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6 A pandemia deixará a economia mais vulnerável,  

mas não destruída

Em contraposição a certo discurso 

alarmista, ao longo das últimas 

décadas as instituições brasileiras 

amadureceram e grandes avanços 

foram realizados do ponto de vista 

econômico, social e institucional, 

o que ajudará o país a enfrentar, 

com mais instrumentos, a pandemia da Covid-19 que assola 

o mundo. Embora o quadro fiscal, que já era ruim, tenda a 

piorar ainda mais com as medidas emergenciais adotadas 

pelo governo para combater a pandemia, a Carta busca 

argumentar que a inegável dramaticidade do cenário 

de curto prazo está contaminando exageradamente as 

expectativas de médio e longo prazo.   

Ponto de Vista
10 Sinais de recuperação, mas evolução da pandemia 

no Brasil preocupa

Apesar do coronavírus por aqui nunca ter atingido 

a velocidade de crescimento que apresentou nas 

economias desenvolvidas no início, ela tem apresentado 

expansão persistente e relativamente imune à 

quarentena. Esse hoje é o maior risco para o cenário 

doméstico, maior até do que nossas incertezas da política 

e de como faremos para lidar com uma dívida que 

atingirá 100% do PIB no final do ano.

Entrevista
12 Sem a segurança de que o governo se preocupa com 

a vida, as pessoas vivem a incerteza

À frente de um dos estados com situação fiscal mais 

frágil do país, o governador Eduardo Leite lançou-se à 

frente em gerar dados sobre a pandemia no Rio Grande 

do Sul e testar os limites da convivência da atividade 

econômica com o novo coronavírus. Em meados de 

maio já tinha liberado o comércio em todo o estado, 

com restrições graduais de acordo com a evolução de 

contágio e ocupação de leitos, com o que espera mitigar os 

efeitos da crise sanitária na economia. “É uma forma mais 

equilibrada de convivermos com as medidas restritivas, 

pois possivelmente teremos que passar um longo período 

com elas”, disse em entrevista à Conjuntura Econômica.

Política
28 A agenda de reformas terá que ser reconstruída

Depois dessa crise, a agenda terá que ser reconstruída com o 

Congresso e a sociedade. Isso não quer dizer, no entanto, que 

seja irresponsabilidade fiscal. Mas terá que ter um modelo 

de responsabilidade fiscal que preste mais atenção na 

desigualdade e nas questões que afloraram com a pandemia. 

A desigualdade ficou escancarada. Não tem ninguém que 

ganhará a eleição de 2022 sem falar desse tema.

Capa | Covid-19
30 Saída da crise

Ao se completar 3 meses 

de pandemia, os dados que 

alimentam o apelo econômico 

para uma volta da atividade 

econômica chegam de vários 

pontos. O resultado do PIB do 

primeiro trimestre do ano, de 

retração de 1,5%, aponta queda expressiva dos serviços 

e do consumo, o que analistas consideram a ponta do 

iceberg do que virá no segundo trimestre. 

Mensagem do leitor

Prezado Marcos Cintra,

Bom dia.

Encaminho a presente correspondência eletrônica para 
parabenizá-lo pelo artigo “Economia digital e tributação”, 
publicado na revista Conjuntura Econômica.

Poucas pessoas conseguem tecer argumentos com a clareza 
e serenidade necessária para tratar da reforma tributária.

O IMF é, sem sombra de dúvidas, inovador e economizará 
horas de autodeclaração, diminuição da margem de sone-
gação e corrupção.

Parabéns!!

Att.
Anderson Henrique Biondo
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Depois de pouco mais de 3 

meses que a pandemia do co-

ronavírus desembarcou por 

aqui, os dados sobre a ativi-

dade econômica não param 

de piorar. No primeiro trimestre, que ainda não in-

corporou os efeitos totais da pandemia que se agra-

vou a partir de abril, o PIB caiu 1,5% em relação ao 

último trimestre de 2019, puxado por forte retração 

no setor de serviços – com participação de 70% no 

PIB – e do consumo das famílias que vinha alavan-

cando a atividade para patamares positivos, ainda 

que acanhados, nos dois últimos anos. E os cenários 

para esse segundo trimestre apontam para uma queda 

de 10%, sacramentando um ano em que o PIB deve 

ter uma retração expressiva, oscilando entre 5%, na 

mais otimista, para taxas acima dos 10%, para os 

mais pessimistas.

Mesmo com a curva de contaminação e mortes em 

processo ascendente quando esta nota foi escrita no 

início de junho, as pressões para uma volta gradual da 

atividade econômica têm se intensificado, se alinhando 

ao discurso do presidente Bolsonaro que, desde o co-

meço da pandemia, tem defendido essa opção, ao con-

trário do que se fez mundo afora. A editora Solange 

Monteiro, na matéria de capa desta edição, traça um 

amplo perfil dos possíveis caminhos da recuperação, 

com as medidas adotadas pelo governo, como o auxí-

lio emergencial às empresas e trabalhadores e os riscos 

fiscais que se abrem no futuro recente.

Embora o quadro seja grave, não só no Brasil 

como no mundo todo – o FMI projeta uma queda do 

PIB mundial este ano de 3% –, a economia brasileira 

não será destruída, como muitos analistas avaliaram 

quando a pandemia chegou com força por aqui, como 

mostra a Carta do IBRE, pelos avanços econômicos e 

sociais que o país alcançou nos últimos anos.

Há, no entanto, um gigantesco grau de incerteza de 

que forma a economia, as relações de trabalho, o com-

portamento das pessoas, as relações entre as nações, 

com provável aumento do protecionismo, se compor-

tarão pós-pandemia. A descoberta de uma vacina pode 

levar à volta a uma rotina normal. Isso, só saberemos 

com o tempo.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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Com a eclosão da pandemia da Co-
vid-19, o Brasil e o mundo vivem um 
problema de gravidade inaudita. Em-
bora não deva se estender por mais 
de ano, o processo de disseminação 
do coronavírus traz muito sofrimento 
e tristeza. Vidas se perdem, famílias 
são desestruturadas e as condições de 
empregabilidade pioram brutalmen-
te. Na economia, o impacto é dra-
mático. Segundo as últimas previsões 
do FMI – que já soam otimistas – a 
economia global deve recuar 3% em 
2020, enquanto o Brasil deve ter que-
da de 5,3% do PIB. 

Ao buscar um paralelo histórico, 
a gripe espanhola de 1918 tem sido 
apresentada como o melhor exemplo. 
No entanto, a equiparação dá mar-
gem a dúvidas. Afinal, de lá para cá 
as mudanças sociológicas e culturais 
foram imensas. O número de óbitos 
por um surto virótico com essa in-
tensidade nos tempos atuais é inacei-
tável, motivo pelo qual a economia 
mundial foi voluntariamente travada 
de maneira inédita, como consequên-
cia das políticas de isolamento social 
adotadas na maior parte dos países.

Dentro desse cenário, muitas dú-
vidas permanecem no ar. Não se sabe 
nem quando precisamente a primeira 
onda da pandemia vai passar em cada 
país (o que já ocorreu em algumas 
nações orientais e começa a acontecer 
em países da Europa), nem se e quan-
do virão novos surtos. Tampouco se 
conhece a intensidade dessas possíveis 
novas ondas da epidemia, e como se-
rão operacionalizadas novas rodadas 
de lockdown. Como consequência, 
também é muito difícil prever como 
será a recuperação das diversas eco-
nomias após o tombo inicial. Entre os 
economistas, discute-se se a retomada 
será em “V”, isto é, rápida e intensa, 
em “U”, gradual, ou em “W”, com 
novos mergulhos. 

A crise econômica da pandemia 
do coronavírus, adicionalmente, 
trouxe uma exigência de intervenção 
governamental mais óbvia e urgente 
mesmo do que a de grandes crises fi-
nanceiras, como a de 2008 e 2009, na 
qual o papel do Estado também foi 
fundamental. No caso do atual episó-
dio, há, em primeiro lugar, a agenda 
humanitária. A necessidade evidente 

de aumentar muito, e em caráter de 
urgência, os gastos com saúde, com-
prando testes e equipamentos, mon-
tando hospitais de campanha e con-
tratando mais médicos e profissionais 
de atendimento hospitalar. 

A paralisação da economia, por 
seu turno, obriga o governo a pro-
ver recursos para a população que 
perdeu o emprego e, por conseguin-
te, seus meios de subsistência. Além 
disso, o apoio às empresas, através 
de programas de crédito e de subsí-
dio, para que sobrevivam após a tor-
menta, é importante caso se queira 

A pandemia deixará a 
economia mais vulnerável, 
mas não destruída

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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monetária e fiscal das principais eco-
nomias como reação à pandemia – e 
que já veio em cima de um ambiente 
prévio de juros internacionais extre-
mamente baixos – é condição indis-
pensável para tornar possível o ajus-
te dos emergentes. Mas é importante 
notar que se aproveitam mais dessas 
circunstâncias favoráveis justamente 
os países que conseguiram evoluir ins-
titucionalmente nas últimas décadas, 
como parece ser o caso brasileiro.

Em contraposição a certo discurso 
alarmista, não se pode esquecer o his-

tórico de importantes conquistas e su-
perações pelas quais o Brasil passou. 
Desde a redemocratização na década 
de 80, houve muitos avanços. Uma 
nova etapa nacional foi erigida a par-
tir da Constituição de 1988, que pela 
primeira vez buscou integrar na vida 
política do país toda a gama multifa-
cetada de atores sociais, boa parte dos 
quais atravessou séculos de história na 
condição de figurantes subalternos. 
Questões de pobreza, desigualdade, 
origem racial, identidade sexual, meio 

preservar a infraestrutura produtiva 
do país. Em praticamente todos os 
países em que o isolamento social foi 
adotado como estratégia sanitária, 
governos intervieram pesadamente 
para apoiar famílias e negócios.

Todos esses gastos criam desafios 
fiscais que terão de ser enfrentados 
simultaneamente por todas as nações 
do mundo nos anos à frente. No caso 
brasileiro, a dívida bruta, que fechou 
2019 abaixo de 80% do PIB e havia 
entrado em uma trajetória na qual 
provavelmente cairia ao longo dos 
próximos cinco a dez anos, mudará 
de rumo. Dará um salto de grandes 
proporções. Passado o desastre sani-
tário, os analistas estimam que chegue 
a 95% ou mesmo a 100% do PIB. 

Embora, à primeira vista, o qua-
dro fiscal seja desalentador, esta 
Carta buscará argumentar que a 
inegável dramaticidade do cenário 
de curto prazo está contaminando 
exageradamente as expectativas de 
médio e longo prazo. 

Há alguns anos, a simples perspec-
tiva de que a dívida pública brasileira 
atingisse 100% do PIB bastaria para 
frustrar por completo as expectati-
vas quanto ao bom desempenho da 
economia nacional. Hoje, apesar da 
desvalorização forte do real e da alta 
volatilidade dos ativos brasileiros, há 
estabilidade financeira, a inflação cai 
para seus mínimos históricos e o setor 
externo transita de uma posição defici-
tária para superavitária. O risco Brasil 
subiu, mas se situa em nível incompa-
ravelmente menor do que o de crises 
passadas. Sem minimizar a terrível re-
cessão, o arcabouço macroeconômico 
vigente permite que a economia bus-
que novo equilíbrio sem rupturas.

É verdade, todavia, que a abundan-
te liquidez externa ditada pela injeção 

No intuito de  

mitigar os custos da 

pandemia, o governo  

deve atuar na saúde 

pública, na ajuda aos 

desempregados e no  

apoio às empresas

ambiente, povos tradicionais etc., ga-
nharam visibilidade na vida nacional 
e deram substância ao desafiador e 
riquíssimo processo político, social e 
cultural das últimas décadas. O país 
também se viu envolvido com a agen-
da explosiva de combater a corrupção 
estrutural que remonta a estruturas e 
práticas sociopolíticas entranhadas na 
história de nação de origem colonial. 

Não se pode subestimar as dificul-
dades de um país em desenvolvimento, 
de economia instável e profundamen-
te desigual e injusto, com abismos de 
renda, educação e capital social entre 
seus cidadãos, e níveis muito elevados 
de violência, ao enfrentar o caos criati-
vo de um processo democrático como 
o descrito acima. Seria ingenuidade 
supor que a vida política brasileira 
pudesse ter cursado o caminho paca-
to e ordeiro de uma socialdemocracia 
da Europa ocidental. Ao contrário, a 
história social e política desde a rede-
mocratização tem sido extremamente 
tumultuada, como atestam dois im-
peachments entre os cinco presidentes 
eleitos pelo voto popular nessa fase. 
Porém, apesar de tudo, a democracia 
seguiu em frente, as instituições ama-
dureceram e grandes avanços foram 
realizados do ponto de vista econômi-
co, social e institucional.

Na economia, depois da hiperin-
flação quase na largada da nova fase 
democrática, e do fracasso de vários 
planos para combatê-la ao longo da 
década de 80 e início dos anos 90, o 
Plano Real finalmente estabilizou a 
moeda a partir de 1994. Mas o Bra-
sil ainda estava longe da estabilidade 
macroeconômica atual. A fragilida-
de externa pós-real levou ao período 
de “ataques especulativos” contra a 
moeda nacional, até a desvalorização 
forçada de 1999. A partir daí, esta-
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ties em 2011 e 2012, a situação fiscal 
se deteriorou. Mas políticas de auste-
ridade foram reintroduzidas em 2015, 
ainda com a esquerda no poder, num 
sinal de que o valor da responsabili-
dade fiscal é hoje amplamente com-
partilhado ao longo do espectro polí-
tico brasileiro. Esse avanço fica claro 
também nos governos subnacionais 
e especialmente nos estados, em que 
cada nova safra de secretários da Fa-
zenda é mais preparada tecnicamen-
te e comprometida com o equilíbrio 
orçamentário que a anterior. E isso 

independe de a situação das contas 
públicas estaduais ainda padecer de 
sérios desequilíbrios estruturais.

É verdade que ainda persiste um 
imenso desafio fiscal estrutural para o 
país como um todo, perpassando to-
dos os níveis da Federação e todos os 
poderes e órgãos de Estado. Mas esse 
problema não acontece no vazio, por 
alguma sina de irresponsabilidade na-
cional. Na realidade, o gasto público 
primário federal cresceu a 6% anuais 
durante mais de 20 anos, e esse foi o 

ritmo compatível com o atendimento 
pelo sistema político das múltiplas de-
mandas de diversos grupos em busca 
de justiça social e perseguindo o inte-
resse de suas bases eleitorais.

É inegável que, em uma democra-
cia jovem como a brasileira, na qual a 
defesa do interesse difuso ainda vai se 
consolidando, parte do aumento dos 
gastos das últimas décadas atendeu à 
agenda de grupos que muitas vezes 
adentrou o terreno do privilégio. Mas 
houve, por outro lado, expansão do 
gasto público em áreas como educa-
ção, saúde, segurança e numa ampla 
rede de seguridade social, com pro-
gramas como o Bolsa Família e o Mi-
nha Casa Minha Vida. A política de 
elevação real do salário mínimo pro-
porcionou o aumento de benefícios 
previdenciários e assistenciais e das 
faixas salariais inferiores do mercado 
de trabalho formal, promovendo du-
rante muitos anos uma notável redu-
ção da pobreza e da desigualdade.

Em 2013, após anos de aumento da 
renda e do consumo, parte expressiva 
da sociedade brasileira foi às ruas plei-
tear mais e melhores serviços públicos. 
A situação fiscal, porém, já começava 
a se deteriorar, e foi ficando claro que 
o ritmo de expansão do gasto público 
que proporcionou a forte inclusão da 
primeira década deste século não seria 
sustentável à frente. Não é uma situa-
ção fácil para nenhuma democracia do 
mundo, e menos ainda para um país 
desigual como o Brasil. Resultou um 
processo político com nível bem mais 
elevado de beligerância do que o ex-
perimentado durante vários mandatos 
presidenciais anteriores, com o impea-
chment da presidente Dilma Rousseff 
e um aumento da polarização ideoló-
gica, que levaria o atual presidente Jair 
Bolsonaro ao poder.

Após passado o  

desastre sanitário, os 

analistas estimam  

que a razão dívida 

pública/PIB chegue a 

95% ou mesmo  

a 100%

beleceu-se o famoso “tripé” macroe-
conômico de responsabilidade fiscal, 
metas de inflação e câmbio flutuante.

Mas nada chegou pronto e todos 
os fundamentos foram duramente tes-
tados em diversos momentos de crise, 
num processo que ainda não terminou. 
Na área fiscal, com grandes dificulda-
des, uma agenda complexa, e muitas 
vezes impopular e politicamente anti-
pática, foi sendo implantada: fim dos 
bancos estaduais, renegociação da 
dívida dos estados, Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e a série de reformas 
da Previdência de Fernando Henrique 
Cardoso, de Luiz Inácio Lula da Silva 
(arrematada por Dilma Rousseff) e, fi-
nalmente, de Jair Bolsonaro. 

Essa última reforma surpreendeu 
pela abrangência e robustez. Enquan-
to, em diversos outros países, governos 
eram postos em xeque por tentarem 
adaptar suas previdências ao proces-
so de envelhecimento populacional 
– como na França, Rússia e Equador 
–, no Brasil houve notável apoio po-
pular à reforma, cultivado por anos 
de debates que acabaram trazendo a 
mídia e a opinião pública mais educa-
da para o campo decididamente a fa-
vor da mudança. Da mesma forma, o 
amplo apoio do sistema político e dos 
formadores de opinião à aprovação de 
uma emenda constitucional cujo obje-
tivo é o controle das contas públicas, 
durante o governo de Michel Temer, 
também atesta que a questão fiscal no 
Brasil hoje é levada a sério.

Outro sinal do amadurecimento 
político brasileiro foi a chegada de 
um governo de esquerda ao poder em 
2003, que produziu robustos superá-
vits fiscais na maior parte da sua du-
ração. É verdade que, após a crise glo-
bal de 2008 e 2009 e, principalmente, 
depois do fim do boom de commodi-
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No entanto, ao contrário do que 
sugerem narrativas mais apressadas, 
o país não despencou em nenhum 
abismo nem recuou no tempo nem 
foram perdidos os avanços institu-
cionais desde a redemocratização. 
Como já apontado nesta Carta, 
ainda que num processo acrimonio-
so, tumultuado e sempre difícil, os 
avanços prosseguiram. Para ficar 
apenas na seara fiscal, há exemplos 
como o teto de gastos (mesmo com 
suas imperfeições) sancionado no 
governo Temer e a reforma da Pre-
vidência aprovada no primeiro ano 
de Bolsonaro.

É no campo das contas públicas, 
aliás, que surge boa parte da preocu-
pação dos analistas mais pessimistas. 
Há o risco de que programas para li-
dar com a pandemia sejam pereniza-
dos, e tornem ainda pior a situação 
fiscal estrutural do país. No Con-
gresso Nacional, parece haver reno-
vada disposição dos parlamentares 
para aprovar auxílios com dinheiro 
público aos mais diversos grupos.

À luz de experiências pregressas, 
esse tipo de preocupação não soa ab-
surda. Por outro lado, é exagero pen-
sar que toda a lenta e penosa trajetó-
ria de ajuste fiscal dos últimos anos 
vai se perder num estalar de dedos. É 
da natureza do processo político que 
“pautas bombas” surjam e assustem, 
ainda mais numa conjuntura como a 
atual. No entanto, nos últimos anos, 
o Congresso tem indicado que cami-
nhos mais radicais e irresponsáveis 
tendem a ser evitados. Ainda há muito 
espaço para negociação e cabeça fria, 
e a transição da política fiscal da pan-
demia para a da fase pós-pandemia 
não deve ser muito diferente do tipo 
de compromisso a que se conseguiu 
chegar em temas como Previdência 

e teto de gastos. Certamente o Bra-
sil não caminha para um rigor fiscal 
germânico, mas tampouco para uma 
irresponsabilidade bolivariana.

E ainda há muitos fatores macro-
econômicos, domésticos e internacio-
nais, que podem ajudar nessa tran-
sição. O mundo pós pandemia deve 
ser extremamente líquido e, apesar 
de alguns diagnosticarem algum ris-
co de inflação à frente, o mercado em 
si e uma grande corrente de analistas 
veem inflação e juros baixíssimos, ou 
mesmo negativos, a perder de vista. 

Com a inflação doméstica em que-
da livre, os juros estão muito baixos 
e podem cair ainda mais – já se dis-
cute a possibilidade de atingimento 
do chamado “zero lower bound” no 
Brasil. Os juros muito baixos são um 
fator crucial na dinâmica dívida/PIB.

O outro grande fator potencial de 
melhora da relação dívida/PIB é o cres-
cimento econômico, e esse é sem dúvi-
da o desafio mais complicado para o 
Brasil. O país já crescia mediocremen-
te antes da pandemia, sem conseguir 

Ao longo das últimas 

décadas, as instituições 

brasileiras amadureceram 

e grandes avanços foram 

realizados do ponto de 

vista econômico, social  

e institucional

se recuperar a um ritmo satisfatório 
da grande recessão de 2014-16. Aqui, 
porém, entra a fundamental agenda da 
produtividade, tema que o FGV IBRE 
elegeu como um dos seus núcleos de 
pesquisa, mas para o qual o Brasil pa-
rece apenas começar a despertar. Pau-
tas aventadas pelo atual governo, mas 
que estão longe de frutificar, como a 
reforma tributária e a administrativa, 
são passos importantes nessa direção. 
Os desafios são enormes. A discussão 
tributária, por exemplo, tende a deri-
var para uma disputa entre potenciais 
ganhadores e perdedores imediatos, 
perdendo de vista o horizonte de me-
lhoria da produtividade almejado.

Como todos os avanços brasileiros 
desde a redemocratização, a agenda 
da produtividade não terá vida fácil, e 
vai render conflitos, resistência, sabo-
tagem, desvios etc. Mas como todos 
os demais temas, também avançará 
de forma lenta, descontínua, sofrida, 
mas ainda assim na direção do aper-
feiçoamento. O país vai gradativa-
mente amadurecendo as instituições 
democráticas e de defesa do interesse 
difuso. A visão de que tudo desmo-
rona e está sendo perdido é, antes de 
tudo, uma ilusão típica de momentos 
muito difíceis. Isso não quer dizer que 
a cidadania deva se acomodar porque 
a melhora é inevitável. Pelo contrá-
rio, é um sinal de que há muito a ser 
feito. Vale a pena, portanto, continu-
ar trabalhando e lutando para o país 
superar esse novo desafio.   

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.
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Há dois meses o FMI divulgou seu 
cenário para 2020 e 2021. O Fundo 
trabalha com uma visão otimista de 
recuperação em “V” das economias. 
As taxas trimestrais de crescimento 
(anualizadas) da economia global, a 
partir do primeiro trimestre de 2020 e 
até o quarto trimestre de 2021, serão 
de, respectivamente: -15%, -14%, 
23%, 8%, 6%, 4%, 5% e 4%. O ano 
de 2020 fechará com recuo de 3%, e 
2021 terá crescimento de 6%.

Dado que a tendência de cresci-
mento da economia mundial no perí-
odo posterior à grande crise financei-
ra de 2008 tem sido de 3% ao ano, a 
epidemia retirará 6 pontos percentu-
ais (p.p.) do PIB em 2020 e devolverá 
3 p.p. no ano seguinte. Os outros 3 
p.p. serão irremediavelmente perdi-
dos: não iremos o dobro de vezes a 
um restaurante porque ficamos dois 
ou três meses trancados em casa.

O cenário do FMI tem duas hi-
póteses importantes. A primeira é a 
eficácia das restrições que haverá (e 
que já ocorrem em diversos países) 
após a abertura das economias, para 
que nós consigamos conviver com o 

vírus, dado que teremos que esperar 
bem mais por uma vacina. São res-
trições com o objetivo de, por um 
lado, não impedir o funcionamen-
to da economia e, por outro, evitar 
uma segunda onda da epidemia.

Ou seja, com o uso permanente 
de máscara fora de casa e o remo-
delamento de toda a convivência no 
espaço público – limitação do núme-
ro máximo de clientes em uma loja, 
regras de deslocamento em shop-
pings para manter distância entre 
as pessoas, rearranjo das mesas em 
restaurantes, manutenção de tra-
balho remoto (ou teletrabalho) por 
parte substantiva dos trabalhadores, 
entre tantas outras –, não se impedi-
rá que a economia funcione próxima 
da normalidade e, simultaneamen-
te, será possível evitar a dissemina-
ção do vírus à velocidade superior à 
capacidade do sistema de saúde de 
atender as pessoas.

A segunda hipótese que sustenta 
o cenário do FMI de recuperação 
em “V” das economias é que as po-
líticas a serem implementadas para 
sustentar o tecido econômico serão 

eficazes. Isto é, não haverá quebra-
deira generalizada de empresas que 
dificulte a retomada.

Há dois modelos de enfrentamen-
to relativamente ao mercado de tra-
balho. No modelo europeu, há po-
líticas de manutenção dos postos de 
trabalho – em geral muito crédito em 
condições muito favoráveis para as 
empresas não demitirem – e, na eco-
nomia americana, prioriza-se dinhei-
ro diretamente para as pessoas afeta-

Sinais de recuperação, 
mas evolução da 
pandemia no Brasil 
preocupa

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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das e não se demanda das empresas 
a manutenção dos empregos. Dada a 
enorme flexibilidade do mercado de 
trabalho norte-americano, a elevada 
taxa de desemprego não deverá ser 
impedimento para a retomada.

As primeiras evidências dos países 
que levantaram a quarentena indi-
cam que não há uma segunda onda. 
Adicionalmente, os primeiros sinais 
do desempenho da economia chinesa 
no segundo trimestre sugerem reto-
mada em “V”. Segundo os modelos 
de Livio Ribeiro, a economia chine-
sa roda, no segundo trimestre, num 
ritmo 3-3,5% acima do nível do se-
gundo trimestre de 2019. No primei-
ro trimestre, rodou 6,8% abaixo do 
primeiro trimestre de 2019. Parece, 
de fato, uma retomada em “V”.

Reforça o cenário benigno para 
a economia chinesa a forma como 
a pandemia foi enfrentada. O gasto 
público não subiu muito ao longo 
do período da quarentena. A popu-
lação chinesa tem ativos acumula-
dos – as famílias chegam a poupar 
50% da renda – e, portanto, pos-
suem reservas para fazer frente a 
eventos como esse. As famílias de-
sacumularam ativos para se finan-
ciarem na quarentena.

O Estado tem agora recursos para 
estimular a retomada. Recursos ne-
cessários dado que a economia chi-
nesa sai da quarentena exatamente 
quando o resto do mundo está no 
seu pior momento. No final de maio, 
houve a decisão de aumentar o défi-
cit fiscal em 3 p.p. do PIB em obras 
de infraestrutura, compensando a 
queda das exportações. Não deixa 
de ser uma boa notícia para a Vale 
do Rio Doce, dados os impactos do 
investimento em infraestrutura e a 
demanda por minério de ferro.

Nas próximas semanas, observare-
mos os dados econômicos da zona do 
euro para avaliar se o cenário de reto-
mada em “V” ocorre por lá também.

O grande risco de uma crise de 
excesso de endividamento de alguns 
países, principalmente a Itália, foi mi-
tigado por diversos programas.1 Em 
27 de maio, a Comissão Europeia de-
cidiu lançar um ambicioso programa 
de 500 bilhões de euros em ajuda e 
250 bilhões de euros de empréstimos 
para os países mais atingidos pela 
crise. A novidade é que os recursos 

virão de títulos de dívidas emitidos 
pela União Europeia, cujo serviço 
será financiado por impostos ligados 
a emissões de carbono e à economia 
digital. Temos, talvez, o embrião de 
uma união fiscal. A medida ainda 
terá que ser aprovada pelos 27 par-
lamentos dos países que compõem a 
União Europeia.

Assim, com as informações que 
temos até hoje, é possível ter alguma 

esperança de que o cenário mais oti-
mista do FMI irá se materializar.

Todos esses fatos são muito po-
sitivos para a economia brasileira 
– em particular, uma possível saída 
mais rápida da China da crise. Por 
outro lado, o que mais preocupa é a 
forma lenta com que a epidemia tem 
se espalhado por aqui.

Nos países europeus e nos EUA, 
o início da epidemia foi muito vio-
lento. A curva de novos casos su-
biu a uma taxa nunca atingida no 
Brasil. Aparentemente, o fato de 
o vírus ter se espalhado por turis-
mo internacional, e de nações ri-
cas receberem mais turistas e seus 
habitantes viajarem mais, explica 
o início muito mais intenso nesses 
países. Porém, algum tempo após 
o início da quarentena nesse grupo 
de nações, a quantidade de novos 
casos por dia foi contida. No Bra-
sil, já estamos há um bom tempo 
praticando distanciamento social, 
mas nossa curva de crescimento 
ainda não foi achatada. Parece que 
por aqui, e em outros países da 
América Latina, a quarentena tem 
sido menos efetiva para reduzir a 
velocidade de difusão da epidemia. 
Apesar de a Covid-19 por aqui 
nunca ter atingido a velocidade de 
crescimento que apresentou nas 
economias desenvolvidas no iní-
cio, ela tem apresentado expansão 
persistente e relativamente imune 
à quarentena. Esse é hoje o maior 
risco para o cenário doméstico, 
maior até do que nossas incertezas 
da política e de como faremos para 
lidar com uma dívida que atingirá 
100% do PIB no final do ano. 

1Ver a coluna Ponto de Vista de maio.

No Brasil, já 

estamos há um bom 

tempo praticando 

distanciamento social, 

mas nossa curva de 

crescimento ainda não  

foi achatada
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Conjuntura Econômica — Qual o 

impacto econômico que o estado 

contabiliza em função da Covid-19? 

Do ponto de vista econômico, para 

se ter uma ideia, observamos somen-

te em abril um saldo negativo de 

empregos formais de 74 mil postos 

(pelo Caged, o quarto pior resultado 

do país), o que é impactante para o 

Rio Grande do Sul. Todo o esforço 

desde o início do nosso mandato foi 

o de criar um ambiente favorável ao 

desenvolvimento no estado, ser mais 

acolhedor ao investidor privado, 

estimulá-lo a empreender. Do pon-

to de vista de reduzir os custos da 

máquina pública, se não tivéssemos 

aprovado as reformas que aprova-

mos, seria muito mais difícil fazê-las 

Liderando um dos estados com a situação fiscal mais frágil do país, o governador 

Eduardo Leite lançou-se à frente em gerar dados sobre a pandemia no Rio Grande 

do Sul e testar os limites da convivência da atividade econômica com o novo coro-

navírus. Em meados de maio, já tinha liberado o comércio em todo o estado, com 

restrições graduais de acordo à evolução de contágio e ocupação de leitos, com o 

que espera mitigar os efeitos da crise sanitária na economia. “É uma forma mais equi-

librada de convivermos com as medidas restritivas, pois possivelmente teremos que 

passar um longo período com elas”, afirmou à Conjuntura Econômica. Em entrevista 

por telefone, Leite ressaltou a vantagem de ter emplacado uma série de reformas no 

início do ano – entre elas, a da Previdência estadual – e reconheceu que a moderni-

zação tributária que esperava aprovar em 2020 não deverá ser a mesma. “Qualquer 

mudança no sistema agora terá que ser feita contemplando essa alteração da ativi-

dade econômica que estamos verificando, e que vamos fatalmente experimentar ao 

longo do próximo ano”, afirma.

Eduardo Leite
Governador do Rio Grande do Sul

Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Sem a segurança 
de que o governo 
se preocupa com 
a vida, as pessoas 
vivem a incerteza”
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será de cerca de 20%. Mas essa é 

uma etapa superada. O ponto é 

que houve demora na definição, 

na articulação com o Congresso. 

A Câmara tomou a providência de 

apresentar um projeto, o Senado 

demorou a encaminhar o assunto, 

e o substituiu por outra proposta. 

E o presidente usou integralmen-

te os 15 dias úteis para a sanção, 

deslizando o prazo do repasse para 

junho, o que vai fazer que, quando 

estivermos recebendo a primeira 

parcela de cerca de R$ 500 milhões, 

já tenhamos acumulado mais de  

R$ 1,2 bilhão em perdas somente 

com o governo do estado, fora o 

que já se distribuiu aos municípios. 

Em abril perdemos R$ 700 milhões 

e, em maio, R$ 1 bilhão. Desse to-

tal, R$ 500 milhões vão para muni-

cípios e o Fundeb. Então, R$ 1,2 bi 

é o que fica para o estado, em maio 

agora, e teríamos um gasto público 

mais elevado. No campo das recei-

tas, o Rio Grande do Sul tem alíquo-

tas extraordinárias majoradas de 

ICMS até o final deste ano (medida 

que vige desde 2016, em função da 

crise fiscal do estado), e buscávamos 

a partir daí a redução da carga tribu-

tária. Isso será bastante importante 

para estimular a economia, mas ago-

ra não temos condição de aventar 

alguma redução de carga tributária 

para o ano que vem.

A ajuda emergencial aos estados e 

municípios foi sancionada pelo pre-

sidente Bolsonaro no final de maio. 

Qual sua avaliação do programa? Ele 

atenderá às necessidades do estado?

É importante deixar claro que so-

mente o governo federal é que tem 

capacidade de auxiliar, pois tem ins-

trumentos como a emissão de títulos 

da dívida, para se financiar e viabi-

lizar esse aporte. Acho que é impor-

tante deixar claro também que não 

é um auxílio aos governos e gover-

nadores, mas ao povo brasileiro que 

vive nos estados e municípios, e que 

sem esse suporte federal seria pena-

lizado com o colapso de serviços pú-

blicos essenciais que seriam inviabi-

lizados pela falta de recursos.

Em primeiro lugar, os critérios 

estabelecidos para a divisão do 

montante entre os estados fica-

ram desiguais. Comparativamente 

ao ICMS arrecadado no mesmo 

período do ano passado, alguns 

terão cobertura de mais de 30% 

das eventuais perdas de ICMS. No 

Rio Grande do Sul, essa reposição 

já são dois meses de perda, e sem o 

repasse há um desencaixe de fluxo 

que evidentemente nos cria dificul-

dades. É um auxílio importante, é 

bom que tenha sido aprovado. Mas 

evidentemente seria melhor para o 

povo brasileiro que isso tivesse sido 

resolvido antes.

Isso indica que o programa de aju-

da poderá ser insuficiente para o 

estado?

O apoio emergencial está aprovado 

nessas condições, e ainda é prema-

turo avaliar, pois não se sabe como 

será a perda de arrecadação nos 

próximos meses e subsequentes. 

Qualquer discussão sobre outra ro-

dada ou outra forma de apoio deve 

ser reservada para o futuro, analisa-

dos os desempenhos das arrecada-

ções nesse período.

Essa desconexão mencionada pelo 

senhor acarretou atraso em paga-

mentos? 

O Rio Grande do Sul tem dificul-

dade histórica com o pagamento 

de servidor. Há quase cinco anos o 

estado não consegue pagar servido-

res na data correta, que de acordo 

à nossa legislação seria no último 

dia útil do mês. Vínhamos melho-

rando no início deste ano o tempo 

necessário para quitar a folha, mas 

diante da perda de arrecadação ex-

pressiva – somente do ICMS, foi 

uma retração de 15% em abril e de 

34% na primeira quinzena de maio 

–, entraremos no mês de junho sem 

ter concluído o pagamento da folha 

Quando estivermos 

recebendo a primeira 

parcela de R$ 500 milhões 

da ajuda emergencial 

aos estados, já teremos 

acumulado mais de  

R$ 1,2 bilhão em perdas



ENTREVISTA EDUARDO LEITE

14  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2020

do mês de abril. Só vamos concluí-

lo quando houver aporte federal, ou 

quando entrarem os recursos mais 

vultosos do ICMS, que ocorrem en-

tre os dias 10 e 12. Só aí concluire-

mos o pagamento de abril e abrire-

mos a folha de maio.

Qual a expectativa de retomada 

das negociações para a adesão do 

estado no Regime de Recuperação 

Fiscal (RRF)?

Esse regime atende a outro proble-

ma, anterior à pandemia, que é o 

desequilíbrio nas contas de estados 

importantes da Federação que por 

conta de desajuste fiscal têm com-

prometido sua capacidade de honrar 

compromisso e fazer investimento. 

O relatório do deputado Pedro Paulo 

(DEM-RJ) sobre a reforma do RRF 

deveria ir à votação na Câmara no 

primeiro trimestre, mas por causa do 

ambiente tumultuado em função da 

pandemia isso ficou comprometido. 

Mas é fundamental que se volte ao 

debate. O Rio Grande do Sul, inde-

pendentemente da aprovação desse 

projeto, já está fazendo as suas ações 

de recuperação fiscal com privatiza-

ções, reformas, estamos conduzindo 

todo um processo de recuperação. 

Mas é essencial que se tenha segu-

rança jurídica no que diz respeito ao 

pagamento da dívida com a União, 

por exemplo, que é um dos efeitos 

do RRF. Para que possamos dar 

sequência a esse processo nos pró-

ximos anos, o RRF precisa ser des-

travado, concluída sua tramitação 

no Congresso, e viabilizado junto ao 

governo federal.

Considera que a união dos governos 

estaduais, que desde o ano passado 

tem sido mais frequente na defesa 

de medidas junto ao governo fede-

ral, poderia influenciar nas relações 

federativas daqui adiante, indepen-

dentemente do contexto político? 

É prematuro dizer se o que hoje acon-

tece vai influenciar, mas para mim 

fica claro que é fundamental que na 

revisão do pacto federativo haja uma 

melhor distribuição do poder na Fe-

deração, bem como dos recursos. 

Não é razoável que tenhamos concen-

tração de poder e recursos na União 

da forma como temos hoje. Temos 

que avançar nessa pauta. Talvez fique 

mais exposto e latente isso, diante do 

conflito que está estabelecido e que 

prejudica, insisto, não os governa-

dores, mas a população, pois a falta 

de coordenação dificulta a eficácia 

das políticas públicas. O ideal é que 

possamos ter uma coordenação com 

o governo federal, e para termos isso 

de forma clara e objetiva talvez haja 

que se discutir uma reforma do pacto 

federativo em torno de competências 

e atribuições de estados e União.

O governo contempla a revisão do 

pacto federativo em um conjunto 

de três PECs anunciadas no início do 

ano. Considera viável a retomada da 

tramitação dessa proposta nos mes-

mos moldes, tratando de desvincu-

lações na saúde e educação, depois 

da experiência da pandemia?   

Entendo que a vinculação de receitas 

compromete a capacidade da gestão 

pública, então acho que devemos 

avançar nessas pautas. Claro que 

não é simplesmente ter mais recursos 

percentualmente no Orçamento que 

vai garantir a boa gestão. Estamos 

vendo muito desperdício, inclusive 

no episódio do novo coronavírus, 

com a má aplicação de recursos no 

próprio enfrentamento da pandemia. 

Então não é só ter maior percentual 

no orçamento, mas ter eficiência na 

aplicação dos recursos disponíveis, 

para que se possa melhor atender à 

população. É difícil dizer, diante do 

quadro político do país, qual será 

o contexto futuro, a circunstância 

para avançar nessas pautas, mas me 

parece que elas são importantes de 

serem debatidas.

O estado desenvolveu um modelo 

de distanciamento controlado pró-

prio para decidir sobre a flexibili-

zação das medidas de isolamento. 

Não é admissível ter 

o distanciamento na 

forma ampliada por 

longos meses. Os efeitos 

colaterais seriam  

maiores do que a  

própria doença
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Então esse melhor equilíbrio, a par-

tir de dados e evidências, permite ter 

uma convivência melhor com a ativi-

dade econômica, impondo restrições 

na proporção que se fizer necessário, 

nas regiões em que se fizer necessário. 

Mas é importante deixar claro que se 

os dados da região mostrarem que é 

preciso ser mais assertivo, pois houve 

avanço do vírus ou redução expressi-

va do número de leitos disponíveis, a 

bandeira retornará mais restritiva e as 

atividades terão que ser diminuídas.

Qual o nível de flexibilização da ati-

vidade em que o estado já opera?

Na segunda quinzena de maio as ativi-

dades do comércio – uma das que mais 

empregam e que mais geram demanda 

por abertura – já estavam abertas em 

todas as regiões. Todo o estado regis-

trava bandeira amarela ou laranja, o 

que permite a abertura desses estabe-

lecimentos com uma série de restrições 

Como ele funciona e de que forma 

tem colaborado?

É importante deixar claro que esse 

modelo de distanciamento controla-

do, que entrou em vigor no dia 10 de 

maio, não é uma flexibilização aleató-

ria, nem volta ao normal ou abertura 

desordenada. É um modelo de análise 

de 11 indicadores, em cada uma das 

20 regiões do estado, nas quais foram 

mapeadas 105 atividades econômicas, 

com dados atualizados a cada sába-

do. Ele mede quatro níveis de riscos – 

bandeiras laranja, amarela, vermelha 

ou preta, que são definidas para cada 

região de acordo ao que os dados ates-

tam. A atividade em uma região é de-

finida como mais ou menos restritiva 

na semana seguinte de acordo com o 

que ela está vivenciando, basicamente, 

em termos de ocupação dos seus leitos 

e velocidade de disseminação do vírus 

(na última atualização de maio, três 

regiões do estado que tinham risco 

baixo voltaram à bandeira laranja, de 

risco médio).  

Através desse sistema, consegui-

mos ter o dedo no pulso, monitoran-

do a evolução dos números, e atua-

mos na região em que é necessário, 

no momento e na proporção que se 

fizer necessário. É uma forma mais 

equilibrada de convivermos com as 

medidas restritivas, pois possivelmen-

te teremos que passar um longo perío-

do com elas, talvez até que tenhamos 

uma vacina, e isso vai levar tempo. 

Não é admissível que viéssemos a ter 

o distanciamento na forma ampliada 

como vinha até pouco tempo, e como 

ocorre em parte do país, por longos 

meses. Os efeitos colaterais seriam 

maiores do que a própria doença. 

estabelecidas, como percentual máxi-

mo de lotação dos espaços e redução 

da força de trabalho. 

Considera que em estados como 

São Paulo, que ainda não demons-

tram achatamento da curva de con-

tágio, é prematura a retomada da 

abertura do comércio em junho? 

Entendo que é preciso avaliar as 

peculiaridades de cada região. Não 

tenho as informações apuradas de 

São Paulo ou outros estados para 

avaliar as condições de abertura em 

algumas atividades. Entendo o que 

vivemos aqui no estado, depois de 

três meses desde o primeiro caso, 

pois conseguimos melhorar a análi-

se dos dados para entender melhor 

onde está o problema, em quais 

regiões. Imagino que São Paulo 

possa ter, a partir de um controle 

de dados, uma forma mais equili-

brada de estabelecer as restrições 

de atividade. Mas somente o gestor 

local é que tem essa capacidade de 

entender. O importante é que esteja 

cercado de equipe técnica qualifi-

cada e, como eu sempre tenho dito, 

com o dedo no pulso para, diante 

de qualquer inflexão de curva, agir 

rapidamente para que não haja co-

lapso no sistema hospitalar, que é a 

grande meta. Não temos como evi-

tar que haja contágio, o vírus vai 

circular. O que precisamos é fazer 

com que ele esteja controlado para 

que a demanda por internações que 

vier desse contágio não exceda a 

capacidade de atendimento de nos-

sas estruturas hospitalares. Não te-

mos como inibi-lo completamente. 

Tenho sempre frisado que 

não há oposição entre 

economia e proteção 

à vida. Não só não 

são opostas, como são 

dependentes  

uma da outra
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Foi sobre isso que se falou quando 

se tratou de achatar a curva: man-

tê-la sempre dentro da capacidade  

de atendimento.

Como foi a decisão de incluir as 

universidades na gestão da crise 

sanitária?

Desde o início, na segunda quinzena 

de março, formamos um conselho da 

sociedade civil com a participação 

de diversas entidades representativas 

de setores econômicos, sindicatos, 

para acompanharem nossas ações e 

sugerirem pontos relevantes, além 

de grupos técnicos, como um comitê 

científico, outro econômico, e um de 

análise de dados, entre os quais reuni-

mos especialistas de fora do governo, 

especialmente os vindos de universi-

dades, para colaborarem na interpre-

tação das informações e, consequen-

temente, na definição das políticas 

públicas. Desenvolvemos projetos de 

pesquisa com eles, como o liderado 

pelo governo, mas coordenado pela 

Universidade Federal de Pelotas, que 

pesquisa a prevalência do novo co-

ronavírus na população (cada etapa 

da pesquisa conta com 4,5 mil testes. 

Nos resultados da quarta etapa, di-

vulgados em 27/5, o grau de letalida-

de da Covid-19 no estado estava em 

3%, o nível de internações hospitala-

res estava estabilizado, e a relação de 

contágios estimados por notificado 

havia caído de 8, na primeira análi-

se, para 3). Dessa forma conseguimos 

entender melhor a velocidade da dis-

seminação do coronavírus no estado, 

o que nos dá mais segurança nas polí-

ticas de enfrentamento do vírus.

Identifica, nessa experiência, algum 

aprendizado que poderá ser per-

manente para o governo? 

Acho que um ponto objetivo é que re-

força minha convicção da necessida-

de de diálogo com os setores da socie-

dade. Todos entraram numa zona de 

incerteza, de insegurança, e o gover-

no precisa manter a confiança da po-

pulação no governo e no seu próprio 

futuro. Tenho sempre frisado que não 

há oposição entre economia e prote-

ção à vida. Não só não são opostas, 

como são dependentes uma da outra. 

Sem a segurança de que o governo, 

o estado se preocupa com a vida das 

pessoas e sua saúde, as pessoas vivem 

a incerteza, que consequentemente 

gera riscos, que por sua vez são custos 

que encarecem a atividade econômi-

ca e podem inviabilizar determinadas 

atividades e investimentos. É funda-

mental que o governo tome conta do 

ponto de vista sanitário da situação, 

para que possa estimular a atividade 

econômica. É um erro pensar que o 

governo, desprezando o problema 

sanitário para evitar medidas como 

as restrições, vá assistir pessoas man-

tendo a normalidade do consumo e 

do investimento diante de um cenário 

em que pessoas estão morrendo e os 

hospitais estão superlotados.

Sem a definição do Regime de Re-

cuperação Fiscal e ainda sem hori-

zonte de normalização da ativida-

de, como o estado tem planejado o 

orçamento de 2021? 

Naturalmente haverá queda de ar-

recadação, que vai se prolongar ao 

longo de 2021. Estamos começando 

a fazer projeções ainda, é prematuro 

trabalhar sobre elas, porque até aqui 

estamos dedicados ao enfrentamento 

do ponto de vista sanitário (em maio, 

o PLDO do estado foi encaminhado 

à Assembleia Legislativa prevendo 

um déficit orçamentário de R$ 7,9 

bilhões). Mas um dos primeiros e 

mais relevantes efeitos que percebe-

mos é que isso compromete a discus-

são da pauta da reforma tributária. 

Tínhamos produzido nossa proposta 

de modernização da administração 

tributária do estado, e projetávamos 

iniciar esse debate com a Assembleia 

e a sociedade quando iniciou a crise 

da pandemia do novo coronavírus. 

Estamos revisando como poderemos 

restabelecer o debate sobre a política 

tributária do estado neste novo con-

texto, pois qualquer alteração no sis-

tema terá que ser feita contemplando 

essa alteração da atividade econômi-

É um erro pensar que o 

governo, desprezando o 

problema sanitário para 

evitar as restrições, vá 

assistir pessoas mantendo a 

normalidade do consumo 

e do investimento
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ca que estamos verificando agora, e 

que vamos fatalmente experimentar 

ao longo do próximo ano. 

De acordo ao levantamento da Se-

cretaria da Fazenda do estado, além 

do varejo, que apresentou queda 

de 37% nas vendas entre 16/3 e 8/5 

comparado ao mesmo período de 

2019 (quando se excluem medica-

mentos e produtos hospitalares, 

produtos de higiene e alimentos), 

entre os setores industriais mais 

afetados pela crise no Rio Grande 

do Sul até agora estão o coureiro-

calçadista (-66% na mesma compa-

ração, até o dia 2/5) veículos (-55%) 

e metalurgia (-43%). Como o gover-

no espera apoiar essas atividades?

Nossa equipe da Secretaria da Fa-

zenda, especialmente da Subsecreta-

ria da Receita, está constantemente 

em contato com esses setores para 

identificar formas de apoio possível 

dentro das ferramentas que o estado 

possui, para que possam sobreviver 

neste período e tenham condições 

de recuperação mais rápida no futu-

ro. Não temos uma resposta pronta 

para isso, mas estamos em diálo-

go aberto. Parece-nos que também 

neste caso precisaremos do apoio 

do governo federal, com crédito 

subsidiado, porque, como disse, na 

medida em que o cenário envolve 

riscos, esses riscos geram custos, e 

o crédito fica difícil de ser acessa-

do. Nesses casos, o governo federal 

será importante como garantidor, 

viabilizador de crédito subsidiado a 

setores específicos da economia que 

sofrerão mais.

De nossa parte, temos recursos dis-

ponibilizados nas linhas de financia-

mento de nossos bancos de desenvol-

vimento, Badesul e BRDE (para cuja 

diretoria será indicada Leany Lemos, 

que deixa a Secretaria de Planejamen-

to do estado), e também ao crédito 

oferecido pelo Banrisul para ajudar 

esse momento. No Banrisul, são R$ 

3 bilhões disponíveis e pré-aprovados 

para pessoas jurídicas que estejam no 

limite da capacidade de crédito, am-

pliando-o em 10%; no BRDE, temos 

R$ 500 milhões para capital de giro 

para micro e pequenas empresas e ou-

tros R$ 500 milhões para investimen-

tos a serem usados no período pós-cri-

se; e, no Badesul, R$ 350 milhões para 

renegociações e outros R$ 20 milhões 

para giro de micro e pequenas empre-

sas do setor de turismo. Também de-

mos especial atenção à extensão dos 

prazos de carência de pagamento de 

Já avaliaram que me faltava 

apetite para uma disputa 

presidencial. Não é uma 

questão de apetite, mas 

de controlar a vontade de 

comer. Temos que ter esse 

controle na política 

empréstimos já tomados, como forma 

de evitar o colapso da economia.

Seu governo tem sido elogiado pe-

las reformas implementadas e pela 

política de combate à pandemia, e 

seu nome já foi ventilado como po-

tencial candidato à Presidência nas 

próximas eleições. Como o senhor 

lida com essa repercussão?

Esse reconhecimento me deixa hon-

rado e envaidecido. Mas não entendo 

que seja o momento de antecipar o de-

bate de uma eleição que está distante, 

especialmente diante do contexto em 

que estamos vivendo. Fui contratado 

pela população do meu estado como 

governador e meu foco está em aten-

der à missão à qual fui designado. No 

momento apropriado, será discutido 

o processo político sucessório para o 

país. Como evito esse debate, já ava-

liaram, em uma coluna jornalística, 

que me faltava apetite para uma dis-

puta presidencial. Tenho dito que não 

é uma questão de apetite, mas de con-

trolar a vontade de comer. A gente tem 

que ter esse controle na política. Não 

é sobre aspiração pessoal, é sobre aju-

dar num projeto, e isso envolve muitas 

pessoas. Gosto do que faço, me sinto 

realizado, útil, e me sinto vocacionado 

para o Poder Executivo. Tenho uma 

missão até o final de 2022, que é a de 

governar o meu estado. E não me fal-

tam problemas para administrar: a es-

tiagem deste ano, que provoca perdas 

na agricultura e racionamento de água 

em municípios, e outros dos quais fa-

lamos nesta entrevista: a crise fiscal 

preexistente, a pandemia. Então, meu 

foco total e integral está aqui.  
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O Febeapá, o Festival de besteiras 
que assola o país, é um livro de crô-
nicas escrito por Sérgio Porto, que 
usava o pseudônimo de Stanislaw 
Ponte Preta, retratando o Brasil da 
década de 60, mas que continua o 
mesmo país de sempre, agora com 
novas personagens. Mefistófeles, é o 
demônio da obra clássica Fausto, de 
Goethe. A pandemia, um evento da 
natureza, mas, segundo alguns, como 
o presidente Trump, produzido na 
China, pegou de surpresa o mundo. 
O Brasil não foge à regra, mas aqui 
temos essa combinação esdrúxula de 
Mefistófeles com o Febeapá.

Em primeiro lugar, cabe esclare-
cer os fundamentos que justificam a 
intervenção do Estado, em todos os 
países atingidos, para amenizar essa 
tragédia causada pelo vírus. Não se 
trata da velha discussão de Estado 
versus mercado. Para este tipo de 
evento, como outros da natureza, 
como terremotos e maremotos por 
exemplo, não existe, em geral, segu-
ro. A sociedade, nesses casos, fun-
ciona como uma grande seguradora 
e arca com os custos da ocorrência 
do sinistro. O Estado assume, por-
tanto, essa função, financiando os 
gastos com a emissão de dívida pú-

quer como ter uma vida digna? Não 
se deve esquecer tão rapidamente as 
lições de nossa história recente.

O Brasil tem sido um laboratório 
de experimentos econômicos dignos 
de um cientista maluco, como o per-
sonagem de Dr. Strangelove, do fil-
me de Kubrick. Desde o governo da 
presidente Dilma, continuando pelos 
governos do ex-presidente Temer e do 
presidente Bolsonaro, temos um jogo 
de Ponzi, uma patologia identificada 
por dois atributos. O primeiro é um 
déficit primário sistemático. A palavra 
sistemática é crucial, pois a patologia 
não existe se o déficit primário for 
eventual. O segundo atributo estipu-
la que a taxa de juros real, da dívida 
pública, seja maior do que a taxa de 
crescimento do produto per capita. As 
duas condições se aplicaram na econo-
mia brasileira no período 2015-2020.

O que deve ser feito diante de tal 
patologia? Extirpá-la imediatamente, 
com um tratamento de choque, seme-
lhante ao que se faz para acabar com 
a hiperinflação. Quem não é do ramo 
perguntaria: por que adotar esse tipo 
de tratamento? Por que ela é uma 
doença silenciosa que, de repente, ex-
plode numa crise de dívida pública, 
acarretando uma crise econômica por 

O Febeapá na época de 
Mefistófeles 

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

blica, que será paga no futuro pró-
ximo pela sociedade.

Alguns analistas recomendaram, 
na mídia, que uma forma adequa-
da de financiar esses gastos, aqui no 
Brasil, seria emitindo moeda. Essa 
proposta certamente foi influencia-
da pelo fenômeno que ocorre no 
hemisfério norte, onde a taxa de ju-
ros de curto prazo está próxima de 
zero há bastante tempo, fenômeno 
conhecido como armadilha de liqui-
dez, quando moeda e títulos de cur-
to prazo se tornam quase substitutos 
perfeitos. A armadilha da liquidez 
ocorre, também, no Brasil? A res-
posta é um sonoro não.

A experiência relevante para o 
Brasil está acontecendo na Argenti-
na, que financia seu déficit público, 
desde o mandato da presidente Cris-
tina Kirchner, emitindo moeda. O 
resultado desse experimento é uma 
inflação de 50% ao ano. O Brasil 
teve até 1994 um regime de inflação 
crônica, com o déficit público finan-
ciado por moeda. Esse regime não é 
indolor, pois equivale a um impos-
to inflacionário cobrado das popu-
lações mais pobres. Esses analistas 
desejariam que o custo da pandemia 
fosse cobrado de quem não tem se-
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uma década ou mais, como ocorreu 
na Grécia recentemente. 

A estratégia de política econômica 
dos governos do ex-presidente Temer 
e do presidente Bolsonaro consistiu em 
atacar outro problema da economia 
brasileira, ao invés de acabarem com 
o jogo de Ponzi. Um pouco de econo-
mês é necessário para entendermos o 
problema. O tamanho do Estado na 
economia, medido em relação ao pro-
duto, é igual à soma das despesas per-
manentes com o valor dos juros reais 
pagos na dívida pública. O conceito de 
despesas permanentes inclui aquelas 
despesas que ocorrem todos os anos, 
excluindo despesas transitórias devido 
a eventos pontuais em determinado 
ano, como é o caso da pandemia. A 
taxa de juros reais na conta de juros é 
líquida do crescimento do produto per 
capita, porque o crescimento “ajuda” 
a pagar os juros. O outro problema da 
economia brasileira, identificado no 
governo Temer, é o crescimento siste-
mático das despesas permanentes do 
setor público, ano após ano, em vir-
tude da legislação, como era o caso da 
previdência social.

O terceiro problema da economia 
brasileira é a estagnação. Existem dois 
tipos de estagnação, a absoluta e a re-
lativa. A estagnação absoluta ocorre 
quando o país anda para trás, com 
a queda da renda per capita, como 
acontece com a Venezuela atualmente. 
A estagnação relativa ocorre quando 
sua posição relativa no mundo vai 
ladeira abaixo, como é o nosso caso. 
O Brasil defronta-se, então, com três 
problemas: i) jogo de Ponzi; ii) aumen-
to sistemático das despesas permanen-
tes e iii) estagnação relativa. 

A opção de Temer foi atacar o se-
gundo problema, que foi interrompida 
com o encontro nos subterrâneos do 

Palácio do Jaburi, com o presidente da 
empresa JBS. A opção do presidente 
Bolsonaro foi, também, o combate ao 
aumento sistemático das despesas per-
manentes, com uma vitória expressiva 
na reforma da Previdência. Todavia, o 
evento surpresa da pandemia enterrou 
essa estratégia porque a situação fis-
cal piorou e o aumento expressivo da 
taxa de câmbio sinaliza fuga de capital 
do Brasil, um dos sintomas da etapa 
final do jogo de Ponzi. 

O governo não terá outra alter-
nativa senão acabar com o déficit 
primário a partir do ano que vem. 
Cabe salientar que o aumento da dí-
vida pública para pagar os sinistros 
causados pelo vírus, estimado entre 
15 e 20% do PIB, corresponde a um 
aumento permanente dos juros de 
0,6 a 0,8% do PIB, para uma taxa 
de juros real líquida de 4% ao ano. 
Um ajuste fiscal de 3% do PIB ne-
cessitará de aumento da carga tri-
butária, pois dificilmente, no curto 
prazo, será possível cortar despesas 
dessa ordem de grandeza. O jornal 
O Estado de São Paulo noticiou (p. 

H2, de 8/5/2020) que o presidente 
Bolsonaro teria dito para o ministro 
Paulo Guedes que “...sou contra au-
mento de impostos”. Ou ele muda 
ou ele quebra o país. A aritmética 
fiscal não comporta pajelanças.

A política para combater a estag-
nação abrange pelo menos quatro 
dimensões: i) abertura comercial; ii) 
reforma tributária; iii) melhoria da 
educação pública e iv) privatizações. 
Alguns analistas acreditam que as re-
formas nessas áreas abririam espaço 
para o investimento privado liderar 
o crescimento econômico. Como diz 
o ditado popular de bem intenciona-
dos o inferno está cheio. Numa eco-
nomia com grande capacidade ocio-
sa, dificilmente o setor privado vai 
investir no curto prazo. Por outro 
lado, o capital estrangeiro não retor-
nará ao Brasil, no volume desejado, 
com a imagem que criamos lá fora.

Qual a saída para colocar a econo-
mia nos trilhos? Investimento em in-
fraestrutura pelos setores público e pri-
vado. Como arranjar recursos numa 
situação fiscal calamitosa para finan-
ciar esses investimentos? Uma fonte 
pode ser as privatizações. Outra fonte 
pode ser uma reforma administrativa 
que reduza custos e transfira recursos 
para a conta de investimentos. A ter-
ceira fonte pode ser o financiamento 
de investimentos pelo BNDES.

A estratégia sequencial de política 
econômica dos governos Temer e Bol-
sonaro fracassou. Uma nova estraté-
gia deve ser formulada para atacar 
os três problemas da economia bra-
sileira: jogo de Ponzi, aumento per-
manente das despesas do governo e 
estagnação relativa. Todavia, a prio-
ridade deve ser acabar com o jogo 
de Ponzi. Caso contrário, teremos a 
vitória de outro Mefistófeles.   

O tamanho do Estado 

na economia, medido 

em relação ao produto, é 

igual à soma das despesas 

permanentes com o valor 

dos juros reais pagos na 

dívida pública
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Passados três meses dos primeiros 
casos oficiais de Covid-19 no Brasil, 
estamos mergulhados em uma crise 
de saúde pública, econômica e polí-
tica. Não poderia haver cenário pior. 
Vários motivos explicam o quadro 
em que chegamos, como a incapa-
cidade e desinteresse do governo em 
lidar com a questão,  as nossas con-
dições prévias de desigualdade de 
renda, precarização do mercado de 
trabalho e acesso a serviços públicos 
essenciais como saneamento e limpe-
za urbana e a prolongada desindus-
trialização que nos priva do acesso 
imediato a bens que neste momento 
se tornam essenciais. 

Ainda estamos titubeando em 
uma discussão sobre salvar vidas 
ou retomar as atividades econômi-
cas. Não existe, como eu afirmei 
em meu último artigo, contradição 
entre esses dois objetivos, pois só 
há uma única solução para recupe-
rar mais rapidamente a economia, 
qual seja, salvar as vidas. Assim 
está sendo em outros países que 
ultrapassaram essa discussão há 
muito e já saíram do lockdown. 
Nós ainda estamos discutindo se 
devemos adotar o lockdown, em 
parte devido ao despreparo e des-

pesquisadores Marco Brancher, Gui-
lherme Magacho e Rafael Leão, do 
Centro de Estudos do Novo Desen-
volvimentismo, baseados em dados 
da Pnad e utilizando multiplicadores 
de emprego e renda a partir das ma-
trizes insumo-produto, estimaram 
que um programa de renda básica 
emergencial no valor de um salário 
mínimo poderia alcançar 77 milhões 
de brasileiros, evitaria tanto a perda 
de 16,7 milhões de postos de traba-
lho e uma queda de 3,1 pontos per-
centuais do PIB, se mantido por três 
meses apenas. O custo mensal do 
programa poderia chegar a R$ 50 
bilhões (aproximadamente 4% do 
PIB se tal programa fosse estendido 
por seis meses).1 Certamente a ex-
tensão deste programa por um perí-
odo maior poderia contribuir ainda 
mais para amenizar a recessão que 
se avizinha e o número de mortes no 
país em decorrência do vírus. Seria 
essencial neste momento. Mas como 
financiar esse programa? E as demais 
despesas necessárias para combater 
a pandemia? E como financiar futu-
ramente o decorrente crescimento da 
dívida pública? 

Portanto, outra decisão impor-
tante a ser tomada, sobre a qual 

Vendendo o almoço para  
pagar a janta

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

caso do governo federal em relação 
ao enfrentamento da pandemia, em 
parte porque a condição de renda 
e ocupação de boa parte da popu-
lação é tão precária que as pessoas 
precisam sair de casa para “ven-
der o almoço para pagar a janta”. 
Este é um fato que deveria exigir 
atenção redobrada do governo. E o 
único mecanismo que possibilitaria 
a esse grupo de pessoas mais atin-
gido pela crise e pelo vírus se pro-
teger ficando em casa (ainda que 
suas condições de habitação tam-
bém sejam insatisfatórias), é um 
amplo programa de renda emer-
gencial por parte do governo. En-
tretanto, o governo vem anuncian-
do o contrário, isto é, a redução do 
atual e já insuficiente auxílio nos 
próximos meses, o que certamente 
piorará as estatísticas do número 
de pobres atingidos e mortos em 
decorrência do vírus.

Logicamente uma ampliação do 
programa de renda emergencial en-
volve custos, bem como a necessária 
ampliação dos serviços de saúde, 
limpeza, assistência social e fiscali-
zação neste momento e a retomada 
do investimento público no futuro 
próximo. A título de exemplo, os 
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mais uma vez o país está atrasado 
em relação ao resto do mundo, é 
a forma de financiar esses gastos 
adicionais. Sabemos que o governo 
possui três alternativas – aumento 
de impostos, venda de títulos do 
Tesouro junto ao mercado e emis-
são monetária, que decorre da ven-
da de títulos do Tesouro ao Banco 
Central. Aumento de impostos no 
curto prazo não é possível, ainda 
que a médio prazo os mais ricos de-
vessem dar sua contribuição para 
financiar os necessários gastos atu-
ais. A venda de títulos ao mercado, 
que já vem ocorrendo, eleva a dívi-
da pública e cria dificuldades para 
o seu financiamento futuro. Resta a 
terceira alternativa, menos conven-
cional, mas que já vem sendo ado-
tada desde o início da crise por EUA 
e Inglaterra. A venda de títulos do 
Tesouro ao Banco Central implica 
ampliação da oferta de moeda e do 
endividamento do primeiro junto 
ao segundo, cujo acerto é mais fá-
cil, no futuro, que para a situação 
em que o Tesouro se endivida junto 
ao mercado. Tempos anormais exi-
gem soluções anormais, venho fri-
sando insistentemente. 

Quais são os argumentos con-
trários a essa medida? Primeira-
mente, a ampliação da oferta de 
moeda levaria a uma queda da taxa 
de juros no mercado interbancário 
e dessa forma a chamada Selic-over 
se desviaria da Selic-meta, estabele-
cida pelo Banco Central, reduzindo 
o poder deste último na determi-
nação da taxa de juros básica da 
economia. Ora, é bastante razoável 
que neste momento de crise o Ban-
co Central reduza de forma mais 
agressiva a meta de taxa de juros. 
Estamos caminhando para a maior 

recessão de nossa história. Não há, 
portanto, porque desviar a taxa de 
juros desejada da praticada – am-
bas devem cair. 

O segundo argumento contrá-
rio está associado à pressão que o 
aumento da oferta de moeda exer-
ceria sobre os preços. Bem, enten-
do que esse efeito só existiria se a 
demanda agregada estivesse muito 
aquecida e a redução da taxa de 
juros, decorrente da expansão mo-
netária, estimulasse mais ainda as 
transações e, com isso, pressionasse 
os preços dos bens e serviços. Não 
me parece que nos encontramos em 
um cenário com tais características 
– pelo contrário, estamos em uma 
crise sem precedentes. 

O terceiro argumento afirma que 
a queda da taxa de juros provocará 
maior saída de capitais, desvaloriza-
ção cambial e pressão inflacionária. 
Ainda que o capital esteja saindo 
do país em função da insegurança 
política e econômica, concordo que 
a redução da taxa de juros poderá 
provocar um overshooting ainda 

maior da taxa de câmbio, o que é 
indesejável, mas novamente, a pres-
são dessa desvalorização sobre a 
inflação tem sido insignificante; es-
tamos vivenciando, na verdade, um 
período de deflação. Haverá uma 
elevação dos custos relativos aos in-
sumos médicos e farmacêuticos im-
portados, e esse será o efeito mais 
maléfico, que por sua vez também 
é consequência da desindustrializa-
ção prévia. 

Portanto, temos duas opções 
para financiar os gastos crescentes e 
ambas envolvem custos, como não 
poderia deixar de ser, no quadro 
atual: o Tesouro pode se financiar 
junto ao mercado, elevando esse 
componente da dívida pública e ge-
rando dificuldades adicionais para 
o seu financiamento futuro, ou o 
Tesouro pode se financiar junto ao 
Banco Central, o que pressionará a 
taxa de câmbio de forma indesejá-
vel, mas tal movimento é passível 
de reversão em breve e implicaria 
custos menores para a sociedade 
que a primeira opção. Certamente 
a segunda alternativa não deve ser 
uma estratégia permanente, pois 
neste caso o Banco Central perde-
ria a capacidade de determinação 
da taxa de juros. Mas, no cenário 
atual, entendo ser a única solução 
que possibilita salvar mais vidas 
entre os mais pobres e evitar res-
trições fiscais futuras maiores. O 
governo deveria considerar seria-
mente a sua adoção. 

1“Impactos econômicos da crise da Covid-19 
e dos programas de renda básica emergen-
cial.” Marco Brancher, Guilherme Magacho e 
Rafael Leão. Texto para discussão no 1/2020, 
Centro de Estudos do Novo Desenvolvimen-
tismo, EAESP/FGV. 

Aumento de impostos no 

curto prazo não é possível, 

ainda que a médio prazo 

os mais ricos devessem 

dar sua contribuição para 

financiar os necessários 

gastos atuais
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A economia mundial, de forma iné-

dita, mergulhou rápida e intensa-

mente em recessão com a pandemia 

da Covid-19 e a imperiosidade das 

medidas de distanciamento social. 

O governo brasileiro optou pela 

depressão ao apostar no negacionis-

mo em geral, na inépcia na políti-

ca econômica e numa insuficiente 

resposta sanitária.1 Mundo afora, 

expectativas de investidores e em-

presários foram rompidas dramati-

camente, levando-os a paralisar in-

vestimentos e a reduzir a produção, 

e famílias diminuíram e mudaram 

o seu consumo, como nunca, pela 

impossibilidade de comprar e pela 

perda de renda. No Brasil, essa crise 

de confiança foi ainda potencializa-

da pela  estúpida crença que inte-

resses da saúde seriam contraditó-

rios aos econômicos e resultou que 

o medo de se contaminar seja mais 

que o dobro do que o da crise eco-

nômica.2 A depressão se tornou um 

destino inevitável.

Enquanto se especula entre “V” 

ou em “U” para a evolução da eco-

nomia, termômetros evidenciam uma 

atividade em “L” há semanas. Entre 

outros indicadores, desde a segunda 

semana de março, transporte rodo-

viário de carga amargou uma queda 

de -41,2% na demanda geral até 17 

de maio. Desde o início de março, o 

faturamento total da maior rede de 

“maquininhas” sofreu redução de 

29,5% até 16 de maio – conforme 

gráfico a seguir.

Sopa de letras à parte, urge ela-

borar um diagnóstico mais acurado 

da depressão da Covid-19 para daí 

traçar um plano para seu enfrenta-

mento e superação. A fim de instigar 

o debate, partimos de algumas lições 

teóricas ou históricas. 

A reflexão sobre a crise capita-

lista, realizada brilhantemente por 

Keynes,3 mostrou que o sistema 

econômico funciona ancorado num 

conjunto de unidades econômicas 

que decidem sobre o volume a pro-

duzir e o emprego, a cada período de 

produção. No agregado, o gasto dos 

trabalhadores legitima as decisões 

empresariais inicialmente tomadas, 

uma vez que realiza a produção aos 

preços esperados.

Segundo Keynes, a quebra desta 

engrenagem, que, num estado nor-

A opção pela depressão  

José Roberto R. Afonso
Professor do doutorado do IDP e  

pós-doutorado do ISCSP da 
Universidade de Lisboa 

Geraldo Biasoto Jr.
Doutor em economia e 
 professor da Unicamp

Murilo Ferreira Viana 
Consultor econômico e  
mestre pela Unicamp
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Fontes: “Impacto do coronavírus no TRC”, NTC&Logística, apuração: 11 a 17 de maio de 2020. <https://bit.ly/2WMUvcy>. Cielo| ICVA - Índice Cielo do Varejo Ampliado. 1) Período de 01/mar/20 a 16/
mai/20. 2) Comparação com dias equivalentes de fev/20, com ajuste de calendário (ex: Carnaval e Páscoa). < https://bit.ly/2LOFsJf>.

mal, seria repetida por vários perí-

odos de produção, pode gerar o co-

lapso das expectativas empresariais. 

A decisão empresarial em ambiente 

de previsão de queda de renda dos 

consumidores, com frustração de 

vendas e preços, produz a revisão de 

decisões de investimento, produção 

e emprego. Desse modo, uma espiral 

descendente passa a ser operada por 

dentro da própria lógica operacional 

do sistema econômico.

A crise do sistema econômico 

não é racional e se caracteriza pela 

queda recorrente da renda e pela 

incerteza em relação ao futuro. O 

conceito de preferência pela liqui-

dez de Keynes intencionava retra-

tar o temor, frente à incerteza, de 

imobilizar dinheiro na produção, 

em benefício de ficar com a moeda 

em mãos.4

Embora estivesse longe de ser um 

defensor da presença permanente do 

Estado na economia, Keynes nun-

ca se furtou a expressar o que sua 

forma de pensar a dinâmica econô-

mica exigia para momentos de crise 

das expectativas. A ação compensa-

tória de um agente autônomo, que 

Variação da demanda de carga – geral

Serviços total – faturamento nominal (Brasil)

Semana 1 

1/março a
7/março

Semana 2 

8/março a
14/março

Semana 3 

15/março a
21/março

Semana 4 

22/março a
28/março

Semana 5 

29/março a
4/abril

Semana 6 

5/abril a
11/abril

Semana 7 

12/abril a
18/abril

Semana 8 

19/abril a
25/abril

Semana 9 

26/abril a
2/maio

Semana 10 

3/maio a
9/maio

Semana 11 

-10,8% -22,8% -56,7 -80,4% -76,5% -73,1% -72,8% -72,3% -70,5% -67,8% -69,5%

10/maio a
16/maio

 

-60,7

Dias comparáveis antes do surto A partir de 01/03/20

-26,1% -26,9%

-38,7%

-43,9%
-45,2% -44,8%

-41,4% -40,5% -41,2%

Semana 1

16 a 23/3

Semana 2

24 a 29/3

Semana 3

30 a 05/4

Semana 4

06 a 12/4

Semana 5

13 a 19/4

Semana 6

20  a 26/4

Semana 7

27 a 03/5

Semana 8

4 a 10/5

Semana 9

11 a 17/5



CONJUNTURA MACROECONOMIA

2 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u n h o 2020

cursos no mercado de capitais.5 Vale 

observar que a crise provocada pela 

quebra do fluxo de renda é magni-

ficada pelo colapso dos circuitos de 

crédito e capital.

Minsky também fez uma releitura 

da preferência pela liquidez com o 

conceito de hierarquia de ativos. Esse 

é um aspecto fundamental, dado que 

o largo espectro de rentabilidade e 

risco de papéis emitidos por entes pú-

blicos e agentes privados dissolve-se, 

na crise, numa absoluta preferência 

pelo título público ou por operações 

garantidas pela autoridade monetá-

ria. Há uma busca de segurança nos 

títulos públicos federais.

A crise de 2008 evidenciou isso 

tudo. O FED e muitas autoridades 

monetárias inundaram o mercado de 

moeda para que os preços dos ativos 

não derretessem. Já os Tesouros rea-

lizaram uma inimaginável interven-

ção no próprio capital das empresas 

e bancos, para impedir um efeito do-

minó de quebras. 

A crise da Covid-19 tem os in-

gredientes e elementos para repetir 

as maiores crises do último século. 

Os grandes desequilíbrios que a eco-

nomia mundial vivia em 2007, per-

manecem latentes e administrados 

com grandes dificuldades pelos go-

vernos e bancos centrais. Ocorre que 

o coronavírus é mais que uma crise 

especulativa, uma vez que afeta dra-

maticamente as complexas cadeias 

globais de produção e circulação de 

bens e serviços.6

A rápida e profunda crise eco-

nômica gerada pela pandemia da 

Covid-19 evidencia que seus impac-

tos negativos não serão transitórios, 

abrindo a possibilidade de abrupta 

desarticulação das cadeias de insu-

mos, produção e comercialização. 

A profundidade e abrangência dos 

efeitos negativos parecem superar os 

da crise financeira de 2008, levando-

nos para algo próximo à Grande De-

pressão de 1929.7  

As perspectivas econômicas são 

absolutamente negativas para 2020 

nos cenários de todas as instituições 

internacionais. Alguma recuperação 

em 2021 dependerá não só do su-

cesso no combate à Covid-19, como 

também da capacidade de imple-

mentação de ousadas e extraordi-

nárias políticas fiscais, monetárias, 

financeiras e creditícias.8

Com a interrupção de operações 

empresariais, dada a dificuldade de 

acesso a insumos, e os limites à co-

mercialização, empresas que há pou-

co eram saudáveis financeiramente, 

agora apresentam dificuldades de 

caixa para honrar seus compromis-

sos de curto prazo. Sejam eles sa-

contrapusesse a lógica dos agentes 

privados em retração, seria essencial 

para reverter o pessimismo sobre a 

evolução dos negócios e o temor em 

prescindir da posse da moeda.

As crises econômicas do pós-

guerra conservaram os contornos 

da análise realizada por Keynes, 

mas ganharam muito em complexi-

dade, à medida que os sistemas de 

crédito e as finanças das empresas 

ganharam escala global e sofistica-

ram seu instrumental.

Embora o crédito tenha tido 

grande importância para a depres-

são de 1929, os mecanismos do 

capitalismo atual têm muito mais 

a ver com as avaliações de preço e 

risco dos ativos do que com a dispo-

nibilidade de crédito para financiar 

a produção corrente. A importância 

crescente dos ativos colocou novos 

determinantes para condução das 

políticas econômicas, dado que a 

capacidade de alavancagem das em-

presas passou a depender de suas 

posições em ativos e de seu acesso 

ao mercado de capitais. 

Um teórico com larga experiên-

cia do mundo real compreendeu a 

complexa mecânica dos circuitos de 

liquidez, preços dos ativos, fluxos de 

renda, ou seja, a interação entre o 

sistema financeiro e o mundo empre-

sarial. Hyman Minsky mostrou que 

o colapso das decisões de produção 

e dos fluxos de renda se transforma, 

nas economias contemporâneas, em 

desvalorização de ativos das empre-

sas e na deterioração de balanços, 

com rebatimento imediato sobre as 

condições de endividamento bancá-

rio das empresas e de busca de re-

A profundidade e 

abrangência dos efeitos 

negativos parecem superar 

os da crise financeira de 

2008, levando-nos para 

algo próximo à Grande 

Depressão de 1929
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vas têm muito mais elos, reflexo da 

especialização e da busca por efici-

ência. Quando o sistema bancário 

transforma o crédito em bem escas-

so, dados os riscos que passam a ser 

percebidos, a paralisação das ativi-

dades de algumas unidades produti-

vas pode significar a desorganização 

da produção de toda uma cadeia 

produtiva. Dois ou três meses de pa-

ralisia podem ocasionar a desorgani-

zação de muitas empresas que antes 

da crise eram totalmente saudáveis.

Essa é a razão maior de uma pro-

posta como a apresentada pelo de-

putado Gastão Vieira, como projeto 

de lei: o Programa de Proteção Eco-

nômica (PPE).12 O projeto cria um 

novo canal de crédito a ser acessado 

pelas empresas, com juros próximos 

à Selic e riscos assumidos pelo Tesou-

ro Nacional. Com o uso dos Fundos 

de Crédito, as empresas passam a ter 

uma alternativa ao crédito bancário, 

hoje travado pela própria aversão ao 

risco em tempos de crise.13

As empresas e as 

famílias são o coração da 

economia real, romper 

sua capacidade de 

sustentação é amargar 

uma destruição da 

capacidade de produzir

lários, fornecedores, impostos ou 

dívidas bancárias. Efeito ainda mais 

impactante às empresas de menor 

porte, principais geradoras de em-

prego. Para as empresas, demitir 

em larga escala tornou-se uma pos-

sibilidade bastante real. Em todo o 

mundo, o desemprego impressiona e 

avança em alta velocidade.9 São bati-

dos sucessivos recordes nos pedidos 

de seguro-desemprego.10

As políticas governamentais pre-

cisam atingir os pontos nodais da 

sustentação da economia. O BC tem 

que garantir a liquidez para o sis-

tema bancário e uma taxa de juros 

muito baixa. O Quantitative Ea-

sing do FED, em 2008, como agora, 

sustenta os preços no mercado de 

capitais e facilita o refinanciamen-

to das dívidas bancárias. Assim, o 

BC regula e socorre os mercados fi-

nanceiro e de capitais para impedir 

que trecho mais volátil da economia 

capitalista produza um aprofunda-

mento da crise.

Não basta, no entanto, salvar o 

sistema financeiro. As empresas e as 

famílias são o coração da economia 

real, romper sua capacidade de sus-

tentação é amargar uma destruição 

da capacidade de produzir. É neces-

sário garantir a renda das famílias, 

não só para afastá-las da pobreza, 

mas pela dinâmica da economia: 

garantir renda corrente é indicar ao 

empresário que a demanda terá al-

guma sustentação e ele conseguirá 

realizar sua produção, o que o leva-

rá a manter o emprego (e a renda de 

seus trabalhadores).11

Mais preocupante é a questão da 

produção. Hoje, as cadeias produti-

E como dar funding a este crédi-

to ao setor produtivo? O Tesouro 

emitirá uma série especial de LFT-G 

junto aos aplicadores de curto prazo 

que já tenderão a ampliar suas posi-

ções em operações compromissadas. 

Em final de fevereiro, o Banco Cen-

tral era tomador de R$ 1 trilhão em 

recursos financeiros por meio destas 

operações. Nos 75 dias posteriores, 

acumularam-se mais R$ 366,8 bi-

lhões em recursos que se tornaram 

ociosos pela violenta queda do nível 

de atividade e agudização da prefe-

rência pela liquidez dos agentes eco-

nômicos. Com as LFT-G, o Tesouro 

recolherá estes recursos ociosos e 

fará o crédito chegar às empresas 

que precisam pagar salários, tribu-

tos e serviços básicos para continuar 

a produzir.

Ter políticas que sustentem o nú-

cleo do sistema produtivo é manter 

de pé a nossa capacidade de produ-

zir e empregar. Manter este núcleo 

vivo permitirá que a crise não se 

transforme numa depressão e que a 

miséria dela decorrente não se insta-

le em nossa sociedade.

Enfim, economistas também são 

cientistas e devem atuar como os que 

pesquisam vírus e vacina nos labora-

tórios, precisam resolver um desafio 

tão grande quanto o de controlar 

e superar uma depressão, o que no 

Brasil pode ser até mais grave e com-

plexo que no resto do mundo. Urge 

que o debate nacional embarque na 

mesma onda de renascimento inte-

lectual que se observa no exterior, 

com uma impressionante resposta na 

produção de análises e proposições 

nos mais diferentes fóruns de traba-
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lho.14 Se foi falta ou falha da ciência 

que empurrou para a crise sanitária 

e econômica, só com muita investi-

gação e pesquisa séria vamos vencê-

la e evitar a próxima. Em particular, 

é o caminho para o Brasil mudar de 

opção, de modo a negar e evitar a 

depressão, econômica e social.  

1Acerca da lenta execução orçamentaria de 
ações governamentais de combate à pande-
mia ver José Roberto Afonso e Élida Graziane 
em “Pouca saúde”, Le Monde Diplomatique, 
20/5/2020. <https://bit.ly/3gcyQCf>

2De acordo com pesquisa recente da XP Ipespe, 
82% das pessoas acreditam que a sua situação 
financeira poderá ser prejudicada pela crise da 
Covid. Ainda assim, quando indagados qual a 
maior preocupação em relação à Covid, 55% ci-
tam o risco de contaminação própria ou familiar, 
enquanto 23% mencionam a crise econômica.

3KEYNES, John Maynard. A teoria geral do empre-
go, do juro e da moeda. São Paulo: Nova Cultural, 
1996. 352 p. (Os Economistas). 1a edição de 1983.

4Conforme AFONSO, José Roberto Rodrigues. 
Keynes, crise e política fiscal. Série IDP. Editora 
Saraiva, 2012. 

A Grande Depressão, portanto, compreendia 
dois impactos simultâneos, mas em sentido 
inverso: diminuía a demanda por ativos reais 
ao mesmo tempo que exacerbava a prefe-
rência por ativos líquidos. Diante desse qua-
dro de grave crise, por que Keynes defendia 
a intervenção do governo por intermédio do 
aumento do tripé gasto × déficit × dívida? 
Porque ele jogava com duas faces da mesma 
moeda para equacionar dois problemas dis-
tintos, mas entrelaçados na crise: a derrocada 
da demanda (por ativos reais) concomitante 
ao acirramento da preferência por liquidez 
(por moeda ou quase-moeda).

5MINSKY, Hyman P. Stabilizing an unstable 
economy, 144. Minsky Archive, Paper: Hyman 
P, 1986. 

6Para uma melhor compreensão dos efeitos 
econômicos decorrentes da atual crise da Co-
vid-19 e as principais respostas governamen-
tais que estão sendo realizadas, em âmbito 
global, ver pesquisa do Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) em: 
<https://bit.ly/3g7zxwJ>

7Ver Nouriel Roubini em “A greater depres-
sion?”, Project Syndicate, 24/3/20. <https://bit.
ly/2XfmZuK>

8FMI. The great lockdown: worst economic down-
turn since the Great Depression. Press Release n. 
20/98. 23/4/20. <https://bit.ly/2WNFW8A>

9Em Israel, por exemplo, a taxa de desem-
prego saltou de 3,9%, em fevereiro, para 

27,6% da força de trabalho, com 1,15 milhão 
de pessoas desempregadas. <https://bit.
ly/2yk7au6>

10No Canadá, quase 2 milhões de pessoas per-
deram o emprego no último mês. Com isso, a 
taxa de desemprego saltou de 7,8% em março, 
para 13%, em abril. Pesquisa do Federal Reser-
ve of St. Louis aponta que quase 67 milhões de 
americanos estão trabalhando em empregos 
com alto risco de demissão. A atual crise pode 
ceifar 47 milhões de empregos e alçar a taxa 
de desemprego para patamar acima de 32%. 
Nível muito superior aos 24,9% observado du-
rante o pico da Grande Depressão. <https://
bit.ly/2AREh9P>

11Pelo lado da demanda, o auxílio emergencial, 
instituído pela Lei no 13.982/2020, parece ser o 
melhor canal federal para gerar demanda, indi-
retamente. Em tese, todo o montante recebido 
pelos informais é imediatamente revertido em 
consumo – resta saber se o efeito multiplicador 
é suficiente.

12Projeto de Lei no 2.431/2020, de 6/3/2020. 
<https://bit.ly/2Zlodap>

13Para mais detalhes do plano e seu funciona-
mento ver “Uma proposta de programa de pro-
teção contra a depressão econômica”, Poder 
360, 6/5/20. <https://bit.ly/2WPfADd>

14O portal VoxEU.org, por exemplo, registrou 
um número de visitas 2,5 vezes maior em com-
paração como o mesmo período no ano passa-
do. <https://bit.ly/36jaEcU>

Evolução acumulada no período para operações compromissadas e despesas 
decorrentes da Covid, pagas pela União – base 28/2, R$ bilhão
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“A agenda de reformas terá 
que ser reconstruída”

Fernando Abrucio
Professor da FGV Eaesp

Conjuntura Econômica — Em meio 

à tríade de crises – sanitária, econô-

mica e política –, o presidente Jair 

Bolsonaro passou a ceder cargos no 

governo em troca de apoio de parti-

dos do chamado novo Centrão, ren-

dendo-se ao presidencialismo de 

coalizão. Isso pode colaborar para 

a retomada da agenda de reformas 

quando a propagação do novo co-

ronavírus estiver controlada?

As contas respondem por si. Esse 
novo Centrão conta com cerca de 200 
deputados. É um apoio insuficiente 
para aprovar emendas constitucio-
nais. Só salva o presidente da aber-
tura de impeachment, que é barrada 
com 172 votos. E os outros 313 de-
putados na Câmara não serão fáceis 
de ser convencidos, pois parte gosta-
ria de ganhar algo do governo, e não 
vai ganhar. Além disso, o governo 
está brigando fortemente com DEM 
e MDB – a discussão com o governa-
dor do Pará, Helder Barbalho (MDB), 
por exemplo, tem um efeito enorme 
na Câmara. DEM e MDB, juntos ao 
PSDB – como brinco, os partidos do 
governo Fernando Henrique – foram 

os que coordenaram a reforma da Pre-
vidência no ano passado, que fizeram 
o trabalho pesado, conseguindo apoio 
até de parte do PDT e PSB. Esses três 
não estarão com o governo. E os inte-
resses deles vão bater de frente com os 
de Bolsonaro nas eleições municipais. 
Na verdade, já estão batendo, porque 
o presidente tem discutido muito com 
os governadores, e esses partidos go-
vernam vários estados, além de terem 
prefeitos em capitais importantes. 
Claro que em medidas vinculadas à 
Covid-19, de ajuda a pessoas, empre-
sas, gastos com saúde, até o PT está 
votando com o governo. Mas aí é por 
força da pandemia. 

Da mesma forma que ocorreu na 

Previdência, será possível pensar na 

continuidade da agenda de reformas 

com uma concertação legislativa in-

dependente do apoio ao governo?

Depois que a pandemia arrefecer – a 
tendência é que isso aconteça a partir 
de outubro –, teremos eleições muni-
cipais, em dezembro ou fevereiro. Aí 
não se vota mais nada na Câmara. E 

estaremos falando de outra realidade. 
Há estimativas de que até setembro 
teremos contabilizado 120 mil mor-
tos por Covid-19. É muita coisa, irá 
desestruturar a vida de muitas famí-
lias. Além disso, o governo ainda não 
teve sucesso em prestar ajuda às em-
presas, e não sabemos qual impacto 
isso terá. Então, para recuperar uma 
agenda de reformas no futuro – e o 
futuro vai demorar algum tempo – 
ela terá que ser reconstruída, pois 
muita coisa terá mudado.

Tome o exemplo da PEC do Pac-
to Federativo. Como se pode pensar 
em apoio à desvinculação de receitas 
depois do que aconteceu na saúde? A 
classe médica vai se juntar como nun-
ca depois do que passou. Os prefeitos 
se unirão. Na educação, é provável 
que se aprove um Fundeb igual ao que 
temos hoje, mas acho que nunca mais 
se aprovará desvinculação. Pois todo 
o grosso de educação – estou falando 
de um grupo de 180 deputados na 
Câmara – não vai apostar nisso. Essa 
agenda já foi. Imagine defender agora 
que desvinculação é uma forma de es-
tados e municípios decidirem melhor 
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
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os seus gastos com educação e saúde. 
Há estados que sequer conseguiram 
comprar equipamentos, e entre os que 
conseguiram teve casos de roubo… 
Não dá para voltar ao mesmo ponto.

A conta hoje é de que o governo 

pode perder não só falhando em re-

tomar a agenda de reformas, como 

se não conseguir frear no Congresso 

a aprovação de medidas populistas, 

que aumentariam o gasto público 

de forma descontrolada…

Acho ruim o uso do termo populista 
agora. Veja, não é que não vá exis-
tir responsabilidade fiscal no mundo 
pós-covid. Mas estamos vendo clara-
mente que a saúde está subfinancia-
da. E quem disser o contrário terá 
de lidar com a família de milhares de 
mortos. O próprio (ex-presidente do 
BC) Armínio Fraga escreveu que er-
ramos no financiamento para saúde e 
educação. Repito: a responsabilidade 
fiscal será importante em qualquer 
país, mas terá que estar norteada por 
outros princípios que não as PECs 
do (ministro Paulo) Guedes. Não é 
porque não gostemos, mas porque a 
sociedade já não quer mais. 

Quais seriam esses princípios que 

conjugariam responsabilidade fis-

cal e social?

É possível pensar numa fórmula de 
ajuste fiscal com aumento de gastos 
sociais, e provavelmente isso também 
incluirá mexer na receita. Uma agen-
da só fiscalista em meio à depressão 
econômica não vai resolver, ainda 
que considere correta alguma das me-
didas fiscais colocadas no Congresso. 
Mas, para fazer essa mudança, a equi-
pe econômica teria que provar uma 

capacidade de aggiornamento que 
não parece ter. Veja o caso da refor-
ma administrativa. Parte importante 
dessa reforma é separar, entre novos 
funcionários, as carreiras de Estado 
das que a Reforma Administrativa 
de Bresser Pereira (1998) chama de 
emprego público, algo similar à CLT, 
que demanda regulamentação. O go-
verno não consegue pensar nisso. A 
proposta de cortar salário do funcio-
nalismo é uma burrice. Cortar salário 
de médico, fiscal, policial, professor 
significa que o Estado não vai funcio-
nar. Não se percebe que o Brasil é um 
país muito desigual, em que há fun-
ções que são muito mais importantes 
que outras. Até agora, eles reduziram 
o tema a um cálculo econômico mui-
to parcial. O que tem que ser feito é 
aumentar faixa de imposto de renda, 
para o juiz que ganha R$ 35 mil pa-
gar o que não paga hoje. 

Passado o pico dessa crise, a agen-
da terá que ser reconstruída com o 
Congresso e a sociedade. Terá que 
haver um modelo de responsabili-
dade fiscal que preste mais atenção 
à desigualdade e às questões que 
afloraram com a pandemia. Veja, os 
países que conseguiram conter mais 
rapidamente a Covid-19 têm uma 
diferença importante com o Brasil, 
pois eles não têm desigualdade so-
cial. Aqui, a desigualdade ficou es-
cancarada na nossa cara. Não tem 
ninguém que ganhará a eleição de 
2022 sem falar desse tema. Não se 
pode mais separar o social da eco-
nomia. Mas acho que o governo 
não está se preparando para isso. 
Até porque a área social do gover-
no hoje – educação, saúde e direitos 
humanos – dispensa comentários. O 
Congresso está discutindo isso, mas 
acho que o governo não está. 

Como a mudança dos presidentes 

das duas casas do Congresso pode-

rá influenciar esse debate?

Acho que sequer Rodrigo Maia e 
Davi Alcolumbre estão conseguindo 
pensar nisso. Neste momento, estão 
dedicados a imaginar a travessia nos 
próximos três meses – quantos vão 
morrer, o tamanho da crise econô-
mica, a evolução do inquérito das 
fake news no STF. Neste momento, 
o Rodrigo Maia, junto a congressis-
tas de outros partidos, é o fiador da 
democracia, o que em certo sentido é 
mais importante neste momento do 
que as reformas.

Pelo que se desenha, as eleições 
municipais ficarão muito próximas da 
eleição da Câmara e do Senado, e o 
efeito disso ninguém sabe qual será. 
Teremos uma dupla mudança incerta. 
No Senado, o governo conta com 30 
a 35 votos, não tem chance de eleger o 
líder, e eles sabem disso. Já na Câmara 
pode haver uma divisão. Se Rodrigo 
Maia fizer uma aliança e unir os votos 
da esquerda com os do DEM, MDB, 
PSDB e Cidadania, chegaria a 250, 
contra 220 do governo, somando o 
novo Centrão com alguns do PSL que 
ainda estão com Bolsonaro. É um ce-
nário apertado. Mas a pergunta ainda 
mais complexa é saber quem na Câ-
mara e no Senado poderia reorganizar 
a agenda legislativa. Para mim está 
claro que a agenda vai mudar, mas 
não está claro quem será capaz de fa-
zer isso. O cenário benigno é que Ro-
drigo Maia consiga emplacar alguém 
que faça um mandato de transição até 
a eleição presidencial, escolhendo um 
ou dois pontos para fazer reformas. O 
cenário negativo é ganhar alguém que 
não tenha maioria efetiva, e nos dois 
últimos anos deste mandato não se 
consiga fazer muita coisa.    
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Saída da crise
Ainda sem estabilizar a curva de contágio do novo coronavírus, Brasil 

enfrenta o desafio de conciliar a calibragem das políticas emergenciais 

com preservar a capacidade de recuperação econômica no pós-pandemia

Mesmo sem constatar uma queda 
consistente no número de infec-
tados e mortes, nem um aumento 
considerável na testagem, como ve-
rificado em países europeus quando 
estes iniciaram sua volta à ativida-
de depois da quarentena contra o 
novo coronavírus, São Paulo e Rio 
de Janeiro, líderes nas estatísticas 

da Covid-19 no Brasil, anunciaram 
que em junho iniciariam a flexibili-
zação do distanciamento social de-
terminado desde meados de março. 
A medida, avaliada por especialis-
tas como precipitada e de alto ris-
co, é reflexo da versão brasileira do 
dilema vivido pelo mundo, de con-
ciliar o cuidado com a saúde com 

a criação de condições para uma 
recuperação da economia na maior 
velocidade possível.

Ao se completarem 3 meses de 
pandemia, os dados que alimentam 
esse apelo econômico chegam de 
diversos lados. Do espelho retrovi-
sor, o resultado do PIB do primei-
ro trimestre do ano, de retração 
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de 1,5%, aponta queda expressiva 
dos serviços e do consumo, o que 
analistas consideram a ponta do 
iceberg do que virá no segundo tri-
mestre. À frente, avista-se a pres-
são de um quadro fiscal vulnerável, 
com o país fechando o sétimo ano 
consecutivo de déficit primário, em 
meio a um ajuste fiscal incompleto, 
que ainda se reflete na trajetória da 
dívida pública. E, no banco do ca-
rona, a pressão das decisões sobre 
políticas de auxílio a empresas e 
famílias que ainda se farão neces-
sárias, levando em conta que a nor-
malização da atividade demorará 
mais do que os 3 meses inicialmen-
te contemplados pela maioria das 
medidas de apoio.

 No Brasil, a injeção de recursos 
para conter os efeitos do choque 
de oferta provocado pelas medidas 
de contenção ao vírus representou, 
até maio, 5,8% do PIB de acordo 
ao Ministério da Economia, acima 
da média dos países emergentes. 
“Mas enquanto o grau de endivi-
damento dos emergentes está em 
50% do PIB na média, no Brasil 
ele já superava esse nível antes da 
pandemia, e só neste ano pode che-
gar ao dobro”, lembra Fernando 
Veloso, pesquisador do FGV IBRE. 
Essa desvantagem coloca dois de-
safios ao país: o de ser criterioso 
na avaliação da eficiência das po-
líticas implementadas, mitigando 
especialmente a criação de gastos 
permanentes para solucionar um 
problema temporário; e o de man-
ter o norte de reformas que visam 
à estabilidade da dívida, bem como 
à melhora do ambiente de negó-
cios, fundamentais para estimular 
o investimento e o crescimento. E 

ambas as tarefas ainda levam um 
acréscimo de dificuldade brindado 
pela crise política e o conflito no 
relacionamento entre os poderes, 
em particular, a falta de concerta-
ção entre Executivo e Congresso.

Contágio sobe, PIB desce
Enquanto a evolução das infecções 
alçava o Brasil ao segundo lugar 
em número absoluto de casos con-
firmados no mundo e o terceiro em 
mortes pelo vírus no início de ju-
nho, as projeções para o PIB man-
tiveram sua trajetória de queda. 
Na última revisão feita pela equipe 
do FGV IBRE logo após o anúncio 
do PIB do primeiro trimestre pelo 
IBGE, em 29 de maio, a ativida-
de brasileira para 2020 estimada 
pelo IBRE perdeu mais um ponto 
percentual, com retração de 6,4%, 
contra -5,4% na medição anterior. 
Pelo lado da indústria de trans-
formação, que registrou queda de 
1,6%, Silvia Matos, coordenadora 
do Boletim Macro IBRE, ressalta a 
grande dispersão de resultados en-
tre segmentos, “da queda histórica 
em bens duráveis a outros setores, 
como papel e celulose, que ainda 
se monstraram imunes à crise”. Na 
produção industrial de abril – pri-

meiro mês completo de medidas de 
isolamento – a tendência se man-
tém, com números mais severos: 
queda de 79% em bens duráveis 
em relação ao mês anterior, e de 
85% em relação a abril de 2019 – 
puxado especialmente por veículos 
automotores (-92,1% em relação a 
março) – enquanto bens de consumo 
retraem -26% e -39%, respectiva-
mente, com produtos alimentícios 
(3,3%) e produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (6,6%) apresen-
tando alta em relação ao mês ante-
rior. “No caso de nossa revisão do 
PIB do ano, entretanto, boa parte 
deveu-se a um resultado pior que 
o esperado para o setor de serviços 
já no primeiro trimestre – levando 
em conta que as medidas de isola-
mento só começaram a vigorar no 
meio de março”, diz Luana Miran-
da, pesquisadora do FGV IBRE. O 
maior impacto se deu na categoria 
outros serviços (-4,6% em relação 
ao trimestre anterior), que engloba 
atividades variadas como serviços 
prestados a famílias, alojamento e 
alimentação. Por essa mais recen-
te revisão das estimativas do IBRE 
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para 2020, serviços fecharão com 
retração de -5,7% no agregado, a 
indústria, -7,8%, e a agropecuária 
com crescimento de 2,3%.

 Silvia ressalta que o setor de 
serviços concentra mais da metade 
dos empregos informais, que em 
crises anteriores serviu como fon-
te alternativa de geração de renda, 
mas que desta vez também será afe-
tada, e por isso a importância dos 
programas emergenciais de apoio 
à renda. “Sem o pacote de medi-
das, nossa estimativa para a queda 
no consumo das famílias este ano, 
de  9%, aumentaria dois pontos 
percentuais”, ilustra. Em pesquisa 
especial feita pelo Departamento 
de Sondagens do FGV IBRE em 

maio, mais da metade das famílias 
apontou que o trabalho de algum 
de seus membros já havia sido afe-
tado, seja por impedimento devido 
ao isolamento (43,9%, de uma base 
de múltiplas respostas), redução de 
salário e carga horária (24,9%), 
suspensão do contrato de trabalho 
(14,7%) e demissão (12,7%) – esta 
última, mais frequente entre famí-
lias com faixa de renda mensal de 
até R$ 2,1 mil. No caso das em-
presas, entre as medidas mais cita-
das estão a antecipação de férias 
(59,8%), adoção do teletrabalho 
(58,9%, sendo mais forte na indús-
tria), redução de quadro de fun-
cionários, com 37,9% (sendo mais 
frequente nos setores de serviços e 

construção), redução proporcional 
de jornada e salário (37,1%) e sus-
pensão de contrato (33%). 

A suspensão de contrato e re-
dução proporcional de jornada e 
salário foram viabilizadas pelo Be-
nefício Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda (BEM) 
lançado pelo governo federal por 
medida provisória em 1 de abril. 
O programa prevê a suspensão do 
trabalho por até 60 dias ou redu-
ção de jornada e salário por até 90 
dias, período em que o Tesouro se 
compromete a pagar um benefício 
emergencial ao trabalhador, com 
base de cálculo equivalente à do 
seguro-desemprego a que o funcio-
nário teria direito, desde que o em-

Dias desde que cinco mortes diárias foram reportadas
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pregador se comprometa a mantê-lo 
no emprego por período similar ao 
da duração da ajuda. Com dotação 
orçamentária de R$ 56,64 bilhões, 
até o dia 12 de maio, última data de 
publicação de balanço detalhado do 
BEM, empregadores haviam incluí-
do 7,2 milhões de funcionários no 
programa, somando uma ajuda de 
R$ 12,7 bilhões, com valor de be-
nefício médio mensal de R$ 720. “É 
um bom sinal para o curto prazo, 
mas a indefinição sobre o cenário 
de retomada não garante que depois 
desse respiro de 4 ou 6 meses esses 
empregos continuarão mantidos”, 
afirma Vilma Conceição, pesquisa-
dora do FGV IBRE. 

 Do pacote de medidas de aju-
da às empresas, os resultados mais 
problemáticos chegaram no cam-
po do crédito. Apesar de dados do 
Banco Central demonstrarem um 
aumento expressivo das conces-
sões em março, Manoel Pires, pes-
quisador associado do FGV IBRE, 
aponta que elas aconteceram espe-
cialmente em operações visando à 
antecipação de receita, como des-
conto de duplicatas e antecipação 
de faturas de cartão de crédito, 
seguidas pelas linhas de capital 
de giro. “É algo positivo para ge-
rar liquidez, mas não é um padrão 
que pode se repetir, já que não há 
como antecipar um mesmo recurso 
mais que uma vez no mês”, diz. Em 
abril, apenas os empréstimos para 
capital de giro cresceram em nível 
superior aos de março.

Entre os programas de crédito 
lançados para conter os efeitos da 
crise, o balanço ainda é baixo. O 
Pronampe, com R$ 15,9 bilhões pra 
financiamento de capital de giro 
para microempresas, com  cober-

tura de 85% do financiamento por 
fundo gerido pelo Banco do Brasil 
(o FGO), foi aprovado em abril, 
sancionado em meados de maio e 
até a virada para o mês de junho 
ainda não tinha sua regulamenta-
ção concluída.Já a linha de crédito 
assistido oferecida pela Caixa com 

recursos do Fampe, do Sebrae, de-
sembolsou R$ 1 bilhão em 40 dias 
de operação, de um total de R$ 7,5 
bilhões disponíveis, com 12,6 mil 
contratos. O mais problemático é o 
Pese, programa que entrou em vigor 
em meados de março oferecendo  
R$ 40 bilhões para o financiamen-

Fonte: FMI; Ministério da Economia. 
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to da folha de pagamento de em-
presas com renda bruta anual en-
tre R$ 360 mil e R$ 10 milhões, 
com garantia do FGI, operado pelo 
 BNDES. Até 28 de maio, haviam 
sido contratados R$ 2 bilhões. 
Mais do que um empoçamento nos 
bancos – que no caso dessa linha, 
tal qual a do Pronampe, devem to-
mar 15% do risco do crédito, iden-
tificaram-se problemas no desenho 
do produto. “A exigência de não 
ter dívidas de seguridade social 
afetou aproximadamente 20% das 
empresas elegíveis ao programa até 
a promulgação da Emenda Consti-
tucional 106/2020, em 7 de maio 
de 2020, que retirou essa limita-
ção”, cita Issac Sidney, presidente 
da Febraban. Mas foi a condicio-
nalidade de manutenção total do 
emprego por igual número de me-
ses de finaciamento da folha, que é 
a grande motivadora do programa, 
o principal entrave identificado, 
impedindo a empresa de usar o 

capital para ajustar-se a uma reali-
dade de operação e demanda dife-
rentes. Reconhecendo o problema, 
Roberto Campos Neto, presiden-
te do BC, declarou a intenção de 
modificar o programa, reduzindo 
essa condicionalidade para 50%, 
além de extensão do prazo de vi-

gência e ampliação do teto de fa-
turamento das empresas candida-
tas à linha, de R$ 10 milhões para 
R$ 50 milhões.

 No início de junho, o governo 
ainda editou uma nova MP insti-
tuindo o Programa Emergencial de 
Acesso ao Crédito (Peac), voltado 
a empresas com receita bruta entre 
R$ 360 mil e R$ 300 milhões, para 
o qual ampliou em R$ 20 bilhões o 
aporte da União no FGI. E também 
declarou estudar, através do Minis-
tério da Economia, a possibilidade 
de lançar um auxílio de R$ 10 mil 
para microempresários. “Quanto 
à transferência, será preciso saber 
suas bases para avaliar. Já o novo 
programa de crédito, em princípio, 
é mais flexível que os demais, com 
muitos itens para regulamentação, 
mas elimina pontos problemáticos 
identificados nas outras linhas”, 
avalia Pires. “No geral, entretanto, 
ainda estamos sob o risco da de-
mora na equalização dessa ajuda. 
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Sob o choque que estamos vivendo, 
quanto mais passa o tempo, maior 
a chance de muitas empresas não 
resistirem”, afirma. 

Assistência: oportunidade 
de reforma
Outro tema sensível que está no 
colo do governo é o destino do au-
xílio emergencial de R$ 600. Afora 
evidências de fraudes e benefícios a 
pessoas fora do foco do programa, 
o auxílio se mostrou uma política 
necessária, mas cara. Ainda que sua 
prorrogação seja dada como certa, 
as condições em que isso acontecerá 
não estavam definidas até o fecha-
mento desta edição. A primeira fase 
com auxílio contou com R$ 150 bi-
lhões autorizados para cobrir os 3 
meses de ajuda previstos em lei – o 
que, tomando em conta um benefí-
cio médio de R$ 700, devido à du-
plicação do valor para mães chefes 
de família monoparental – a primei-
ra fase do programa poderia aten-
der a mais de 70 milhões de pesso-
as. Até o dia 3 de junho, somava 
58,6 milhões de beneficiários, de 
101,2 cadastros processados, com 
desembolsos de R$ 76,6 bilhões, 
entre 108,5 milhões de pagamentos 
da primeira e segunda parcelas.

 No início de junho, o governo 
acenou com a possibilidade de re-
novar o auxílio por mais dois me-
ses, pela metade do valor. Do lado 
do Congresso, os primeiros sinais 
eram de defesa da manutenção dos 
R$ 600. “No curto prazo, não vejo 
espaço no debate político para se 
discutir nada além dessa revisão do 
montante e a possível inclusão de 
novos grupos”, avalia Vinicius Bo-
telho, ex-secretário dos ministérios 

de Desenvolvimento Social e da Ci-
dadania, reintegrado recentemente 
ao FGV IBRE como pesquisador as-
sociado. Por ser um só modelo para 
atender realidades diferentes, Bote-
lho ressalta que o auxílio é passível 
de muitas distorções, difíceis de cor-
rigir sem um ajuste fino. No caso 
de beneficiários do Bolsa Família, 
ele considera que a eliminação da 
cota dupla pode ser uma alternativa 
correta, já que até agora a massa de 
rendimentos transferida pelo auxílio 
é superior à massa de rendimentos 
observada por esse público antes da 

pandemia, superando a reposição 
de perdas que é o objetivo do pro-
grama. “Para os demais públicos, a 
discussão é mais complexa, pois a 
variação e o rendimento são maio-
res. Uma alternativa seria expandir 
a elegibilidade do Bolsa Família 
temporariamente, ou em vez de usar 
o auxílio emergencial para atender 
pessoas desempregadas, estender o 
período do seguro-desemprego, fo-
cando mais as políticas conforme o 
grupo afetado”, considera. 

O importante, ressalta Botelho, é 
evitar confundir ajuda emergencial 
com política de longo prazo. “O au-
xílio emergencial não faz nenhum 
sentido fora da pandemia. Não ser-
ve para combater pobreza, pois não 
é baseado na família, é individual. 
E não é um benefício que melhora 
a alocação de recursos do mercado 
de trabalho informal”, avalia. Bo-
telho tampouco considera viável a 
criação de uma renda mínima uni-
versal, proposta que emergiu, en-
tre muitas, sob o impacto da pan-
demia. “Infelizmente, o debate da 
renda mínima se pauta muito mais 
pela pergunta se somos capazes de 
financiá-la do que se faz sentido ou 
não para o Brasil. No nosso caso, 
temos o Bolsa Família, que é muito 
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bem focalizado, com 90% dos be-
neficiários entre os 40% mais po-
bres do país, e que considero muito 
mais efetivo como instrumento de 
redução de pobreza”, diz. Para ele, 
esse debate ainda omite que, ain-
da que se pretenda universal, não 
poderá escapar de restrições orça-
mentárias. “Façamos um exercício 
simples. Se tomarmos o benefício 
médio do Bolsa Família, de R$ 190 
por família, e o distribuirmos para 
todas as famílias brasileiras, estare-
mos transferindo R$ 38. Com esse 
valor, tiraremos poucas famílias da 
extrema pobreza.”

Para Botelho, o foco deve ser 
dar um reforço perene à estrutura 

de proteção social que já temos. 
“Poderíamos ampliar a inclusão 
no Cadastro Único em termos de 
faixa de renda, para quando neces-
sitassem dessa rede. E fortalecer o 
Bolsa Família, para lidar com mais 
gente no nível da extrema pobre-
za, reajustando a transferência dos 
atuais R$ 89 mensais para R$ 150, 
valor mais próximo do padrão in-
ternacional, de US$ 1,90 por dia”, 
diz. Na outra mão, defende que 
se poderia garantir mais recursos 
promovendo a reforma de benefí-
cios assistenciais menos efetivos, 
como o abono salarial. “É um pro-
grama que acentua a desigualdade 
ao invés de combatê-la, mas cuja 

alteração é politicamente difícil”, 
admite, lembrando que a última 
tentativa de eliminá-lo, na reforma 
da Previdência, foi uma entre vá-
rias malsucedidas.

Prudência e foco
No curto prazo, a diretriz defendi-
da pelos economistas ouvidos pela 
Conjuntura é investir na saúde 
e manutenção das pessoas e em-
presas, mas limitar ao máximo os 
gastos extraordinários dentro de 
2020. “Ainda que em termos de 
crescimento econômico e dinâmi-
ca da dívida isso não seja viável, 
temos condições de demarcar essa 
despesa”, afirma Braulio Borges, 
pesquisador associado do FGV 
IBRE. Em apresentação à Comis-
são Externa de Ações Contra o 
Coronavírus da Câmara dos Depu-
tados, a ex-secretária do Tesouro, 
Ana Paula Vescovi, economista-
chefe do Banco Santander ressal-
tou a importância de se segregar 
orçamentos recorrentes e extraor-
dinários, com o estabelecimento do 
Orçamento de Guerra – que, entre 
outros, dispensa o governo de cum-
prir a regra de ouro e permite ao 
Banco Central a compra de títulos 
no mercado secundário. “Mas, in-
dependentemente de estarem se-
parados, não podemos esquecer 
que serão financiados pela dívida 
pública, e que o custo de demissão 
desta aumentou no primeiro qua-
drimestre”, afirmou, mencionan-
do o enxugamento de liquidez de  
R$ 240 bilhões verificados até 
maio. “Se a percepção de risco 
cresce, a dificuldade fica maior.”

No mesmo evento, Ilan Goldfa-
jn, ex-presidente do BC, alertou 
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que não há soluções fáceis de fi-
nanciamento. “Nossa capacidade 
de sustentar um juro menor para 
a economia depende de como va-
mos tratar a crise neste momento, 
e como vamos tratá-la na saída”, 
disse. “Voluntarismos não resol-
vem os problemas, porque sinais 
de mercado aparecem. Temos que 
resolver a questão fiscal, e olhar a 
questão monetária junto com a fis-
cal, dentro da realidade”, afirmou. 
A mensagem é consonante com a 
de José Julio Senna, coordenador 
do Centro de Estudos Monetários 
do FGV IBRE. Em análise produ-
zida para o Boletim Macro IBRE 
de maio, Senna condenou a ideia 
de levar o juro a zero, alçada por 
uma ala de economistas defensores 
de um afrouxamento monetário 
quantitativo (QE) no Brasil. “Na 
hipótese de se optar por algo auda-
cioso, e o resultado for desastroso, 

a sociedade poderá arcar com um 
custo elevado, envolvendo perda 
de credibilidade das autoridades 
monetárias”, escreveu. 

Para sinalizar o compromisso do 
Brasil em estabilizar sua dívida no 
pós-pandemia e evitar uma dete-
rioração do cenário que complique 
a retomada, Ana Paula também 
defendeu a manutenção do teto 
de gastos, com medidas discipli-
nares como a do congelamento da 
folha de salários do setor público 
e a manutenção do valor real do 
salário mínimo. “Se não criarmos 
novas despesas permanentes, po-
demos mantê-lo até 2022”, afir-
mou, ressaltando a importância da 
retomada de agenda de reformas 
assim que possível. Em webinar 
promovido pela FGV EPGE, Aloi-
sio Araujo, professor dessa escola e 
assessor do ministro Paulo Guedes, 
demonstrou otimismo com essa re-

tomada. “Há medidas que são in-
centivadas pela pandemia, mas que 
são estruturantes, que devem sair”, 
afirmou, citando a tramitação da 
reforma emergencial da lei de fa-
lências – “essencial, pois o Estado 
não pode assumir todos os passivos 
e salvar todas as empresas que so-
frerão” –, a lei de saneamento e a 
reforma tributária. 

No caso desta última, no início 
de junho parlamentares sinalizaram 
a intenção de retomar as discussões 
por videoconferência, na intenção 
de negociar uma harmonização en-
tre as propostas que tramitam na 
Câmara e no Senado. Borges, de-
fensor da PEC 45, da Câmara, con-
sidera que há chances de esse tema 
avançar. “O grande impeditivo de 
uma reforma tributária era a ques-
tão federativa, que hoje está mais 
amadurecida”, afirma. Quanto ao 
impacto que essa mudança impli-

Fonte: FGV IBRE. 
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caria a setores fortemente afetados 
pela crise sanitária como o de ser-
viços, Borges considera que a ques-
tão poderia ser equacionada com a 
adoção de mais de uma alíquota. 
“Isso ocorreu na reforma tributá-
ria da Índia, em 2017. Organizou-
se a tributação indireta gerando 
cerca de cinco alíquotas, quando 
na proposta original era uma.” Ga-
briel Leal de Barros, economista do 
BTG Pactual, ex-pesquisador do 
FGV IBRE, é menos otimista nessa 
questão. “Apesar de considerar a 
proposta da Câmara a melhor em 
termos de impacto na produtivida-
de e no ambiente de negócios, não 
considero que teremos fôlego para 
mudanças constitucionais desse 
porte. Pode ser que acabemos leva-
dos a uma solução infraconstitucio-
nal, com um IVA federal unifican-
do PIS e Cofins, e tornando o IPI 
seletivo”, afirma. No que ambos os 
economistas concordam é na pres-
são que a crise sanitária promove 

para uma mudança na tributação 
de lucros, dividendos e renda. “No 
caso de lucros e dividendos, pode-
se avançar em um projeto junto à 
redução de tributação na fonte”, 
diz Barros. Para manter a carga 
neutra, entretanto, ele vê como 
risco a aprovação da prorrogação 
da desoneração da folha instituída 
no governo Dilma, presente na MP 
936. “Se passar no Senado, fecha-
rá as portas para outros programas 
de desoneração mais eficientes”, 
diz. No caso do imposto de ren-
da para pessoa física, Barros con-
sidera a possibilidade de se criar 
uma alíquota adicional superior à 
máxima atual, de 27,5%, na casa 
dos 35%. “Mas não podemos cair 
no risco de abraçar essa agenda e 
abandonar a tarefa pelo lado dos 
gastos. Também é preciso cuidar 
da PEC emergencial, para reduzir 
o avanço do gasto no curto prazo, 
e a administrativa, de fundamental 
importância para o cumprimento 

do teto de gastos até 2026, quando 
deve ser revisado”, diz. 

Sem liderança
Para tornar essa agenda realidade, 
entretanto, o país ainda terá que 
contar com um freio na crise políti-
ca, que segue em escalada. Protago-
nista de diversos episódios contro-
versos desde o início da pandemia 
no país – que vão do desestímulo 
ao isolamento, enfrentamento com 
ministros e governadores e apoio a 
manifestações contra a democracia 
– o presidente tem gerado instabi-
lidade e dúvidas quanto às prio-
ridades de seu governo. “É quase 
impossível pensar no governo Bol-
sonaro ordinariamente. Cada dia 
há uma crise gerada. É difícil iden-
tificar uma base clara de policy”, 
avalia o cientista político Jairo Ni-
colau, professor do FGV CPDOC. 
“O presidente precisa que a eco-
nomia se recupere, para que tenha 

Fonte: FGV IBRE. 
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chances de reeleição em 2022. Mas 
seu compromisso substantivo, nes-
te momento, é com ele e seu grupo 
familiar”, afirma Fernando Limon-
gi, professor da FGV EESP.

 Em webinar promovido no fi-
nal de maio pela Instituição Fiscal 
Independente do Senado (IFI), o 
IDP e a FGV, o senador Tasso Je-
reissati (PSDB/CE) sinalizou preo-
cupação com a atuação do Execu-
tivo em duas frentes. A primeira, 
ao observar “sinais absolutamente 
trocados” de parte do governo em 
relação à agenda da área econômica 
pré-pandemia, como o anúncio, no 
final de abril, do Plano Pró-Brasil, 
coordenado pelo ministro da Casa 
Civil general Braga Netto, envol-
vendo os ministérios de Desenvol-
vimento Regional e Infraestrutura, 
com orçamento inicial de R$ 30 
bilhões, vindos do Tesouro. A se-
gunda, reiterando a falta de coorde-
nação entre Executivo e Congresso. 
“Há uma ausência inexplicável, e 
acabamos ficando sem rumo”, afir-
mou, apontando que, na ausência 
de pulso do governo, sobram estí-
mulos ao Legislativo para defender 
medidas generosas para o seu elei-
torado, especialmente num cenário 
de crise sem precedentes. 

 Além do risco fiscal que isso im-
plica – como as dezenas de iniciativas 
relacionadas à ampliação/postergação 
do auxílio emergencial que se acu-
mularam no Congresso –, Fernando 
Veloso, pesquisador do FGV IBRE, 
destaca a ameaça que vários projetos 
podem representar ao ambiente de 
negócios no país, como nas propostas 
de congelamento de preços e de tabe-
lamento de juros de cartão de crédito 
e de cheque especial. “São projetos 
que alteram pontos fundamentais 

Fonte: Contas Nacionais/BCB, em 26/05/2020.
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do equilíbrio de mercado. Modifica-
ções profundas que podem ser feitas 
em votações por acesso remoto, que 
impede a discussão mais detalhada 
de temas complexos”, afirma, indi-
cando que certas iniciativas, ainda 
que bem-intencionadas na atenção 
às demandas da sociedade, podem 
trazer consequências negativas para 
o futuro. “São questões que não po-
dem ser levantadas de forma pouco 
pensada, sob o pretexto da pande-
mia, sem análises mais cuidadosas”, 
diz. Em entrevista online dada ao jor-
nal Valor Econômico, Veloso citou o 
exemplo dos projetos que interferem 
em contratos de crédito, locação de 
imóveis, envolvendo partes privadas. 
“Em temas como esses, o ideal é que 
qualquer acordo seja feito entre as 
partes. Quando o Congresso ou o Ju-
diciário tentam definir, podem gerar 
insegurança, afetando negativamente 
os investimentos.”

 Da mesma forma que o cientis-
ta político Fernando Abrucio (pág. 
28), Carlos Pereira, professor da 
FGV Ebape, vê poucas chances de a 

coalizão formada pelo presidente em 
torno do chamado novo Centrão, a 
quem tem distribuído cargos abaixo 
do primeiro escalão, colabore para 
um maior alinhamento entre Execu-
tivo e Congresso em prol da retoma-
da da agenda de reformas. “Essa não 
é uma coalizão para governar, mas 
para não morrer. Tal qual na reforma 
da Previdência, avanços não deverão 
depender do empenho do presidente, 
mas de consenso no Legislativo. Res-
ta saber se este ainda existirá”, diz, 
lembrando ainda que a proximidade 
das eleições municipais pode alterar 
a disposição de vários desses atores. 
Na avaliação de Pereira, a aliança 
feita tardiamente pelo presidente, ao 
contrário, poderá conturbar ainda 
mais o ambiente. “Podemos ter um 
segundo semestre de encaminha-
mento da crise da pandemia, mas de 
abertura de uma crise política ainda 
maior. Quanto mais frágil o presi-
dente fica, mais a conta desse apoio 
sobe”, aponta, ressaltando algumas 
das frentes potencialmente vulnerá-
veis para o mandatário. “Quanto 

maior o número de mortes, ficará 
mais difícil para o governo federal 
transferir a reponsabilidade para a 
conta de outros atores. Existem os 
inquéritos envolvendo o presidente 
e sua família. Além disso, o jogo de 
antagonismo contra o PT que benefi-
ciou Bolsonaro já não existe. Outros 
atores, como os governadores, ga-
nharam proeminência, e ele não po-
derá mais contar com a polarização 
que o beneficiou anteriormente.”

 Veloso reforça a importância de 
evitar essa turbulência em um cenário 
suficientemente complicado pela crise 
sanitária. “O Indicador de Incerteza 
da Economia do FGV IBRE é dividi-
do entre incerteza econômica e polí-
tica, e observamos que na pandemia 
ambos os índices aumentaram mui-
to”, diz. “Uma retomada dependerá 
de coordenação entre os poderes em 
torno de uma pauta mínima de ajuste 
fiscal e reformas já no período pós-
pandemia. Sem isso, teremos menos 
investimento e geração de trabalho 
formal, prejudicando a recuperação 
econômica”, conclui.    

Fontes: Economic Policy Uncertainty Project e FGV IBRE. 
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Os pacotes de estímulos para o en-
frentamento da Covid-19 incluem 
medidas para pessoas e empresas. 
Consideradas essenciais, as indús-
trias de infraestrutura têm sido des-
tinatárias de leis e regulamentos, de 
modo a assegurar condições para 
prestação continuada dos serviços.  

No setor elétrico, as medidas para 
beneficiar pessoas incluem um maior 
alcance do programa de baixa renda 
e a suspensão do corte por inadim-
plemento. Consumidores enquadra-
dos como baixa renda já tinham 
acesso ao programa Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE). Em 2019, o 
conjunto de consumidores beneficia-
dos era de cerca de 9,5 milhões em 
um universo de pouco mais de 70 mi-
lhões de unidades consumidoras. Na 
versão original, usuários alcançados 
pela TSEE contavam com descontos 
tarifários – decrescentes – até o con-
sumo limite de 220kWh mês. Na cri-
se da Covid-19, a Medida Provisória 
950/2020 não apenas cria espaço 
para um aumento dos beneficiários, 
mas garante uma franquia de consu-
mo gratuito até 220kWh. Ademais, 
a expectativa é de que o programa 
quase dobre o número de atendidos 
na TSEE. Parte desse aumento ex-

veis – ainda que de modo passivo 
– respondem pela contratação de 
energia elétrica para atender às ne-
cessidades de mercados para cerca 
de 70% dos usuários. Em países que 
já aprofundaram na trajetória de li-
beralização, nos quais os consumi-
dores podem contratar diretamente 
eletricidade no mercado, um maior 
número de consumidores consegue 
acessar os preços menores, asso-
ciados a uma demanda decrescente 
por energia. Essa é a experiência 
dos consumidores em Portugal. Os 
menores preços no mercado ibéri-
co de eletricidade (o Mibel) já são 
parcialmente transmitidos aos usu-
ários, dentro de certas bandas. 

A contratação regulada no Bra-
sil, em consequência do longo pra-
zo de vigência dos contratos entre 
distribuidoras e geradoras, não 
permite que consumidores se be-
neficiem de preços menores. Mais 
ainda: mesmo que percebam cerca 
de 20% da receita anual da ordem 
de R$ 250 bilhões, a tensão resul-
tante do aumento da inadimplência 
é imediatamente percebida pelas 
companhias de distribuição, arre-
cadadoras e repassadoras na cadeia 
de valor do setor.  

“Conta Covid”: remédio amargo

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI

Edson Gonçalves
Pesquisador do FGV CERI, doutor pela FGV EPGE

pressivo de custos com o programa 
é oriundo do Tesouro; contudo, à se-
melhança do que acontece com o au-
xílio emergencial (Corona voucher), 
o crescimento dos beneficiados foi 
maior que o antecipado. 

Uma segunda medida destinada a 
alívio de consumidores residenciais 
foi tomada pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica. Em 24 de mar-
ço, o regulador suspendeu corte por 
inadimplemento para consumidores 
residenciais por um período de 90 
dias. A medida é alinhada com a 
prática internacional, a exemplo dos 
Estados Unidos, diversas economias 
europeias e mesmo sul-americanas 
(Chile, Argentina, Colômbia etc.). 
Adicionalmente, diversos desses paí-
ses já estabeleceram diferimento dos 
pagamentos das faturas após esse 
período e, em alguns casos, com ta-
xas de juros baixas ou mesmo nulas. 
No Brasil, esse segundo tema ainda 
não foi tratado.

Os efeitos das medidas para ga-
rantir acesso das famílias obvia-
mente impactam negativamente o 
faturamento das empresas. E, consi-
derando o arcabouço vigente, para 
as distribuidoras não apenas pres-
tam serviços de rede; são responsá-
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A “Conta Covid” como um 
pacote de alívio de capital
Em 18 de maio de 2020, foi publi-
cado o Decreto no 10.350. Esse dis-
positivo era esperado, pois a Medi-
da Provisória (MP) 950/20 já havia 
autorizado operação financeira para 
auxílio de liquidez. O pleito do setor 
era, portanto, uma solução inspira-
da na Conta ACR, solução de finan-
ciamento adotada em 2013/2014, 
para que as companhias enfrentas-
sem aumento de custos e exposição 
contratual (shortage) em conse-
quência da MP 579/12 e mudanças 
nas condições operativas do sistema 
elétrico. O objetivo à época era não 
transmitir imediatamente ao consu-
midor o aumento real das tarifas. 
No total, foram três operações de 
financiamento, por meio de emprés-
timo sindicalizado off Balance Sheet, 
lastreadas pelo aumento futuro das 
tarifas. E a conta veio. E foi pesada, 
revertendo por completo a almejada 
redução de tarifas e preços de ele-
tricidade que conferiria aumento de 
competitividade para a economia e 
affordability para o consumidor. 

A despeito da inegável necessida-
de de se buscar uma resposta rápida 
frente aos impactos da crise no se-
tor elétrico e em outras indústrias, 
é importante refletir sobre (políti-
cas) alternativas que poderiam ser 
adotadas, seus custos e benefícios. 
Fundamental trazer ao debate uma 
lógica de eficiência econômica que 
vem sendo recorrentemente despre-
zada no Brasil, particularmente em 
situações de crise no setor.

Programas de auxílio financeiro 
por conta de crises e/ou desastres, 
naturais ou financeiros, são conheci-
dos na história econômica. De modo 
similar à conta ACR, a “Conta Co-

vid” fornece recursos para cobertura 
do gap de liquidez dos agentes. Há 
diferenças, contudo. Ao contrário 
daquela, em que o objetivo do em-
préstimo era diferir custos com con-
sumo de energia elétrica a preços 
majorados, a Conta Covid consis-
te em operação de alívio de capital 
para enfrentar perda de receita por 
retração de mercado e aumento da 
inadimplência – ambos enormemen-
te afetados pela pandemia. 

Um primeiro ponto de atenção 
relaciona-se à magnitude do aporte 
financeiro e à possibilidade, real, de 
utilização de recursos para além de 
um nível eficiente. Observam-se redu-
ções no consumo de eletricidade em 
todos os países, independentemente 
da maneira como os mercados são 
organizados. A questão principal, no 
entanto, é segregar o que é de fato 
relacionado às reorganizações im-
postas pelo momento (fechamento de 
comércios e indústrias e trabalho via 
“home office”) de parâmetros que or-
dinariamente impactam a carga – no 
caso de nosso país, especificamente, a 

sazonalidade e mudanças de tempe-
ratura. O percurso do verão para o 
outono provoca normalmente redu-
ção de consumo de eletricidade. 

Estimar os impactos da pandemia 
é tarefa não trivial; contudo, um mí-
nimo exercício de simulação deve ser 
realizado de modo a não impor ao 
consumidor do mercado regulado 
uma conta relacionada a uma energia 
que nunca será de fato utilizada. Ou 
mesmo a ineficiências preexistentes. 
A Aneel explicita essa preocupação 
como elemento norteador das análi-
ses e pleitos de reequilíbrio que virão 
em documento recente (Nota técnica 
01/GMSE Aneel). 

Esta característica dos pacotes 
brasileiros do setor elétrico também 
chama a atenção – não importando 
que segmento da cadeia será mais ou 
menos beneficiado, a conta sempre 
recai no consumidor do mercado re-
gulado, em particular na parcela de 
adimplentes de classe média, grupo 
difuso e, portanto, com pouca influ-
ência nas decisões tomadas. 

Outra característica de nossos pa-
cotes de alívio de capital direciona-
dos ao setor elétrico é a ausência de 
qualquer semelhança com iniciativas 
e/ou experiências já ocorridas em 
outros países (mesmo em outras in-
dústrias) e a falta de clareza quanto 
aos tradeoffs econômicos.

 Para além do montante monetá-
rio a ser ofertado e de sua relação 
com o problema que se pretende 
endereçar, o desenho adequado dos 
incentivos é essencial. Este foi o 
caso da solução apresentada e im-
plementada pelos parlamentares 
americanos na crise dos subprimes. 
O Dodd-Frank Act impôs condições 
para os aportes de capital, realizados 
com dinheiro do contribuinte norte-
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americano, de modo a evitar com-
portamentos oportunistas por parte 
das companhias contempladas (o 
chamado moral hazard). Estabelece 
ainda obrigações e práticas de ges-
tão de riscos que eram solenemente 
ignoradas antes da crise. Adicional-
mente, o programa de apoio, conhe-
cido como TARP (Toxic Assets Re-
lief Program), continha regras claras 
quanto ao processo de recuperação 
dos aportes aplicados.   

Em geral, nossos “pacotes” fa-
lham em endereçar adequadamente 
incentivos econômicos (a despeito de 
serem intervenções agudas no dia a 
dia das empresas). Ademais, a recupe-
ração do dinheiro aplicado não existe 
– basta deixar que o consumidor pa-
gue a conta. Tal como nos planos de 
combate à inflação de outrora, falta 
racionalidade econômica. Sabemos 
que no final do dia só há dois paga-
dores – o consumidor e o contribuin-
te. Mas cabe lembrar que o resultado 
das escolhas de política não é neutro, 
podendo impor maior ou menor cus-
to ao usuário de eletricidade. 

Alocação de custos entre 
contribuinte e consumidor 
na crise da Covid
A década de 90 promoveu reformas, 
abrindo espaço para privatizações, re-
gulação independente e liberalização 
no Brasil. Ao longo de três décadas, o 
modelo de concessões do setor elétri-
co se mostrou capaz de atrair capitais 
e assegurar expansão dessa indús-
tria que está no centro da transição 
energética. Mas esse modelo acabou 
gerando uma armadilha. Como os 
serviços são (quase) universalizados, 
abriu-se espaço para empilhar custos 
de políticas distributivas como: bene-

fícios para usuários de baixa renda, 
irrigantes, aquicultores, consumido-
res e empresas localizados em regiões 
remotas, mesmo com produção de 
eletricidade por combustíveis fósseis, 
companhias de saneamento, gerado-
res de fontes renováveis etc. A conta 
não termina aí: há custos de compar-
tilhamento de infraestrutura, como 
ilustram os casos de cobrança de uso 
pela faixa de domínio em rodovias, 
instituídas por estados e municípios 
e mesmo em algumas rodovias fede-
rais, para a implantação e prestação 
dos serviços de energia elétrica. 

E por mais que se saiba e se ten-
te impor racionalidade, reduzindo 
subsídios, o mecanismo de autofi-
nanciabilidade que está na base de 
funcionamento desse setor – receita 
auferida pela cobrança aos usuários 
deve ser suficiente para cobrir custos 
eficientes de prestação de serviços – 
se tornou fonte irresistível de arre-
cadação de receitas e financiamento 
de políticas distributivas. Encargos 
e tributos correspondem a cerca de 
40% da receita das distribuidoras 

(NT 01/2020, GMSE/Aneel). No es-
tado do Rio de Janeiro, a alíquota de 
ICMS chega a 30%.  

O governo federal não conseguiu 
resistir à tentação de impor novamen-
te mais custos ao consumidor de eletri-
cidade na crise da pandemia – seja ele 
residencial, comercial ou industrial. 
Quando se enfileiraram as centenas 
de pleitos – literalmente – dos dife-
rentes segmentos da atividade econô-
mica, as medidas para o setor elétrico 
buscaram inspiração em solução para 
a crise anterior, ainda que o diagnós-
tico seja distinto. Não se recorreu a 
acordos ou leilões de sobras adotados 
na crise do racionamento ou possibi-
lidades de extensão de contratos. De 
positivo, em decisão recente a Aneel 
incentiva acordos entre usuários co-
merciais e industriais e distribuidoras 
para flexibilizar condições de paga-
mento dos serviços de rede. 

Entre os remédios produzidos nas 
centenas de dispositivos legais e re-
gulatórios que integram o pacote de 
estímulos, a conta Covid vai com-
pensar a cadeia do setor, inclusive 
cobrindo custos de energia elétrica 
que está contratada, ainda que parte 
dela não venha a ser nem produzida, 
nem transportada e nem distribuída. 
Por certo que os serviços de eletrici-
dade são essenciais, mas raríssimos 
são os investidores e empresas que 
poderão contar com tratamento aná-
logo. Esse apenas foi possível porque 
desloca custos para o consumidor 
futuro. E gera arrecadação tributá-
ria no meio do caminho. Mas com 
evidente prejuízo para a capacidade 
de pagamento do usuário, competiti-
vidade do país e recuperação da eco-
nomia. Urge prestar mais atenção 
aos tradeoffs subjacentes à alocação 
de custos, riscos e benefícios.  

Ao longo de três décadas, 
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A indústria mundial de petróleo, 
tal como outros setores de ativida-
de econômica, já sofre os efeitos da 
pandemia da Covid-19. Em parti-
cular, as fontes de incerteza têm se 
ampliado e contribuem para expli-
car a expressiva queda da demanda 
e dos preços desde o início do ano, 
incluindo o episódio de preços nega-
tivos, em 20 de abril, para o petróleo 
tipo WTI (gráfico 1).1

Cabe observar, contudo, que as 
extremas condições da crise da Co-
vid-19 deixaram ainda mais eviden-
te o traço estrutural do mercado de 
petróleo nos dias de hoje: excesso de 
oferta e aumento da concorrência, 
com disputas por market share por 
parte dos produtores.

É muito difícil prever a evolução 
futura, mas é claro que, nas condi-
ções de contorno presentes, o nível 
de preços penaliza os planos de inves-
timento de todas as companhias de 
petróleo e, em particular, aquelas que 
operam em áreas de produção com 
estrutura de custos mais elevada. 

Os resultados trimestrais negati-
vos das empresas petrolíferas já re-
tratam esse panorama.2 Não obstan-

te o elevadíssimo grau de incerteza, 
as lições de situações semelhantes 
são úteis de serem relembradas. 

As últimas quedas acentuadas 
de preços do petróleo, observadas 
especialmente desde 2014, têm sus-
citado os seguintes efeitos forte-
mente interdependentes: i) revisão 
dos planos estratégicos das com-
panhias petrolíferas; ii) medidas 
gerais de redução de custos ope-
racionais (opex); iii) forte redução 
do capex e, em especial, os portfó-
lios de investimento nas atividades 
de exploração, desenvolvimento 
e produção; iv) ondas de fusões 
e aquisições (como por exemplo, 
após a queda de 2014, a compra 
da BG pela Shell).

Além disso, no contexto deno-
minado de “transição energética”, 
o horizonte de longo prazo tende a 
se tornar mais curto e, por tal ra-
zão, muitas companhias de petróleo 
já buscam outras oportunidades de 
negócio no setor de energia, notada-
mente com investimentos em ener-
gias renováveis, ora como alternati-
va ao petróleo, ora como hedge de 
investimentos alternativos.

Petróleo: perspectivas e condições 
para os investimentos

Fernanda Delgado

Professora e coordenadora de pesquisa  

da  FGV Energia

Helder Queiroz Pinto Jr.

Professor do IE/UFRJ e coordenador do  

Grupo de Economia da Energia
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substanciais revisões de premissas 
e projeções.

Nesta perspectiva cabe exami-
nar qual será o impacto esperado 
das novas condições de contorno 
da economia mundial e da indús-
tria mundial de petróleo sobre a 
evolução das fronteiras de explora-
ção e de produção de custos eleva-
dos (Brasil e EUA), pois tendem a 
ser as mais penalizadas, em maté-
ria de rentabilidade, com a queda 
dos preços. 

No caso brasileiro, é importante 
notar que do ponto de vista dos fun-
damentos setoriais, as perspectivas 
são favoráveis, dados: i) o volume de 
recursos descobertos; ii) o domínio e 
a excelência tecnológica para operar 
em novas fronteiras de exploração 
tal como as águas ultraprofundas 
do pré-sal; iii) a escala de produção 
e tamanho do mercado doméstico e 
iv) a disponibilidade de recursos hu-
manos qualificados.

Estes fatores se traduzem em 
importantes vantagens comparati-

A conjugação dos fatores destaca-
dos acima tende a tornar o ambien-
te da indústria mundial de petróleo 
cada vez mais competitivo e seletivo, 
em especial no que tange aos investi-
mentos ditos greenfield.

Como se sabe, o Brasil possui 
um volume relevante de recursos 
descobertos a serem desenvolvidos 
e os campos do pré-sal têm reve-
lado alta produtividade e já é um 
exportador relevante no mercado 
internacional (gráfico 2). A ex-
pectativa de incremento de oferta 
no longo prazo, destacado em di-
ferentes estudos e cenários, como, 
por exemplo, o último Energy Ou-
tlook da Agência Internacional de 
Energia, divulgado em novembro 
de 2019, colocava o Brasil como 
o segundo país a dar maior contri-
buição para a oferta adicional de 
petróleo a ser produzido até o ho-
rizonte 2040, ficando atrás apenas 
da produção não convencional dos 
EUA. Evidentemente que tais ce-
nários serão objeto, doravante, de 

vas e competitivas para o segmento 
upstream da indústria brasileira de 
petróleo. As condições de financia-
mento, dado o contexto de juros 
significativamente mais baixos nos 
mercados internacional e doméstico, 
também contribuem para a amplia-

Gráfico 1 Preços WTI e Brent
2020

Fonte: https://br.investing.com/.
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ção dos investimentos, uma vez que 
o Brasil conta, como já dito, com 
grandes recursos descobertos de hi-
drocarbonetos a desenvolver.

Entretanto, a qualidade dos mar-
cos legal e regulatório será funda-
mental para garantir que a condição 
geológica excepcional do pré-sal 
possa atrair, de fato, o volume de in-
vestimentos necessários ao seu desen-
volvimento. Para tal, é indispensável 
e, talvez ainda mais crucial, que o 
ambiente político e macroeconômico 
ofereça um mínimo de confiança para 
a retomada dos investimentos. É im-
portante destacar que a instabilidade 
cambial pode anular, por exemplo, 
os efeitos que seriam esperados da 
redução de juros, freando o ritmo de 
investimentos e não potencializando 
os fundamentos setoriais.

Após o rebaixamento do risco 
Brasil por agências de investimen-
tos internacional em maio de 2020, 
colocando o país em uma posição 
ainda mais vulnerável em relação 

à atração de capital externo, res-
ta, mais do que nunca, o exercício 
de readequações dos regramentos 
regulatórios, das reformas institu-
cionais necessárias e da redução do 
fatídico risco Brasil, que nos asso-
cia ao atraso e à ineficiência. Com 
isso, parece interessante que sejam 
discutidos tópicos estruturais para 
além dos emergenciais, como a ma-
nutenção ou extinção do contrato 
de partilha em licitações de áreas 
futuras, a revisão dos valores de bô-
nus de assinatura e dos valores de 
excedentes em óleo, assim como os 
valores dos ressarcimentos à Petro-
bras pelas áreas de pré-sal, a efetiva 
redução de royalties para campos 
maduros, assim como as obrigações 
contratuais de mínimos de conteú-
do local.

Em um horizonte de aproveita-
mento econômico das reservas cada 
vez mais curto, decorrente do movi-
mento de transição energética, e em 
um ambiente cada vez mais com-

petitivo na indústria mundial de 
petróleo, o país não pode se dar ao 
luxo de fechar esta janela de opor-
tunidade com diretrizes de política 
equivocadas e  marcadas por cres-
cente instabilidade. 

1O petróleo a contango (quando preços futu-
ros são mais baixos que os preços spot) levou 
a uma liquidação de contratos para evitar a en-
trega física do barril uma vez que não há espa-
ço para armazenagem. Grosso modo, significa 
que fornecedores estão sendo pagos para ficar 
com o produto. 
Dessa forma, a liquidação dos contratos no 
campo negativo estava restrita aos de venci-
mento em maio. Trata-se de uma influência 
direta da capacidade limite de armazenagem 
atingida pelo mercado norte-americano. Às 
16h de 20 de abril, pela NYMEX, o contra-
to do WTI para maio estava a – (negativos)  
US$ 54 o barril; os contratos spot a US$ 21-
22. O barril do tipo Brent era negociado para 
junho a US$ 26.

2Ver, por exemplo, a matéria no jornal Valor 
Econômico, de 18/5/2020, de André Ramalho e 
Rodrigo Polito, “Petróleo barato dá a tônica de 
balanços”, https://valor.globo.com/empresas/
noticia/2020/05/18/petroleo-barato-da-toni-
ca-de-balancos.ghtml

Gráfico 2 Exportação de petróleo
(milhões de US$/mês)

Fonte: http://www.anp.gov.br/dados-estatisticos.
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A pandemia derrubou as expectati-

vas de recuperação do crescimento 

econômico em 2020 para as princi-

pais economias da América Latina. 

A pesquisa da Sondagem Econômica 

da América Latina elaborada pelo 

Instituto Brasileiro de Economia 

da Fundação Getulio Vargas (FGV 

IBRE) mostrou que o indicador de 

clima econômico havia melhorado 

entre outubro de 2019 e janeiro de 

2020, embora permanecesse numa 

zona desfavorável de avaliação, ex-

ceto para Colômbia e Paraguai.1 Na 

pesquisa de abril de 2020, todos os 

países registraram recuo no indica-

dor do clima econômico (ICE) e to-

dos ficam numa zona que indica fase 

recessiva nas economias. 

No Brasil, o ICE passou de 2,0 

pontos negativos para 60,9 pontos 

negativos que é o resultado do saldo 

de respostas favoráveis menos as res-

postas desfavoráveis. Não é surpre-

sa, portanto, que as projeções para o 

crescimento do produto interno bru-

to para 2020 realizadas pelos espe-

cialistas consultados pela Sondagem 

indiquem uma forte redução entre 

de obra qualificada e falta de com-

petitividade internacional. São obs-

táculos para a recuperação de um 

crescimento econômico sustentado, 

além do fato de que os países terão 

que lidar com a herança do aumen-

to dos déficits públicos necessário 

no período da pandemia. 

Gostaria de destacar um ponto 

relacionado à questão da competi-

tividade internacional, a partir de 

uma reflexão sobre o Brasil. É con-

sensual que a competitividade de-

pende da melhora da produtividade. 

No entanto, o acesso a mercados e 

o próprio aumento da produtivida-

de está relacionado a estratégias da 

política comercial. 

As condições internacionais onde 

os países irão buscar suas estratégias 

de recuperação encontram-se num 

momento de grandes incertezas. A 

tensão entre a China e os Estados 

Unidos tende a se acirrar. A China, 

da mesma forma que os Estados 

Unidos, tem sinalizado de forma 

clara que responde ao “American 

First” com “China First”. A eleição 

de um presidente do Partido Demo-

Pontos para uma agenda de 
comércio exterior

Lia Baker Valls Pereira

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

as previsões de dezembro de 2019 e 

abril/maio de 2020. 

O foco principal agora é como 

os países estão lidando com a ques-

tão da pandemia para minimizar a 

perda de vidas. No entanto, passa-

da a crise na saúde, surge um con-

junto variado de questões de como 

será a recuperação das economias. 

Observa-se que a região da Améri-

ca Latina já vinha passando por um 

período de lento crescimento, desde 

o término do boom dos preços das 

commodities, conforme salientado 

no último relatório semestral do 

Banco Mundial sobre a região da 

América Latina e Caribe. 

A Sondagem Econômica da Amé-

rica Latina faz uma sondagem espe-

cial duas vezes ao ano onde os espe-

cialistas respondem a partir de uma 

lista com 15 itens quais são as ques-

tões que consideram mais relevan-

tes como obstáculos ao crescimento 

econômico de seu país. Alguns pro-

blemas são comuns a quase todos 

os países ao longo dos anos como 

infraestrutura inadequada, forte de-

sigualdade de renda, falta de mão 
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sileiras e os Estados Unidos, 10,4%. 

A pauta de exportações para a Chi-

na é concentrada em commodities 

e com os Estados Unidos, mais di-

versificada. As duas pautas são rele-

vantes para a expansão do comércio 

externo do Brasil.

No final do ano haverá a reu-

nião do G-20. Na crise de 2008, o 

G-20 teve um papel importante na 

prevenção de uma onda de prote-

cionismo comercial. A China tem 

se posicionado como defensora 

do sistema multilateral, mas com 

ressalvas às atuais regras da Or-

ganização Mundial do Comércio 

(OMC). A costura de um consenso 

entre a União Europeia e a China 

junto com as outras grandes econo-

mias em desenvolvimento do G-20 

poderá destravar o sistema multila-

crata não irá mudar a identificação 

da China como ameaça à liderança 

tecnológica dos Estados Unidos. 

Poderão ocorrer novas formas de 

contenção do avanço da China. O 

presidente Obama, por exemplo, 

via no acordo Trans-Pacífico que 

reunia 12 países, entre eles o Japão, 

uma forma de isolar a expansão dos 

padrões tecnológicos da China na 

Ásia, e por consequência, no mun-

do. A guerra tecnológica, entretan-

to, vai continuar.

Primeiro ponto para a estraté-

gia brasileira: manter a neutralida-

de tanto quanto possível na guerra 

entre a China e os Estados Unidos 

apoiando esforços de fortalecimento 

do sistema multilateral. No primei-

ro quadrimestre, a China explicou 

31% do total das exportações bra-

teral, mesmo com resistências dos 

Estados Unidos. Não será a mesma 

OMC, talvez acordos plurilaterais 

(assinam só os que concordam) 

proliferem, mas manter o fórum 

de negociação com caráter multi-

lateral (num primeiro momento as 

negociações englobam todos) é im-

portante para países como o Brasil, 

com pequeno poder de barganha 

no comércio mundial. 

Segundo ponto, a estratégia bra-

sileira não deve partir de um cená-

rio onde a globalização da produção 

vai sofrer um retrocesso e voltar a 

um passado autárquico. Na pri-

meira metade do século XXI houve 

uma grande expansão do comércio 

liderado, em especial, pelo avanço 

da China e a criação das cadeias 

globais de valor. Esse movimento 

Projeções dos especialistas da Sondagem Econômica da América Latina  
para o crescimento do PIB em 2020

Fonte: WTO (2016).
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começou a arrefecer no início dos 

anos 2010 e a expansão das cadeias 

ocorreu regionalmente. A Covid-

19 trouxe de volta um debate que 

nunca ficou totalmente esquecido 

sobre o fortalecimento das cadeias 

ou setores nacionais. Após a Segun-

da Grande Guerra, a experiência 

europeia levou à defesa do protecio-

nismo agrícola associado à questão 

da segurança alimentar. A crise da 

pandemia mostrou que em alguns 

elos da cadeia de produtos e equi-

pamentos médicos, a fragmentação 

excessiva pode levar a uma depen-

dência que pode ameaçar a seguran-

ça da saúde. A justificativa é correta 

e parte de um cenário com possíveis 

novos episódios de pandemia. 

Observa-se, porém, que a estraté-

gia de nacionalizar cadeias não deve 

ser generalizada para todos os pro-

dutos de cada setor ou para todos 

os setores. Na área de equipamentos 

médicos, as inovações tecnológicas 

são constantes e seria um erro querer 

produzir todos os elos da cadeia. A 

experiência do Brasil com o mercado 

de reserva de informática nos anos de 

1980 falhou em criar uma indústria 

nacional e atrasou a incorporação de 

novas tecnologias no Brasil. Processo 

de substituição de importações eram 

possíveis de forma ampliada quando 

o ritmo da inovação tecnológica era 

mais lento.

Um retrocesso total da globa-

lização é pouco provável, pois 

requer também que as pessoas 

queiram mudar seus hábitos de 

consumo. Lembremos das deman-

das de consumo das populações da 

União Soviética quando começa-

ram a ter contato com os hábitos 

das economias europeias e dos Es-

tados Unidos. 

Terceiro ponto, a expansão do 

comércio tem que ser acompanhada 

de políticas que atenuem os efeitos 

de aumento da desigualdade, pois o 

comércio não é neutro. O programa 

de liberalização comercial proposto 

pelo atual governo está em compas-

so de espera, mas quando avançar 

é preciso incorporar essa dimensão, 

ausente do debate. 

Nos anos de 1980, a Comissão 

Econômica para a América Lati-

na (Cepal) fez uma avaliação dos 

modelos de substituição de impor-

tações e apontou as suas falhas. O 

protecionismo permanente havia 

propiciado a formação de fortes 

lobbies privados que se apodera-

ram do Estado. As políticas co-

merciais/industriais haviam ficado 

aprisionadas pelos interesses desses 

setores que impediam estratégias 

de melhoria da produtividade e da 

desigualdade de renda. A Cepal 

propunha “Transformação produ-

tiva com equidade” através do en-

foque do regionalismo aberto. Os 

países latinos deveriam promover 

acordos comerciais que ajudassem 

a explorar e criar suas vantagens 

comparativas para incrementar a 

sua competitividade no mundo. O 

regionalismo tinha que ser aberto, 

pois a transformação produtiva 

não era um projeto de autarquia, 

mas de elevar a competitividade 

dos países no mundo. Ao mesmo 

tempo, a Cepal reconhecia que o 

processo de substituição das im-

portações relegou o tema da desi-

gualdade para um segundo plano. 

Sair da armadilha da renda baixa 

ou média exigiria uma sociedade 

com menor grau de desigualdade. 

A criação de oportunidades através 

da melhoria dos serviços públicos 

em educação, saúde e saneamento 

era parte integrante do projeto. 

No início dos anos de 2020, o 

conceito de regionalismo aberto con-

tinua relevante para a região, apesar 

do fracasso dos processos de integra-

ção, em especial, do Mercosul. Do 

nosso ponto de vista, o regionalismo 

e o multilateralismo devem continu-

ar como as principais diretrizes da 

política comercial brasileira. A pan-

demia não mudou essa conclusão, 

apenas reforçou que, sem coopera-

ção e com desigualdade elevada, os 

efeitos negativos se ampliam. 

1A Sondagem Econômica da América Latina é 
divulgada trimestralmente e está disponível 
no Portal do IBRE.

A experiência do Brasil 

com o mercado de reserva 

de informática nos anos de 

1980 falhou em criar uma 

indústria nacional e atrasou 

a incorporação de novas 

tecnologias no Brasil
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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 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

Mar. 119,352 214,415 219,892 192,498 168,417 143,515 195,118 194,659 204,878

Abr. 120,834 214,524 223,280 195,620 168,521 144,037 196,323 200,286 156,572

*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 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

Mar. 1.171,373 713,189 1.527,526 676,489

Abr. 1.190,345 709,951 1.636,347 666,573

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 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

Mar. 232,751 221,187 230,033 202,822 400,496 240,624

Abr. 239,976 225,487 227,313 202,822 431,150 249,065

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 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

Mar. 755,252 764,276 829,919 844,960 784,338 771,908 780,662

Abr. 755,622 764,656 830,793 845,850 786,070 778,101 789,501

*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 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

Mar. 122,790 181,433 209,479 167,711 206,114 203,697

Abr. 126,449 181,597 212,651 168,664 210,342 205,540

*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 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

Mar. 170,383 89,722 182,655 146,496 141,501 185,718

Abr. 172,357 93,042 185,908 147,032 141,448 187,253

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

1431264 – Col. 5 1431265 – Col. 1 1431266  - Col. 1A 1431414 - Col. 1B 1431428 - Col. 2 1431429 - Col. 2A 1431433 - Col. 2B 1431439 - Col. 2C 1431444 - Col. 2D

2019 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

Mar. 596,222 555,632 549,839 620,400 757,881 1.018,569 1.116,506 426,161 250,365

Abr. 595,129 561,756 557,826 622,800 758,839 1.021,219 1.121,067 420,691 250,493

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

1431447 - Col.  2E 1431448 - Col. 2EA 1431455 - Col. 2EB 1431460 - Col. 2F 1431468 - Col. 2G 1431469 - Col. 2GA Descontinuada – Col. 2GB 1431477- Col. 2GC

2019 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

Mar. 116,447 220,307 55,892 296,666 471,890 538,931 - 385,711

Abr. 116,006 217,411 55,916 296,775 473,259 540,719 - 384,951
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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

1431582 - Col. 5 1431583 - Col. 5A 1431584 - Col. 5AA 1431592 - Col. 5AB 1431596 - Col. 5AC 1431600 - Col. 5B 1431604 - Col. 5C 1431623 - Col. 6 1431624 - Col. 6A

2019 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

Mar. 802,449 955,822 1.171,457 776,275 449,265 587,063 561,931 553,821 971,817

Abr. 795,210 950,154 1.162,942 775,559 448,715 587,063 553,840 542,616 972,466

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)

1431636 - Col. 6B 1431637 - Col. 6BA 1431641 - Col. 6BB 1431644 - Col. 6BC 1431650 - Col. 6BD 1431659 - Col. 7 1431660 - Col. 7A 1431663 - Col. 7B 1431678 - Col.7C

2019 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

Mar. 411,655 85,371 352,482 808,489 470,950 594,474 717,692 523,660 119,157

Abr. 401,846 85,515 353,229 752,807 470,213 596,549 717,692 525,708 119,199

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

1431537 - Col. 4 1431538 - Col. 4A 1431539 - Col. 4AA 1431543 - Col. 4AB 1431549 - Col. 4B 1431550 - Col. 4BA 1431563 - Col. 4BB Descontinuada - Col. 4BC 1431566 - Col. 4C

2019 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

Mar. 673,252 1.042,189 410,346 1.082,043 499,856 521,859 390,782 - 447,096

Abr. 675,623 1.046,733 410,633 1.087,218 500,899 523,161 390,453 - 448,715

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

1431479 - Col. 2GD 1431484 - Col. 2H 1431492 - Col. 3 1431493 - Col. 3A 1431515 - Col. 3B 1431525 - Col. 3C 1431534 - Col. 3E

2019 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

Mar. 321,946 835,126 228,936 209,846 210,392 343,817 607,809

Abr. 322,370 836,028 228,205 209,335 208,984 343,643 607,809
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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)

1439877 - Col. 8 1439878 - Col. 8A 1440004 - Col. 8B 1440062 - Col. 8C 1440095 - Col. 8D 1440140 - Col. 8E 1440178 - Col. 8F 1440211 - Col. 8G 1440228 - Col.8H

2019 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

Mar. 658,564 568,306 823,244 301,431 771,780 770,919 769,557 536,792 118,777

Abr. 659,635 576,598 828,287 299,713 774,184 759,503 762,494 538,352 118,917

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)

1444108 - Col. 9 1444109 - Col. 9A 1444241 - Col. 9B 1444298 - Col. 9C 1444331 - Col. 9D 1444376 - Col. 9E 1444413 - Col. 9F 1444447 - Col. 9G 1444466 - Col. 9H

2019 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

Mar. 555,174 528,199 694,117 202,520 625,682 811,920 472,297 688,219 109,185

Abr. 552,598 533,955 689,199 201,412 626,616 805,433 461,638 689,716 109,195

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

Período

Preço ao Consumidor - Total

Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Recife Salvador

1433720 - Col. 11 1433720 - Col. 12 1442021 - Col. 17 1437797 - Col. 18 1429061 - Col. 19

2019 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

Mar. 304,806 295,701 316,710 318,177 304,667

Abr. 304,327 293,588 317,566 318,160 304,175

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 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

Mar. 867,692 608,472 1.220,210 724,099 568,767 926,038

Abr. 867,555 608,250 1.220,210 724,870 570,086 926,038

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 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

Mar. 757,635 749,339 760,779 758,815 1.065,994 554,086

Abr. 760,392 751,977 763,663 761,513 1.065,994 558,377

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 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

Mar. 841,705 689,538 1.019,337 852,027 593,274 1.202,195 821,309 537,368 1.236,283 759,242 608,315 952,566

Abr. 843,241 692,125 1.019,337 852,861 594,521 1.202,195 822,414 539,098 1.236,283 761,682 612,563 952,566

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 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

Mar. 784,338 1.048,476 595,304 778,504 795,685 783,926 784,338

Abr. 786,070 1.048,476 598,181 779,540 797,487 786,066 786,070

Nota: O INCC médio e o Índice de Custo de Edificações são iguais, eles são publicados separadamente por questões contratuais antigas.



ÍNDICES ECONÔMICOS

J u n h o 2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  V I I 

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 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

Mar. 434,509 307,922 527,809 184,600 1.048,476 605,809 592,443 585,587

Abr. 434,564 307,746 529,244 184,320 1.048,476 605,809 592,443 585,587

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 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

Mar. 784,338 595,304 473,760 520,739 576,677 451,831 483,878 435,910 454,111 392,223

Abr. 786,070 598,181 476,636 524,186 577,740 451,024 489,348 438,547 455,101 397,281

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 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

Mar. 413,836 184,617 343,057 439,082 390,502 466,030 157,590 157,522

Abr. 416,381 188,969 346,216 440,566 394,706 466,543 155,666 158,015
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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 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

Mar. 561,806 682,479 864,819 506,024 1.110,904 452,761 533,275

Abr. 560,031 674,875 829,118 496,644 1.126,950 453,761 537,143

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 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

Mar. 320,060 351,120 321,688 239,613 314,753 311,072 266,123 308,976 624,652

Abr. 320,547 351,340 316,062 239,055 315,175 309,813 268,379 308,572 622,999
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 31/05/2020.
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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.

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

Mar. 764,276 1,64 1,75 7,01 771,908 1,24 1,69 6,81 844,960 2,33 2,17 8,78 784,338 0,26 0,97 4,23

Abr. 764,656 0,05 1,80 6,10 778,101 0,80 2,50 6,68 845,850 0,11 2,28 7,72 786,070 0,22 1,19 4,06
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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

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

Mar. 596,222 0,34 0,92 3,44 419,081 826,485 1074,724 5.479,32 0,18 0,54 3,31 5.348,49 0,07 0,53 3,30

Abr. 595,129 -0,18 0,74 2,60 419,013 824,433 1062,414 5.466,72 -0,23 0,31 2,46 5.331,91 -0,31 0,22 2,40
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Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

Índice de Confiança da Indústria (CNAE 2.0)²
Nível de Utilização 

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

Notas: Índices de preços - 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. Indicadores Industriais - Sondagem Industrial / FGV - 1De 2001 a 2016, média do ano.² Seguindo 
as melhores práticas estatísticas internacionais, a partir de novembro de 2015 a classificação setorial de empresas e produtos/serviços das sondagens empresariais produzidas pelo IBRE/FGV será atualizada para o sistema da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em sua versão 2.0.  Informamos que, a partir do mês de março e enquanto durar o período de isolamento social devido à pandemia da COVID-19, o DIEESE suspendeu a pesquisa do Índice de Custo 
de Vida na Cidade de São Paulo. Fontes: Fipe e Dieese (Índices de preços), FGV IBRE (Sondagem Industrial).

 – – – – –

 – – – – –

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

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

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

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

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

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

 111,5 111,4 113,4 108,7 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

 99,0 97,5 100,4 97,5 74,2

 62,4 58,2 68,6 58,6 56,5 

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

Mar. 528,970 0,10 0,50 3,22 - 533,65 518,50

Abr. 527,362 -0,30 0,19 2,61 - 544,34 556,25
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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).

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        

Ago. 1,54 -0,13 96,70 87,10 6,73 3,59 104,20 100,20

Set. 1,66 0,45 93,00 87,60 6,16 4,67 102,30 100,70

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

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

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,40 4,53 4,53 101,70 98,30

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,10 -0,20 3,41 101,70 102,40

Fev. 3,77 2,90 77,30 88,80 -2,77 2,42 88,00 96,80

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,20 -2,75 1,45 96,50 101,10

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,20

Maio 1,98 2,94 84,40 79,90 -1,76 0,43 104,10 102,30

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,20 -1,46 -0,09 102,50 102,30

Jul. 2,46 3,24 95,80 90,10 -1,08 -0,28 105,50 101,60

Ago. 2,33 3,02 98,20 89,20 -0,94 -0,48 104,20 100,40

Set. 1,76 2,57 90,70 86,90 -0,99 -0,75 100,90 99,30

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

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,60 -0,45 -0,71 102,00 101,80

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,00 0,01 0,01 106,80 103,20

2019        

Jan. -2,07 0,40 80,60 87,20 1,38 0,14 103,10 103,90

Fev. 0,06 0,44 79,10 87,60 -3,58 -0,11 79,80 87,80

Mar. -2,07 -0,13 81,00 86,60 -6,88 -0,95 83,60 87,00

Abr. -2,47 -1,10 83,40 87,00 -10,85 -2,66 73,60 78,30

Maio -0,41 0,05 90,90 86,90 -12,11 -4,15 86,70 85,20

Jun. -1,38 -0,71 85,80 86,40 -12,55 -5,39 87,50 87,30

Jul. -1,56 -1,28 93,40 86,20 -11,97 -6,24 96,30 92,50

Ago. -1,62 -1,61 96,20 87,20 -10,64 -6,40 102,30 98,60

Set. -1,30 -1,29 91,80 87,50 -9,76 -6,52 98,10 96,60

Out. -1,02 -1,25 97,00 88,40 -9,50 -7,36 98,90 94,40

Nov. -1,08 -1,28 88,00 87,00 -9,49 -8,27 92,40 92,10

Dez. -1,11 -1,11 76,90 86,10 -9,72 -9,72 93,90 90,70

2020        

Jan. -0,87 -1,02 79,90 87,20 -14,84 -11,08 87,80 88,50

Fev. -0,56 -1,20 78,90 87,80 -8,20 -10,45 80,10 88,20

Mar. -1,62 -1,00 78,00 79,80 -5,78 -9,52 83,20 86,80



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

CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base Fixa Com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

Mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo Semi 

e Não Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa Com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa Sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

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

2003 0,09 – 80,34 80,41 94,03 73,23 120,78 86,80 65,18 79,18 58,34 86,15 59,34 81,02

2004 8,59 – 87,24 86,94 96,91 84,80 131,85 89,10 68,66 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,46 95,28 84,39 130,26 90,10 73,38 87,36 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,67 97,98 85,63 130,75 91,70 78,72 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,89 104,59 101,26 132,82 94,37 82,72 90,08 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,58 107,66 109,57 128,04 94,84 82,78 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,72 88,99 79,55 119,74 94,06 88,69 92,97 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,88 105,93 124,81 94,84 99,06 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,50 105,93 105,10 95,36 98,62 98,52 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,80 99,94 100,26 99,91 100,02 99,80 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,74 100,13 104,11 100,24 106,62 98,11 99,42 112,20 100,39 104,42 102,05

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

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,91 83,90 79,46 102,52 94,49 97,77 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,36 79,56 74,13 75,63 94,19 91,54 100,10 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Ago. 0,83 -0,68 95,70 85,80 84,10 74,90 81,90 88,10 93,70 101,90 81,30 97,40 87,40 103,30

Set. 1,05 -0,16 91,80 86,60 83,30 77,00 80,00 94,40 94,10 104,10 75,50 94,40 81,50 99,20

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

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,40 87,80 77,20 81,10 91,30 94,40 106,10 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,90 93,30 80,20 83,40 88,10 95,10 111,10 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,80 88,10 82,10 81,70 86,90 96,00 108,70 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,40 87,10 78,40 78,30 83,80 93,20 108,30 70,50 77,00 76,10 80,60

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

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

Maio 2,54 3,34 81,90 77,60 83,00 73,50 75,40 94,50 78,30 93,40 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,40 79,80 77,40 95,70 103,00 111,00 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,50 86,00 80,90 79,90 98,00 105,20 112,40 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,80 85,10 82,90 78,80 90,90 95,00 113,70 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 86,10 90,40 75,20 79,10 89,30 86,20 111,20 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 85,80 87,90 79,80 79,40 89,30 93,10 110,80 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,00 88,20 77,20 78,00 89,30 91,30 110,30 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,00 88,60 77,70 73,70 88,90 92,40 107,80 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,50 85,80 75,00 77,40 87,70 97,00 104,80 63,50 82,70 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,50 86,20 77,00 77,30 91,20 97,90 105,00 75,40 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,00 85,90 78,10 75,60 89,30 97,60 105,90 73,50 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,70 87,20 85,90 80,30 88,10 101,50 106,80 79,40 81,10 86,90 89,50

Maio 1,37 0,66 91,50 86,90 87,40 84,00 77,60 91,30 96,80 107,10 86,20 90,20 90,80 95,30

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,10 85,90 76,90 76,70 91,40 98,00 99,40 76,70 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,60 85,20 82,30 76,20 92,00 94,10 102,30 84,10 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,20 84,40 79,60 77,50 95,40 91,00 104,40 85,50 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,90 83,70 79,30 79,30 94,60 95,40 103,40 79,80 91,50 84,90 99,30

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,00 81,20 80,30 78,40 92,60 97,20 106,00 86,10 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,50 80,30 78,70 79,20 94,30 98,40 104,10 77,40 85,70 84,30 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 85,70 78,80 71,50 79,80 98,30 98,70 104,90 59,40 77,70 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 87,30 83,50 79,20 79,90 100,50 97,60 107,00 66,00 81,40 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 86,80 84,30 79,30 81,00 99,10 98,10 109,30 71,90 79,00 76,80 82,00

Mar. -1,05 0,26 77,30 78,20 81,40 72,10 64,80 98,80 79,10 109,00 70,60 79,50 69,10 79,50
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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

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 56,69 14.540 16.176 -1.636 -11.768 -5.121 -2.657 -6.766 118 59 -12.127 -418

Fev. 73,34 58,14 15.702 13.255 2.447 -4.370 -543 -2.416 -3.904 76 34 -2.507 1.829

Mar. 80,18 63,14 18.807 14.519 4.288 422 1.997 -1.783 -1.645 70 31 318 -135

Abr. 86,35 67,57 18.312 11.611 6.701 3.840 5.229 -1.208 -1.557 168 26 4.094 228
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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           

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

Fev. 11,6 54,5 61,7 2.375 2.252 1.481 916 3.798 6.032 1.736 217.631

Mar. 12,2 53,5 61,0 2.398 2.276 1.504 920 3.763 5.945 1.754 216.290
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