 

e melhorar o sistema educacional. 

Eu tenho que ter recursos para am-

pliar a eficiência do sistema de saú-

de. O estado expandiu muito o in-

vestimento em segurança pública. 

Então se você disser à população 

que ajuste fiscal é só corte, corte e 

corte, ninguém vai querer ouvir fa-

lar nisso. O primeiro ponto é expli-

car melhor para as pessoas por que 

fiscal controlado significa mais di-

nheiro para elas. Esse é o primeiro 

ponto, que o governo federal infe-

lizmente não consegue fazer. Anun-

cia o primário, e o povo não sabe 

o que é isso. O povo quer saber se 

tem dinheiro para fazer estrada, ter 

mais estrutura de segurança públi-

ca. Então o primeiro ponto é saber 

traduzir isso melhor. 

Segundo, essa cultura indepen-

dente de governador – todo go-

vernador que entra, a gente vai lá 

e conversa. Porque aqui no Ceará 

secretário de estado não despacha 

com governador sobre custeio. 

Essa é a regra. Existe um comitê 

chamado Cogef, que é o comitê 

gestor de resultados e questão fis-

cal onde secretário submete a seus 

suplentes de custeio para esse co-

mitê enquanto o governador discu-

te políticas públicas. Ele discute in-

vestimento. Ele prioriza seu tempo 

de conversa, otimiza sua forma de 

agir. Esse controle tem sido muito 

específico para poder fazer com 

que o estado se transformasse no 

que mais investe como proporção 

da sua receita. E o terceiro ponto 

é que aqui no estado não se traba-

lha só em cima de despesa, que é 

o grande erro do governo federal. 

Ele só fala em despesa. O governo 

federal desonera por ano R$ 330 

bilhões, inclusive com produtos na 

cesta básica de rico. Vocês sabiam 

que o queijo suíço paga zero de 

PIS/Cofins? Salmão zero, filé-mig-

non zero de PIS/Cofins. Se o go-

verno fizesse a mesma teoria com 

o resultado que temos aqui, teria 

R$ 33 bilhões/ano. Como o minis-

tro Paulo Guedes adora multiplicar 

por dez, então 33 vezes 10 seriam  

R$ 330 bilhões em receita. E nin-

guém diz nada. Denuncio isso siste-

maticamente. Desde outubro para 

cá o governo vem dizendo que vai 

mudar, e até hoje não tivemos nada 

na estrutura para melhorar a arre-

cadação do governo federal. Ainda 

vai sobrar essa história de refor-

ma tributária, que é importante a 

 gente fazer. 

Que outros exemplos você pode-

ria citar?

Tem vários exemplos que o Ceará 

fez e que rendem dinheiro. Quer 

ver outro simples? Mas aí o gover-

no federal não gosta muito. O go-

verno fez de 2000 a 2017 31 pro-

gramas de Refis, aquele que você 

dispensa juros e multas. Com isso 

o Brasil abriu mão de R$ 800 bi-

lhões. Sabe o que fizemos aqui? O 

governador Camilo Santana (PT) 

enviou uma proposta para o Le-

gislativo proibindo Refis por dez 

anos. Aprovou-se cinco anos. Sem 

nada acontecer, a receita aumentou 

1,9% em relação ao exercício ante-

rior pelo simples fato de eliminar a 

possibilidade pelos cinco anos – já 

entramos no terceiro, ou seja, te-

O governo tem sido 

ausente na questão da 

produtividade. Sem 

aumentar a produtividade 

não se consegue 

crescimento sustentável  

e de boa qualidade
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o Brasil não estaria mais precisando 

de dinheiro. Então são erros primá-

rios que eu acho que eles estão co-

metendo e precisam ser avaliados.

Mas vocês fizeram outras reformas, 

além do corte do Refis...

Iniciamos a reforma da Previdência 

já em 2014, em três etapas: segrega-

ção de massa; elevação da alíquota 

previdenciária de 11% para 14% 

em 2016 e capitalização para quem 

recebe acima do teto do INSS em 

2018. Em 2019 colocamos em prá-

tica outra reforma, seguindo o que 

foi aprovado em nível federal, com 

algumas diferenças.

Também fizemos a Emenda Cons-

titucional do Desenvolvimento Sus-

tentável (tipo teto dos gastos). A 

diferença com o governo federal é 

que ele controla a despesa primária. 

Aqui no Ceará eu controlo despesa 

riam que pagar de qualquer ma-

neira. Só a perspectiva de não ter 

despesa de juros e multas fez com 

que as empresas e pessoas físicas 

buscassem parcelar seus débitos, 

buscar uma solução conforme a le-

gislação permite, dando um impac-

to de 2%. É dinheiro. 

Outro ponto é a avaliação do 

investimento – isso é um orgulho 

nosso. O Instituto de Pesquisa e Es-

tratégia Econômica do Ceará (Ipe-

ce) e a Secretaria de Planejamento 

estão com uma estrutura para defi-

nição do programa de investimento 

previamente. Ou seja: você faz uma 

análise do que é e qual impacto eco-

nômico vai gerar. Acho que nessa 

metodologia o governo também po-

deria se espelhar.

Sempre se volta com a conversa de 

que o governo pretende cortar o 

Refis, mas nada acontece. Falta von-

tade política ou as corporações do-

minam o Estado?

Sim, e o governo federal não tem 

coragem de fazer. O que ele está 

propondo, e já falamos com o mi-

nistro Guedes sobre isso, no Plano 

Mais Brasil é que os incentivos fis-

cais só serão cortados a partir de 

2026. Isso porque o governo quer 

resolver o problema dos quatro 

grandes – SP, MG, RS e RJ – e os 

pequenos que se lasquem depois. Se 

quer resolver, então proíba agora. 

Mas o governo não tem coragem de 

fazê-lo até pela influência dos esta-

dos mais proeminentes da vida pú-

blica e política brasileira. Ou seja, 

primária corrente, que possibilita 

liberar os investimentos. É o que o 

governo deveria fazer, como já ha-

via dito. Criamos um Comitê Gestor 

para controle do gasto corrente, só 

para citar algumas ações que fize-

mos aqui no Ceará.

Você é um defensor do sistema de 

capitalização. A reforma da Previ-

dência aprovada não contempla 

isso, embora o ministro Paulo Gue-

des defendesse o sistema de capita-

lização. Qual sua avaliação sobre o 

texto que foi aprovado?

Minha proposta diferia da do mi-

nistro Paulo Guedes, com quem 

estive pessoalmente. O que o Gue-

des queria era um regime puro, sem 

contribuição patronal. Mostrei a ele 

que deveria se manter um pilar de 

repartição ao redor de R$ 4 mil e 

o que excedesse esse valor na con-

tribuição patronal seria igual à do 

trabalhador. Naquela época a do 

trabalhador era de 8,5% a 11%, no 

INSS, por exemplo. A contribuição 

patronal cairia de 20% para 8,5%, 

ou para 9% ou para 11%. Com 

isso você teria uma redução de car-

ga tributária, no mínimo, de 50% 

da contribuição patronal. Ou seja: 

teria sido um avanço enorme para 

o Brasil. Embora a equipe técnica 

concordasse comigo, não tive forças 

para convencer o ministro. 

Mas fiquei sabendo que você não 

desistiu...

Não. Devo apresentar no Congres-

so, brevemente, alguns números 

Os incentivos fiscais só 

serão cortados a partir 

de 2026. O governo quer 

resolver o problema dos 

quatro grandes – SP, MG, 

RS e RJ – e os pequenos 

que se lasquem depois
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que estão sendo compilados pelo 

Ataliba (Flavio, secretário de Pla-

nejamento do Ceará). Insisto nisso 

porque a Previdência não tem só 

um efeito fiscal. Tem também um 

efeito macroeconômico de grande 

importância que não se leva, mui-

tas vezes, em conta. E vou con-

tinuar insistindo na questão de 

retirar os investimentos do teto  

dos gastos.

Mas você vai ter que convencer a 

equipe econômica que defende a 

atual estrutura do teto dos gastos. 

E não será uma tarefa fácil.

Eu sei. Mas contra números não há 

argumentos. Na situação em que 

estamos, com a economia andando 

de lado, temos que ter investimento 

para voltar a crescer.

Você defende que os estados com 

contas mais equilibradas deveriam 

ter um tratamento diferenciado, e 

critica o Plano Mansueto, por es-

tender facilidades a estados com 

menos equilíbrio fiscal. Qual seria a 

alternativa, se temos estados prati-

camente falidos?

Se você olhar o endividamento dos 

estados brasileiros, dos R$ 900 bi-

lhões que devem à União, RS, MG, 

RJ e SP representam 84%. Se eu 

colocar a prefeitura de SP, vai para 

86,8%. Os restos dos estados todi-

nhos dessa diferença vai de 86 para 

14%. Esses estados estão sugando 

esse processo de endividamento, 

não fazem o dever de casa, ao não 

fazê-lo, acabam pedindo mais uma 

vez socorro ao governo federal. 

No Rio, há dois anos e meio foi 

aprovado o regime de Recupera-

ção Fiscal. Foi inventado um regi-

me que em tese iria impor regras 

aos estados para que pudesse fazer 

ajuste e a União fazer rolagem des-

sa dívida. Vocês sabem o quanto 

os brasileiros já pagaram pelo Rio 

de Janeiro nesses três anos? R$ 34 

bilhões. Aí o estado do Ceará, que 

está organizado, quer tomar um 

crédito de R$ 800 bilhões, é uma 

novela: não pode, União não quer 

dar garantia. 

E há algo mais grave: agora es-

tão querendo, está pronto projeto 

de lei complementar, em que o go-

verno já enviou o Plano Mansue-

to, que além de disciplinar novas 

regras dos estados, vai alterar as 

exigências para que outros esta-

dos além do RJ possam entrar para 

obter benesses do governo federal. 

Como assim? Fazendo um alonga-

mento de dívida e a União além de 

não receber dinheiro que o estado 

deve ao governo, o governo federal 

paga pelo estado as dívidas que ele 

tem no BNDES, no Banco Mun-

dial (BID). E outros estados que 

estão na mira. E além desses três 

novos estados, eles querem alongar 

de novo o prazo de pagamento do 

RJ, de três para seis anos que já 

consumiu R$ 32 bi ou R$ 34 bi, 

daria mais R$ 37 bi. Alguém tem 

que falar isso. Então os estados que 

fizeram seu dever de casa merecem 

uma condição diferenciada inclu-

sive para expandir sua atividade 

econômica. Aliás esses estados 

têm baixo grau de endividamento, 

têm mais capacidade de se endivi-

darem e produzirem mais ativida-

de econômica e mais emprego nas  

suas economias. 

Que avaliação você faz desse pou-

co mais de um ano do governo 

Bolsonaro?

Em termos políticos é um governo 

sem articulação de base. Tem tido difi-

culdades em prevalecer seus projetos, 

apesar da extraordinária boa vontade 

da Câmara dos Deputados em refor-

mar o país. É só ver as reformas im-

portantes que foram aprovadas.

No plano econômico, apesar 

do governo ter feito esforços para 

equacionar o déficit primário e a 

elevação intertemporal dívida/PIB 

para os próximos dez anos, o que 

não aconteceu ainda, ele continua 

Se não controlar pessoal e 

Previdência, não existirá 

Estado. Ele vai viver 

para pagar pessoal e 

Previdência.  

E o resto? Saúde, 

segurança, educação?
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sem tomar medidas que poderiam 

ajudar no crescimento, como ações 

na área de infraestrutura do país. O 

governo não consegue se despren-

der das amarras com o sistema fi-

nanceiro. E não tem nenhuma polí-

tica na área social. Politicamente é 

ruim. Economicamente também. E 

precisa se preocupar mais fortemen-

te com a produtividade.

Que vem despencando, como mostra 

o Observatório da Produtividade do 

IBRE. No ano passado deve ter caí do 

1%, o que é muito grave, não?

O governo tem sido ausente dessa 

questão. Sem aumentar a produti-

vidade não se consegue crescimento 

sustentável e de boa qualidade. Tem, 

urgentemente, que resolver a questão 

da educação no país, que o Ceará é 

exemplo e deveria ser seguido. Que é 

baseado na gestão por resultados.

O governo não tem nenhum projeto 

para o país. Você concorda com isso?

Não tem projeto de médio e de longo 

prazo. Ele não consegue fazer isso.

Não consegue por quê? Falta de 

base parlamentar?

Apesar dos excelentes quadros que 

o governo tem, como o Mansueto 

(Almeida, secretário do Tesouro) e 

o Valdery (Rodrigues, na Secretaria 

Especial da Fazenda), parece que o 

ministro não tem tido a sensibili-

dade de perceber que ou se tem um 

projeto de longo prazo, ou o Brasil 

vai ficar eternamente patinando em 

resolver questões de curto prazo.

Com a propagação do coronavírus, 

começaram várias manifestações 

contra o presidente. Como você 

avalia isso?

O governo vem perdendo populari-

dade já há algum tempo. Nesse mo-

mento, ela cresceu em função da não 

seriedade que o presidente Bolsonaro 

tentou demonstrar com a pandemia 

do coronavírus e os impactos que 

gerará no país. Quando ele estava 

dizendo que era histeria, e o próprio 

presidente da Anvisa (Antonio Barra 

Torres) acompanhou o presidente na 

frente do Alvorada no último dia 15 

de março, mesmo com boa parte da 

equipe que esteve com o presidente 

na viagem aos Estados Unidos ter 

testado positivo para o vírus (até o 

dia 22 de março eram 23 pessoas) 

grande parte da classe média, que 

ajudou a eleger Bolsonaro, perce-

beu que há algo de muito errado na 

Ou o presidente  

entende a gravidade da 

situação da pandemia  

do coronavírus, ou ele  

vai levar o país a uma 

recessão que ele  

nem imagina

condução do governo federal. Ou o 

presidente entende a gravidade da si-

tuação, ou ele vai levar o país a uma 

recessão que ele nem imagina.

Você acha que os ataques às ins-

tituições feitas por membros do 

governo, apoiadores e até pelo pre-

sidente, minam as instituições colo-

cando em risco a democracia?

Eu acredito que o Congresso tem se 

desgastado ao longo dos anos pois 

nunca conseguiu implantar as refor-

mas necessárias ao país, apesar de 

pontualmente ele responder em algu-

mas delas, mas a imagem de seriedade 

de muitos parlamentares chega muito 

pouco à sociedade brasileira. Nes-

se Congresso, no entanto, pelo que 

tenho visto, há uma nova dinâmica 

dentro da Câmara dos Deputados, 

sob a liderança do Rodrigo Maia, 

de recompor o Brasil, de fazer uma 

agenda de reformas mais igualitária. 

O Congresso está pronto para isso. 

Agora, essa tentativa de minar as ins-

tituições, eu acho que é muito mais 

uma defesa quando ele (Bolsonaro) 

percebeu a redução de seu próprio 

respaldo popular. Foi uma defesa que 

ele usou em função de sua diminuição 

constante de popularidade. Como as 

pessoas estão muito idiossincráticas 

em relação ao Congresso e ao Supre-

mo, eu acho que está dando nisso.

Eu acho que enfraquecer as ins-

tituições enfraquece a democracia e 

instaura um clima de ditadura de um 

único poder e essas liberdades que fo-

ram conquistadas a duras penas não se 

pode pôr em xeque nesse momento. 
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A sociedade global tem evoluído 
de um modo que há 20 ou 30 anos 
tudo seria considerado um cenário 
de ficção. Automóveis dispensam 
motorista e robôs realizam cirurgias 
em seres humanos com enorme pre-
cisão. As pessoas usufruem de maior 
comodidade em suas atividades ro-
tineiras, vivem mais e otimizam seu 
tempo com mais entretenimento e 
lazer. As empresas tornam-se mais 
eficientes e lucrativas, atendendo 
seus consumidores de forma custo-
mizada. A gestão pública conhece 
novos métodos de governança e de 
comunicação, abrindo amplas pos-
sibilidades de desburocratização e 
transparência. Os fluxos de bits and 
bytes comandam processos mecâ-
nicos – a internet das coisas – e a 
manufatura e os serviços iniciam a 
quarta revolução industrial.

O paradoxal, contudo, é que em-
bora o impacto tecnológico da era 
digital seja praticamente universal, 
a ciência e a prática tributárias se-
guem impermeáveis a todas estas 
tendências verdadeiramente revolu-
cionárias. Os sistemas de arrecada-
ção de tributos seguem ignorando 
e destoando dessa modernidade, 
mantendo seus conceitos e práticas 

sendo preponderantemente o sistema 
artesanal da “auto apuração e au-
torrecolhimento com auditoria”. A 
principal forma de cobrança dos fis-
cos se dá em moldes convencionais. 
Continua sendo a movimentação 
física de mercadorias. Em recente 
publicação, Fernando Rezende1 diz 
que “À medida em que o território 
deixa de ser a referência principal 
para a resposta à pergunta sobre o 
que e como tributar, as tentativas de 
ajustar o figurino tradicional a uma 
nova realidade encontram grande 
dificuldade para encontrar uma so-
lução que atenda aos distintos inte-
resses envolvidos nessa área. Isso ex-
plica as dificuldades para avançar no 
rumo de novas regras para a tributa-
ção, tendo em vista os conflitos entre 
as posições a respeito da localização 
e da responsabilidade por tributar o 
valor acumulado ao longo de uma 
cadeia global de geração de valor”.

A tecnologia digital não penetrou 
no âmago do pensamento tributário 
e nem influenciou o surgimento de 
conceitos mais bem-adaptados ao 
mundo moderno como a desmateria-
lização do valor, o desaparecimento 
das barreiras nacionais e a perda da 
capacidade de administração tribu-

Economia digital e tributação (I)

Marcos Cintra

Doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA) e professor titular da Fundação Getulio Vargas

desenvolvidos no século passado, 
durante a era analógica.

Certamente alguns dirão que o 
sistema tributário, pelo contrário, se 
acha informatizado e automatizado. 
As declarações passaram a ser feitas 
pela internet, e poderosos computa-
dores cruzam informações dos con-
tribuintes em busca de indícios de 
evasão. As notas fiscais eletrônicas 
permitem o acompanhamento online 
das transações realizadas nos mais 
variados mercados, e o processo de 
cobrança adquiriu inusitada rapidez 
e agilidade. 

Mas a realidade é que o processo 
tributário acelerou muitas de suas 
tarefas mecânicas de transporte e ar-
mazenamento de informações, mas 
continua se valendo de conceitos 
da era analógica. É como se subita-
mente dispusessem de máquinas de 
escrever e de calcular mais rápidas, 
mas as operações continuam sendo 
as mesmas de sempre. As bases tri-
butárias são as mesmas de um sécu-
lo atrás, ou seja, renda, consumo e 
patrimônio. A apuração de débitos 
e créditos tributários continua presi-
dida por conceitos como territoriali-
dade, materialidade e nacionalidade. 
A estrutura de arrecadação continua 
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as empresas? É no ambiente digital 
envolvendo as transações financeiras 
que reside a base de cobrança de im-
postos para o financiamento dos Es-
tados modernos. Ao se referir sobre 
inovação tributária possível com a 
globalização e o avanço tecnológico, 
Vito Tanzi2, especialista em finanças 
públicas, indica essa base como uma 
inovação como foi a introdução dos 
tributos sobre valor agregado em 
meados do século passado.

Os modelos teóricos que servi-
ram de base para os modelos con-
vencionais de tributação partem de 
premissas que não são mais obser-
váveis no mundo real. Seus princí-
pios acadêmicos formais são mera-
mente heurísticos e por isso criam 
sistemas que só existem no plano 
das ideias. A tributação sobre a 
movimentação financeira é capaz 
de incorporar as imperfeições que 
impactam nos sistemas tributários, 
criando uma estrutura ótima supe-
rior à estrutura convencional.

Cumpre dizer que mesmo sendo 
a forma de tributação adequada ao 

tária dos Estados nacionais. Como 
definir origem e destino de um im-
pulso eletrônico que em segundos 
roda toda a extensão do planeta? 
Como tributar ideias, pensamentos 
e projetos embalados e impulsos ele-
trônicos indecifráveis para o fiscal 
de impostos?

Usando o dito popular, o que há 
de novo nos sistemas de informação 
utilizados pelas administrações tri-
butárias atuais são apenas “remen-
dos novos em calça velha”. 

As transações eletrônicas, o co-
mércio pela internet, a volatilidade 
e mobilidade crescentes de fatores, 
capitais, mercadorias e serviços tor-
nam a tarefa quase impossível de ser 
concretizada por haver necessidade 
de fiscalizar e auditar um número 
incalculável de transações que se re-
alizam a cada segundo. Como lidar 
de modo adequado, por exemplo, 
em uma situação onde uma cirurgia 
é realizada remotamente abrangen-
do polos opostos no planeta? Quan-
do um exame médico é enviado pela 
internet para análise e diagnóstico 
por um médico no exterior e a opi-
nião médica é enviada ao paciente 
onde está a prestação de serviços? 
Ou a origem?

Mesmo neste mundo repleto de 
inovações, uma coisa não mudou: o 
pagamento e a contrapartida financei-
ra de qualquer transação econômica.

Neste mundo desmaterializado, 
instantâneo, e onipresente, como 
desprezar, como fazem os tributaris-
tas convencionais, a cobrança de tri-
butos incidindo diretamente sobre a 
moeda eletrônica que circula no sis-
tema bancário, dispensando assim a 
parafernália de regras, papéis e con-
troles físicos que impõem custos ele-
vadíssimos para os governos e para 

ambiente digital e mais qualificada 
frente ao modelo convencional ela já 
pode estar se tornando obsoleta. A 
ameaça vem das criptomoedas des-
centralizadas que permitem transa-
ções financeiras sem intermediários, 
operando em um sistema peer-to-
peer. Bitcoin, Peercoin, Monero e 
Ethereum são algumas dessas mo-
edas que vêm sendo analisadas por 
bancos centrais ao redor do mundo. 
É fundamental avançar nos estudos 
relacionadas a essas formas de pa-
gamentos que crescem rapidamente 
e buscar uma forma de adaptar a tri-
butação eletrônica frente a mais essa 
inovação do mundo digital.

É preciso pensar a reforma tribu-
tária com base no ambiente globa-
lizado e digital em que a sociedade 
vive e se desenvolve a passos largos. 
Não há como imaginar que os tri-
butos convencionais e ortodoxos 
gerados na era do papel, dos livros 
contábeis e das barreiras físicas de 
transporte de mercadorias serão ca-
pazes de evitar a generalizada evasão 
tributária e suas dramáticas conse-
quências para o financiamento do 
Estado moderno.

Uma clara preocupação com a 
crescente evasão de recursos públi-
cos que assola as economias mun-
diais está contemplada no plano de 
ação da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE) intitulado Addressing 
base erosion and profit shifting. 
A entidade foca a necessidade de 
combater esquemas de planejamen-
to tributário praticados por grupos 
econômicos que se aproveitam de 
lacunas normativas e assimetrias dos 
sistemas tributários nacionais para 
transferir lucros para países com tri-
butação reduzida ou inexistente.

Mesmo neste mundo 

repleto de inovações, 

uma coisa não mudou: 

o pagamento e a 

contrapartida financeira 

de qualquer transação 

econômica
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O caso da OCDE é um exem-
plo, que muitos analistas ainda se 
recusam a reconhecer, de que os 
sistemas tributários tradicionais 
não atendem mais às necessidades 
do mundo globalizado comandado 
pela informatização e pela moeda 
eletrônica. Esse cenário converge 
claramente para a adoção de uma 
nova, mais eficiente e eficaz base de 
cobrança de tributos: a movimenta-
ção financeira, base onde todas as 
formas tradicionais de arrecadação 
estão contempladas.

Globalização e informática
A crescente intensidade na movi-
mentação de mercadorias e capitais 
no mundo moderno impõe novos 
parâmetros de comportamento nos 
setores privado e governamental. A 
automação e as sofisticadas formas 
de gestão, sobretudo nas empresas 
transnacionais, aumentaram ver-
tiginosamente a produtividade e 
geraram escalas mundiais de pro-
dução. As empresas passaram a 
realizar planejamento estratégico 
num contexto global, padronizando 
produtos e práticas administrativas 
por todos os países onde atuam. 
As transnacionais desenham seus 
produtos, compram insumos, pro-
duzem, vendem e aplicam recursos 
financeiros em escala mundial, inde-
pendentemente da localização física 
de suas matrizes e filiais. Os circui-
tos financeiros internacionais movi-
mentam somas vultosas de recursos 
a cada dia, tornando praticamente 
impossível a tarefa de acompanhar, 
controlar e classificar tais fluxos e 
suas representações materiais para 
poderem servir de base para um sis-
tema tributário convencional.

O rápido avanço tecnológico e a 
revolução da informática alteraram 
em profundidade as formas como 
as trocas se realizam nas economias 
contemporâneas. O dinheiro de papel 
cada vez mais é substituído por varia-
das formas de moeda eletrônica.

As economias modernas serão 
totalmente desmonetizadas. A des-
confortável moeda manual, anti-hi-
giênica e de custosa manipulação, 
que, como lembrado por Keynes, 
é uma relíquia bárbara dos tem-
pos em que os meios de troca eram 
mercadorias com valor intrínseco, 
irá desaparecer. O termo cashless 
society, cunhado pela revista The 
Economist resume um novo am-
biente econômico em gestação no 
mundo moderno. 

O desaparecimento da moeda ma-
nual ocorreu precocemente no Brasil, 
induzido pela inflação crônica entre 
as décadas de 60 e meados de 90. Es-
timulada pela corrosão do valor da 
moeda manual, a sociedade brasilei-
ra investiu pesadamente no sistema 
bancário e deixou de usar dinheiro 

em espécie. O Brasil se antecipou a 
uma tendência mundial e já opera 
com taxas reduzidas de monetização 
(papel-moeda em poder do público) 
em relação ao PIB, tendo certamente 
a mais baixa do mundo entre as eco-
nomias ocidentais.

Nesse complexo cenário, cabe 
indagar sobre os impactos gerados 
na administração tributária. Qual 
o efeito desse fenômeno sobre  
os contribuintes? 

Os atuais sistemas tributários es-
tão estruturados sobre bases conven-
cionais de incidência. A renda pesso-
al, o lucro das empresas, o consumo 
e o patrimônio são as formas predo-
minantes de exação. Mas cada uma 
delas assume características distintas 
frente à globalização. 

Profissionais altamente qualifi-
cados, com elevado nível de renda, 
passaram a ter uma mobilidade que 
jamais tiveram. É o caso dos grandes 
artistas, esportistas e magnatas, que 
subitamente passaram a ser estrelas 
mundiais, em vez de brilharem ape-
nas em seus âmbitos locais e regio-
nais. Esses definem seus domicílios 
fiscais e investem seus rendimentos 
em países onde a tributação é menor. 
Tornam-se alvos voláteis para os fis-
cos de seus respectivos países. 

No caso dos lucros das empresas, 
a mobilidade é ainda mais acentua-
da. As grandes empresas multinacio-
nais dispõem de modernos instru-
mentos que permitem reduzir seus 
desembolsos tributários. A utiliza-
ção dos preços de transferências e a 
livre escolha na localização de suas 
sedes operacionais são ações imple-
mentadas como forma de minimizar 
suas obrigações fiscais. 

A facilidade no transporte de 
pessoas por todo o mundo também 

Nesse complexo cenário, 

cabe indagar sobre os 

impactos gerados na 

administração tributária. 

Qual o efeito desse 

fenômeno sobre os 

contribuintes?
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afeta a tributação do consumo. Co-
merciantes e turistas podem adquirir 
produtos de elevado valor agregado 
em países que oferecem preços mais 
reduzidos. Além disso, nota-se que 
a expansão acelerada do comércio 
eletrônico dificulta a tributação por 
meios convencionais declaratórios, 
que se tornam incapazes de identi-
ficar os locais de origem e destino 
da operação. 

A utilização de sistemas tribu-
tários convencionais dentro desse 
contexto de dramáticas mudanças 
de paradigmas comportamentais 
e administrativos é caldo de cul-
tura propício para o surgimento 
de “paraísos fiscais”. Há dezenas 
espalhados pelo globo. Os privi-
légios tributários proporcionados 
pelas offshore companies criadas 
nessas ilhas ou países permitem a 
montagem de complexas operações 
envolvendo fundações familiares, 
sociedades de serviços especializa-
dos, trading companies e fundos 
de investimentos. Criam-se, assim, 
dificuldades enormes para a gestão 
de estruturas tributárias ortodoxas 
baseadas em impostos tradicionais. 

Nota-se, portanto, acentuada 
deterioração na capacidade de tri-
butação dos governos nacionais. As 
atuais estruturas fiscais vivem em 
constante ameaça em função de de-
cisões tomadas por pessoas e empre-
sas em diferentes partes do mundo e 
sobre as quais os governos nacionais 
possuem escassa possibilidade de 
controle. Tal situação leva o poder 
público a buscar compensação na 
excessiva tributação de bases menos 
voláteis, como os assalariados do se-
tor formal. Isto, por sua vez, gera es-
tímulos à evasão para os setores que 
se sentem prejudicados. 

Neste ambiente, os métodos de 
controle e fiscalização do fisco são 
aparentemente modernizados, mas 
o sistema tributário e seus modos de 
ação continuam estruturalmente ar-
caicos. As formas de tributação não 
se ajustaram à realidade do novo 
modo de produção que surge no 
mundo moderno.

O paradigma “fordista” de pro-
dução facilitava a fiscalização tri-
butária. Isto levou ao desenvolvi-
mento de métodos de arrecadação 
e controle baseados no sistema 
“auto declaratório com auditoria”, 
ou seja, o próprio contribuinte 
declara sua movimentação física, 
econômica e financeira e oferece 
ao fisco os resultados obtidos em 
sua atividade produtiva. Trata-se 
de um ambiente marcado pela exis-
tência de cadeias produtivas bem 
definidas, o que favorece o uso de 
um método de arrecadação tribu-
tária como o Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA). 

Ainda hoje uma garrafa de vinho 
que sai de Bento Gonçalves no Rio 

Grande do Sul é acompanhada fi-
sicamente pela fiscalização desde o 
momento que sai da fábrica, com sua 
nota fiscal discriminando tipo, volu-
me, embalagem, valor etc., até seu 
destino final. Ao chegar em algum 
supermercado em qualquer ponto 
do país, o produto é conferido, fisca-
lizado, e visualmente inspecionado. 

Se isto fazia sentido no passado, 
tal método tornou-se hoje um exer-
cício de patente futilidade. Não há 
como aplicá-lo, por exemplo, às cen-
tenas de milhões de transações rea-
lizadas diariamente em economias 
modernas como o Brasil, ou a um 
consultor que envia suas recomen-
dações a seu cliente, em outro conti-
nente, por e-mail, de sua residência. 
Nada mais ineficaz. 

O Brasil precisa adequar seu 
sistema tributário ao mundo con-
temporâneo. A informatização dos 
bancos e a predominância da mo-
eda eletrônica convergem para a 
adoção de um sistema não decla-
ratório que unifique tributos con-
vencionais sobre a movimentação 
financeira nos bancos.

Unificação de tributos 
O ideal da unicidade tributária, ou 
seja, de um imposto único, é antigo. 
Surgiu com os fisiocratas, no sécu-
lo XVIII, que defendiam a tributa-
ção sobre a terra como única fonte 
de recursos para financiar o poder 
público. A partir de então, vários 
pensadores se dedicaram à busca 
de uma base ampla o suficiente que 
permitisse implantar esse tipo de 
tributação, universal e com alíquo-
ta reduzida, para ser suportável. Po-
rém, essa meta não logrou êxito ao 
longo de séculos. 

A transação financeira 

concentrada nos bancos 

representa a base de 

incidência tributária que 

muitos economistas e 

tributaristas buscavam para 

criar um imposto universal
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A transação financeira concentra-
da nos bancos representa a base de 
incidência tributária que muitos eco-
nomistas e tributaristas buscavam 
para criar um imposto universal. Ela 
surgiu com a recente supremacia da 
moeda escritural sobre a moeda ma-
nual e com a intensa informatização 
das operações bancárias.  

A convergência entre a busca da 
unicidade tributária e a solidifica-
ção de um sistema baseado na moe-
da escritural eletrônica deu origem 
à proposta do imposto único no 
Brasil, que introduziu a movimen-
tação financeira como uma nova e 
eficiente forma de obter recursos 
públicos. Trata-se de um modo de 
tributação que irá se impor em um 
cenário mundial em que a econo-
mia se assenta cada vez mais sobre 
bases digitais.

A principal razão do surgimento 
no Brasil da movimentação financei-
ra como base de unificação de tribu-
tos advém de razões históricas. Ain-
da que o imposto único tenha uma 
longa e respeitável tradição na evo-
lução do pensamento econômico, ele 
nunca pôde se materializar, pois em 
nenhuma circunstância uma socie-
dade reuniu as duas condições bási-
cas para a efetiva operacionalização 
do conceito de transação como base 
tributária. A primeira é a existência 
de um sistema bancário altamente 
informatizado, com um sistema na-
cional em tempo real de compensa-
ção de documentos e de registro de 
operações. A segunda é a predispo-
sição cultural da sociedade de não 
usar moeda manual, substituindo-a 
pelas mais variadas formas de moe-
da escritural.

O Brasil preenche plenamente esses 
dois quesitos, pois possui um dos sis-

temas bancários mais desenvolvidos 
e informatizados em todo o mundo, 
com padrões tecnológicos superiores 
aos encontrados em economia desen-
volvidas, como os Estados Unidos e a 
Europa. Em realidade, o país é refe-
rência mundial em tecnologia bancá-
ria. Além disso, a economia brasileira 
é uma das mais desmonetizadas do 
mundo e, culturalmente, já absorveu 
a inevitável substituição da moeda 
manual pela moeda escritural, princi-
palmente pela moeda eletrônica. 

No início dos anos 1990, quando 
se discutia a criação de um Impos-
to sobre Movimentação Financeira 
(IMF) com o propósito de contribuir 
para o ajuste das contas públicas (o 
IPMF, que vigorou em 1994), e de-
pois para financiar a saúde pública 
(a CPMF, que vigorou de 1997 a 
2007), muitos críticos desse tipo de 
tributo alardearam que ele seria da-
noso ao sistema produtivo nacional. 
No entanto, os fatos acabaram des-
mentindo as profecias catastróficas 
apregoadas na época, pois a expe-
riência brasileira com a tributação 

sobre movimentação financeira foi 
positiva. Mostrou ser um tributo de 
baixo custo para os contribuintes e 
para o governo, além de ser imune à 
sonegação e à evasão.  

Infelizmente, a implantação do 
IMF foi desvirtuada no Brasil, pois 
surgiu como mais um tributo, quan-
do a ideia inicial era ser um substitu-
to dos atuais impostos e contribui-
ções. Ele tinha o conceito de ser um 
único imposto eletrônico, instituído 
no lugar de todos os outros, que hoje 
representam cerca de 3/4 da carga 
tributária do país.

Por razões que não cabe discutir 
aqui, o debate que levou à sua ex-
tinção em 2008 foi eminentemente 
político, ignorando-se por completo 
a experiência que, de forma pioneira 
em todo o mundo, foi implantada 
no Brasil com enorme sucesso em 12 
anos de vigência. O fato inegável é 
que a experiência da CPMF foi de-
finitivamente um capítulo inicial de 
uma ampla revisão de conceitos na 
área tributária brasileira.

(continua na edição de maio da Con-
juntura Econômica)
E-mail: mcintra@marcoscintra.org 

Este artigo expressa a opinião do autor, não re-
presentando necessariamente a opinião institu-
cional da FGV.LRF.

1Rezende, F. A revolução digital e o universo tri-
butário – desafios e caminhos para a reforma 
tributária. Confederação Nacional de Serviços 
(CNS). São Paulo, 2019.  

2Em TANZI, V. Globalization, technological de-
velopments, and the work of fiscal termites. IMF 
Working Paper, WP/00/181, nov. 2000, o autor 
afirma que “VAT in the 1950s ... must be consi-
dered most important technological develop-
ment in taxation. The use of gross assets taxes 
and of taxes on financial transactions have 
been less important technological develop-
ments in Latin America”.  

A tributação sobre 

movimentação financeira 

foi positiva. Mostrou  ser  

um tributo de baixo custo 

para os contribuintes e para 

o governo, além de imune à 

sonegação e à evasão
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Para salvar as vidas de um país, se 
vai à guerra.

No caso brasileiro, a guerra não é 
apenas contra o coronavírus. É tam-
bém para salvar vidas com proteção 
social e produção econômica. Nem 
sociedade, nem economia voltarão 
a ser o que eram antes do vírus se 
espalhar pelo mundo. Sem esquecer 
que será preciso evitar que novos ví-
rus apareçam.

A guerra brasileira talvez seja 
mais difícil que a mundial. Os de-
safios brasileiros que deveriam ser 
equacionados em poucos anos tal-
vez agora precisem ser resolvidos em 
poucas semanas. O Estado de bem-
estar social montado sobre o em-
prego e o salário, que já tinha seus 
pilares abalados, desmorona com a 
inevitável perda maciça de empre-
gos e, pior, de trabalho por milhões 
e milhões de trabalhadores indepen-
dentes e informais – sem direito a se-
guro-desemprego agora, nem à pre-
vidência no futuro. A economia que 
caminhava para a digitalização de 
muitas das atividades econômicas no 
futuro próximo virou imperiosidade 
no presente, sendo preciso colocar 

amento do orçamento público ao 
delimitar com muita clareza o or-
çamento ordinário –  voltado para 
despesas correntes e manutenção 
da máquina pública  –  do orça-
mento de capital, focado em “ge-
renciamento de demanda”.1

Essa ideia de separação de orça-
mento pode e deve servir como uma 
espécie de embrião para a respos-
ta à crise do novo coronavírus no 
Brasil: um orçamento extraordiná-
rio, um orçamento de guerra. Pois é 
isso que estamos enfrentando: uma 
guerra. Em uma guerra, uma nação 
deve acionar suas linhas de defe-
sa. Nossa melhor defesa na atual 
“guerra” é começar por atacar o 
vírus: ampliar assistência hospita-
lar no prazo mais curto, sem limite 
financeiro para comprar, contratar 
e investir em kits para testes, lei-
tos, respiradores e os mais diversos 
insumos necessários. A experiência 
chinesa e sul-coreana parece ensi-
nar que essa luta será muito lon-
ga e a guerra continuará até se ter 
uma vacina desenvolvida, produ-
zida em larga escala e aplicada a 
toda a população de risco ao redor 

Orçamento de guerra e  
quarentena fiscal

José Roberto R. Afonso
Professor do doutorado do IDP e pós-doutorado do ISCSP da Universidade de Lisboa 

dentro da casa de cada brasileiro o 
máximo possível de bens e serviços 
que possa comprar – inicialmente, 
alimentos e medicação  –, mas pode 
ser ampliada.

É preciso fazer um monumental 
esforço de guerra, e só o governo 
pode liderá-lo. Para isso, é preciso 
criar nas finanças públicas uma qua-
rentena como a imposta à socieda-
de. É preciso criar urgentemente um 
conjunto de regras fiscais e contas 
públicas que integrem um regime ex-
traordinário e apartado do ordinário 
(que precisa continuar sendo aplica-
do a tudo aquilo que não esteja en-
volvido no esforço de guerra).

Quando o mundo mudava, John 
Maynard Keynes ensinava que era 
preciso mudar. Como nunca, suas li-
ções podem ser aproveitadas para se 
enfrentar essa típica quebra completa 
de convenções. Como nunca, o pas-
sado não servirá mais para apontar 
o futuro. E, mesmo para a política 
fiscal de guerra, os ensinamentos do 
britânico são extremamente úteis.

O orçamento de guerra deve ser 
inspirado em Keynes. Ele contri-
buiu para a concepção e aperfeiço-
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do mundo  – ou seja, na melhor das 
hipóteses, ainda levará muitos me-
ses, quem sabe, anos.

Guerras sociais e econômicas 
virão muito rápido como conse-
quência do isolamento social: será 
preciso ampliar o Bolsa Famí-
lia para trabalhadores informais, 
como também assegurar emprego 
ou atenuar o desemprego dos for-
mais. Enfim, garantir renda para 
uma economia que ficará tempo-
rariamente anêmica.2 Será preciso 
garantir abastecimento de supri-
mentos, como alimentos e medica-
mentos, bem como outros serviços 
essenciais. Será preciso evitar a fa-
lência sistêmica de microempresas, 
grandes empresas dos setores mais 
sensíveis e também bancos.

Até aqui, falamos só em defesa. 
O ataque para recuperar a econo-
mia neste cenário, inicialmente, 
deve passar pelo incentivo à pro-

dução de equipamentos e insumos 
hospitalares, a fabricação de am-
bulâncias UTI (para cidades do in-
terior) e a construção de hospitais 
nos grandes centros (a operação 
até pode ser privada). Também se 
faz necessário estimular o consumo 
familiar a partir dos gastos assis-
tenciais e do investimento fixo e, 
ao mesmo tempo, incentivar todos 
os negócios que possam ser condu-
zidos remotamente e ter efeito mul-
tiplicador na economia.

Como estamos tratando de um es-
forço de guerra, social e financeiro, 
na saúde, é imprescindível que este 
enfrentamento seja nacional, com 
coordenação e comando central,3 e 
que vá se desdobrando em diferentes 
frentes de combate, sendo a hospita-
lar apenas uma delas. Aproveitar o 
momento e construir uma estrutura 
para lidar com as demais frentes de 
batalha é fundamental.

A reconstrução da sociedade e da 
economia, inevitavelmente, só pode-
rá partir do próprio Estado. Custo 
é oportunidade, no caso brasileiro. 
Fica a lição de que é inevitável se ter 
um sistema de saúde pública robusto 
em qualquer cenário. Apesar do SUS 
ser o maior sistema público de saúde 
no mundo, o Brasil é um dos países 
que têm a menor participação públi-
ca no gasto em saúde (ver gráfico 1)  
– para complicar, tal gasto depende 
cada vez mais de esforços de estados 
e municípios (ver tabela 1).4 Cenário 
semelhante, de forte participação de 
governos subnacionais, é vislumbra-
do no número de leitos para inter-
nação hospitalar e de UTIs na rede 
pública de saúde.5

Olhando as despesas tanto no que 
se refere ao seu financiamento quan-
to à sua execução, observa-se seu ca-
ráter descentralizado, especialmente 
na passagem de financiamento para 

Gráfico 1 Gastos com saúde, governo/obrigatório
2018 ou mais recente disponível

Elaboração própria. Fonte primária: OCDE. Disponível em: <https://bit.ly/2Uz1Pq1>.
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execução. Este aspecto é ainda mais 
acentuado quando olhamos apenas 
para execução das despesas de “as-
sistência hospitalar e ambulatorial”, 
em que os estados e municípios são 
responsáveis por 49,6% e 45,8%, 
respectivamente, e a União respon-
de apenas por 4,6%. Já a “atenção 
básica” é de competência quase úni-
ca dos municípios, responsáveis por 
90,3% da execução de gastos.

A execução das políticas deve 
ser descentralizada (realizada pelos 
governos estaduais e municipais, e, 
quando possível, pelo setor priva-
do), para se ter agilidade e eficácia. 
As forças armadas podem (e devem) 
se envolver, assumindo desde já o co-
mando nacional da logística, como 

a distribuição de respiradores, va-
cinas, medicamentos e, até mesmo, 
comida. Além disso, estas podem se 
articular com a segurança pública 
dos estados, haja visto o iminente 
risco de crescimento dos episódios 
de violência urbana. Outra frente de 
investimento público nesta área seria 
construir redes nacionais integradas 
de cidadania, polícia, presídio.

A condução de políticas em um 
cenário tão excepcional como este 
também requer um regime orçamen-
tário de exceção, e aqui apresenta-se 
uma proposta.

Deve-se criar um regime extra-
ordinário6,7 de prestação de serviços 
de saúde pública e, mais, de organiza-
ção das finanças públicas e  privadas, 

bem como das demais ações essen-
ciais da ordem econômica e social, 
para atender às necessidades decor-
rentes da calamidade pública nacio-
nal e enquanto ela estiver em vigor. 
Este seria uma espécie de “regime 
de quarentena” (como o aplicado 
às pessoas), que teria suas próprias 
regras, ações, atos e fatos, não ape-
nas no âmbito das contas públicas. 
Ou seja, seria um poder público com 
funcionamento em paralelo ao nor-
mal, por tempo limitado.

Por ser de exceção e extraordi-
nário, deveria ter um estado-maior 
nacional, no qual estejam represen-
tados os diferentes poderes e esfe-
ras de governo, que dite diretrizes e 
até aprove regras mais importantes. 

Função/subfunção União Estados Municípios Total

Financiamento - R$ bilhões correntes

10 - Saúde 119,1 81,7 87,1 287,9 

10.301 - Atenção básica 21,4 2,5 34,8 58,7 

10.302 - Assistência hospitalar e ambulatorial 52,5 49,9 32,0 134,3 

Execução - R$ bilhões correntes

10 - Saúde 41,3 101,1 145,5 287,9 

10.301 - Atenção básica 3,0 2,7 53,0 58,7 

10.302 - Assistência hospitalar e ambulatorial 6,1 66,6 61,6 134,3 

Financiamento - % do total

10 - Saúde 41,4% 28,4% 30,3% 100,0%

10.301 - Atenção básica 36,4% 4,2% 59,3% 100,0%

10.302 - Assistência hospitalar e ambulatorial 39,1% 37,1% 23,8% 100,0%

Execução - % do total

10 - Saúde 14,4% 35,1% 50,5% 100,0%

10.301 - Atenção básica 5,1% 4,6% 90,3% 100,0%

10.302 - Assistência hospitalar e ambulatorial 4,6% 49,6% 45,8% 100,0%

Tabela 1 Despesa empenhada na função saúde por esfera de governo – 2018

Elaboração própria. Fontes primárias: BSPN/STN e Siga Brasil.
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Para regulação, talvez se possa usar 
figuras pouco conhecidas no aparato 
legislativo brasileiro, como a lei de-
legada e o decreto legislativo. Aten-
tando que não se vai invadir o campo 
das normas gerais, que são definidas 
por leis complementares – como as 
Leis Gerais dos Orçamentos (recep-
cionada a Lei no 4.320/1964) e a de 
Responsabilidade Fiscal. O novo e 
extraordinário regime demanda nor-
mas específicas e aplicadas apenas à 
União  –  afinal, é um regime nacio-
nal e centralizado, no caso, no cam-
po do direito financeiro. Os gover-
nos estaduais e municipais devem ser 
envolvidos como agentes executores 
dos programas nacionais ou presta-
dores de serviços da União.

Ajuda muito que todas as con-
tas sejam centralizadas em uma só 
e grande unidade orçamentária e fi-
nanceira. Acerca da transparência, 
pode-se seguir com um procedimento 
semelhante ao adotado nas eleições: 
publicação automática na internet 
de todas as contas, de forma simples, 
mas detalhada, regionalizada, setori-
zada, disponível a qualquer cidadão. 
O processo de requisição compulsó-
ria de bens e serviços,8 típico de es-
tado de guerra, poderia ser acionado 
inclusive para contratar trabalhado-
res (como médicos autônomos) em 
caráter temporário, ou até o acesso 
aos dados de celulares, que muitos 
países democráticos usam com suces-
so, também passaria por tal decreto-
lei. Como a requisição compreende 
serviços, esta poderia ser a solução, 
tanto para contratação temporária de 
serviços necessários inicialmente para 
assistência hospitalar e demais emer-
gências, quanto para mobilizar go-
vernos estaduais e municipais,9 para 
ampliarem o atendimento do SUS.

O Brasil precisa de um pacto dos 
chefes de poderes e considerar to-
das as possibilidades, escolhendo os 
caminhos mais duros e rápidos. A 
adoção de medidas isoladas e des-
coordenadas por entes federados 
ou poderes pode levar à implosão 
da Federação como conhecemos. A 
inação ou a morosidade na adoção 
de medidas também contribui para 
agravar o quadro.

Considerando a combinação de 
intervenções com o regime extraor-
dinário fiscal (e socioeconômico), 
pode se dar uma resposta à altura 
da gravidade da situação, de forma 
coordenada e rápida. Keynes, mais 
uma vez, vem ao nosso resgate. Dele 
pode vir a inspiração para criar uma 
quarentena fiscal que permita en-
frentar a guerra da saúde, da prote-
ção social e da nova economia.  

1Ver Afonso, José Roberto. Keynes, crise e políti-
ca fiscal. Série IDP Editora Saraiva, 2017.

2Para aprofundamento de medidas de prote-
ção social ver escritos de Marcelo Medeiros, 
como: “Coronavírus: 8 medidas de proteção 
social que precisam ser tomadas já”. Disponível 
em: <https://bit.ly/3dreMuG>.

3Sobre as linhas gerais de enfrentamento da 
crise do coronavírus e a questão fiscal, ver: 
“Diante da catástrofe sanitário-econômica não 
cabe genocídio fiscal”. Disponível em: <https://
bit.ly/3bp24uB>.

4Estes aspectos do sistema de saúde brasileiro 
têm sido apontados por Andre Medici, como 
em: “Desafíos para a cobertura universal em 
saúde no mundo e no Brasil”. Disponível em: 
<https://bit.ly/39mD2uQ>.

5Dados sobre infraestrutura física dos hospitais 
e clínicas podem ser encontrados no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Dis-
ponível em: <https://bit.ly/2vNtvPs>.

6A criação desse regime extraordinário pre-
cisa ser aprovada pelo Congresso, para ser 
aplicado pelo Executivo federal, na medida 
do possível usando a institucionalidade já 
vigente, que contempla várias válvulas de es-

cape. Precisamos levantar e aproveitar todas 
as normas, como a lei de requisição de 1942. 
Como a resposta precisa ser rápida, ideal seria 
evitar PEC ou, até mesmo, lei complementar. 
Idealmente uma resolução com lei ordinária 
ou delegada - melhor ainda se fosse decreto, 
legislativo ou presidencial.

7Candido Bracher, presidente do Itaú, aponta 
para o mesmo caminho em entrevista ao jornal 
O Globo, quando comenta sobre a relação en-
tre medidas contracíclicas e teto de gastos: “As 
medidas contra cíclicas são extrateto. Cria um 
parênteses para as despesas específicas para 
lidar com a crise. Extraorçamentária. Vínhamos 
falando em austeridade, equilíbrio, para infun-
dir confiança nos agentes econômicos. Isso 
vinha funcionando bem, permitindo queda 
nos juros. Agora, como disse (John Maynard) 
Keynes, quando mudam os fatos, eu mudo de 
opinião. Fatos mudaram de maneira radical. 
Momento de você ser mais flexível com o uso 
de verbas públicas, pontualmente”. Disponível 
em: <https://glo.bo/2UIx6Xs>.

8A previsão de requisição já está na atual lei de 
quarentena: art. 3⁰, VII, da Lei no 13.979/2020. Dis-
ponível em: <https://bit.ly/2xmdxwl>. Curiosa-
mente, a figura prevista do Decreto-Lei no 4.812 
de 8 de outubro de 1942, ainda em vigor. Como 
destacado por Diego Veras, são muitos os bene-
fícios da utilização do instituto da requisição fe-
deral/nacional: 1) rapidez na tomada de decisão 
e desentraves burocráticos de aquisição de bens 
e serviços; 2) os valores de serviços e mercado-
rias são fixados de forma nacional para poste-
rior indenização, evitando superfaturamentos, 
aumento abusivo de preços (art. 34, “b”); 3) 
soluções de problemas de âmbito nacional que 
exigem atuação coordenada de todos os entes 
federativos; 4) pagamento posterior, ao menos 
em parte, podendo haver algum adiantamento 
para evitar colapso da capacidade produtora 
de empresas ou de pessoas físicas (impedindo 
prejuízo ao requisitado - art. 10); 4) descentrali-
zação para os comitês estaduais (governadores  
- parágrafo único do art. 35 c/c §1o do art. 12) e 
subcomissões (no âmbito dos estados – art. 36), 
além de execução local pelos prefeitos ou auto-
ridades militares naquelas situações onde inter-
venções se fizerem necessárias (art. 31).

9No caso específico dos governos subnacio-
nais, o repasse de recursos não seria na for-
ma de transferência voluntária, que esbarra 
na lei eleitoral, nem mesmo como crédito, 
mas sim através de pagamento por presta-
ção de serviços médicos, da mesma forma 
que se procede com as Santas Casas e rede 
privada. Em outras palavras, a ideia seria uma 
requisição federal, de sorte que o custeio fi-
caria a cargo da União e a execução a cargo 
de estados e municípios, facilitando a logís-
tica e padronizando os custos da requisição 
para evitar superfaturamentos.



MACROECONOMIA

2 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A b r i l  2020

Recentemente, o Instituto de Pes-

quisa e Estratégia do Ceará (Ipece), 

órgão vinculado à Secretaria de Pla-

nejamento e Gestão daquele estado, 

divulgou um documento intitulado 

“Os indicadores sociais do Ceará-

2018”. A despeito do documento 

ter um foco maior no Ceará, ele traz 

importantes informações sociais so-

bre a Região Nordeste, comparati-

vamente ao Brasil, utilizando dados 

extraídos da Pnad/IBGE para diver-

sos anos até 2018, incluindo indica-

dores demográficos e relacionados 

às condições de domicílios, educa-

ção, mercado de trabalho, distribui-

ção de renda e pobreza monetária. 

Na tabela 1 apresenta-se um resu-

mo desses dados.

À exceção do índice de Gini, que 

é similar ao Brasil, observa-se que o 

Nordeste apresenta indicadores pio-

res do que a média brasileira. Em 

destaques, pode-se ver que: a mor-

talidade infantil é quase 3 pontos 

percentuais maior do que a do país;  

a taxa de analfabetismo de pessoas 

acima de 15 anos é mais do que o 

processo de subdesenvolvimento em 

relação ao resto do mundo – equi-

vale a um quarto do PIB per capita 

dos EUA e a 68,2% do observado 

no Chile, por exemplo. A composi-

ção desse indicador talvez seja mais 

esclarecedora: enquanto a popula-

ção do Nordeste representa perto 

de 28% da população nacional, a 

região só responde por 14,5% do 

PIB brasileiro. Aliás, essa participa-

ção na riqueza brasileira é pratica-

mente a mesma calculada pelo Ipea 

há quase 60 anos; com efeito, o PIB 

do Nordeste representava 14,4% 

do Brasil pouco antes do lançamen-

to, em 1959, do documento “Uma 

política de desenvolvimento econô-

mico para o Nordeste”, conhecido 

também como Relatório do GTDN 

(Grupo Técnico de Desenvolvimen-

to do Nordeste), liderado pelo eco-

nomista Celso Furtado. 

Embora existam diferenças me-

todológicas importantes no cálculo 

do PIB entre os dois períodos, a evi-

dência que se retira daí é a de que 

o Nordeste não deu o grande salto 

O Nordeste precisa de  
um novo GTDN?

Flavio Ataliba
Secretário de Planejamento do Ceará e pesquisador-associado do FGV IBRE

dobro da nacional; a proporção da 

população fora da força de trabalho 

está mais 7 pontos percentuais aci-

ma da brasileira, e a proporção da 

população considerada como desa-

lentada é quase o dobro da observa-

da para o Brasil.

Além das condições sociais, a de-

sigualdade regional ocorre também 

em termos da renda das pessoas. O 

salário mensal do principal trabalho 

no Nordeste, por exemplo, é equi-

valente a apenas 67% do Brasil, en-

quanto o rendimento domiciliar per 

capita, tão somente 61%. Esse des-

nível em rendimentos é, obviamente, 

refletido nos indicadores de pobre-

za: a proporção de pessoas extre-

mamente pobres – renda domiciliar 

per capita menor que R$ 89,00 ou 

com menos de US$ 1,9 por dia (PPP 

2011) – no Nordeste é praticamente 

o dobro da brasileira.

Nessa direção, e tomando dados 

mais recentes do IBGE, tem-se que 

o PIB per capita nordestino equiva-

le a pouco mais de 52% do Brasil, 

o qual, por sua vez, passa por um 
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imaginado, frustrando a expectati-

va de que haveria um amplo pro-

cesso de transformação na região, 

especialmente por meio de um vigo-

roso programa de industrialização, 

eliminando, ou ao menos reduzin-

do, o significativo gap em relação 

às regiões mais ricas, tanto em ter-

mos econômicos quanto sociais. Ou 

seja, esses números que evidenciam 

o permanente desequilíbrio regional 

nos remetem a pensar que o tema da 

distribuição da riqueza espacial no 

país ainda é uma agenda que está 

longe de ser superada, pelo seu ca-

ráter extremamente desafiador.

A questão agora é saber, dado um 

cenário institucional tão diferente 

daquele do final da década de 1950, 

qual deve ser a nova estratégia a se 

colocar em prática para os próximos 

anos, com o objetivo de acelerar o 

desenvolvimento econômico e social 

da Região Nordeste. Precisamos de 

um “novo” Relatório do GTDN? 

Em quais bases devemos montar 

essa nova estratégia?

Nesse contexto, o atual governo 

enviou para apreciação pelo Con-

gresso Nacional, no final do ano 

passado, o Projeto de Lei do Plano 

Regional de Desenvolvimento do 

Nordeste (PRDNE). Sem dúvida, 

é uma boa forma de se iniciar a 

discussão, embora, em tempos de 

Covid-19, a tarefa iminente seja 

a oferta de uma eficaz rede social 

pelo Estado, na tentativa de se res-

guardar a vida de milhares de bra-

sileiros, algo mais hercúleo no caso 

dos nordestinos, permanentemente 

presos em condições de vida muito 

mais precárias. 

Tabela 1 Síntese dos indicadores sociais do  
Nordeste e do Brasil, 2018

Fonte: Construído a partir da publicação Indicadores Sociais do Ceará-2018. 
https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2020/03/Indicadores_Sociais_2018.pdf

Indicadores

Valores em 
2018

NE BR

1
Proporção de domicílios com abastecimento de água 
adequado (%)

80,2 85,8

2
Proporção de domicílios com esgotamento sanitário 
adequado (%)

44,6 66,3

3 Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) 15,3 12,4

4 Esperança de vida ao nascer (em anos) 73,6 76,3

5 Escolaridade média (em pessoas de 25 anos ou mais) 7,9 9,3

6 Taxa de analfabetismo (em pessoas de 15 anos ou mais) 13,9 6,8

7
Porcentagem de analfabetismo funcional (em pessoas 
de 15 anos ou mais)

23,4 14,5

8
Percentual da população (com 15 anos ou mais) com 
pelo menos o Ensino Fundamental completo

55,3 64,5

9
Percentual da população adulta (19 anos ou mais) com 
pelo menos o Ensino Médio completo

41,6 49,9

10
Percentual da população (com 25 anos ou mais) com 
nível superior completo

11,3 16,5

11
Proporção da população (de 14 anos ou mais) fora da 
força de trabalho

45,2 38

12
Proporção da população (14 anos ou mais) considerada 
como desalentada

14,2 7,6

13 Proporção da população (14 anos ou mais) desocupada 14,5 12

14
Proporção da população (14 anos ou mais) ocupada 
informalmente

62,1 46,4

15
Rendimento médio mensal real e habitual do trabalho 
principal (salário mensal) (R$)

1.441 2.163

16 Índice de Gini (desigualdade de renda) 0,545 0,545

17 Renda domiciliar per capita real (R$) 815 1337

18
Rendimento domiciliar per capita das pessoas com os 
40% dos menores rendimentos (R$)

201,7 339,1

19
Percentual de pessoas com rendimento domiciliar per 
capita até R$ 89 

8,4 4,2

20
Percentual de pessoas com rendimento domiciliar per 
capita inferior a US$1,9/dia PPP 2011

13,6 6,5

21
Percentual de pessoas com rendimento domiciliar per 
capita inferior a 1/2 salário mínimo

48,7 29,4
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A pandemia do coronavírus surpre-
endeu todos os países do mundo, 
começando pela China, onde surgi-
ram os primeiros doentes. A estra-
tégia adotada pela China tornou-se 
o protocolo mundial. Ela consiste 
no confinamento da população 
para achatar a curva de propaga-
ção do vírus. Sem o confinamento, 
a propagação seria exponencial 
produzindo um número de casos no 
grupo de alto risco, pessoas idosas 
e(ou) com baixa imunidade, preci-
sando de aparelhos respiratórios e 
unidades de tratamento intensivo 
em número superior ao disponível 
na rede hospitalar. 

Nessa situação, os médicos teriam 
que aplicar o mecanismo de triagem, 
usada na guerra, para tomar a deci-
são de quais pacientes seriam salvos. 
A China, diante deste dilema, adicio-
nou ao protocolo do confinamento 
a construção imediata de hospitais 
com os equipamentos necessários 
para o tratamento dos pacientes com 
problemas respiratórios graves. 

Alguns países, como a Inglater-
ra, não estavam convencidos de que 
este protocolo, confinamento mais 
expansão da rede hospitalar para a 
Covid-19, seria o mais apropriado. 

manho de uma depressão. Com as 
informações disponíveis no final 
de março de 2020, o confinamen-
to chinês durou quase três meses. 
Imagine-se que não haja sazona-
lidade e que a produção ocorresse 
igualmente em todos os meses do 
ano, isto é, um pouco mais de 8% 
por mês. Admita que o confinamen-
to faça com que a produção seja 
reduzida pela metade. Portanto, 
em três meses teríamos uma redu-
ção de 12% (três vezes quatro por 
cento), muito maior do que a gran-
de recessão da Dilma, que reduziu 
o produto per capita brasileiro no 
biênio 2015/2016 de 9%. Portanto, 
para evitar a calamidade econômica 
e enfrentar a pandemia, a priorida-
de número um da política brasileira 
é trocar de estratégia, adotando a 
estratégia CS.

A recessão, ou depressão se a 
queda atingir dois dígitos, anuncia-
da não revela nossa verdadeira tra-
gédia. O Brasil, antes da pandemia, 
estava no grupo de risco dos países 
do mundo, com uma doença produ-
zida pelo vírus fiscal dos governos 
do PT, com nome italiano pompo-
so na literatura econômica: jogo de 
Ponzi. Este jogo consiste na existên-

Política econômica em  
tempos de pandemia

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

Todavia, mudaram de direção quan-
do o primeiro-ministro foi alertado 
de que o sistema hospitalar não da-
ria conta do recado. 

Outros países, como a Coreia 
do Sul, com uma população de 51 
milhões (para fins de comparação, 
cabe lembrar, que a Itália tem 60 
milhões e a Espanha 46,7 milhões), 
não adotou o confinamento geral, 
mas apenas o confinamento das 
pessoas infectadas pelo vírus. Essa 
estratégia somente é factível com 
a aplicação maciça de testes, uma 
organização que identifique rapida-
mente focos de propagação e a apli-
cação de mecanismos coercitivos 
que obriguem o cumprimento do 
confinamento dos infectados.

Na inexistência de medicamen-
tos que tratem a doença produzida 
pelo vírus, denominada Covid-19, 
ou de vacinas que protejam as pes-
soas do coronavírus, existem atu-
almente duas estratégias para en-
frentar a pandemia, a chinesa, que 
denominaremos pela letra C, e a da 
Coreia do Sul, que denominaremos 
pelas letras CS. 

A estratégia C implica um custo 
econômico, difícil de prever neste 
momento, mas que pode ser do ta-
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cia de déficits primários em 2015, 
2016, 2017, 2018 e 2019, com pre-
visão do mesmo ocorrer em 2020. 
Isto é, a situação fiscal do governo é 
tal que ele não paga sequer os juros 
da dívida pública e ainda toma em-
prestado para pagar suas despesas 
todos os meses.

A estratégia sequencial de políti-
ca econômica dos governos Temer/
Bolsonaro privilegiando o corte de 
gastos, no presente e no futuro, não 
funcionou. No governo Temer, a es-
tratégia foi enterrada com o encon-
tro fatal do Temer com o dono da 
JBS no Palácio Jaburu. Agora, o co-
ronavírus enterrou a mesma estraté-
gia no governo Bolsonaro. Qual deve 
ser a política econômica em tempos 
de pandemia? A política econômica 
deve ter duas etapas.

A primeira consiste em fazer o 
que for preciso para salvar os bra-
sileiros e a economia dos efeitos do 

vírus. Aqui estou levando em conta 
duas lições que aprendi no passado. 
Um ex-professor afirmou, quando 
lhe perguntaram sobre a aplicação 
de regras em situações anormais, 
que diante de um tsunami as re-
gras devem ser deixadas de lado. A 
segunda lição vem de uma famosa 
frase do ex-presidente do Banco 
Central Europeu, Mario Draghi, 
em 26/7/2012, na crise europeia, 
“The ECB is ready to do whatever 
it takes to save the Euro” (O Banco 
Central Europeu está pronto para 
fazer o que for preciso para salvar 
o euro). 

Depois da pandemia, a situação 
fiscal do país estará pior e a econo-
mia em convalescença. O que fazer 
na segunda etapa? Em primeiro 
lugar, acabar com o jogo de Ponzi 
criando um superávit primário, au-
mentando a carga tributária, pois a 
estratégia Temer/Bolsonaro de cor-

tar gastos fracassou. Isto não sig-
nifica colocar as reformas de lado. 
Estas devem continuar para resol-
ver os problemas estruturais. Em se-
gundo lugar, o governo tem de criar 
mecanismos para fazer a economia 
crescer numa faixa de 3-4% ao ano. 
O instrumento fundamental, tanto 
do ponto de vista econômico, como 
social é o investimento em infraes-
trutura. Os recursos das privatiza-
ções, por exemplo, poderiam ser 
utilizados para esta finalidade. Ade-
mais, a agenda do crescimento con-
templa um bom número de temas 
como a eficiência nos gastos públi-
cos com educação e saúde, reforma 
tributária reduzindo o custo Brasil, 
a abertura da economia que induza 
aumento da produtividade nas em-
presas brasileiras e um ambiente de 
negócios que torne atrativo o inves-
timento pelo setor privado, nacio-
nal e estrangeiro.  

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Não faço ideia de como estará a 

pandemia do coronavírus quando 

este texto estiver publicado, mas tor-

ço para que tenha melhorado. Vou 

trazer para a discussão, entretanto, 

um ponto que tem aparecido no de-

bate porque por trás dele há outras 

questões relevantes. Diz respeito à 

escolha entre o isolamento social e 

a brutal queda do nível de atividade 

que o acompanhará versus o relaxa-

mento no isolamento e a pretensa 

melhoria nos indicadores do nível 

de atividade. Entendo, primeiro, que 

não há escolha a ser feita – o cha-

mado isolamento vertical só pode-

ria ser aplicado após a redução no 

avanço da pandemia, com a massiva 

aplicação de testes e possibilidade de 

acompanhamento do grupo de ris-

co, como ocorreu na Coreia, e isso 

se tivéssemos uma sofisticada estru-

tura tecnológica e de comunicação. 

Se considerarmos então o número de 

habitações de cômodo único e sem 

as menores condições sanitárias no 

país, fica ainda mais clara a inviabi-

lidade da segunda opção – nela, os 

jovens que saíssem pela manhã de 

casa retornariam à noite trazendo o 

vírus para os idosos em quarentena. 

Por uma questão humanitária, essa 

alternativa é inviável. A quantifica-

ção do valor de uma vida comparada 

à perda no nível de atividade, então, 

que alguns chegaram a sugerir no 

debate, é eticamente injustificável. 

Mas há outros argumentos para 

além da questão humanitária e 

ética que reforçam o caráter falso 

dessa dicotomia, e aqui entramos 

no aspecto econômico da escolha 

entre as opções supracitadas. Só 

existe este contraponto entre ma-

nutenção do emprego e isolamento 

social se desconsiderarmos que o 

setor público pode, e deve, intervir 

massivamente nesse quadro. Se o 

Estado não intervir, a pressão pela 

retomada da atividade econômica 

será forte (de novo, escrevo este ar-

tigo enquanto estamos todos, ou a 

ampla maioria, em quarentena) no 

futuro próximo. A única solução 

para evitar essa retomada descon-

trolada das atividades será a reali-

zação de gastos públicos massivos 

e coordenados. Os países ricos, 

que possuem indicadores sociais 

muito melhores que os nossos, es-

A falsa dicotomia e o  
papel do Estado

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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tão agindo dessa forma. Programas 

de transferência de renda, comple-

mentação salarial condicionada à 

manutenção do emprego, crédito 

barato ou injeção de recursos em 

setores e empresas em dificulda-

des, gastos elevados com material 

e equipamento médico, ampliação 

da capacidade de atendimento da 

rede hospitalar, estão entre as ações 

urgentes nesse momento.

O governo não possui recursos 

fiscais hoje para tal e, como naque-

les países, se quiser sair dessa crise, 

vai ter que adotar soluções impen-

sáveis há poucos dias – emitir moe-

da e fazê-la chegar ao público, usar 

recursos da Conta Única do Tesou-

ro e ampliar fortemente o crédito 

nos bancos públicos, inclusive no  

BNDES. Nada disso está no cardápio 

de opções deste governo e sua equipe 

econômica até o momento. As estra-

tégias de redução de custos empresa-

riais neste cenário têm folego curto, 

pois estamos enfrentando uma rup-

tura sensível na demanda agregada. 

Não há estímulo à oferta que com-

pense esse choque após um mês ou 

dois de persistência desse quadro. 

As demissões de funcionários seriam 

massivas, como sabemos.

Assim, a solução passa por uma 

estratégia anormal porque estamos 

em tempos anormais. A aceitação 

e compreensão desse fato pelo go-

verno permitirá minorar os efeitos 

da crise sobre trabalhadores e em-

presários, por consequência sobre 

a demanda, e a volta às atividades 

normais poderá ocorrer de modo 

programado e espaçado. Uma ex-

pansão dos gastos com exames, 

remédios e internações também 

contribuirá para estancar a evolu-

ção da pandemia e o retorno às ati-

vidades compassadamente. Mesmo 

que a opção seja, erroneamente, 

apenas pelo relaxamento das res-

trições desacompanhada de uma 

forte elevação dos gastos públicos, 

a economia não se recuperará, pois 

o avanço da pandemia levará a 

uma nova quarentena desordenada 

e outra rodada de redução dos gas-

tos das famílias.

Uma inferência adicional que po-

demos fazer com base no cenário 

atual é a confirmação, mais uma 

vez, de que boas políticas públicas 

estáveis e permanentes são essen-

ciais à sociedade. O Estado é sempre 

chamado a intervir em momentos 

de crise, e muitos tendem a defen-

der que essa intervenção deva ser 

esporádica e específica para corrigir 

os desequilíbrios do setor privado. 

Porém, fica claro que tanto aqui no 

Brasil, como em outros países, espe-

cialmente nos EUA, não se recupera 

a estrutura de pesquisa científica, 

saúde pública e assistência social 

do dia para a noite. Muito menos a 

de saneamento básico para os mais 

pobres, falando especificamente do 

Brasil. A estratégia de intervenção 

pontual não perece gerar os resulta-

dos esperados e pode implicar gas-

tos inclusive maiores em momentos 

emergenciais como o atual. Não 

nos esqueçamos disso quando a cri-

se passar.

Por fim, mais dois pontos: primei-

ro, essa defesa do isolamento verti-

cal, isso é, do confinamento apenas 

para grupos de risco, me faz lembrar 

o debate entre políticas sociais uni-

versais e focalizadas. Entendo que 

políticas que geram externalida-

des positivas em ampla magnitude, 

como saúde e educação, não devam 

ser focalizadas. Este também é o 

caso na situação atual; estratégias de 

isolamento horizontal e a dissemina-

ção massiva de testes resultariam em 

impacto tão positivo para a socieda-

de que superariam os resultados de 

estratégias orientadas a grupos espe-

cíficos cujo custo inicial seria menor. 

Mais um argumento a favor de um 

tratamento generalizado para toda a 

sociedade em relação à pandemia.

Segundo, tem se tornado eviden-

te que a parcela mais competente de 

nossa classe política está tomando a 

frente para avançar na busca de solu-

ções para essa pandemia, mostrando 

que a boa coordenação e articulação 

política fazem toda a diferença para 

a implementação de políticas públi-

cas. Espero que também lembremos 

desse ponto no futuro. 

Fica claro que tanto aqui, 

como em outros países, 

especialmente nos EUA, 

não se recupera a estrutura 

de pesquisa científica, 

saúde pública e assistência 

social do dia para a noite
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Coronavírus
O desafio de traçar horizontes e 

guiar o Brasil em meio à pandemia

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Ele foi confirmado pela primeira vez no Brasil 
em 26 de fevereiro, desembarcado na capital 
paulista, de um voo com origem na Itália. No dia 
seguinte, registrava 132 suspeitos de contágio. 
No primeiro mês, 2.915 casos confirmados e 77 
mortes. E, em 1 de abril, o coronavírus somava 
6.836 casos e 240 vítimas fatais, eliminando 
qualquer dúvida de que em um país tropical 
poderia se propagar tão velozmente quanto em 
qualquer outro lado do mundo.
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A pressão por conter a ameaça de contágio, que antes se 
concentrava no controle do tráfego internacional e na re-
patriação de brasileiros vindos de países em alerta, mudou 
radicalmente com o anúncio da presença do vírus dentro 
das fronteiras. Suspendeu-se a atividade de comércios, ser-
viços e indústrias, a população foi isolada em suas casas, 
implodiram-se as prioridades da agenda política. Como 
partícipe da pandemia, o Brasil fazia seu mergulho sem 
volta na espiral de incerteza que por algum tempo ainda 
deixará muitas perguntas sem resposta – desde as exis-
tenciais, de como a experiência do lockdown mudará a 
percepção das pessoas sobre a vida e os relacionamentos, 
às pragmáticas, sobre o tamanho do tombo da economia, 
como e quando se viabilizará um caminho de recuperação, 
e quão diferente será o funcionamento do mundo quando 
a Covid-19 for controlada.

Para os pesquisadores responsáveis por traçar tendências 
macroeconômicas que são farol para tomadores de decisão 
de qualquer magnitude, o mês de março foi como navegar à 
deriva. “Estamos sob um nível de incerteza altíssimo. Nin-
guém neste momento pode garantir estimativas robustas de 
quanto a economia brasileira será impactada”, diz Silvia 
Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE. “Precisare-
mos primeiro nos concentrar no curto prazo, ir compreen-
dendo cada comportamento frente a esse choque sem prece-
dentes, e daí traçar caminhos.” 

Antes mesmo da divulgação das sondagens do mês, que 
capturaram as primeiras reações ao coronavírus, Luana 
Miranda, pesquisadora da Economia Aplicada do FGV 
IBRE, começou a investigar o terreno a partir do indica-
dor de mais alta frequência que tinha à mão, o Índice de 
Condições Financeiras (ICF), recém-lançado pelo IBRE, 
que captura o tamanho da incerteza presente nos retornos 
de ativos financeiros para prever a atividade econômica. 
“Em março, o ICF apontava condições menos deterio-
radas quanto no pico da crise de 2008 (eminentemente 
financeira); mas no dia 19 chegou a alcançar o segundo 
pior nível registrado, de meados de 2015”, diz, mencio-
nando o período de crise política nacional e rebaixamen-
to da nota de crédito brasileira. Com base nessa organi-
zação do mercado financeiro e das expectativas futuras, 
Luana chegou à primeira estimativa para o PIB em meio 
ao estalido da crise, que já apontava uma perda de quase 
3 pontos percentuais na atividade em 2020, com o PIB 
saindo de 2% na estimativa do IBRE de fevereiro para 
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Fonte: FGV IBRE. 
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Rebaixamento da nota
do Brasil pela S&P

136,8 pts

Pandemia
Covid-19
167,1 pts

Indicador de incerteza da economia Brasil (IIE-Br)

(em nível e em média móvel de seis meses)

uma retração de 0,9% no cenário 
base, como publicado no Boletim 
Macro IBRE de março.   

Com o fechamento das sondagens 
do mês, cujas apurações capturaram 
parte do período de intensificação 
das medidas de isolamento social, 
e a observação do comportamento 
de outras economias mais afetadas 
pela pandemia, os pesquisadores so-
maram mais elementos e voltaram 
aos cálculos. Silvia conta que, nes-
se novo exercício, um dos focos de 
atenção foi o emprego. “Na verifica-
ção do que ocorria em outros países, 
analisamos a trajetória do mercado 
de trabalho, a tendência das demis-
sões, sabendo que esse movimento 
também deve se repetir no Brasil, 
e que possivelmente a recuperação 
dos postos perdidos será lenta”, ex-
plica Silvia. Das sondagens, Luana 
destaca o uso da pesquisa adicional 
realizada junto às sondagens sobre 

quanto cada setor considerava que 
seria afetado pelos efeitos do coro-
navírus. “Comparamos nas Contas 
Nacionais quanto cada um desses 
setores é intensivo em fator traba-
lho, e tiramos uma medida de im-
pacto no emprego e na atividade”, 
descreve. O resultado desses vários 
cruzamentos foi um aumento da re-
tração estimada para o PIB de 2020, 
agora em 3,4%, com destaque, pelo 
lado da oferta, a uma queda de 5,5% 
na indústria – concentrada na trans-
formação (-8,7,%) e construção 
(-7,2%) –, e de 2,4% nos serviços. 
“Vale lembrar que dentro de servi-
ços temos a saúde pública e privada, 
que devem crescer bastante este ano, 
amenizando o impacto dos demais 
segmentos, como transportes, aloja-
mento e refeição fora de casa”, diz 
Luana. O exercício também apon-
tou uma alta na taxa de desemprego 
que deve chegar a 16% em junho. 

“São cálculos que ainda podem va-
riar muito, dependendo da extensão 
das medidas de contenção social, das 
políticas de governo, e de que parce-
la dos efeitos desse choque poderá 
ser permanente. Ainda é complexo 
dimensionar esses fatores”, diz Sil-
via, reforçando que incerteza alta é 
mãe da dispersão de cenários. 

Mais vulneráveis
Na aferição feita pelo IBRE, a in-
certeza provocada pelo coronavírus 
alcançou níveis inéditos em março, 
com um salto de 50 pontos em re-
lação a fevereiro, chegando a 167, 
e 30 pontos acima do recorde ante-
rior, de setembro de 2015. “Devido 
às características já observáveis des-
sa pandemia, é difícil prever quando 
haverá um alívio do indicador”, afir-
ma Aloisio Campelo Jr., superinten-
dente de Estatísticas do FGV IBRE.  

Campelo lembra que os resulta-
dos dos indicadores produzidos pelo 
IBRE na atual crise também se di-
ferenciam dos demais por encontrar 
um Brasil mais vulnerável. “Desde o 
último pico, em 2015, o Indicador de 
Incerteza da Economia (IIE-Br) tem 
mostrado que o caminho de volta 
não tem se completado, não alcança 
o ponto de neutralidade”, afirma. 
Uma série de novos fatores – deba-
cle do governo Dilma (Rousseff), 
recessão, greve dos caminhoneiros, 
eleições presidenciais conturbadas 
– cria novas altas e mantém o IIE 
acima da média verificada antes de 
2014. Esse estado de ânimo coloca 
consumidores mais cautelosos com 
seus gastos e empresários menos 
propensos a investir, em um con-
texto muito diferente, por exemplo, 
do verificado no último choque de 
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Tipo de impacto da Covid-19, por setor (% respostas)
 Indústria       Comércio       Serviços

54,2

18,7

37,0

37,4

23,0

20,2

Fornecimento de insumos importados

Fornecimento de insumos nacionais

Demanda externa reduzida

Demanda interna reduzida

Necessidade de paralisação por
quesito de saúde

Outros

 Segmentos mais preocupados em ser ou continuar sendo impactados:
Máquinas e materiais elétricos (91,5%) e petróleo e biocombustíveis (90,5%)

 Segmentos mais preocupados em ser ou continuar sendo impactados:
Tecido, vestuário e calçados (74,7%) e veículos, motos e peças (71,6%)

55,7

42,1

34,5

7,1

Problemas de produção ou entrega
por parte dos f ornecedores

Redução de demanda

Paralisação parcial ou total por 
questão de saúde 

Outros

22,8

68,8

42,5

16,3

Problemas no fornecimento de
insumos

Redução de demanda

Necessidade de paralisação parcial 
ou total por questão de saúde

Outros

 Segmentos mais preocupados em ser ou continuar sendo impactados:
Transportes, auxiliares a transportes e correio (62,9%) e serviços prestados às 
famílias (54,5%) – inclui alojamento e alimentação

Fonte: FGV IBRE. 

proporções globais, em 2008, com a 
crise financeira internacional.   

“Naquela época, a confiança tan-
to do consumidor quanto a empresa-
rial estava alta. Tínhamos ajustado as 
contas na gestão do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, mantido 
o equilíbrio fiscal no governo Lula, e 
a confiança empresarial foi subindo 
gradualmente a partir de 2006 – de-
pois do primeiro impacto da denúncia 
do Mensalão, no ano anterior. Com 
câmbio favorável, o setor exportador 
foi junto. E à medida que a taxa de 
desemprego caía, o consumidor ga-
nhava mais confiança”, descreve. O 
país parecia imune às tensões de fora. 
“Os Estados Unidos já sinalizavam 
desaceleração econômica desde o fim 
de 2007, mas os níveis de confiança 
no Brasil só caíram no mês seguinte à 
quebra do Lehman Brothers (setem-
bro de 2008)”, lembra. 

Desta vez, entretanto, a história 
é diferente. Tanto entre empresários 
quanto consumidores, a confiança já 
mostrava declínio antes mesmo da 
pandemia bater à porta. “Do ponto 
de vista do consumidor, por exem-
plo, existe uma perda de bem-estar 
acumulada que compromete a volta 
do otimismo. E aí não é culpa do co-
ronavírus, mas da dinâmica da eco-
nomia brasileira”, afirma Campelo, 
lembrando que a queda registrada 
pelo Índice de Confiança do Consu-
midor (Icom) foi de 7,6 pontos em 
março, acumulando 11,4 pontos no 
primeiro trimestre do ano, chegan-
do ao menor valor desde janeiro de 
2017 (80,2 pontos). Com expectati-
vas mornas em uma economia que 
se recupera lentamente de um forte 
período recessivo, operando com um 
nível de ociosidade não desprezível, 
é difícil pensar em resiliência para 
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fazer frente a uma crise que sozinha 
já é capaz de abalar o campo magné-
tico das economias. 

Campelo lembra que a melhora da 
confiança parte de dois componentes: 
o nível de atividade e a expectativa. 
Nesse sentido, uma recuperação da 
confiança dependerá, de um lado, da 
efetividade das medidas do governo 
para apoiar o setor produtivo e a ca-
mada da população de mais baixa 
renda, especialmente as que perderão 
o emprego. E, de outro, a percepção 
pela sociedade de um sucesso relativo 
do Brasil no enfrentamento da crise 
sanitária. “Com uma política defini-
da que não misture as fases – uma 
primeira, de sensibilizar a população 
da necessidade de obedecer às medi-
das de contenção do contágio e apon-
tar compensações para a paralisação 
da economia, para depois passar a 
medidas de flexibilização dos cuida-
dos e de recuperação da atividade –, 
e a percepção de que a estratégia está 
sendo bem-sucedida, a confiança po-
derá reagir mais rapidamente”, diz.

Questão de velocidade
O problema é que, no caso brasileiro, 
essa assertividade não está clara. Em 
primeiro lugar, na área da saúde, pelo 
atrito entre governos estaduais e o pre-
sidente Bolsonaro quanto à extensão 
das medidas de contenção, e muitas 
vezes deste com ministros e outros 
membros de sua equipe, pela insistên-
cia do mandatário em menosprezar 
a letalidade do vírus e demonstrar 
apoio à flexibilização do isolamento 
para preservar a atividade econômica. 
“Esse é um fator que me preocupa”, 
diz Fernando Veloso, pesquisador da 
Economia Aplicada do FGV IBRE, 
mencionando a falta de segurança de 

Em R$ 
bi

% do 
PIB

Duração
Afeta o 

primário?

Antecipação de despesa 
(do 2o semestre para o 1o semestre)

58,8 0,81%

1a e 2a parcela do 13o em maio 46,0 0,63% T N

Abono salarial em junho 12,8 0,18% T N

Adiamento de receita 
(do 1o semestre para o 2o semestre)

134,2 1,85%

FGTS diferimento de 3 meses 30,0 0,41% T N

Supersimples, parcela da União, 
diferimento de 3 meses

22,2 0,31% T N

Postergação do PIS/Cofins e contribuição 
patronal, por 2 meses

82,0 1,13% T N

Desoneração 9,2 0,13%

Redução da contribuição ao sistema S, 
em 50%, por 3 meses

2,2 0,03% T N

Zeragem do IOF nas operações de 
crédito, por 90 dias

7,0 0,10% T S

Remanejamento de recursos 85,3 1,18%

Saques do FGTS, com base em recursos 
do PIS/Pasep

21,5 0,30% T ?

Mais recursos para o Bolsa Família 3,1 0,04% P S

Mais recursos para o SUS, com $ do 
DPVAT

4,5 0,06% P N

Complemento de redução da jornada 
com o seguro-desemprego

51,2 0,71% T S

Crédito extraordinário saúde 5,0 0,07% T N

Novas despesas 60,0 0,83%

Transferência extraordinária 60,0 0,83% T S

Mais crédito 71,0 0,98%

Mais capital de giro para MPES no BNDES 
(Proger)

5,0 0,07% ? N

      Standstill BNDES 30,0 0,41% T N

      Linha do BNDES (garantia da STN) 
para financiar salários

34,0 0,47% T N

      Linha do BNDES para financiamento 
da saúde

2,0 0,03% T N

Total 418,5 5,77%

Total sem antecipações 225,5 3,11%

Total com efeito primário no ano 121,3 1,67%

PIB 7256,9

Total geral 506,7 7,0%

 Crédito 131,2 1,8%

 Gastos e desonerações 375,5 5,2%

 d/q Gastos e desonerações exclusive 
antecipações

264,5 3,6%

Medidas do governo

Fonte: Observatório de 
Política Fiscal
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que o governo cumprirá as medidas 
de isolamento no prazo recomendado 
por autoridades do setor de saúde em 
nível global. “O fato é que sem garan-
tir que as pessoas estarão protegidas, 
simplesmente autorizar a retomada da 
atividade econômica com isolamento 
vertical não vai estimular investimento 
e consumo”, diz. “Ao contrário, além 
de não ajudar a economia, poderá 
trazer efeito negativo na saúde, com 
pressão no sistema e maior mortalida-
de.” Em outras palavras, seria menos-
prezar a vantagem de se entrar em um 
jogo novo com ele já em curso, poden-
do aprender as regras a partir do erro 
de quem começou primeiro. Como 
aconteceu em Milão, na Itália, em que 
o prefeito reconheceu publicamente o 
erro de não paralisar a cidade, de 3,1 
milhões de habitantes, o que custou a 
morte de mais de 9 mil pessoas até o 
dia 26 de março.

Levantamento da pesquisadora 
do IBRE Vilma Pinto identificou 
que, na falta de uma diretriz con-
sensuada entre as esferas de go-
verno, todos os estados passaram 
a agir por conta própria – motivo 
da desavença com o presidente –, 
tanto na área da saúde quanto na 
econômica. Vilma aponta que todos 
decretaram estado de calamidade 
ou emergência, além de medidas de 
isolamento social e fechamento de 
comércio e serviços. Das 27 unida-
des da Federação, apenas oito não 
ofereceram algum tipo de auxílio 
financeiro a empresas; 15 anuncia-
ram a distribuição de cestas bási-
cas, e 12 definiram a prorrogação 
ou isenção de pagamento de servi-
ços públicos como água. Braulio 
Borges, pesquisador associado do 
FGV IBRE, reforça a importância 
da velocidade nas decisões numa 

crise sanitária, seja para conter sua 
propagação, seja para viabilizar um 
planejamento de crise pelas empre-
sas, e garantir assistência à parte da 
população mais vulnerável. “Caso a 
política fiscal não entre com força, 
e rápido, esse choque poderá redu-
zir a capacidade de oferta da eco-
nomia lá na frente, quando tudo se 
resolva”, afirma, citando o caso dos 
setores de transporte e turismo, que 
estão entre os mais afetados. E faz 
uma analogia à crise de 2008. “En-
quanto naquele momento os gover-
nos acalmaram os mercados atuan-
do como emprestadores de última 
instância, hoje eles terão que ser 
compradores de última instância.”

Para Manoel Pires, pesquisador as-
sociado do IBRE, a demora fruto das 
divergências entre atores – presidente, 
equipe, governadores, Congresso – e 

o fluxo de informações gerado nesse 
debate teve ao menos um ponto positi-
vo: o aprimoramento de algumas me-
didas. Um dos exemplos citados por 
Pires é o do projeto de renda mínima, 
também conhecido como coronavou-
cher, que começou com uma sugestão 
do governo de ajuda de R$ 200; foi 
levada adiante pelo Congresso, que 
lançou mão de um projeto já existente 
na casa, e estipulou R$ 500; amplia-
do pelo governo para R$ 600; e que 
ganhou novas categorias elegíveis no 
Senado. A previsão é que esse auxí-
lio emergencial, com duração de três 
meses, prorrogáveis, deverá chegar a 
54 milhões de pessoas, com custo de 
R$ 98 bilhões do Tesouro, segundo o 
governo. Pese a urgência no início da 
distribuição do auxílio – que o gover-
no prevê para a segunda quinzena de 
abril – e o desafio de chegar à popula-

Programas 
governamentais

Crédito

EUA 5,4 4,1

Reino Unido1 2,3 15,0

Alemanha2 6,0 29,7

França3 2,0 13,1

Espanha 2,0 16,8

Austrália4 5,4 1,8

Itália 1,1 20,0

Nova Zelândia 5,4 2,1

Canadá 6,1 6,0

Japão 5,4 0,3

Brasil5 5,2 1,9

Reações de política fiscal na crise Covid-19 

 (% do PIB)

Fonte: Observatório de Política Fiscal. 
1Não inclui os benefícios de reposição de renda. 
2Não inclui as postergações de impostos. 
3Não inclui parcelamentos de serviços públicos. 
4O RBA ofereceu um pacote de crédito de 90 bi (4,6% do PIB). 
5As operações de crédito incluem os financiamentos para E/M.
Última atualização: 2/4/20.
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ção necessitada que está fora do Ca-
dastro Único, como mostra a Carta do 
IBRE desta edição (ver pág. 6), é um 
avanço importante em comparação à 
ideia original, diz Pires.  

Outro projeto destacado pelo pes-
quisador é a linha emergencial de cré-
dito para folha de pagament o de mi-
cro, pequenas e médias empresas com 
faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões, em que o BNDES é a ponte 
entre Tesouro e bancos repassadores, 
para a qual serão destinados R$ 34 
bilhões do Tesouro e R$ 6 bilhões dos 
bancos, com taxa prefixada de 3,75% 
ao ano e 30 meses para pagamento. 
A ideia é financiar dois meses de fo-
lha, com financiamento de até 85% 
limitado a dois salários mínimos por 
empregado. “É uma composição mais 
correta. No início, as linhas oferecidas 
eram menores e com custo elevado. 
Para uma empresa que praticamente 
perde todo o seu faturamento, pe-
gar dinheiro a uma taxa de juros de 
quase 10% não é uma solução”, diz. 
A perspectiva de implantação, como 
declarado pelo presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano, é de que o fi-
nanciamento entre no caixa no início 
de maio para cobrir a folha de abril. 
“Como é uma medida realmente ino-
vadora, ainda precisa de uma série de 
implementações, pode demorar um 
pouco para rodar. Mas é um exemplo 
de que se começou a acertar a mão”, 
afirma Pires.

Veloso acrescenta a essa lista a me-
dida provisória que entrou em vigor 
no dia 2 de abril direcionada às em-
presas mais comprometidas em sua 
atividade para que possam reduzir a 
jornada e remuneração em até 70%, 
por até 90 dias (garantindo estabili-
dade pelo mesmo tempo depois da 
jornada regularizada), ou suspender 

Em março, o FGV IBRE lançou o Índice de Condições Financeiras – Brasil (ICF), 

desenvolvido pela pesquisadora de Economia Aplicada do IBRE Luana Miran-

da, José Julio Senna, coordenador de Política Monetária do instituto, e João 

Victor Issler, professor da FGV EPGE. Desenvolvido no final de 2018 e testado 

desde o segundo semestre de 2019, o novo indicador tem servido de apoio 

ao cálculo do PIB desde o início da crise do coronavírus, permitindo capturar 

dados de alta frequência que equilibram a defasagem na publicação de outros 

indicadores antecedentes.

A primeira divulgação do ICF demonstrou a forte mudança das condições 

financeiras no momentos em que se intensificavam as medidas de isolamen-

to social no Brasil e em países desenvolvidos as curvas de contágio começa-

vam a subir. Dia 19 de março, o ICF registrou o terceiro ponto mais frágil da 

série, quebrando uma dinâmica positiva registrada no segundo semestre de 

2019, que prenunciava condições positivas para um maior impulso da ativi-

dade econômica em 2020.  

José Julio Senna, coordenador do Centro de Política Monetária do IBRE, afir-

ma que, para quem se preocupa com a atividade econômica, hoje a observa-

ção das condições financeiras é mais relevante que o resultado do Copom. 

“O efeito da manipulação da taxa Selic na atividade é indireto, passa primeiro 

pelas condições financeiras. Com a globalização financeira, essas condições 

passaram a sofrer muito mais influência de ativos externos, sobre os quais o BC 

não tem controle. Mas são essas que continuam batendo direto na atividade, 

por isso sua importância”, explica.

Novo instrumento

ICF diário

Fonte: FGV IBRE. 
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a atividade do funcionário que recebe 
até um salário mínimo por um prazo 
máximo de 60 dias, ambos com co-
bertura dos salários pelo seguro-de-
semprego. “Foi um ganho importante 
depois da MP que previa suspensão 
de contrato por até quatro meses sem 
salário, item  posteriormente revoga-
da pelo presidente. Mas isso levou 
tempo, as empresas já estão demitin-
do, precisam desse instrumento para 
ter mais flexibilidade”, diz.

O economista ressalta a preocu-
pação de que a falta de concertação 
entre Executivo e Legislativo dê mar-
gem a uma proliferação de medidas 
descoordenadas, sem cálculo de im-
pacto fiscal, com o risco de gerar efei-
tos de longo prazo. “Outro risco imi-
nente é o da segurança de contratos. 
Já se estão discutindo várias medidas 
no Congresso que afetam contratos 
privados, como proposta de suspen-
são de pagamento de aluguéis, ou de 
empréstimo compulsório que seria 
quase um confisco de empresas com 
faturamento elevado, que empres-
tariam para o governo. Algo similar 
ao que vimos no Plano Collor, e que 
pode ser perigoso”, afirma. 

Pires, que mantém uma lista atu-
alizada das medidas do governo 
relacionadas ao coronavírus e seu 
impacto fiscal publicada no blog do 
Observatório de Política Fiscal, do 
qual é coordenador, também tem se 
dedicado a comparar as iniciativas 
brasileiras com as de outros países 
como Itália, Espanha, Reino Unido, 
Alemanha e Estados Unidos. “Na 
parte fiscal, não estamos mal, ainda 
que os montantes envolvidos estejam 
mais relacionados a antecipações de 
renda, postergações de impostos, do 
que dinheiro novo. Nossa diferença 
até agora é de foco: enquanto os ou-

tros países deram mais peso ao crédi-
to, aqui as medidas fiscais ganharam 
mais ênfase”, diz. “Não é à toa que 
vemos tantas empresas reclamando 
de dificuldades com capital de giro.” 
De acordo ao pesquisador, uma es-
tratégia mais concentrada no crédito 
poderia resultar em menor pressão 
no gasto fiscal, pois permite que as 
empresas continuem honrando seus 
custos, mantendo empregos e pagan-
do impostos. Para ele, buscar equilí-
brio nas medidas de emergência é um 
bom ponto de partida para quando 
a tarefa for recuperar a economia do 
vendaval, levando em conta especial-
mente um mercado de trabalho ainda 
mais combalido. 

Dia 2 de abril, o Ministério da Eco-
nomia anunciou que o impacto primá-
rio do pacote de medidas relacionadas 
ao coronavírus nas contas públicas 
era de R$ 224,6 bilhões, somando 

uma projeção de déficit primário de  
R$ 419,2 bilhões em 2020. “Fará dife-
rença o modo como se guiará este de-
bate”, diz, afirmando que desde 2016 
o país focou sua atenção no corte de 
gastos, em função da crise fiscal, e será 
um momento oportuno de se voltar a 
falar da arrecadação. “Se dessa crise 
levarmos a valorização do serviço pú-
blico, a tendência será de a população 
estar mais aberta a financiá-lo com 
impostos”, defende Pires. “De mesma 
forma, será positivo se aproveitarmos 
a experiência do auxílio emergencial 
para aprimorar nosso sistema para 
possibilitar uma ampliação da co-
bertura social”, diz. O economista 
ressalta que nenhuma dessas agendas 
elimina a necessidade de se retomar 
o debate sobre a reforma administra-
tiva, bem como avançar na reforma 
tributária. “Mas apostar em uma só 
direção é indevido”, conclui.  

Ministério da Economia 

calcula que, com as medidas 

de combate ao coronavírus, 

déficit primário subirá para 

R$ 419,2 bilhões em 2020
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Se no aspecto sanitário a condição bra-
sileira de não estar na linha de frente do 
contágio trouxe a vantagem de apren-
der com a experiência dos países que 
começaram sua batalha contra o vírus 
primeiro, no campo econômico ainda 
não há sinais claros sobre como a re-
cuperação poderá se dar. “Na China, 
epicentro da pandemia, por enquanto 
só é possível dizer que cenários mais 
desastrosos estão descartados”, diz 
Livio Ribeiro, pesquisador do FGV 
IBRE. A avaliação de Ribeiro é apoia-
da nos dados de atividade de março, 
que apresentaram melhora generali-
zada, especialmente da indústria. No 
primeiro bimestre, todos os 41 setores 
industriais chineses tinham registrado 
resultado negativo, com exceção de 
refino e material nuclear. O choque na 
atividade tampouco havia se concen-
trado em Hubei, tendo afetado todas 
as 31 províncias chinesas. 

Sem garantias

Caso esse sinal de recuperação não 
seja comprometido pela extensão da 
segunda onda de contágio – que em 1 
de abril levou o governo chinês a im-
por quarentena a outra região: Jia, de 
600 mil habitantes – Ribeiro espera 
que a recuperação econômica do país 
se dê entre um V curto e longo, o que 
significaria o início de uma retomada 
entre o final do segundo trimestre e 
começo do terceiro,  e um crescimen-
to do PIB em 2020 entre -4% e 1%. 
“É preciso observar como possíveis 
novas contenções poderão afetar o 
setor de serviços, que representa 54% 
do PIB chinês”, lembrando ainda que 
nenhuma outra crise no país contou 
com o mesmo impacto na renda dis-
ponível observado hoje, resultante 
de um alto grau de endividamento 
da população. Tal como em outros 
países, um dos desafios do governo 
chinês é reduzir o empoçamento de 

dinheiro. No começo de abril, o Ban-
co Popular da China anunciou uma 
redução do depósito compulsório dos 
bancos comerciais, que deverá injetar 
uma liquidez de 400 bilhões de ren-
mimbis em cerca de 4 mil bancos, em 
um claro incentivo para emprestarem 
mais e dinamizarem a economia real.

Para Lia Valls, pesquisadora do 
FGV IBRE, mesmo uma visão mais 
otimista para a recuperação econô-
mica do principal parceiro comercial 
do Brasil não influenciará significati-
vamente no baixo desempenho esti-
mado para o setor externo em 2020. 
“Não se espera entrada significativa 
de capital na economia, e as perspec-
tivas para as exportações já não eram 
altas antes mesmo da pandemia che-
gar aqui”, diz. O indicador mensal 
da balança comercial (Icomex – FGV 
IBRE) de março apontou que no pri-
meiro bimestre do ano o superávit 
da balança comercial recuou de US$ 
4,7 bilhões em 2019 para US$ 1,4 
bilhão. Entre os principais destinos 
das exportações brasileiras, somente 
a China registrou variação positiva 
no período, de 2,4% em valor e 5% 
em volume. As vendas para os EUA 
retrocederam 24% em valor e 19,6% 
em volume, e para a Argentina a que-
da foi, respectivamente, de 8,8% e 
8,5%. “Apesar desse resultado positi-
vo, não poderemos esperar o mesmo 
papel que a China teve, por exemplo, 
na crise de 2009, quando, em meio 
à queda generalizada do comércio 
mundial, ela sustentou nossos supe-
rávits comerciais”, diz Lia. (S.M.) Fonte: NBS. 

Componentes do NBS PMI (manufaturas)
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Enquanto em março estados e 
União anunciavam suas primeiras 
medidas para atender à demanda 
por internações provocada pela 
Covid-19, que nos 30 dias desde a 
identificação do primeiro caso no 
Brasil concentrou-se em São Pau-
lo e Rio de Janeiro, uma série de 
análises refletiu  o esforço de pes-
quisadores em identificar os riscos 
de colapso do sistema de saúde em 
nível nacional, especialmente preo-
cupados com a chance de o contá-
gio no restante do país se confir-
mar tão veloz quanto o verificado 
em experiências internacionais que 
antecederam a brasileira.  

Um desses estudos foi realizado 
por um grupo de nove especialistas 
dos departamentos de Economia e 
Demografia do Cedeplar/UFMG e 
um do Ipea. A partir de um cruza-
mento da oferta pública e privada 
de leitos e respiradores por micror-
regiões de saúde com o perfil etário 
e epidemiológico de cada uma, eles 
simularam como estas regiões pode-
riam responder a diferentes intensi-
dades e ritmos de propagação do 
coronavírus. “O que mais nos alar-
mou foi o déficit de leitos de UTI 
e aparelhos de ventilação mecânica 
para atender a um aumento muito 
forte de casos em diversas dessas 
áreas”, conta Kenya Noronha, co-

Uma estratégia para a saúde nacional

ordenadora da nota técnica. Um 
dos exercícios de simulação realiza-
do pelos pesquisadores aponta que 
no caso de um contágio confirmado 
de 0,1% da população no intervalo 
de um mês, 44% dessas microrre-
giões teriam uma demanda superior 
à sua capacidade de atenção.Até o 
dia 29 de março, os casos confirma-
dos oficializados pelo Ministério da 
Saúde representaram 0,002% dos 
211 milhões de habitantes do Brasil 
estimados pelo IBGE. Considerando 
os casos subnotificados, a popula-
ção potencialmente infectada nessa 
data seria de 0,02%.

“O cenário é pior para leitos 
UTI do que para aparelhos de ven-
tilação mecânica, e mais grave no 
Norte e Nordeste”, descreve Cas-
sio Turra, um dos autores da nota. 
Isso, ressalta, mesmo ponderando 

o perfil mais jovem da população 
dessas regiões em relação a outras 
do país – grupo em que a propor-
ção de pessoas infectadas é maior, 
mas com menos risco de agrava-
mento da doença e, consequente-
mente, de internação. “No Norte e 
Nordeste, a presença de vazios as-
sistenciais pode levar ao colapso no 
atendimento de maior complexida-
de mesmo com taxas menos eleva-
das de disseminação”, diz. Kenya 
afirma que quase metade do total 
de microrregiões comprometidas 
na hipótese de 0,1% de contágio 
em um mês sequer conta com al-
gum leito de UTI. Devido à pesada 
estrutura que envolve a adminis-
tração de unidades de terapia in-
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tensiva, a pesquisadora do Depar-
tamento de Economia do Cedeplar/
UFMG pondera que a oferta des-
sas unidades em geral é desenhada 
para equilibrar a demanda usual 
com economias de escala. Isso jus-
tificaria, em alguns casos de áreas 
com baixa densidade populacional 
e uma rede hospitalar integrada, 
uma oferta de leitos menor. Em 
uma pandemia, entretanto, qual-
quer equação muda e as disparida-
des têm consequências agravadas.

Mônica Viegas Andrade, da Eco-
nomia/Cedeplar/UFMG, coautora 
da nota, afirma que o sistema hos-
pitalar no Brasil, principalmente de 
pequeno porte, opera a uma taxa 
de ocupação muito baixa (21,4% 
em 2015), enquanto os de maior 
porte estão mais próximos dos 
níveis esperados (65% em 2015). 
“Mas essa capacidade ociosa está 
presente com maior intensidade 
em hospitais com menor resolu-
tividade, limitando essa brecha 
para absorver a demanda a casos 
não severos”, diz. Nesse cenário, 
Kenya indica que a ampliação da 
capacidade de oferta dos serviços 
hospitalares – além da colaboração 
com o setor privado, que já é con-
templada na análise – pode aconte-
cer com a postergação de cirurgias 
eletivas, telemedicina para auxílio 
em diagnósticos e apoio à equipe 
de saúde, além de instalação de 
leitos de campanha. A construção 
desses leitos emergenciais, com a 
alocação de profissionais de saúde 
e insumos adequados, na opinião 
da pesquisadora, deveria ser prio-
ridade imediata nas regiões do país 
onde há vazios assistenciais. “Na 
ausência dessas medidas, os pacien-
tes mais graves seriam aqueles que 

Distribuição de hospitais gerais com respiradores  
por estado, em 2019

Fontes: CNES e SIH/SUS 2019.

Pequeno 
porte

Médio Grande Total

Região Norte

RO 19 9 5 33

AC 8 2 3 13

AM 39 17 5 61

RR 7 0 1 8

PA 70 53 11 134

AP 2 1 2 5

TO 24 9 3 36

Região Nordeste

MA 111 45 7 163

PI 49 21 3 73

CE 82 55 13 150

RN 27 15 4 46

PB 36 24 9 69

PE 52 51 22 125

AL 12 15 5 32

SE 5 11 4 20

BA 229 86 19 334

Região Sudeste

MG 221 155 45 421

ES 19 28 13 60

RJ 33 66 41 140

SP 139 148 122 409

Região Sul

PR 178 77 30 285

SC 78 60 23 161

RS 94 109 42 245

Região Centro-Oeste

MS 41 13 6 60

MT 55 23 4 82

GO 144 48 7 199

DF 0 3 11 14

Total 1.774 1.144 460 3.378
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teriam que percorrer uma distância 
elevada para conseguir atendimen-
to. Essa dificuldade de acesso pode 
ser fatal para essa população mais 
vulnerável. Além disso, os municí-
pios polos da macrorregião para os 
quais esses pacientes serão enca-
minhados podem também ter sua 
oferta comprometida”, alerta. 

Outra região apontada com pre-
ocupação pelos pesquisadores é o 
norte de Minas Gerais, que com-
bina dois quadros problemáticos 
observados no país o de oferta, re-
gistrado no Norte e Nordeste, com 
a pressão pelo lado da demanda 
verificada no Sudeste. “Há poucos 
leitos principalmente na região do 
Jequitinhonha e Norte; por ou-
tro lado, o estado já se destacava 
no final de março (no boletim do 
dia 29) entre os cinco com maior 
número de casos confirmados”, 
ilustra. Nesse caso, eles apontam 
que a alternativa seria garantir o 
encaminhamento dos pacientes em 
condições e tempo adequados para 
conter a evolução da doença. “Isso 
dependerá, de um lado, da oferta de 
meios de transporte adequadamen-
te equipados e, de outro, da capa-
cidade das localidades vizinhas em 
absorver essa demanda.” 

Múltiplos cenários
Em um exercício de simulação que 
leva em conta um quadro mais gra-
ve – com uma taxa de 1% de con-
tágio no período de um mês –, os 
pesquisadores da UFMG e do Ipea 
identificaram que o sistema de UTI 
colapsaria em mais da metade das 
microrregiões de saúde. E mesmo a 
demanda por leitos gerais superaria 
a capacidade instalada em algumas 

Total (milhão) Acima de 65 anos 

Região Norte

RO 1,79 6,28%

AC 0,89 5,34%

AM 4,19 5,04%

RR 0,61 4,36%

PA 8,66 6,08%

AP 0,85 4,44%

TO 1,58 7,38%

Região Nordeste

MA 7,10 7,28%

PI 3,27 8,94%

CE 9,17 9,13%

RN 3,52 9,19%

PB 4,03 9,96%

PE 9,60 9,08%

AL 3,34 7,87%

SE 2,31 7,72%

BA 14,91 9,23%

Região Sudeste

MG 21,25 11,20%

ES 4,05 9,91%

RJ 17,33 11,96%

SP 46,18 10,82%

Região Sul

PR 11,49 10,65%

SC 7,22 10,22%

RS 11,40 13,13%

Região Centro-Oeste

MS 2,80 8,89%

MT 3,51 7,28%

GO 7,09 8,23%

DF 3,04 7,53%

População 
Perfil etário

Fonte: IBGE.
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regiões. Se esse percentual fosse al-
cançado em um mês, 11% das áreas 
de saúde teriam sua oferta de leitos 
gerais colapsada – especialmente no 
Nordeste e Norte, mas também no 
Sudeste e Centro-Oeste.

Mas superar 2 milhões de pes-
soas oficialmente infectadas em um 
mês seria uma projeção fora da rea-
lidade? Kenya afirma que seu estudo 
não tem alcance para responder so-
bre a evolução da Covid-19 no Bra-
sil. Mas ressalta que a taxa e a ve-
locidade da propagação da doença 
dependerá das políticas de conten-
ção adotadas. “Por isso buscamos 
trabalhar com definição de vários 
cenários em nosso estudo, para lidar 
com essa incerteza e alertar até que 
ponto o sistema consegue dar conta 
da pressão de demanda decorrente 
da Covid-19.” Outras análises cor-
roboram o diagnóstico de Kenya. 
Nota publicada em março pelo Im-
perial College, de Londres, simulan-
do 12 cenários diferentes – variando 
em torno do potencial de cada infec-

tado contaminar outros e de medi-
das de mitigação, relativas em nível 
de distanciamento social definido 
pelos governos –, o estudo indicou 
uma diferença marcante de realida-
des para o sistema de saúde. Levan-
do em conta, por exemplo, a hipóte-
se de que cada infectado contamine 
outras três pessoas, o instituto bri-

tânico indicou que a demanda por 
hospitalização no Brasil pode cair 
praticamente para a metade (3,2 mi-
lhões) com a implantação do distan-
ciamento social para toda a popula-
ção comparada ao um cenário sem 
medidas de contenção, que poderia 
implicar 6,2 milhões de internações. 
“Claramente, no Brasil, tanto o ní-
vel quanto a velocidade da taxa de 
infecção têm sido bastante hetero-
gêneos entre os estados. Além disso, 
as medidas de contenção que estão 
sendo tomadas têm sido particula-
res, variando segundo as unidades 
da Federação e com pouca articula-
ção do governo federal para melhor 
coordenar as decisões locais”, diz 
Kenya, reforçando a sensação de in-
certeza sobre os rumos que a doença 
poderá tomar. 

A pesquisadora do Cedeplar/
UFMG ressalta que a subnotifica-
ção de casos – que de acordo com 
o Ministério da Saúde pode repre-
sentar 86% do total –, devido à 
escassez de exames, é outro ponto 
que joga contra um melhor enten-
dimento do padrão de hospitaliza-
ção para um desenho eficaz de es-
tratégia. “Somente os casos graves 
estão sendo confirmados, o que 
pode gerar uma percepção equivo-
cada sobre o padrão de contamina-
ção no Brasil em relação aos outros 
países”, diz. Ainda que a testagem 
plena não seja uma opção viável 
para um país de dimensões conti-
nentais como o nosso, ela afirma 
que uma cobertura mais elevada 
poderia ajudar a reduzir a veloci-
dade de propagação. Principalmen-
te quando as infecções começaram 
a ocorrer. “Como o grupo de risco 
era restrito a pessoas que estavam 
voltando de países com casos de in-Fonte: Ministério da Saúde.

Ainda que a testagem plena 

não seja uma opção viável 

para um país de dimensões 

continentais como o nosso, 

uma cobertura mais elevada 

poderia ajudar a reduzir a 

velocidade de propagação

Distribuição de casos de Covid-2019 por região

Confirmados em 29/03
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fecção, o custo econômico poderia 
ter sido menor.” 

Turra ressalta a importância 
de refinar as análises conforme se 
consigam reunir mais dados brasi-
leiros, que aproximem as projeções 
cada vez mais das especificidades 
do país em termos demográficos, 
epidemiológicos, políticos, econô-
micos e de organização do sistema 
de saúde. Para essa primeira nota, 
por exemplo, os pesquisadores usa-
ram parâmetros norte-americanos 
para estimar a demanda por gru-
pos etários, que era o país em que 
o padrão etário da infecção mais se 
assemelhava com o caso brasilei-
ro, até dia 28 de março, já que no 
país o percentual de pessoas jovens 
potencialmente infectadas é maior 
do que nos outros grupos etários. 
Gilvan Guedes, do Departamento 
de Demografia da UFMG, coautor 
da nota técnica, ressalta que mesmo 
esses dados estão passíveis de mu-
danças. “Estudos do final de mar-
ço demonstraram, por exemplo, 
que esse perfil etário da infecção é 
muito sensível ao tipo de política de 
mitigação ou supressão”, exemplifi-
ca, citando os exemplos de Irlanda 
e Holanda. Enquanto na Holanda a 
política de intervenção se focou na 
atenção de casos graves – ou seja, 
os testes eram feitos nos casos que 
demandam internação –, resultando 
em um perfil mais idoso, na Irlanda, 
que tal como a Coreia promoveu a 
massificação dos testes, o perfil etá-
rio resultou mais jovem.   

No caso brasileiro, Kenya lem-
bra que na frente epidemiológica, 
por exemplo, o Brasil ainda re-
gistra uma elevada prevalência de 
doenças infecciosas, e o pico da 
Covid-19 deverá acontecer no pe-

ríodo de surto de dengue. “A malá-
ria ainda é uma questão no Norte 
do país, e verifica-se o retorno de 
algumas doenças que estavam con-
troladas, como é o caso do saram-
po. Os pacientes acometidos por 
essas doenças também precisam 
de ações efetivas principalmente 
nos casos mais graves”, completa. 
Outro foco de preocupação dos 
pesquisadores são os chamados 
aglomerados subnormais, como fa-
velas, e a alta densidade domiciliar 
desses arranjos, dificultando mui-
to o isolamento desses grupos. A 
pesquisadora ressalta, entretanto, 
que a falta de um diagnóstico es-
pecífico para o caso brasileiro não 
diminui a importância da ação co-
ordenada e rápida em nível nacio-
nal. “Como não fomos o primeiro 
país a enfrentar a doença, tivemos 
e estamos tendo a possibilidade de 
aprender com erros e acertos dos 
que já estavam passando por isso. 
O fato do Brasil ter que fazer hoje 
essa pergunta sobre qual a melhor 
política que deveríamos adotar 

para conter a propagação da doen-
ça reflete uma falta de planejamen-
to para o controle inicial da pande-
mia no país”, afirma, defendendo o 
respeito às evidências apresentadas 
no enfrentamento do coronavírus 
em outros países, “importantes 
para direcionar o desenho das polí-
ticas que podemos adotar”.

Dado o cenário atual, Kenya 
considera que a solução com menor 
custo no curto prazo é a determina-
ção do maior nível de distanciamen-
to social possível, com “a  suspensão 
das aulas, cancelamento de eventos 
sociais incluindo as igrejas e tem-
plos e, sendo possível, a prática de 
home office”, ressaltando que, no 
caso brasileiro, o isolamento de 
grupos específicos – chamado de 
isolamento vertical – pode ser pou-
co eficiente, dada a alta prevalência 
de coabitação de gerações super-
postas. Kenya cita levantamento 
de Simone Wajnman, professora da 
Cedeplar/UFMG, que aponta que 
dos 30 milhões de idosos hoje no 
Brasil, cerca de 66% moram com 
alguém que não é seu cônjuge, in-
dependentemente da existência des-
te. “Isolar esses grupos sem cortar 
o mecanismo de transmissão não 
resolve o problema. Quanto mais 
postergarmos esses tipos de medi-
da, maiores serão as consequên-
cias da Covid-19 no Brasil, tanto 
em termos de saúde como também 
para o desempenho da economia”, 
afirma, citando o exemplo da Itá-
lia. “Apesar da proporção relativa 
de idosos ser menor no Brasil do 
que lá, o número absoluto de pes-
soas idosas no nosso país é bastan-
te expressivo. Portanto, a situação 
não deixa de ser preocupante para 
a nossa sociedade.” (S.M.) 

O isolamento de grupos 

específicos – chamado 

de isolamento vertical – 

pode ser pouco eficiente, 

dada a alta prevalência  

de coabitação de  

gerações superpostas
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O enfrentamento da crise da Covid-
19 impõe desafios sem precedentes 
e coloca administradores públicos 
e privados em mares ainda não 
navegados. Os governos têm sido 
obrigados a tomar decisões e dar 
respostas em velocidade muito alta 
e com informações muito limita-
das. As primeiras medidas são no 
campo da saúde, para desacelerar 
o espalhamento e contaminação. 
Assim se pode ganhar tempo para 
desenvolver protocolos de trata-
mento e prevenção. Em seguida, 
os choques de oferta e de deman-
da produzidos pelas medidas de 
distanciamento social e isolamento 
exigem respostas rápidas para miti-
gar impactos econômicos. Nos paí-
ses em desenvolvimento e econo-
mias emergentes, esses problemas 
são agravados pela falta de espaço 
fiscal. Em consequência, as respos-
tas podem ser mais lentas, contri-
buindo para maior transmissão e 
maior letalidade, já agravadas pela 
menor capacidade de tratamento 
do sistema de saúde. 

Menos despesas com saúde e 
menor efetividade dos gastos pro-
duziram um quadro conhecido de 
sucateamento de sistema de saúde, 

se em ambientes sujeitos a restrições 
no acesso à água, saneamento e hi-
giene.1 Em resumo, a reunião deixou 
quatro recomendações: (i) comunica-
ção é essencial; (ii) é necessário pro-
mover coordenação para a tomada 
de decisão; (iii) considerar os efeitos 
secundários; e (iv) garantir o abaste-
cimento de água para a população.

Uma importante lição é que a 
comunicação deve ser definida pen-
sando no público-alvo da mensa-
gem. Apesar de vivermos em uma 
era digital, o que facilita a dissemi-
nação de informações, muitos ainda 
carecem de acesso à internet. Como 
exemplo de estratégias para garan-
tir a efetividade da comunicação, no 
Camboja e na Costa do Marfim os 
governos elaboraram folders com 
histórias para as crianças e carros 
de som que veiculam mensagens 
para as áreas mais afastadas com 
informações sobre sintomas e for-
mas de prevenção da doença. 

Encontrar coordenação é difícil. 
Temos visto isso no Brasil com casos 
de prefeitos e governadores deter-
minando a suspensão das contas de 
energia elétrica, ou mesmo o fecha-
mento de aeroportos, que são, por 
lei, competências da União. Certa-

Água e saneamento na 
pandemia da Covid-19 – desafio  

e oportunidade

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI

Juliana Smiderle
Pesquisadora do FGV CERI

menor volume de leitos hospita-
lares, escassez de médicos e – não 
menos importante – menor acesso 
a água, saneamento e higiene – em 
inglês, WASH (water, sanitation 
and hygiene). O Brasil se enquadra 
obviamente nessa descrição. Apesar 
do reconhecimento da prioridade 
do tema – desde 2016 se desenha 
e trabalha para aprovar um novo 
marco legal para o saneamento – os 
avanços tardam. Mas a crise não. E 
nos pega despreparados.  

Para além do tratamento, a pre-
venção é medida essencial para con-
ter a disseminação do vírus. Nesse 
sentido, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) destaca que a melhor 
forma é manter bons hábitos de hi-
giene, entre eles lavar as mãos com 
água e sabão frequentemente. Nes-
se cenário de pandemia, fica ainda 
mais evidente como o setor WASH 
é de extrema importância para toda 
a população. 

Pensando nas respostas que o se-
tor precisa dar, é interessante apren-
der com discussões ao redor do 
mundo. Em webinar recente, pro-
movido pela organização Sanitation 
and Water for All, foram apontadas 
recomendações para enfrentar a cri-
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mente não ajuda a postura da Presi-
dência da República em desacordo 
com as recomendações da OMS. 
A coordenação e alinhamento de 
ações dos governos em suas diver-
sas esferas é necessária em qualquer 
momento. E vital para uma tomada 
de decisão rápida, eficaz e eficiente 
em uma crise como a que vivemos. 

Diretamente relacionada com a 
coordenação está a recomendação 
de considerar os efeitos secundá-
rios na elaboração dos planos de 
emergência pelos países. Além dos 
impactos na vida da população e no 
sistema de saúde, a Covid-19 afeta 
também a economia. Medidas como 
o isolamento social e paralisação de 
atividades econômicas, que visam 
reduzir a transmissão do vírus, cau-
sam perdas massivas de emprego 
e renda; ou seja, a desaceleração 
econômica também produz vítimas. 
Nesse sentido, é imperativo garantir 
a continuidade dos serviços essen-
ciais para toda a população, como 
é o caso do abastecimento de água. 
Vale destacar que a manutenção 
deste serviço deve se dar tanto por 
rede (usual em centros urbanos), 
como através de soluções alternati-
vas (em áreas rurais e assentamen-
tos informais, por exemplo).

É recomendável que, durante este 
período de pandemia, seja suspensa 
a interrupção do serviço de abasteci-
mento de água por inadimplemento. 
Medida desse caráter já foi tomada 
para os serviços de eletricidade pela 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel).2 A rationale é apoiar 
a prevenção da doença através da 
manutenção de hábitos de higiene, 
os quais dependem do acesso à água. 
Ao mesmo tempo, sugere-se que haja 
apoio a grupos vulneráveis, devido a 

expectativas de redução de renda, 
e por conseguinte da capacidade de 
pagamento, por conta da retração na 
atividade econômica. Para garantir a 
estabilidade da prestação do serviço, 
também é necessário preservar tanto 
quanto possível a geração de caixa 
para as empresas do setor. 

Na Colômbia, por exemplo, o 
que está sendo adotado é garantia 
do volume mínimo de subsistência 
– seis metros cúbicos – para toda a 
população residencial por pelo me-
nos 60 dias. Significa dizer que o 
governo suportará, com recursos 
públicos de origem já definida, re-
ferido montante de água para toda 
a população. Além disso, o governo 
disponibilizou linha de crédito para 
cobertura da folha de pagamento 
das empresas.

No Brasil, as Companhias Esta-
duais de Saneamento Básico ( CESBs) 
são responsáveis pela prestação dos 
serviços de água e esgoto em cerca 
de 70% dos municípios.3 Até o mo-
mento, percebe-se certo alinhamento 
entre os estados acerca da proibição 
dos cortes dos serviços; entretanto, 
há variações nos benefícios aos usu-
ários. Em São Paulo, por exemplo, 
foi estabelecido que aqueles clas-
sificados como baixa renda estão 
isentos do pagamento das faturas 
dos três próximos meses – medida 
que deverá ser compensada com re-
dução de despesas da companhia e 
ajustes orçamentários.4

No Rio de Janeiro, além do 
grupo de baixa renda, os usuários 
comerciais de pequeno porte tam-
bém estão isentos pelo mesmo pe-
ríodo implementado em São Paulo. 
Ademais, o governador do estado 
também aprovou a prorrogação do 
pagamento das faturas referentes a 

março e abril de todos os usuários 
por 60 dias.5 Vale pontuar que, di-
ferentemente da Colômbia e de São 
Paulo, o estado fluminense não in-
dicou a fonte dos recursos públicos 
que serão utilizados para cobrir es-
tes benefícios.

A pandemia exacerba nossas 
deficiências estruturais, desafian-
do nossa capacidade de conter 
a contaminação da Covid-19 no 
presente. No entanto, a mensagem 
da Sanitation and Water for All é 
clara: água, saneamento e higiene 
são essenciais na mitigação e no 
enfrentamento do vírus. 

A crise econômica que deve se 
seguir vai tornar ainda mais difícil 
promover investimentos em sanea-
mento. Contudo, a urgência desta 
crise apresenta uma oportunidade 
importante: aprovar a reforma para 
o setor que tramita no Congresso 
Nacional. Contribui-se assim para 
alcançar, não somente em tempos de 
emergência de saúde pública, mas 
por todo o futuro, acesso universal 
a tão importantes serviços. 

1O webinar “COVID-19 and WASH (Water, 
Sanitation and Hygiene)”, organizado pela 
organização Sanitation and Water for All, 
ocorreu no dia 26 de março. Disponível em: 
<https : //w w w.sanitationandwater forall .
org/news/swa-webinar-covid-19-and-water-
sanitation-and-hygiene>.

2A Resolução Normativa Aneel no 878/2020 
veda a suspensão de fornecimento de energia 
elétrica para todas as residências e serviços es-
senciais, pelo prazo de 90 (noventa) dias, entre 
outros pontos. 

3Sistema Nacional de Informações sobre Sane-
amento (SNIS), 2018.

4Esta foi a decisão da Diretoria da Sabesp, a ser 
aprovado pelo Conselho de Administração da 
companhia ainda.

5Decretos Estaduais no 46.979/2020 e no 
46.999/2020.
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Na medida em que avança o núme-
ro de casos de Covid-19 pelo mun-
do, desenvolve-se a implementação 
de medidas de mitigação e supres-
são da pandemia por cada governo. 
Do fechamento de fronteiras até 
a vigilância em massa e ordem de 
confinamento total, muitas restri-
ções a garantias e liberdades indivi-
duais têm sido implementadas por 
países, amparadas por regulações 
emergenciais. Não obstante, sem 
desconsiderar a gravidade da crise, 
especialistas da ONU1 alertaram 
que os Estados não devem abusar 
das medidas de emergência para su-
primir direitos humanos.

No caso específico do Brasil, 
questiona-se: existem normas in-
ternas e internacionais que regulam 
situações de emergência como a pre-
sente? Quais são os limites em maté-
ria de direitos humanos aplicáveis à 
pandemia Covid-19 no Brasil?

Legislação brasileira aplicável 
a situações de emergência
Simultaneamente, diversos países no 
mundo tentam frear a crise gerada 
pela emergência da Covid-19. No 
Brasil, o Congresso aprovou na últi-

ma semana um estado de calamida-
de pública, que flexibiliza a alocação 
de recursos para os setores de saúde 
e economia. Desde quinta-feira, 19 
de março, as fronteiras terrestres 
brasileiras com mais oito países sul-
americanos foram fechadas. 

Restrições a garantias individu-
ais fazem parte do cotidiano de-
mocrático, como pelo pagamento 
de impostos ao poder público, pela 
privação de liberdade de presidiá-
rios e até mesmo por campanhas de 
vacinação obrigatória. Contudo, em 
hipóteses excepcionais, é possível 
que o Estado precise tomar medidas 
mais severas de supressão de certos 
direitos fundamentais. A Constitui-
ção Federativa do Brasil de 1988 
estipula três espécies de suspensão 
de direito em nível federal: estado 
de defesa, estado de sítio e inter-
venção federal. Cada um com suas 
particularidades materiais e proce-
dimentais, todos buscam restabele-
cer ou garantir a continuidade da 
“normalidade” constitucional, de 
forma estritamente necessária e por 
tempo e local determinados. Ain-
da que pareça cedo para atestar a 
adequação dos referidos institutos 
pela emergência do novo coronaví-

Estado de emergência e  
direitos humanos

Paula Wojcikiewicz Almeida

Professora de Direito Internacional e coordenadora do 
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Gabriela Hühne Porto

Pesquisadora do Centro de Excelência Jean Monnet  

 da FGV Direito Rio
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podendo ser superior ao declarado 
pela Organização Mundial de Saúde 
(artigo 1o), com exceção quanto aos 
contratos de que trata o artigo 4o-H 
da lei. No que diz respeito à restrição 
e suspensão de garantias individuais, 
o artigo 3o da Lei no 13.979/2020 
prevê a adoção de medidas como: 
a quarentena; o isolamento; a re-
alização compulsória de exames 
médicos, testes laboratoriais, cole-
ta de amostras clínicas; bem como 
de vacinação, tratamentos médicos 
específicos; restrição excepcional 
e temporária de entrada e saída do 
país; requisição de bens e serviços de 
pessoas naturais e jurídicas. Assim, 
todas as restrições usualmente ado-
tadas em virtude da Covid-19 encon-
tram respaldo na legislação interna, 
inclusive o controverso fechamento 
de fronteiras (artigo 3o, VI). 

Entretanto, mesmo com a fina-
lidade legítima de proteger a saú-
de pública e a vida dos indivíduos 
durante a pandemia de Covid-19 e 
com vistas a evitar abusos, deve-se 
avaliar se as medidas tomadas se 

rus, em 20 de março, a Organização 
dos Advogados do Brasil emitiu um 
parecer2 a respeito da “inconstitu-
cionalidade de eventual tentativa de 
decretação de estado de sítio”. Se-
gundo a OAB, “não há um cenário 
de impossibilidade de atuação do 
Estado dentro das regras democrá-
ticas que autorize a suspensão da 
própria Constituição”. 

Especificamente para crises epi-
demiológicas, existe o instituto de 
“emergência de saúde pública de 
importância internacional”, estipu-
lado no Regulamento Sanitário In-
ternacional3 de 2005, acordado na 
58a Assembleia Geral da Organiza-
ção Mundial de Saúde, e promulga-
do pelo Brasil por meio do Decreto 
no 10.212/2020. Além de prever 
diversas recomendações para os Es-
tados, seu artigo 1o, destaca como 
características da “emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional” a propagação internacio-
nal de doença, que potencialmente 
exige uma resposta internacional 
coordenada. A Lei no 13.979/2020, 
conhecida como “lei de quarente-
na” e editada antes do pânico se 
alastrar pelo país, em 6 de fevereiro 
de 2020, aplica tal instituto para o 
enfrentamento da emergência “de-
corrente do coronavírus responsá-
vel pelo surto de 2019”.

A Lei no 13.979, alterada pela 
Medida Provisória no 926, de 20 de 
março de 2020, dispõe com mais de-
talhes sobre providências de saúde 
pública que poderão ser tomadas 
pelo poder público em combate a 
Covid-19, com o objetivo de prote-
ger a coletividade. Em consequência, 
sua validade está sujeita à duração 
“da situação de emergência de saú-
de pública de que trata esta lei”, não 

destinam, de fato, ao fim de comba-
ter a doença; se constituem a forma 
menos invasiva para tal fim; bem 
como a sua limitação no tempo. A 
proibição de interferências despro-
porcionais às liberdades individuais 
está prevista não apenas na Consti-
tuição, mas também em normativa 
internacional devidamente incorpo-
rada pelo Brasil.

Normas internacionais 
aplicáveis a situações  
de emergência
Tanto a Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH), tam-
bém conhecida como Pacto de São 
José da Costa Rica, como o Pac-
to de Direitos Civis e Políticos da 
ONU, regulamentam a “restrição” 
e “suspensão” de direitos huma-
nos. Ambos os instrumentos foram 
devidamente ratificados e promul-
gados pelo Brasil, estando em vigor 
em território nacional. Os requisitos 
formais previstos nos referidos tra-
tados, que se aplicam às atuais me-
didas em combate à pandemia de 
Covid-19, se diferenciam pelo nível 
de gravidade e interferência nas li-
berdades individuais.

Primeiro, em relação à “restri-
ção”, o artigo 30 da CADH reco-
nhece que direitos humanos podem 
ser limitados a fim de harmonizar 
seu exercício com os direitos de ou-
tros e com o interesse geral da co-
munidade, como a saúde pública. 
Contudo, a faculdade dos Estados 
parte de restringir os direitos hu-
manos contemplados nos tratados 
não é discricionária, pois devem 
ser previstas em leis, serem neces-
sárias – que alcancem o propósito 
da forma menos intrusiva possível 

Segundo a OAB, não 

há um cenário de 

impossibilidade de 

atuação do Estado dentro 

das regras democráticas 

que autorize a suspensão 

da própria Constituição
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–, e proporcionais ao bem comum 
que se busca. No âmbito do siste-
ma universal, a matéria do alcance 
das restrições pode ser encontrada 
no artigo 29 da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e no 
Pacto de Direitos Civis e Políticos, 
que prevê hipóteses de restrição 
para determinados direitos, como 
a liberdade de circulação (artigo 
12.3); ao direito de liberdade de 
pensamento, de consciência e de 
religião (artigo 18.3); liberdade de 
expressão (artigo 19.3); direito de 
reunião (artigo 21); liberdade de 
associação (artigo 22.2).

Segundo, em relação à “sus-
pensão”, a Convenção Americana 
contém previsão excepcional de 
suspensão temporária de direitos 
“em caso de guerra, de perigo pú-
blico, ou de outra emergência que 
ameace a independência ou segu-
rança do Estado parte” (artigo 27). 
A hipotética autorização legal está 
condicionada a diversas limitações, 
materiais e processuais. O artigo es-
tabelece que o Estado poderá ado-
tar disposições que suspendam as 
obrigações contraídas em virtude 
do tratado, na medida e pelo tem-
po e local estritamente limitados às 
exigências da situação. Também se 
proíbem as suspensões de determi-
nadas garantias “inderrogáveis”, 
como à vida, à integridade pesso-
al, à liberdade de religião, à nacio-
nalidade e direitos políticos; bem 
como qualquer ato que encerre em 
discriminação alguma fundada em 
motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião ou origem social. 

Na prática, além de todas as limi-
tações expressas no dispositivo legal, 
as suspensões necessitam ser propor-
cionais à gravidade da crise. Os Es-

tados não possuem discricionarieda-
de ilimitada. É obrigação do Estado 
determinar as razões e motivos que 
levaram as autoridades internas a 
declarar o estado de exceção e cor-
responde a elas exercer um efetivo e 
adequado controle da situação. Afi-
nal, o objetivo central da norma é a 
restauração do estado de normalida-
de. O referido artigo 27 do tratado 
prevê também um requisito formal 
relevante: o Estado tem a obrigação 
de “informar imediatamente os ou-
tros Estados parte na presente Con-
venção, por intermédio do secretário 
geral da Organização dos Estados 
Americanos, das disposições cuja 
aplicação haja suspendido, dos mo-
tivos determinantes da suspensão e 
da data em que haja dado por termi-
nada tal suspensão”.

Em razão da pandemia, a Se-
cretaria Geral já recebeu notifi-
cação de dez Estados-Membros 
(Equador, Colômbia, Guatemala, 
Bolívia, Panamá, Chile, Hondu-
ras, Argentina, Peru, El Salvador). 
No caso das medidas controversas 

adotadas pelo governo de Hondu-
ras, três medidas publicadas pelo 
Latin American Working Group4 
ilustram os danos que regulações 
emergenciais podem causar. Primei-
ro, após o governo declarar estado 
de exceção e colocar militares nas 
ruas, há relatos de que membros da 
força policial invadiram casas no 
bairro onde foram relatados casos 
de Covid-19. Segundo, por meio 
do decreto PCM-021-2020, houve 
restrição de garantias constitucio-
nais, como o direito à liberdade de 
expressão. O relator especial para a 
Liberdade de Expressão da Comis-
são Interamericana de Direitos Hu-
manos criticou essa medida como 
“desproporcional” por potencial-
mente afetar o acesso dos cidadãos 
a informações relevantes sobre a 
Covid-19. Terceiro, o projeto de lei 
destinado a expandir a capacidade 
hospitalar e os serviços de saúde, 
aprovado pelo Legislativo, foi cri-
ticado por médicos e ONGs pela 
falta de salvaguardas aptas a evitar 
práticas de corrupção.

Já no continente europeu, foram 
registradas sete notificações5 para 
derrogação de direitos da Conven-
ção Europeia de Direitos Humanos 
em razão de medidas emergenciais 
em combate à pandemia de Covid-
19, até o momento, por Armênia, 
Estônia, Geórgia, Letônia, Moldá-
via, Romênia, Macedônia. Trata-se 
de requisito formal previsto no arti-
go 15 da Convenção Europeia, que 
regulamenta a suspensão de garan-
tias em tempos de emergência no sis-
tema europeu.

Também há previsão de derroga-
ção temporária de certas obrigações 
internacionais diante de situações 
excepcionais no artigo 4o do Pacto 

Apesar do caráter  

global da crise e dos 

pedidos da ONU por 

maior “solidariedade”, 

nota-se a prevalência de 

posturas soberanas  

de cada Estado
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de Direitos Civis e Políticos a ONU, 
promulgado pelo Brasil. A estrutu-
ra do artigo é bastante similar à das 
convenções regionais, prevendo a 
própria medida de derrogação, bem 
como suas consequências materiais 
e regime específico de salvaguardas. 
Em 2020, Guatemala e Lutuânia 
notificaram o secretário geral so-
bre a extensão e implementação de 
estados de emergência,6 respectiva-
mente. Ressalta-se que, segundo o 
Comentário Geral no 29 sobre esta-
dos de emergência, de 2001, os Es-
tados que invocarem a cláusula de 
derrogação têm o dever de enviar 
relatórios ao Comitê com informa-
ções suficientes e precisas sobre as 
normas e a prática no âmbito dos 
poderes emergenciais, em respeito 
ao artigo 40 do Pacto (U.N. Doc. 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.11).

Além dos referidos tratados, há 
outras regras e diretrizes internacio-
nais aplicáveis às posturas dos Esta-
dos em resposta à crise da Covid-19; 
não só da OMS, o órgão especializa-
do da ONU para dirigir e coordenar 
atuação internacional no campo da 
saúde, mas também de outras enti-
dades especializadas da ONU. Tais 
entidades manifestaram sua preocu-
pação com: a dignidade de migran-
tes com o fechamento das frontei-
ras7 (OIM); a educação de milhões 
de crianças com as aulas suspensas8 
(Unicef); a implementação de medi-
das que contribuam para xenofobia 
e discriminação racial9 (Relatoria 
Especial sobre Racismo); as condi-
ções dos moradores de rua10 (Rela-
toria Especial sobre Moradia Ade-
quada); o acesso à saúde na faixa 
de Gaza11 (Relatoria Especial da 
Situação de Direitos Humanos no 
Território da Palestina), além do 

acesso a informações seguras sobre 
as ameaças12 (Relatoria Especial de 
Promoção e Proteção ao Direito e 
Liberdade de Opinião e Expressão). 
Dois alto comissariados da ONU 
alertaram13 também que o vírus não 
deve ser usado como uma chance de 
ativar atitudes de discriminação ou 
de discurso de ódio.

Na prática, apesar do caráter 
global da crise e dos pedidos da 
ONU por maior “solidariedade”, 
nota-se a prevalência de posturas 
soberanas de cada Estado e a falta 
de protagonismo de soluções mul-
tilaterais. Não obstante, os Estados 
assumiram obrigações internacio-
nais em tratados, que continuam 
sendo aplicáveis em momentos 
excepcionais. Quaisquer medidas 
excepcionais e emergenciais toma-
das em combate a Covid-19 pelo 
Brasil, incluindo aquelas adotadas 
por qualquer ente da Federação, 
que possam ir de encontro com as 
previsões de tratados, sujeitarão o 
Estado brasileiro à responsabiliza-
ção internacional. 

Além disso, em última instância, 
respeitar os limites previstos em tra-
tados internacionais, em particular 
os relacionados aos direitos huma-
nos, significa respeitar os princípios 
basilares de legalidade e igualdade 
de um Estado Democrático de Di-
reito. Isso é especialmente relevante 
para países que passaram por pro-
cessos recentes de redemocratização 
e ainda lutam pela estabilidade insti-
tucional e pela efetividade dos direi-
tos humanos, como o Brasil. 

1Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/ 
N ewsEve nt s / Pa g es / D isp lay N ews . aspx? 
NewsID=25722&LangID=E>.

2Disponível em: <https://static.congressoem 
foco.uol .com.br/2020 / 03/ Parecer- OAB _
estado-sitio_crise-coronavirus.pdf.pdf>.

3Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/
D10212.htm>. 

4Disponível em: <https://www.lawg.org/central-
america-faces-coronavirus-while-deportations-
are-in-the-balance/>.

5Disponível em: <https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/
declarations?p_auth=oC00wpDO>.

6Disponível em: <https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&clang=_en>.

7Disponível em: <https://news.un.org/en/
story/2020/03/1059682>.

8Disponível em: <https://news.un.org/en/
story/2020/03/1059732>.

9Disponível em: <https://www.ohchr.org/SP/ 
N ewsEve nt s / Pa g es / D isp lay N ews . aspx? 
NewsID=25739&LangID=E>.

10Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/ 
N ewsEve nt s / Pa g es / D isp lay N ews . aspx? 
NewsID=25727&LangID=E>.

11Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/ 
N ewsEve nt s / Pa g es / D isp lay N ews . aspx? 
NewsID=25728&LangID=E>.

12Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/ 
N ewsEve nt s / Pa g es / D isp lay N ews . aspx? 
NewsID=25729&LangID=E>.

13Disponível em: <https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/COVID19andHR.aspx>.
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O triplo desafio

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

No dia 16 de março o chileno Sebas-
tián Piñera venceu as ruas. Com a 
gravidade do coronavírus, conquis-
tou o que o poder de seu cargo de 
presidente e a força repressora da 
polícia ainda não tinham alcançado 
em cinco meses: conter as manifesta-
ções massivas de chilenos por todo 
o país, que desde 18 de outubro 
marchavam por melhorias em sua 
condição de vida, especialmente de 
aposentadoria e serviços de saúde.

A partir desse dia, 13 depois do 
anúncio do primeiro caso de con-
taminação no Chile, foram proibi-
dos eventos públicos de mais de 500 
pessoas, ao que se seguiram medidas 
mais rígidas de isolamento para con-
ter a propagação do vírus. E a trégua 
que o governo obteve em uma batalha 
logo foi substituída pela entrada em 
uma guerra comum aos demais países 
absorvidos pela pandemia, vitimando 
pessoas e a atividade econômica.

No final de março, economistas de 
algumas instituições previam para o 
Chile um segundo trimestre de retra-
ção econômica na casa de 3% a 6,6%, 
e um PIB para 2020 negativo em até 
2,4% – esta última, em consonância 
com a projeção do BC chileno, que 
em 1 de abril previu uma contração 

Sucesso no manejo das crises sanitária e econômica 
resultantes da Covid-19 será vital para o governo 
chileno mitigar outra crise, a política, deflagrada 
antes da chegada do vírus

em 2020 entre 1,5% e 2,5%. Esse re-
sultado, diz o BC, vem de três frentes 
principais. A primeira é a queda dos 
fluxos de comércio e seu efeito no pre-
ço de commodities. A segunda, a de-
terioração das condições financeiras, 
com o aumento da percepção de risco, 
que podem limitar o acesso a finan-
ciamento de governos e empresas. E o 
efeito nas expectativas empresariais e 
de consumidores, refletido no investi-
mento e no consumo. 

“A atividade do país recém estava 
se recompondo dos efeitos das mani-
festações”, lamenta Manuel Agosín, 
da Faculdade de Economia da Uni-
versidad de Chile, citando a queda de 
2,9% na atividade no último trimes-
tre de 2019, levando o PIB anual a 
fechar em 1,1%, o menor percentual 
em uma década, desde a crise finan-
ceira internacional. “Esperava-se uma 
taxa de crescimento de 2,5%, mas 

perdeu-se muito com o fechamento 
de comércios, cancelamento de even-
tos, paralisação de transportes... Isso 
em um contexto de evolução de PIB 
que já vinha se desacelerando desde 
2018, especialmente pela queda do 
preço internacional do cobre e por 
uma dificuldade já tradicional do país 
em impulsionar outras exportações 
não cobre, que nos últimos dez anos 
mantém uma média anual de cresci-
mento na casa de 1%”, diz.

De acordo ao Instituto Nacional 
de Estatísticas (INE), o IBGE do Chi-
le, tanto a produção industrial quanto 
o comércio registraram expansão em 
fevereiro: o primeiro, com aumento 
de 5,6% em relação ao mesmo mês 
do ano anterior, a atividade comercial 
com crescimento de 3,9% em 12 me-
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ses, e a mineração em alta de 9,9% 
na mesma variação interanual. Com 
o coronavírus, entretanto, espera-se 
que o PIB do primeiro trimestre seja 
zerado ou ligeiramente negativo. E o 
declínio nos próximos meses deverá 
elevar a taxa de desemprego de 7,8% 
em fevereiro para 10% em junho, de 
acordo às estimativas do mercado.

Dia 31 de março, o Congresso 
chileno aprovou os primeiros proje-
tos de lei com medidas emergenciais 
para o campo econômico, somando  
US$ 11,75 bilhões, equivalentes a 
4,7% do PIB do país. Para a popu-
lação de baixa renda e informal, o 
coronavoucher chileno distribuirá 50 
mil pesos (cerca de US$ 58), a bene-
ficiários de programas sociais, o que 
deverá alcançar 2 milhões de famílias, 
que poderiam receber, em média, 100 
mil pesos. O projeto também prevê 
uma capitalização de US$ 4,4 bilhões 
do BancoEstado para linhas de crédito 
a pessoas físicas e pequenas e médias 
empresas, cujas operações terão sua 
tributação zerada até o final de setem-
bro. Ainda se aprovou a suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
por até seis meses, prazo em que o em-
pregado terá acesso ao seguro cesantía 
(como o FGTS brasileiro), engordado 
pelo governo em US$ 2 bilhões, e o 
empregador mantém sua obrigação 
de manter o recolhimento para o fun-
do de pensão e seguro de saúde. A lei 
também prevê a redução da jornada 
de trabalho em até 50%, permitindo 
que o seguro cesantía complemente 
parte do salário perdido, garantindo 
um limite de renda.

Para o instituto chileno de pesqui-
sa Ciper, o grupo de medidas ainda é 
tímido para o tamanho do problema. 
Entre os elementos apontados pelo 
Ciper, está o fato de a previsão para 

o bônus do governo é de ser distribuí-
do uma única vez, não cobrir bem o 
universo de informais (39% da força 
de trabalho chilena) que também terão 
sua renda impactada, além do alto ní-
vel de contratos temporários (27% no 
país), para os quais o seguro cesantía 
ajuda pouco, devido ao baixo nível de 
poupança que representa. Agosín, por 
sua vez, considera a direção das medi-
das boa. “Mas sua eficácia dependerá 
da extensão do isolamento, e de o go-
verno definir que ajuda dará para as 
grandes empresas mais afetadas pela 
pandemia, como a Latam, por exem-
plo, que terá de conviver com restri-
ções de voos não sabemos por quanto 
tempo, ou mesmo as grandes lojas de 
varejo”, afirma. “A princípio, o minis-
tro da Fazenda (Ignacio Briones) tem 
sido resistente à ideia de capitalizar es-
sas empresas. Mas ainda que não assu-
mam alguma compra de participação 
nas mesmas – o que considero correto 
– será preciso ao menos dar garantias 
para que se financiem”, afirma.

O economista lembra que o país 
ainda conta com boa nota de crédito 
para emitir dívida, podendo fazê-lo a 
taxas baixas. Em princípio, o pacote 
emergencial autoriza um financia-

mento adicional de até US$ 4 bilhões 
além do previsto no orçamento de 
2020. O país também conta com o 
Fundo de Estabilização Econômica 
criado com recursos da exportação 
de cobre, quando seu preço interna-
cional supera um nível de equilíbrio, 
e que hoje gira em torno de US$ 14,5 
bilhões. “Em princípio, Chile tem ins-
trumentos para conter a crise. Mas se 
a retomada à normalidade demorar 
mais que três meses, podemos entrar 
em uma situação crítica”, afirma.

Capital político
Outro aspecto da crise que não passa 
despercebido pelo governo é seu efeito 
nos índices de aprovação de Piñera. O 
analista político Hugo Eduardo Her-
rera, da Universidad Diego Portales, 
lembra que, ao menos nesse campo, a 
pandemia por enquanto tem jogado a 
favor do presidente. Segundo pesquisa 
do instituto Plaza Pública-Cadem, do 
dia 16 de março, quando iniciaram 
as medidas de isolamento social, ao 
final do mês, a aprovação de Piñera – 
combalida desde as manifestações de 
outubro –- subiu nove pontos percen-
tuais, de 12% a 21%. “O presidente 

Distanciamento social: medidas de isolamento 
esvaziam a Plaza Italia, ponto de concentração de 

manifestantes na capital chilena
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é reconhecido como pouco hábil poli-
ticamente, mas bom em gestão. A po-
pulação tem uma memória positiva de 
seu trabalho na recuperação do país 
após o terremoto de 2010, organiza-
do logo após sua posse, no primeiro 
mandato”, afirma. Para Herrera, na 
crise atual, o principal fator que tem 
garantido a avaliação positiva do pre-
sidente é a baixa quantidade de óbitos 
registrada até o final de março – 12 em 
2.738 casos confirmados, ou 0,43%. 
Mas ele lembra que a tendência é de 
intensificação tanto dos desafios na 
frente sanitária quanto na econômica 
– “estamos no início, e pelo que vemos 

em outros países a crise promete ser 
profunda” –, para a qual o governo 
também terá que mostrar agilidade e 
eficácia na resposta.  

“Além disso, é preciso lembrar 
que a crise política está parcialmente 
adormecida, mas não morta”, diz. “O 
que permitiu ao governo a costura de 
uma concertação para se avançar em 
algumas reformas, bem como no ca-
minho para uma Constituinte, foram 
os setores moderados. Se esse diálogo 
se rompe, pode-se deflagrar uma crise 
ainda mais intensa”, afirma. 

E até o cenário mais otimista para 
o país, prevendo uma retomada da 

maior parte da atividade no segundo 
semestre, guarda componentes de in-
tensificação da incerteza, já que isso 
significaria a reorganização do mo-
vimento por uma nova carta magna. 
O plebiscito que definiria a instalação 
ou não desse processo constituinte no 
Chile estava marcado para 26 de abril 
e foi postergado, a princípio, para 
25 de outubro. A elaboração de uma 
nova Constituição foi uma das prin-
cipais demandas desde o início das 
manifestações populares, e seu pro-
cesso decisório tem se caracterizado 
por uma especial preocupação com 
a representatividade. Por exemplo, 
movimentos civis ganharam um terço 
do tempo de televisão antes dedicado 
apenas a partidos políticos para apre-
sentar seus candidatos a constituintes; 
além disso, as candidaturas a consti-
tuintes a serem eleitos pela população 
– que podem representar a totalidade 
da Convenção ou metade dela, sendo 
a outra metade formada por parla-
mentares já em exercício, conforme 
seja escolhido no dia do plebiscito –, 
terão de respeitar igualdade de gênero. 
“De antemão, considero muito difícil 
começar uma Constituição do zero – 
a atual já possui mais de 20 emendas, 
não é mais uma Carta da ditadura, in-
clusive é assinada por um presidente 
democrático, Ricardo Lagos. Bastava 
aprofundar essas mudanças, usando 
os mesmos instrumentos, o que ace-
leraria bastante o processo”, avalia 
Agosín. “Se além disso tivermos uma 
Convenção com representantes 100% 
novos, muitos com pouco conheci-
mento legal e inflamados em defender 
saúde, educação e moradia gratuitos, 
estenderemos esse manto de incerteza 
sobre a economia chilena por mais 
dois ou três anos. E isso não será 
bom”, conclui. 

Manifestações derrubam PIB chileno no quarto  
trimestre de 2019 

Fonte: Banco Central de Chile.
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A crise de 2008 ensejou que as prin-

cipais economias do mundo bus-

cassem uma agenda comum para 

mitigar os danos causados pela crise 

financeira através do G-20. Naquele 

cenário, as propostas capitaneadas 

pelo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul) para as re-

formas nos organismos multilaterais 

ganharam destaque, embora pouco 

avançassem depois de passados os 

piores momentos da crise. No entan-

to, os governos honraram os com-

promissos de não repetir 1929 onde 

imperaram políticas protecionistas, 

desvalorizações cambiais competiti-

vas, restrições fiscais e monetárias, 

durante o auge da crise 2008-10. 

A atual crise associada à pande-

mia da Covid-19 não se compara à 

de 2008. Além da tragédia das mor-

tes causadas pelo vírus, traz desafios 

para a formulação de políticas que 

assegurem o sustento dos grupos mais 

frágeis em termos de sustento com a 

paralisia de grande parte das ativida-

des econômicas. Na declaração di-

vulgada pelo G-20 na reunião de 26 

de março, os países declararam seus 

compromissos: proteger vidas; garan-

tir os empregos e as rendas das pesso-

as; preservar a estabilidade financeira; 

reavivar o crescimento; minimizar as 

interrupções no comércio internacio-

nal; dar ajuda aos países que precisam 

de assistência; e coordenar medidas 

de saúde pública e financeira. 

A carta de intenções é positiva, mas 

falta a agenda de como esses objeti-

vos serão executados. Nesse interim, 

dois temas são ressaltados no campo 

da economia política internacional. 

O primeiro tem impacto direto 

nos programas de combate à pande-

mia. Simon Evenett (2020) do  Global 

Trade Alert publicou um inventário 

sobre as medidas de proteção tarifá-

rias e não tarifárias às importações e 

restrições às exportações de produtos 

associados a Covid-19. O Brasil está 

no grupo com uma média da tarifa 

de importação entre 5% e 10% e na 

lista dos 10 principais aplicadores de 

barreiras não tarifárias. Observa-se, 

porém, que essa não é uma questão 

relevante, pois os governos, assim 

como já fez o do Brasil, podem sus-

pender as restrições às importações. 

O principal problema são as restri-

ções às exportações.

A economia política  
internacional da Covid-19

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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Os países vão responder com 

políticas isolacionistas ou vão pro-

curar cooperar e montar uma rede 

comum de políticas para assegurar 

o fornecimento dos suprimentos 

médicos necessários? O problema 

é que a pandemia é por definição 

um problema global que exige res-

postas comuns. A alternativa é que 

passaríamos a viver isolados, o que 

requer mudanças nos nossos hábi-

tos e modos de produção. 

É a partir desse cenário que o 

segundo tema, China e a geopolíti-

ca, ganha destaque. Como observa-

ram Campbell e Doshi, questões de 

geopolítica estão e devem estar em 

segundo plano, no momento atual. 

Observam, porém, que mudanças 

nessa área são lentas, mas eventos 

específicos sinalizam mudanças de 

rumo.3 A China pensa e atua com 

estratégias de médio e longo prazo 

e, sob esse prisma, consideramos que 

alguns pontos devem ser destacados 

para o caso do Brasil.

Na União Europeia, os maio-

res fornecedores de equipamentos/

produtos médicos são a Alemanha, 

França, República Checa e Polônia.1 

No dia 3 de março, a França proibiu 

as exportações de máscaras de respi-

ração e, no dia seguinte, Alemanha 

e a República Checa impuseram res-

trições a outros produtos. Protestos 

dos outros membros da União Euro-

peia, em especial da Itália levaram a 

que a Comissão Europeia proibisse a 

partir do dia 15 de março restrições 

às exportações de produtos médico-

hospitalares no comércio intrarre-

gional da União, mas são permitidas 

restrições ao comércio extrabloco. O 

problema é que outros países, como 

os Estados Unidos (importam cer-

ca de 20% dos principais produtos 

relacionados a Covid-19) podem 

retaliar, o que terá efeitos negativos 

nas cadeias de produção. O maior 

risco, porém, está associado ao for-

necimento dos produtos para países 

mais pobres da Europa Oriental, 

Norte da África e África Subsaariana 

para onde se destinam cerca de 50% 

das exportações europeias. Será que 

serão isentos dessas restrições? Uma 

resposta para esse problema exige 

soluções de caráter multilateral e, 

não, respostas que exacerbam as 

desigualdades na capacidade de res-

posta para o enfretamento da pande-

mia. Essa observação vale para todos 

os países. Uma resposta clara a essa 

questão não foi dada no G-20.

Nos Estados Unidos, o aumento no 

custo de produtos médicos em função 

da imposição de sobretaxas nas im-

portações chinesas é alvo de preocu-

pação no combate a Covid-19.2

No episódio citado da Itália, a 

China respondeu ao apelo do gover-

no italiano imediatamente com o en-

vio de máscaras, ventiladores e respi-

radores. Fez o mesmo para a Sérvia e 

outros países do continente europeu. 

Na América Latina, países como o 

Peru e outros têm recebido ajuda de 

suprimentos médicos da China. O 

governo chinês anunciou que vai aju-

dar 56 países africanos. No caso dos 

Estados Unidos, a oferta de Jack Ma, 

um dos fundadores da distribuidora 

de e-commerce Alibaba de kits para 

testagem da Covid-19, chamou aten-

ção. Xi Jiping que estava nos bastido-

res, desde o início da crise em novem-

bro de 2019, passou a se pronunciar 

e discursar sobre o papel de ajuda da 

China a partir de março, quando a 

crise na China estava controlada. 

A estratégia chinesa visa, por 

um lado, compensar o seu silêncio 

e a forma como tratou os médicos 

chineses que alertaram sobre a epi-

demia. O objetivo principal, entre-

tanto, como lideranças do governo 

chinês deixam entrever nas entreli-

nhas é o papel da China como capaz 

de ocupar liderança no tema da go-

vernança global. Quais são os ativos 

chineses para essa liderança? 

A liderança dos Estados Unidos 

na governança global na definição da 

agenda mundial não se resumiu ao seu 

poder militar e econômico. Os Esta-

dos Unidos apresentaram-se durante a 

Guerra Fria como o provedor de segu-

rança e de políticas que assegurassem 

através da adesão aos princípios dos 

organismos multilaterais econômicos, 

o crescimento econômico dos países. 

Com o término da Guerra Fria, os Es-

A liderança dos  

Estados Unidos na 

governança global na 

definição da agenda 

mundial não se resumiu 

ao seu poder militar  

e econômico
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tados Unidos apostaram num mundo 

unipolar com valores da economia 

ocidental liberal e práticas endossa-

das pelos principais organismos eco-

nômicos multilaterais. A entrada da 

China na Organização Mundial do 

Comércio, em 2001, era bem-vinda 

e consolidaria o mundo unipolar. A 

China, entretanto, não seguiu o “enre-

do” previsto. A guerra comercial entre 

a China e os Estados Unidos que tem 

como principal pano de fundo a lide-

rança de segmentos de tecnologias de 

ponta ilustra esse ponto.

A China é o maior produtor de 

máscaras cirúrgicas do mundo e ex-

pandiu sua capacidade em dez vezes, 

segundo o artigo antes citado. Fabri-

ca metade dos respiradores utiliza-

dos pelos agentes de saúde e domina 

o mercado dos princípios ativos para 

a elaboração de antibióticos. O go-

verno chinês consegue “montar uma 

economia de guerra na produção” 

de forma mais rápida que os países 

ocidentais que precisam da adesão 

do setor privado. A China possui, 

portanto, ativos que lhe permitem 

liderar a oferta de bens públicos glo-

bais para a pandemia. 

A resposta dos Estados Unidos não 

foi de uma liderança global, mesmo 

depois que a crise foi reconhecida pelo 

governo. O fato da eleição presiden-

cial dos Estados Unidos ser este ano 

parece acentuar a estratégia “Ame-

rican First” do presidente Trump. O 

eleitorado quer primeiro que o gover-

no assegure sua segurança. 

É possível que a China assuma o 

papel da liderança global?

A estratégia chinesa tem sucesso 

em termos de ajuda humanitária e ao 

mesmo tempo assegura que as cadeias 

de produção dos suprimentos médicos 

se consolidem, tendo a China como 

ponto central. Os países passarão a 

olhar a China como uma “liderança 

global”? Acho pouco provável que 

a ajuda da China, nesse momento, 

garanta seu lugar na governança glo-

bal. É um fator que ajuda, mas não é 

suficiente. Depois é possível que haja 

mudanças nas eleições dos Estados 

Unidos e o novo presidente pode vol-

tar a apresentar um discurso em que o 

tema do papel dos Estados Unidos na 

governança global seja ressaltado. No 

tocante ao tema das cadeias de produ-

ção, o movimento pode ir na direção 

do fortalecimento do papel da China.

No entanto, as mudanças na ge-

opolítica não são imediatas. Um dos 

ativos que a China ressalta é a forma 

como lidou com a epidemia, uma vez 

reconhecida. Isso a qualificaria a ter 

um papel ativo na definição de estra-

tégias no combate dessa pandemia. 

Há discordância quanto a esse tema, 

pois é sempre lembrado que demorou 

a responder, embora depois suas me-

didas pareçam ter surtido efeito. O 

que sobressai é a capacidade chinesa 

de ofertar suprimentos e pessoal, o 

que pode fazer um diferencial muito 

grande no tema da liderança global, 

caso a pandemia afete países mais po-

bres na África e na América Central.

Temas de possíveis mudanças na 

geopolítica mundial fazem parte de 

reflexões sobre estratégias da política 

externa de um país. No momento, en-

tretanto, o ponto principal para o Bra-

sil é voltar a privilegiar a sua política 

de “realismo pragmático”. Agendas 

de cooperação com os vizinhos sul-

americanos para coordenar como se 

fará o trânsito de pessoas que existe 

na fronteira, pois há trabalhadores 

que cruzam algumas dessas fronteiras 

todos os dias. Além dos trabalhadores 

existe o trânsito de fluxos de merca-

dorias via terrestre, aéreo e fluvial. Em 

relação a países extrabloco sul-ameri-

cano, participar e propor estratégias 

que contribuam para o controle da 

pandemia. A eficácia de medidas de 

controle do tráfego de pessoas, bens e 

serviços exige cooperação. Caso con-

trário iremos repetir 1918 ou pior. 

1https : //www.piie.com /blogs/trade-and-
investment-policy-watch/eu-limits-medical-
gear-exports-put-poor-countries-

2https : //www.piie.com /blogs/trade-and-
investment-polic y-watch /trumps-trade -
policy-hampering-us-fight-against-covid-19

3https://www.foreignaffairs.com/articles/
c h i n a / 2 02 0 - 0 3 -18 / c o r o n a v i r u s - c o u l d -
reshape-global-order. Os autores identificam 
a crise do canal de Suez de 1956 como o 
definitivo fim do papel do Reino Unido como 
uma potência global. 

A China fabrica metade 
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utilizados pelos agentes 
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mercado dos princípios 

ativos para a elaboração 

de antibióticos
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A trajetória dos preços do petróleo 
evoluiu em relação às mudanças es-
truturais do mercado: do mercado 
integrado e regulado que prevaleceu 
até 1971; ao período de transição 
após o primeiro e o segundo choque 
de petróleo (1973-1984); e o mer-
cado de commodities e desregula-
mentado (1986 até hoje), no qual os 
preços são condicionados às expec-
tativas de oferta e demanda (Oxford, 
2020). Do lado da oferta, as expec-
tativas são influenciadas principal-
mente pela disponibilidade física do 
suprimento e pela incerteza relativa 
à disponibilidade futura da capaci-
dade de produção (Fattouh, 2007; 
Hamilton, 2009a; Kilian, 2008). Do 
lado da demanda, as expectativas 
mudam de acordo com as flutuações 
no ciclo de negócios global (choques 
de demanda agregados) e a incerteza 
associada a déficits inesperados dos 
níveis de oferta disponível em rela-
ção aos níveis previstos de demanda 
de petróleo (Hamilton, 2013; Kilian, 
2009). Tomados em conjunto, esses 
desequilíbrios do mercado corres-
pondem a “choques no preço do 
petróleo”, que refletem rupturas na 
produção causadas principalmente 

próxima reunião ministerial dos paí-
ses em questão. A negativa dos russos 
em adotar novos cortes de produção 
para sustentar o preço do barril de 
petróleo em face de um cenário de 
demanda decrescente – causado em 
larga medida pelos efeitos do novo 
coronavírus (Covid-19) na economia 
mundial – levou os sauditas a assu-
mir uma postura punitiva para com 
Moscou com o propósito de fazê-los 
retornar à mesa de negociações para 
a implementação de novos cortes de 
produção, adotando descontos sobre 
o barril produzido em seu território 
para os mercados consumidores da 
Ásia, Europa e EUA, bem como a ele-
varem sua capacidade de produção. 

Nesse contexto, tanto os descontos 
quanto o aumento da produção são 
medidas punitivas porque visam, por 
um lado, ganhar uma fatia do merca-
do petrolífero em locais estratégicos 
para os russos, como o continente 
europeu, a Índia e a China (o maior 
importador de petróleo do globo para 
quem a Rússia é o maior fornecedor); 
e, por outro, forçar a desvalorização 
do rublo e, ao mesmo tempo, enfra-
quecer a capacidade de reação russa 
em manter uma queda de braço du-

O petróleo como instrumento  
de coerção saudita 

Fernanda Delgado
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pesquisa da FGV ENERGIA
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Professora da  
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André Nunes

Pesquisador da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exército – Eceme

por eventos geopolíticos quais se-
jam: guerras ou revoltas civis nos 
países da Opep. 

Uma dessas variáveis geopolíticas, 
nesse sentido, diz respeito à capacida-
de saudita de influenciar o compor-
tamento dos demais países da Opep, 
como seu país líder, e determinar pre-
ço e aumentar produção, se utilizando 
dessa posição como ferramenta coerci-
tiva de imposição de sua vontade. Este 
artigo busca traçar chaves de compre-
ensão para entender o petróleo como 
instrumento de coerção do governo 
saudita visando influenciar o mercado 
internacional jogando os preços para 
baixo e incrementando a produção 
de óleo cru no mercado internacio-
nal. Em cada momento a intenção do 
reino foi diferente, mas com o cunho 
de impor sua vontade e se alavancar 
em sua potencialidade como membro 
swing,1 capaz de facilmente dispor de 
aproximadamente dois milhões de 
barris de petróleo por dia para mais 
ou para menos em sua produção.

A recente disputa entre sauditas e 
russos no âmbito da Opep+ suspen-
deu a cooperação desse grupo de ex-
portadores de petróleo. Isto ao menos 
até o próximo dia 6 de junho, data da 
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melhor forma encontrada por um 
grupo de países liderados pelo Irã 
para alcançar tal objetivo era um 
novo corte de produção por meio da 
Opep. No entanto, a Arábia Saudita 
preferia uma valorização progressi-
va do barril ao invés de causar um 
novo choque e ser concebida como 
oportunista pelos países importado-
res parceiros. A cisão entre o grupo 
liderado pelo Irã e pelos sauditas se 
deu na Cúpula da Opep de dezem-
bro de 1976, na qual o cartel pela 
primeira vez praticou dois preços de 
exportação distintos e a Arábia Sau-
dita, com um preço inferior, expan-
diu a oferta de petróleo para punir o 
grupo sob a égide iraniana forçando 
mais ainda a queda dos preços e o 
retorno às negociações em torno do 
preço que melhor atendesse aos in-
teresses de Riad sete meses depois 
(Robinson, 1988).

A segunda ocasião ocorreu entre 
novembro de 1985 e agosto de 1986, 
quando os sauditas já saturados de 
defenderem o preço de US$ 29 prees-
tabelecido pela Opep em 1983 – cor-

radoura na disputa por parcelas dos 
mercados estratégicos supracitados. 
Todavia, é importante ressaltar que a 
estratégia adotada pelos sauditas tem 
prazo de validade porque também re-
percute na economia saudita, que é em 
grande parte dependente das receitas 
da exportação do petróleo para se sus-
tentar e implementar os compromissos 
em diversos setores apresentados no 
Saudi Vision 2030.2 De acordo com o 
Annual Statistical Bulletin 2019 publi-
cados pela Opep, somente em 2018 o 
setor de petróleo e gás foi responsável 
por aproximadamente 50% do PIB 
nacional e por cerca de 70% do total 
de receitas de exportação.

Apesar disso, não foi a primeira 
vez que Riad deixou de cooperar sob 
um sistema de cotas no âmbito da 
Opep para punir outros produtores 
e, consequentemente, aumentar sua 
parcela de participação no mercado. 
Em pelo menos outras três ocasiões 
os sauditas também assumiram um 
papel punitivo para forçar negocia-
ções onde pudessem fazer que seus 
interesses fossem maximizados. 

O passado
O primeiro movimento desta natu-
reza foi em 1976, apenas três anos 
após o primeiro choque do petróleo, 
em 1973, quando o valor do barril 
de petróleo quadruplicou entre os 
meses de outubro e janeiro (1977), 
ampliando rapidamente as receitas 
dos países exportadores. Como con-
sequência do aumento de receitas, 
muitos países da Opep aumentaram 
significativamente seus gastos em di-
versos setores dando margem para o 
crescimento da corrupção. 

O aumento das despesas gerou 
a necessidade de mais receitas e a 

tando produção e reduzindo sua fatia 
de participação no mercado enquanto 
todos os outros ofereciam descontos 
sobre o preço acordado – passaram 
a repassar carregamentos de petróleo 
com desconto para os refinadores e 
distribuidores por meio de uma políti-
ca de lucros garantidos, onde teriam a 
garantia de um lucro predeterminado 
independente do preço final da venda. 
Os lucros garantidos levaram as em-
presas intermediárias a aumentarem 
a procura por mercados, oferecendo 
suas cargas a preços mais baixos do 
que os já praticados, pois seu retorno 
financeiro era certo, independente do 
preço, derrubando vertiginosamente 
o valor do barril para um dígito em 
um quadro de guerra de preços entre 
produtores, muitos dos quais também 
passaram a praticar a estratégia sau-
dita. A coesão em torno de um preço 
defendido pela Opep só voltaria a ser 
discutida em março de 1986 por conta 
da pressão que os sauditas causaram 
sobre o mercado (Yergin, 2010).   

Uma terceira situação em que a 
Arábia Saudita puniu outros produ-
tores aconteceu entre 2015 e 2016, 
mas iniciou em novembro de 2014, 
quando decidiu não realizar cortes 
em sua produção para defender a 
manutenção de um preço estabele-
cido pela Opep em um período de 
rápida desvalorização do barril (en-
tre junho de 2014 e janeiro de 2015 
o barril negociado em torno dos  
US$ 110 passou a ser vendido por 
cerca de US$ 45)3 (figura 1). A deter-
minação em deixar o mercado seguir 
o seu curso de queda acentuada dos 
preços se deu pelo fato de a Opep 
falhar em conseguir convencer ou-
tros produtores não Opep, entre eles 
a Rússia, a cooperarem com cortes 
junto ao cartel, o que só aconteceria 

Os contratos futuros 

recuam acentuadamente 

em uma rota vertiginosa 

em meio a bloqueios 

globais destinados a 

retardar a propagação da 

pandemia de Covid-19



CONJUNTURA ENERGIA

6 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A b r i l  2020

em setembro de 2016, com a criação 
da Opep+ através do acordo denomi-
nado Declaration of Cooperation.4

O presente
É importante ressaltar que o compro-
misso primário da Arábia Saudita com 
o seu principal foco, o Vision 2030, 
pode estar em risco, mas não parece 
mudar com a volatilidade de preços 
das últimas semanas. Com um pro-
grama marcado pela modernização 
industrial e logística com forte apelo à 
tecnologia, a Arábia Saudita volta-se à 
sustentabilidade fiscal, alavancando o 
compromisso de estabelecer reservas, 
eficiências nos gastos e qualidade de 
vida aos seus cidadãos. O principal 
objetivo é tornar-se um hub das rela-
ções entre países árabes e as principais 
economias do mundo por meio de 

uma série de reformas que consolidem 
a desejada tríade entre uma sociedade 
vibrante, uma economia pulsante e 
uma nação ambiciosa. 

Por outro lado, a recente disputa 
vivenciada pelos sauditas e russos é 
caracterizada pela redução de preços 
de barris de petróleo por parte da Ará-
bia Saudita, que sinalizou disposição 
para usar suas reservas estratégicas em 
benefício de sua sobreposição no mer-
cado. Valores acumulados com o au-
mento dos preços dos barris de petró-
leo a partir de 2011 foram realmente 
relevantes, estimados em cerca de US$ 
4 bilhões em ganhos para cada um 
dólar de aumento entre os países do 
Conselho de Cooperação do Golfo. 
Embora a prática desses preços não 
seja mais viável, a redução em grande 
escala para cerca de US$ 20, o barril, 
cria um cenário de enfraquecimento 

da moeda russa e escalona uma dispu-
ta por quem tem mais reservas dispo-
níveis para continuar essa pressão de 
oferta no mercado. 

As parcerias estratégicas que carac-
terizaram a formação da Opep+ mar-
cam uma época de reduzidos preços, o 
que agora é motivo de disputa dentro 
do próprio regime de cooperação com 
vigência prevista até 31 de março de 
2020. Note-se que a crise dessas últi-
mas semanas em busca de acomoda-
ção para a redução de demanda frente 
a Covid-19, colocou russos em obje-
ção aos cortes de oferta sugeridos pelo 
painel técnico da Opep+, o que foi o 
estopim para os sauditas repaginarem 
o seu processo de barganha.5 

Promotora de uma diplomacia de 
tipo bizantino manifestada pela não 
guerra, a Arábia Saudita acabou por 
relativizar a cooperação no âmbito 

Média mensal ajustada pela inflação – preços do óleo cru
1946 – até o presente (dólares de fevereiro de 2020)

Fonte: www.inflationdata.com (atualizado em 21/2/2020).
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da Opep+ a partir da reunião última 
de 5 de março de 2020, onde a des-
confiança entre parceiros foi a tôni-
ca. Isso porque a tática de choque e 
pavor (shock & awe) reverbera sobre 
os antigos parceiros como uma de-
monstração de força típica de guer-
ras. Aliás, o flutuante mercado de 
petróleo tem tido manifestada preo-
cupação por parte da Opep mais do 
ponto de vista da oferta excessiva do 
que da escassez. Mesmo em meio aos 
ataques de drones nas instalações da 
Arábia Saudita em setembro de 2019, 
a questão apareceu somente sob o 
prisma da necessidade de precificação 
do risco à segurança do suprimento, 
dada a vulnerabilidade de estruturas 
físicas de produção. Ou seja, a estra-
tégia dos sauditas era retirar do mer-
cado os produtores de alto custo e 
não mais administrar o mercado.6

De outro modo, se cortar a pro-
dução unilateralmente não era mais 
possível aos sauditas pelos sucessivos 
desgastes políticos internos de décadas 
antes, a Opep+, não tendo condições 
de fazê-lo, impunha outras variáveis. 
Para os próximos capítulos, reduzir a 
produtividade também é improvável, 
face aos investimentos propostos pelo 
Vision 2030 em renovados modelos de 
produção onde a máxima capacidade 
de oferta deve ser absorvida no mer-
cado. Enquanto isso, o Fundo Mone-
tário Internacional aumenta projeções 
de necessidade de preço por barril por 
parte da Arábia Saudita, garantindo a 
insustentabilidade de política de pre-
ços baixos no longo prazo desde o 
seu relatório de 2017 com projeção 
de US$ 70 o barril, aos últimos rela-
tórios onde a desejável precificação 
aparece acima de US$ 80. Foi a par-
tir de 2015 que as projeções sobre a 
política de Riad começaram a mudar: 

desde a ascensão do rei Salman bin 
Abdulaziz, em 2015, liderança sob a 
qual o projeto de conciliação do mer-
cado de energia do golfo deu lugar a 
um individualismo mais relevante em 
benefício do projeto de segurança na-
cional do país. O instrumentalismo 
de um projeto liberal associado a uma 
estratégia de autonomia industrial e 
em matéria de defesa parece ser mais 
afeto às últimas políticas sauditas do 
que o seu path dependence.7 

O futuro
Dessa forma, nas últimas semanas de 
março de 2020 o petróleo no merca-
do internacional caiu para US$ 25 o 
barril (Brent), a maior baixa em 18 
anos. Os contratos futuros recuam 
acentuadamente em uma rota verti-
ginosa em meio a bloqueios globais 
destinados a retardar a propagação 
da pandemia de Covid-19, aliados ao 
aumento da oferta da Arábia Saudita. 
Esta planeja aumentar suas exporta-
ções para 10 milhões de barris por 
dia (Bloomberg). Pari passu, o mi-
nistro do petróleo iraquiano, Thamir 
al-Ghadhban, enviou uma carta ao 
secretário geral da Opep+ solicitando 
que a coalizão Opep+ se reúna para 
discutir todas as maneiras possíveis de 
propor ações sérias e imediatas com o 
objetivo de reequilibrar o mercado e 
mitigar a atual situação deteriorada. 

As lições aprendidas do comporta-
mento saudita, vistas aqui, mostram 
que faz parte da diplomacia um com-
portamento de não guerra por meio de 
um jogo coercitivo onde o reino busca 
forçar seus pares produtores do gru-
po Opep+ a voltarem às negociações 
– dessa vez pelo corte de produção – 
para influenciar os preços no mercado 
internacional. As atenções mundiais 

do setor de petróleo agora aguardam 
ansiosas a reunião de 5 de junho. Hoje 
duas expectativas pautam a recupera-
ção do mercado de petróleo interna-
cional: as negociações dos membros 
da Opep+ e a retomada acelerada da 
atividade econômica (e principalmen-
te industrial) na China. A retomada 
econômica mundial tem hoje um olho 
na China e outro na Arábia. 

1O produtor de swing é um fornecedor ou um 
grupo oligopolista próximo de fornecedores de 
qualquer mercadoria, controlando seus depósi-
tos globais e possuindo grande capacidade de 
produção não utilizada.

2Plano do governo saudita para reduzir a de-
pendência da Arábia Saudita em petróleo, di-
versificar sua economia e desenvolver setores 
de serviços públicos, como saúde, educação, 
infraestrutura, recreação e turismo.

3Aumento expressiva da produção de shale gas 
e tigh oil no mercado norte-americano, retiran-
do cinco milhões de barris de petróleo de de-
manda do mercado internacional por dia.

4A Declaração de Cooperação constitui um 
marco sem precedentes na história da Opep. 
Pela primeira vez, os países membros coorde-
naram-se com 11 países produtores de petró-
leo não pertencentes à Opep (agora 10 – Gui-
né Equatorial tornou-se membro da Opep em 
maio de 2017), em um esforço conjunto para 
acelerar a estabilização do mercado global de 
petróleo por meio da produção voluntária de 
ajustes, que totalizaram cortes de aproximada-
mente 1,8 milhão de barris por dia

5Ben Rich. From defense to offense: realist shifts 
in Saudi foreign policy. Volume XXVI, Number 3. 
Fall 2019 In: https://mepc.org/journal/defen-
se-offense-realist-shifts-saudi-foreign-policy 
Accessed: 22Oct20

6John A Sandwick. The Gulf Cooperation Coun-
cil: moderation and stability in an interdepen-
dent world. Routledge, 2019.

7Samya Beidas-Strom; Marco Lorusso. Macroe-
conomic effects of reforms on three diverse oil 
exporters: Russia, Saudi Arabia, and the UK. IMF 
– Stock No: WPIEA2019214, October 11, 2019, 
p. 66. In: <https://www.imf.org/en/Publica-
tions/WP/Issues/2019/10/11/Macroeconomic-
Effects-of-Reforms-on-Three-Diverse-Oil-Ex-
porters-Russia-Saudi-Arabia-and-the-47006> 
Accessed: 22 Oct. 19.
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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 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

Fev. 116,210 214,981 215,337 192,924 167,240 142,554 194,911 192,267 222,146

*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 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

Fev. 1.126,744 700,957 1.363,389 673,042

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 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

Fev. 222,029 203,172 227,355 200,268 354,328 241,832

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 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

Fev. 743,091 751,910 810,996 825,694 782,336 762,423 775,683

*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 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

Fev. 118,839 181,558 207,981 165,961 200,344 201,700

*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 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

Fev. 169,257 88,221 180,784 145,796 139,856 181,433

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 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

Fev. 594,200 548,252 540,008 617,983 755,790 1.014,982 1.113,030 427,279 246,945

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 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

Fev. 116,606 220,259 56,008 296,167 468,927 534,279 - 383,567
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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 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

Fev. 804,733 955,808 1.171,387 775,623 449,992 587,063 566,199 554,549 971,708

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 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

Fev. 412,297 85,188 351,624 819,148 468,690 594,300 717,692 523,488 119,006

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 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

Fev. 669,976 1.037,605 410,547 1.076,673 498,980 521,265 388,369 - 443,615

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 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

Fev. 321,460 832,195 229,063 210,234 209,776 343,705 607,809
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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 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

Fev. 654,549 560,401 813,909 300,610 768,779 773,467 768,896 536,620 118,556

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 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

Fev. 553,118 521,332 692,505 203,242 621,881 812,193 472,478 687,628 108,966

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 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

Fev. 303,554 295,222 316,631 316,754 303,033

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 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

Fev. 866,966 607,327 1.220,156 722,958 566,813 926,038

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 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

Fev. 755,679 747,941 758,701 756,697 1.065,994 551,042

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 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

Fev. 838,357 684,156 1.018,976 852,908 594,591 1.202,195 810,181 535,365 1.210,821 758,560 607,127 952,566

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 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

Fev. 782,336 1.046,253 593,478 776,481 793,479 782,145 782,336

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 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

Fev. 434,115 307,789 527,835 184,162 1.046,253 604,564 591,116 584,444

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 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

Fev. 782,336 593,478 472,038 518,082 574,897 450,399 480,680 432,903 450,964 389,540

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 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

Fev. 411,947 184,572 341,266 434,783 390,988 465,515 157,054 159,391
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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 Set. 556,864 670,680 883,168 507,909 1.058,571 449,759 527,100

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

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

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

2020 Jan. 565,615 682,495 907,343 518,017 1.097,073 452,398 532,941

Fev. 565,583 680,792 887,984 514,792 1.094,761 453,343 533,887

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 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

Fev. 319,752 352,111 327,523 239,690 314,426 311,318 264,485 309,597 622,646



ÍNDICES ECONÔMICOS

A b r i l  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  I X 

Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 31/03/2020.
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Índices Gerais de Preços – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Geral de Preços

Disponibilidade Interna (IGP-DI)

Índice Geral de Preços

do Mercado (IGP-M)

Índice de Preços ao Produtor Amplo

Estágios de Processamento (IPA-EP-DI)

Índice Nacional do Custo da

Construção (INCC-DI)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média.  3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Fonte: FGV IBRE.

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

Fev. 751,910 0,01 0,11 6,40 762,423 -0,04 0,44 6,82 825,694 -0,03 -0,16 7,74 782,336 0,33 0,71 4,29
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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

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 4,13 416,895 824,351 1081,801 5.460,19 0,19 0,19 4,30 5.331,42 0,21 0,21 4,19

Fev. 594,200 -0,01 0,58 3,76 417,326 823,940 1075,251 5.469,47 0,17 0,36 3,92 5.344,75 0,25 0,46 4,01
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

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

 95,96 96,50 92,91 99,48 78,64

 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

 99,7 101,4 100,6 98,7 75,6

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

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

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 99,90

Nov. 2,30 2,13 90,60 88,60 5,32 5,47 100,50 100,80

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,30 4,53 4,53 101,70 98,90

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,10 -0,20 3,41 101,70 102,80

Fev. 3,77 2,90 77,30 88,90 -2,77 2,42 88,00 98,10

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,30 -2,75 1,45 96,50 101,00

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,70

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

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

Jul. 2,46 3,24 95,80 90,10 -1,08 -0,28 105,50 100,90

Ago. 2,33 3,02 98,20 89,10 -0,94 -0,48 104,20 99,60

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

Out. 1,65 2,15 95,80 87,30 -0,64 -0,74 106,70 102,10

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,50 -0,45 -0,71 102,00 102,30

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,00 0,01 0,01 106,80 104,10

2019        

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

Fev. 0,06 0,44 79,10 87,80 -3,58 -0,11 79,80 89,20

Mar. -2,07 -0,13 81,00 86,60 -6,88 -0,95 83,60 86,80

Abr. -2,50 -1,11 83,30 87,00 -10,85 -2,66 73,60 78,80

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 86,20 -11,97 -6,24 96,30 91,80

Ago. -1,64 -1,62 96,20 87,10 -10,64 -6,40 102,30 97,60

Set. -1,31 -1,30 91,80 87,50 -9,76 -6,52 98,10 95,70

Out. -1,04 -1,25 97,00 88,30 -9,50 -7,36 98,90 94,30

Nov. -1,09 -1,29 88,00 86,90 -9,49 -8,27 92,40 92,70

Dez. -1,11 -1,11 77,00 86,20 -9,72 -9,72 93,90 91,70

2020        

Jan. -0,87 -1,02 79,90 87,00 -14,94 -11,09 87,70 88,90
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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 80,26 88,68 69,08 125,48 88,83 67,87 74,50 57,00 84,53 58,95 83,98

2003 0,09 – 80,34 80,41 94,06 73,23 120,79 86,80 65,18 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

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

2005 2,42 – 89,35 89,45 95,28 84,39 130,28 90,10 73,37 87,35 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,65 97,98 85,63 130,76 91,71 78,72 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,88 104,58 101,28 132,81 94,38 82,71 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,56 107,67 109,57 128,04 94,85 82,78 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,74 88,99 79,56 119,75 94,06 88,70 92,96 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,24 104,88 105,93 124,78 94,84 99,06 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,64 104,50 105,93 105,10 95,37 98,62 98,50 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,79 99,93 100,26 99,90 100,01 99,79 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,13 104,10 100,24 106,62 98,11 99,41 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,66 92,73 98,18 93,58 108,96 99,47 98,36 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,98 84,90 83,91 79,46 102,51 94,49 97,79 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,38 79,55 74,14 75,63 94,19 91,53 100,08 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Jul. 0,30 -1,40 90,60 85,60 81,80 75,20 82,00 88,50 92,00 102,20 73,80 95,30 72,30 96,90

Ago. 0,83 -0,68 95,70 85,80 84,20 74,80 81,90 87,90 93,70 102,00 81,30 97,40 87,40 103,30

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

Out. 1,56 1,05 94,00 86,80 85,70 75,70 81,60 91,60 97,40 103,30 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,50 88,00 77,40 81,00 91,20 94,40 106,00 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 91,00 93,40 80,70 83,10 87,90 95,10 110,50 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,90 88,00 83,00 81,50 86,90 96,00 108,30 68,40 83,40 73,40 86,20

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

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,80 86,90 80,30 79,70 87,10 90,60 107,60 82,90 84,50 90,50 90,20

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

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 82,80 72,80 75,40 94,60 78,30 93,40 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,40 85,40 79,60 77,30 95,60 103,10 111,10 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,30 85,90 80,70 80,00 97,90 105,10 112,50 79,20 98,50 84,70 98,20

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

Set. 2,16 3,08 89,50 86,10 90,70 75,00 79,10 89,40 86,10 111,20 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 86,00 88,10 80,10 79,40 89,20 93,00 110,70 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,10 88,40 77,60 77,90 89,10 91,30 110,10 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,10 88,70 78,20 73,40 88,70 92,40 107,20 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,70 85,80 76,20 77,20 87,70 97,10 104,20 63,50 82,70 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,40 86,10 77,50 77,60 92,00 98,20 105,70 75,40 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,10 85,60 77,40 75,70 89,60 97,70 106,30 73,50 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,50 87,10 85,20 80,40 88,10 101,40 106,90 79,40 81,00 86,90 89,50

Maio 1,37 0,66 91,50 86,70 87,20 83,00 77,60 91,30 96,80 106,80 86,20 90,10 90,70 95,30

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,00 85,80 76,60 76,70 91,30 98,00 99,40 76,70 87,20 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,70 85,20 82,10 75,90 91,90 94,00 102,30 84,20 93,40 85,90 99,70

Ago. -0,29 -0,91 95,40 86,10 84,50 79,60 77,10 95,10 90,90 104,30 85,50 96,20 91,10 102,40

Set. -0,06 -0,55 91,00 86,90 83,90 79,20 78,90 94,60 95,30 103,30 79,90 91,50 84,80 99,40

Out. 0,22 -0,36 96,80 88,00 81,40 80,80 77,80 92,40 97,10 105,80 86,10 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,15 -0,26 87,40 86,60 80,60 79,40 78,80 94,10 98,30 103,80 77,40 85,70 84,30 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,90 86,00 78,90 72,20 79,10 98,20 98,80 104,30 59,50 77,70 63,30 85,60

2020              

Jan. 1,41 0,49 78,90 87,30 83,70 80,50 79,20 100,50 97,80 106,00 65,90 81,40 71,40 84,10
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Notas: Para dados anuais, apresenta-se o valor acumulado no ano / ¹Para dados anuais, dá-se a média do ano. ² Deflacionada pelo IPA; A partir da edição de out/02, a base da série passa a ser janeiro de 1999, e a cesta de moedas e seus 
respectivos pesos no cálculo da taxa efetiva passam a ser: euro (0,465094), dólar norte-americano (0,270294), o iene japonês (0,103379), o peso argentino (0,097698), e libra esterlina (0,063535). *Em abril de 2015, o Banco Central do Brasil 
passou a divulgar as estatísticas de setor externo da economia brasileira em conformidade com a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Fontes: FGV IBRE, Banco Central e SECEX.

Setor Externo  (US$ milhões)

Período

Taxa de Câmbio Real1

(Índice-Base: Jan. 99 = 100)
Dados mensais e anuais (US$ milhões)

R$/US$2 Efetiva2

Balança Comercial Balanço de Pagamentos (BPM6)*

Total de 

Exportação

Total de 

Importação
Saldo

Transações 

Correntes

(Saldo)

Balança 

Comercial e 

Serviços

Serviços
Renda 

Primária

Renda 

Secundária

Conta  

Capital

Conta 

Financeira

Erros e 

Omissões

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. 68,21 57,49 18.002 16.388 1.614 -9.046 -1.785 -2.841 -7.272 12 34 -9.075 -63

Fev. 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -3.334 317 -2.355 -3.680 29 15 -4.082 -763

Mar. 69,18 56,45 17.429 13.133 4.296 -2.664 1.481 -2.348 -4.294 149 50 -2.150 464

Abr. 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -1.910 1.829 -3.296 -3.864 125 29 -2.429 -548

Maio 71,13 56,20 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. 66,02 52,53 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. 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -2.739 570 -2.666 -3.450 141 25 -3.207 -494

Out. 71,62 53,88 19.577 17.027 2.550 -6.507 -1.691 -3.525 -4.821 6 18 -5.385 1.103

Nov. 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -2.033 842 -2.080 -2.916 40 17 -2.565 -548

Dez. 70,35 53,42 18.503 12.556 5.947 -5.340 1.574 -3.537 -6.699 -216 22 -4.825 494

Acum. Ano 69,77 55,03 225.384 177.348 48.036 -49.452 5.643 -35.139 -56.059 964 369 -51.511 -2.428

2020             

 Jan. 70,58 56,73 14.502 16.175 -1.674 -11.880 -5.222 -2.659 -6.766 108 59 -12.022 -201

 Fev. 74,07 58,57 16.355 13.259 3.096 -3.904 -77 -2.594 -3.904 76 34 -3.172 698
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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           

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

2020           

Jan. 11,2 54,8 61,7 2.361 2.213 1.470 911 3.778 6.047 1.734 217.399
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