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6 A morte de Floyd, a onda de levantes populares e a 

busca por um diagnóstico

Existem pelo menos três linhas 

de motivação para as insurreições 

urbanas tão intensas como a 

provocada pela morte de Floyd. 

Uma distributivista, em que se 

busca desenvolver um enredo 

cuja essência é o mal-estar 

ligado às condições de vida de parte expressiva da 

sociedade em foco. Outra é a falta de entendimento 

da agenda social. E uma terceira, a do acolhimento 

social. Existe nas sociedades humanas a expectativa 

de que todos estejam no mesmo barco. Assim, quando 

um determinado programa de governo abarca toda a 

população, há a percepção de unidade e a sensação de 

abandono é mitigada.

Ponto de Vista
10 Retomada da economia e convívio com o vírus

A retomada chinesa indica que é possível para a 

economia funcionar próxima da normalidade, mesmo 

tendo que conviver com o vírus. Trabalho recente avalia 

que se pode impedir uma segunda onda ao abrir a 

economia. Minha aposta – com muita incerteza – é de 

que a tendência prevalecente antes da crise será em 

alguns trimestres retomada.
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12 “A posição de Bolsonaro é de muita força, mas mais 

frágil que um ano atrás”

Entre os governadores que têm ganhado protagonismo 

frente ao aumento da tensão política no governo 

Bolsonaro, Flavio Dino (PCdoB) se destaca pela 

preocupação de articular. Das conversas com o 

ex-presidente Lula ao engajamento em frentes 

suprapartidárias de apoio à democracia, Dino defende 

a necessidade de se reorganizar o quadro político, tanto 

para conter excessos do Executivo federal, quanto para se 

preparar para o efeito das próximas eleições municipais, 

em que passa a vigorar o fim das coligações proporcionais.
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34 “O Supremo tem reafirmado sua posição em favor 

da governabilidade”

Em breve conversa com a 

Conjuntura Econômica, o professor 

Joaquim Falcão (FGV Direito 

Rio), membro desde 2018 da 

Academia Brasileira de Letras, 

analisa o desempenho da Corte 

Suprema brasileira em meio à 

tensão com o governo federal. Falcão, que considera 

que toda democracia exige tensão e interdependência 

dos poderes, também comenta o desafio do sistema 

democrático frente ao aumento da desigualdade no 

Brasil e no mundo.

Capa | Inclusão
42 Desigualdade

Os efeitos da pandemia 

nas economias mundiais 

escancararam a crescente 

desigualdade no mundo. No 

Brasil, mitigar sua expansão 

exigirá uma transição cuidadosa 

da fase aguda da crise sanitária. E 

a coordenação de políticas que privilegiem uma melhor 

distribuição, mas sem incorrer no risco de experiências 

passadas, em que os avanços nessa área trouxeram 

custos no campo fiscal e na produtividade.
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Passado o que se espera ter sido 
o trimestre mais duro em ter-
mos de contágio e vítimas da 
Covid-19, o radar dos analistas 
agora se volta à reação de famí-

lias e empresas à retomada da atividade, bem como o 
efeito dos estímulos fiscais e monetários injetados pelos 
governos para impulsionar a economia.

A incerteza ainda é alta. É difícil prever a probabi-
lidade e o impacto de novas ondas de transmissão do 
novo coronavírus, como ocorria na Califórnia no fe-
chamento desta edição, levando o estado americano a 
retroceder na flexibilização de medidas de isolamento, e 
em algumas regiões do Brasil. Tampouco se sabe como 
será o comportamento da população nessa nova etapa, 
que poderá manter a precaução nos gastos, girando me-
nos a roda da economia e desincentivando novos inves-
timentos produtivos.

No Brasil, o desafio de construir um caminho de 
retomada que leve ao equilíbrio das contas públicas, 
sem descuidar da parcela da população e das empre-
sas que se fragilizou com esse choque, demandará um 
grau de concertação política que ainda não se enxer-
ga, e isso é preocupante.

Nas várias ocasiões em que pesquisadores da Eco-
nomia Aplicada do FGV IBRE foram à mídia debater 

a conjuntura nacional no mês de junho, demonstraram 
que essa não é uma tarefa impossível. O contexto de 
liquidez internacional dá margem para o país estrutu-
rar sua dívida e sinalizar responsabilidade fiscal. E um 
esforço sério de revisão da política de assistência social 
hoje vigente pode trazer mais eficiência e abrir espaço 
orçamentário para ao menos se começar a fortalecer 
nosso sistema de apoio a quem mais precisa.

São objetivos que não podem mais ser vistos como 
excludentes. Na pandemia, a desigualdade presente em 
várias economias do globo, especialmente no Brasil, foi 
escancarada. Tal como aconteceu com o saneamento bá-
sico, em que o atraso histórico na universalização da co-
bertura se tornou imperdoável aos olhos da sociedade, 
colaborando para a aprovação de um novo marco do 
setor que há anos tramitava com avanço lento, teremos 
que avançar em outros itens da agenda de reformas sem 
perder esse objetivo. Como mostra a matéria de capa 
desta edição, combater a desigualdade é item essencial 
para qualquer economia que pretenda um futuro virtu-
oso em termos de crescimento. Boa leitura.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O mundo inteiro chocou-se com o 

vídeo de oito minutos no qual o po-

licial branco Derek Chauvin pres-

sionou com o joelho o pescoço do 

cidadão negro George Floyd, am-

bos norte-americanos, até que este 

último morresse, em Minneapolis, a 

principal cidade do estado de Min-

nesota. O fato, ocorrido em 25 de 

maio, levou a uma onda gigantesca 

de protestos, que se iniciaram nos 

Estados Unidos, mas acabaram por 

se estender para os mais diversos 

países. A grande maioria das ma-

nifestações foi pacífica, mas, como 

sempre ocorre em situações desse 

tipo, aconteceram também demons-

trações, basicamente nos Estados 

Unidos, que degeneraram em arru-

aças e saques.

A onda de ativismo antirracis-

ta contagiou o mundo, levando a 

muitas outras ações, como a der-

rubada de estátuas (ou a tentativa 

de fazê-lo), em diversos países, de 

negociantes de escravos, líderes 

racistas ou comandantes da Con-

federação nos Estados Unidos, que 

lutou para preservar a escravidão 

durante a Guerra Civil.

A enorme onda global de mani-

festações atreladas à morte de Ge-

orge Floyd retomou, de certa for-

ma, a série de protestos que sacudiu 

os mais diferentes países e culturas 

a partir de 2018. Em lugares tão 

diferentes como França, Equador, 

Líbano, Chile, Bolívia e Irã, massas 

de pessoas foram às ruas manifes-

tar sua “malaise” com a situação 

dos seus respectivos países. O es-

topim variou de lugar para lugar. 

Paris foi a pioneira nessa fieira de 

movimentos populares, com os 

“coletes amarelos” que ocuparam 

os espaços públicos após o anúncio 

do aumento do preço dos combus-

tíveis em novembro de 2018. No 

Líbano, os protestos começaram 

em outubro de 2019, contra a pro-

posta de imposto em ligações fei-

tas por aplicativos de mensagens. 

O fato gerador do levante popular 

equatoriano, em outubro de 2019, 

também foi de cunho econômico: 

corte nos subsídios aos combustí-

veis. No Chile, os protestos foram 

inicialmente uma reação à elevação 

do preço das passagens do metrô 

de Santiago, também em outubro 

do ano passado. 

A escala e a difusão global des-

sas manifestações foi uma surpresa 

geral e colocou na ordem do dia a 

busca por explicações convincentes 

– o que se reforça agora com a onda 

mundial de protestos contra o racis-

mo. Não à toa, desde 2018, muitos 

A morte de Floyd, a onda 
de levantes populares e a 
busca por um diagnóstico

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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nunca foi tão fácil reunir um contin-

gente tão expressivo de pessoas. Bas-

ta acionar alguns poucos grupos de 

WhatsApp que rapidamente a con-

vocação se dissemina.

No entanto, embora plausível, 

essa visão lúdica não é admissível. 

Não dá para aceitar que movimen-

tos com tanta gente envolvida, com 

tantas e tão pesadas consequências 

para a vida social das cidades e dos 

países onde ocorrem, tenham moti-

vações tão banais. Afinal, há muito 

em jogo. As insurgências pertur-

bam a ordem pública, ameaçam o 

direito de propriedade, e, no perí-

odo mais conturbado, promovem 

o caos na cidade. Além de deixar 

em xeque as principais lideranças 

políticas – salta aos olhos a perda 

de popularidade dos governantes 

dos países que passaram por su-

blevações. Nesse quadro, há de se 

construir uma narrativa racional, 

que soe sensata, verossímil, e que 

artigos, seminários e entrevistas têm 

tentado dar conta do fenômeno, que 

também ocupou grande espaço nas 

mídias sociais. Afinal, o receio da 

deflagração de novas insurgências é 

grande. Nenhum governante gosta 

de encarar um levante popular, como 

os que ocorrem desde 2018, em seu 

próprio país. 

O caso chileno, a partir do final 

do ano passado, foi emblemático. 

Poucos dias antes da eclosão dos 

protestos, o presidente Sebastian 

Piñera se vangloriava em alto e bom 

som de que o Chile poderia ser consi-

derado um oásis de desenvolvimento 

na América Latina. A verdade é que 

não há ainda a compreensão do que 

está por detrás desses movimentos 

populares, para além dos estopins 

imediatos. Não é surpreendente que 

novas ondas de protesto continuem 

ocorrendo, como a motivada pela 

morte de George Floyd. A falta de 

bons diagnósticos impede que se an-

tecipe uma próxima manifestação. É 

necessário entender o que vem au-

mentando a temperatura social. Na 

busca de tais explicações, esta Carta 

traz reflexões sobre o que poderia 

estar fomentando tantas e tão diver-

sas mobilizações populares.

Para começar, em uma análise im-

pressionista, os protestos de rua po-

deriam ser classificados como sim-

ples manifestações espontâneas de 

pessoas que querem, junto com seus 

pares, extravasar emoções e demons-

trar suas inquietudes. Há que se des-

tacar o papel desempenhado pelas 

redes sociais como mecanismo agre-

gador e, por isso, facilitador para as 

mobilizações urbanas. Na verdade, 

A verdade é que não 

 há ainda a compreensão 

do que está por detrás 

desses movimentos 

populares, para  

além dos estopins 

imediatos
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consequências econômicas da pan-

demia como um importante fator 

na mobilização da população. No 

entanto, para desespero das almas 

aflitas, ao se analisar o caso chi-

leno, por exemplo, não fica claro 

que a economia seja a principal 

responsável pela revolta popular. É 

verdade que, no triênio de 2017 a 

2019, a economia do Chile cresceu 

em média 2,1%, ritmo modesto 

comparado ao seu desempenho nas 

últimas décadas. Mas aquele foi um 

período de crise para os países da 

América Latina e Caribe, que, em 

conjunto, tiveram expansão média 

anual de apenas 0,8%. Ainda que 

a população chilena compare os 

avanços do país em relação ao seu 

próprio passado, e não ao conjunto 

dos países pares, um crescimento 

de 2% ao ano numa quadra global 

de dificuldades generalizadas não 

chega a se constituir numa razão 

crível para uma explosão de pro-

testos tão extrema quanto a ocorri-

da no país em 2019.

Assim, o primeiro suspeito é des-

cartado: as mobilizações no Chile 

provavelmente não tiveram origem 

em causas puramente econômicas. 

Há, portanto, que se apontar ou-

tros fatores que poderiam levar a 

população às ruas para protestar. 

Não há como negar, a tarefa agora 

ficou mais difícil. Sem ser assentada 

na economia, uma narrativa única 

para justificar a insatisfação popu-

lar é mais difícil de ser formulada. 

Algo próximo ao consenso fica mui-

to distante. Ainda assim, mesmo sem 

unanimidade no discurso, algumas 

hipóteses podem ser levantadas para 

justificar os levantes populares. 

Deixando para trás a performance 

da economia, existem pelo menos três 

linhas de motivações para as insurrei-

ções urbanas que serão a partir daqui 

elaboradas: distributiva; desconexão 

cognitiva; e acolhimento social.

Na narrativa distributivista, a 

busca é por desenvolver um enredo 

cuja essência é o mal-estar ligado 

às condições de vida de parte ex-

pressiva da sociedade em foco. Há 

o chamado “efeito túnel”, descrito 

por Albert Hisrchman – duas filas 

de automóveis engarrafadas dentro 

de um túnel. Os carros parados. De 

repente, uma delas começa a andar. 

No primeiro momento, os motoris-

tas da outra ficam satisfeitos, pois 

é sinal de que em breve também es-

tarão em movimento. A confusão 

se estabelece quando os condutores 

que ainda estão imóveis se dão con-

ta de que não vão sair do lugar tão 

cedo. A frustração leva à inquieta-

É natural que,  

quando um país  

começa a experimentar 

melhora em sua 

economia, os diversos 

membros da sociedade 

esperem boas novas

permita entender, de forma clara, 

as motivações para a ocupação dos 

espaços públicos para protestos 

dessa natureza.

Ao se levantar possíveis explica-

ções para tantos levantes populares, 

nada mais natural do que começar 

com o suspeito número um, o mau 

desempenho da economia. Afinal, 

após a queda do muro de Berlim, 

em 1989, e a consequente derrota 

do modelo comunista, o capitalismo 

passou a reinar absoluto. Não por 

acaso, a afirmação “É a economia, 

estúpido!” proferida por James Car-

ville, estrategista de Bill Clinton, em 

1992, tornou-se uma máxima repeti-

da em campanhas presidenciais mun-

do afora. Assim, quando se trata de 

mobilizações de massa, o desempe-

nho econômico é sempre a primeira 

possível causa a ser investigada.

Na verdade, quando se consegue 

construir uma narrativa, bem fun-

damentada em dados, que ratifique 

o entendimento de que o desempe-

nho econômico desapontador ex-

plica a eclosão de protestos popu-

lares, o espírito da comunidade dos 

analistas se pacifica. Tudo passa 

a caber no script. “É a economia, 

estúpido!” vem à baila, vira man-

tra, e todos ficam felizes ao repetir 

à exaustão o bordão. Torna-se um 

discurso irrefutável, quase “científi-

co”. E a fórmula para recolocar os 

países nos trilhos já é bem conheci-

da: ajuste nas contas públicas, metas 

de inflação, abertura da economia, 

programas de distribuição de renda 

bem focalizados. 

Ao se averiguar o caso Floyd, 

muitos analistas não descartam as 
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ção e a ações motivadas pela impa-

ciência, como a troca de pistas, que 

tumultua o trânsito. A comparação 

com a economia é direta. Quando 

esta começa a andar, os mais abas-

tados são contemplados com os fru-

tos e os demais esperam ansiosos a 

sua vez. Passado um tempo, nada 

muda, é hora da ação. A insurgên-

cia se torna uma opção.

A segunda linha de explicação é a 

falta de entendimento da agenda so-

cial. É natural que, quando um país 

começa a experimentar melhora em 

sua economia, os diversos membros 

da sociedade esperem boas novas. 

Aguardam por políticas públicas 

que venham ao encontro de suas ex-

pectativas. Afinal, as aspirações são 

sempre crescentes. É parte da natu-

reza humana. Muitas vezes, a clas-

se política não consegue detectar e 

decifrar os anseios de determinados 

grupos sociais. Nessa linha, acaba 

escolhendo programas inadequados 

para grupos específicos. O que, na-

turalmente, deixa os indivíduos de 

tais coletivos frustrados, insatisfei-

tos. Como bem lembrou a cientista 

política chilena Marta Lagos no fi-

nal do ano passado: “(...) essa crise 

implica medidas políticas e sociais. 

As ruas pedem uma coisa, o presi-

dente escuta outra”.

Outro flanco, finalmente, é o do 

acolhimento social. Existe nas so-

ciedades humanas a expectativa de 

que todos estejam no mesmo bar-

co. Assim, quando um determinado 

programa de governo abarca toda a 

população, há percepção de unidade 

e a sensação de abandono é mitiga-

da. Sem buscar uma análise profun-

da das vantagens e desvantagens da 

visão universalista da seguridade 

social, o que vale destacar é que 

programas de saúde pública, educa-

ção pública e de previdência social 

cumprem aquele papel. Essas são, 

no entanto, justamente as rubricas 

mais caras do ponto de vista fiscal, 

o que faz com que o Estado liberal 

moderno busque “focalizar” a sua 

atuação, com programas desenhados 

para grupos específicos. Esse tipo de 

iniciativa, porém, mesmo que possa 

suprir a carência objetiva de cada 

segmento, não cria o sentimento de 

grande comunidade nacional que 

aplaca a sensação de isolamento e de 

atomização que atormenta o cida-

dão contemporâneo.

Como já mencionado, esta Car-

ta está longe de tentar explicar de 

forma mais completa a irrupção de 

manifestações populares tão inten-

sas e amplas em tantos lugares di-

ferentes. O que se buscou aqui foi 

Expectativa de que todos 

estejam no mesmo barco 

faz com que programas 

que abarcam toda a 

população criem percepção 

de unidade e mitiguem 

sensação de abandono

apontar algumas possíveis linhas 

de reflexão, que possam ajudar na 

busca de um diagnóstico mais ge-

ral. De qualquer forma, a onda de 

protestos após a trágica morte de 

George Floyd, em plena pandemia 

e com quarentenas vigorando em 

boa parte do mundo, indica que a 

inquietação que veio à tona nos úl-

timos anos está longe de se esgotar. 

Apesar da importância fundamen-

tal do combate ao racismo no mun-

do contemporâneo, não nos parece 

que a turbulência do momento se 

resuma ao seu motivo precípuo, 

como indica o fato de que venha 

na esteira de outros protestos em 

outros países, por motivos bastan-

te variados. Queixas, carências, 

injustiças, indignidades e motivos 

de insatisfação em geral nunca fal-

taram em nenhuma fase da história 

humana. Em algumas épocas, con-

tudo, esse inconformismo tende a 

transbordar na forma de protestos, 

revoltas e movimentos de massa, 

como na atual quadra da história. 

Líderes e países que não se esforça-

rem para entender a motivação que 

leva seus cidadãos a saírem às ruas, 

e para dar respostas adequadas a 

essas manifestações, provavelmen-

te terão muita dificuldade para na-

vegar nas águas turbulentas deste 

momento histórico.   

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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Na Ponto de Vista de junho, abrimos 
com os números do cenário do FMI di-
vulgados em abril. Agora, vamos par-
tir da comparação daquelas projeções 
com o cenário revisado pelo Fundo em 
meados de junho, relativo à economia 
mundial no biênio 2020/2021.

Em abril, o FMI enxergava a eco-
nomia mundial retrocedendo 3% em 
2020 e crescendo 5,8% em 2021. A 
queda de 3% representava perda de 
6 pontos percentuais (p.p.) frente à 
tendência de crescimento de 3% ao 
ano da economia mundial, obser-
vada no período em seguida à recu-
peração da grande crise financeira 
global de 2008/2009. Para 2021, 
haveria devolução de 2,8 p.p. dos 6 
p.p. perdidos. O FMI não divulgou 
cenário para os anos seguintes.

Na revisão de junho, a queda de 
2020 será bem pior, de 4,9%, e a recu-
peração em 2021 um pouco menor, de 
5,4%. O FMI também divulgou que, 
no 4o trimestre de 2020, a economia 
estará 3,5% abaixo do 4o trimestre 
de 2019, e, no 4o trimestre de 2021, 
estará 4,6% acima do 4o trimestre 
de 2020. Finalmente, considerando a 
tendência do PIB mundial de 3% ao 
ano, no 4o trimestre de 2021 a econo-
mia global se situará 4,8% abaixo do 

cenário contrafactual sem pandemia. 
Novamente, não houve divulgação de 
cenários para 2022 e anos seguintes.

Com essas informações, é possível 
reconstruir a trajetória da economia 
mundial como prevista pelo FMI até 
2021. A figura ao lado ilustra.

Para o período posterior ao 4o 
trimestre de 2021, supusemos duas 
possibilidades. A primeira considera 
que a superação da epidemia, com o 
desenvolvimento da vacina ou mesmo 
o atingimento da imunidade de reba-
nho, propicia retorno da economia 
mundial no final de 2022 à trajetória 
dada pela tendência prevalecente an-
tes da crise. A segunda possibilidade 
considera que a crise produzida pela 
epidemia produzirá perda permanente 
e a economia passará a se expandir ao 
ritmo dado pelo crescimento potencial 
vigente antes da crise, mas a partir do 
nível do 4o trimestre de 2021. Note 
que o desnível entre as duas tendências 
será pouco maior do que 5%. Eviden-
temente, é possível imaginar cenários 
intermediários entre esses dois.

Minha avaliação é que a crise não 
deixará marca permanente no fun-
cionamento da economia mundial. 
A grande crise financeira global de 
2008/2009 deixou forte marca na tra-

jetória das economias desenvolvidas. 
Além da tendência de crescimento ter 
se reduzido, a nova trajetória se situou 
cerca de 6 p.p. abaixo da trajetória 
anterior. A justificativa para a perda 
é que a elevada taxa de crescimento 
observada no período antecedente era 
fruto de políticas que geraram a crise 
e não eram sustentáveis. Na economia 
americana, havia má regulação em 
um segmento importante do crédito, 
os empréstimos imobiliários para as 
baixas rendas, que gerou um boom no 
setor da construção civil. Na Europa, 
em função da implementação da mo-
eda única, houve forte queda do custo 
de capital em inúmeras economias, o 
que também levou a forte boom no se-
tor imobiliário, e, em alguns casos, a 
políticas fiscais insustentáveis. Em se-
guida à crise, com a reversão das polí-
ticas insustentáveis, houve redução da 
tendência de crescimento das econo-
mias, assim como ocorreu, em compa-
ração com a trajetória anterior, queda 
permanente da atividade econômica.

Um exercício útil é olhar o que o 
FMI espera para a economia da China. 
Segundo os números do Fundo, e con-
siderando tendência de longo prazo de 
5,6% ao ano, a economia chinesa esta-
rá, no 4o trimestre de 2020, 1% abaixo 

Retomada da economia e 
convívio com o vírus

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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da tendência anterior. Trata-se de forte 
recuperação em “V”, visto que, no 1o 
trimestre de 2020, esteve 11% abaixo 
da tendência antecedente. O cenário 
do FMI parece um pouco inconsisten-
te, dado que, no 4o trimestre de 2021,  
a China estará 2,4% abaixo da tendên-
cia. Se o cenário do FMI para a China 
em 2020 estiver certo, penso que o de-
sempenho em 2021 será melhor.

A projeção do FMI para a China, 
segundo a nossa reconstrução, indica 
que, nos 2o e 3o trimestres de 2020, a 
economia operará 2,7% e 3,7%, res-
pectivamente, acima dos 2o e 3o trimes-
tres de 2019. Essas taxas de crescimen-
to interanual são compatíveis com o 
que temos observado para a economia 
chinesa, particularmente para o 2o tri-
mestre, em que já há informação mais 
sólida. Ou seja, para a economia chi-
nesa acontecerá recuperação em “V”.

Evidentemente, a China tem sido 
mais bem-sucedida do que a Europa 
e, principalmente, do que as Améri-
cas na contenção da epidemia. Assim, 
faz sentido supor que o período de re-
cuperação será mais lento na Europa 
e ainda mais vagaroso nas Américas.

Para o Brasil, o cenário do FMI é 
muito negativo: queda de 9,1% em 
2020 e recuperação pífia de 3,6% 
em 2021. No final de 2021 estare-
mos, segundo o FMI, 8 p.p. abai-
xo da tendência de 1-1,5% vigente 
antes da crise. Esse cenário não me 
parece fazer sentido. Minha aposta é 
que haverá em 2021 uma devolução 
bem maior da queda de 2020. Para o 
Brasil e para o mundo.

É verdade que as notícias não 
têm sido boas por aqui. Não temos 
enfrentado bem a epidemia. A par-
ticipação da indústria no PIB, setor 

menos afetado, é maior na China 
do que no Brasil. Dessa forma, é 
fato que a China não é uma boa 
base de comparação. Mas a reto-
mada chinesa indica que é possível 
para a economia funcionar próxima 
da normalidade mesmo tendo que 
conviver com o vírus. Com o tem-
po, deverá haver um aprendizado 
por aqui e em outros países. Tra-
balho recente avalia que é possível 
impedir uma segunda onda ao abrir 
a economia.1 Minha aposta é que a 
tendência prevalecente antes da cri-
se será em alguns trimestres retoma-
da. Aposta com muita incerteza. 

David Baqaee, Emmanuel Farhi, Michael Mina 
e James Stpck, “Policies for a second wave”, 
Brookings Paper on Economic Activity, June 
25, 2020, (https://www.brookings.edu/bpea-
articles/policies-for-a-second-wave/).
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Conjuntura Econômica — Estamos 

atravessando uma pandemia gravís-

sima que nos levará a uma recessão 

brutal, com uma queda do PIB que 

o FMI já projeta próxima dos 10%, e 

uma taxa de desemprego perto de 

20%. Esse quadro é acompanhado 

de um acirramento da crise política 

com contornos preocupantes, como 

o aparelhamento de polícias milita-

res e bombeiros. Será possível con-

ter uma crise institucional?

Infelizmente, olhando o Brasil hoje 
(a entrevista foi realizada em 23 de 
junho), estamos condenados a pas-
sar por essa crise. Não é nenhum 
fatalismo histórico, mas uma leitu-
ra da conjuntura. Acho que há duas 
vertentes principais que conduzem a 
esta inevitabilidade. Em primeiro lu-

Entre os governadores que têm ganhado protagonismo frente ao aumento da tensão 

política no governo Bolsonaro, Flavio Dino (PCdoB) se destaca pela preocupação em 

articular. Das conversas com o ex-presidente Lula ao engajamento em frentes suprapar-

tidárias de apoio à democracia, Dino defende a necessidade de se reorganizar o quadro 

político, tanto para conter excessos do Executivo federal, quanto para se preparar para 

o efeito das próximas eleições municipais, em que passa a vigorar o fim das coligações 

proporcionais. “Teremos um teste empírico, o momento em que o conjunto de forças 

políticas – à esquerda, ao centro e à direita – vai medir o seu tamanho”, diz. Em entre-

vista para a Conjuntura por conferência online, o governador do Maranhão desde 2014 

afirmou que a natureza extremista do presidente torna a crise econômica e social mais 

difícil de administrar, e que mesmo as Forças Armadas começam a colocar limites no 

apoio ao governo. “Temos uma nova tendência, a meu ver mais correta, no sentido de 

que uma instituição de Estado não pode se vincular visceralmente a experiências con-

tingenciais, pois, se o faz, pode sofrer reveses com uma mudança política”, afirmou.

Flávio Dino
Governador do Maranhão

Foto: Cadu Gomes

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“A posição de 
Bolsonaro é de 
muita força; mas 
é mais frágil que 
um ano atrás”
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dita, e em segundo lugar ele precisa 
expandir a lógica da militarização 
nas redes sociais e ruas, buscando 
manter a política sempre aquecida 
nessa visão mais extremista-belicis-
ta. Isso é o oposto da manutenção 
de regras institucionais estáveis, se-
guras, previsíveis. Bolsonaro se ali-
menta da imprevisibilidade. Precisa 
dela. E ele busca isso. Se houvesse 
estabilidade econômica e social, tal-
vez até conseguíssemos suportar o 
bolsonarismo extremista até 2022. 
Ou o oposto, se enfrentássemos um 

quadro desafiador, com uma polí-
tica mais organizada. Mas não te-
remos. A soma desses dois vetores, 
instabilidade econômica, social e 
sanitária com o extremismo bolso-
narista, faz com que tenhamos que 
achar uma saída. Não no horizon-
te de curto prazo, mas temos que 
achar algum caminho institucional 
para essa problemática em que o 
Brasil infelizmente foi enredado. O 

gar, temos um ambiente econômico e 
social que tende a se depreciar muito 
fortemente, como mencionado em 
sua pergunta. Como se diz na lin-
guagem cotidiana, em largos setores 
sociais a ficha ainda não caiu. É uma 
devastação profunda que já estamos 
atravessando e vai se agudizar, ten-
do em vista inclusive a continuidade 
da pandemia do coronavírus. Por 
conta da ineficiência, ineficácia, ir-
responsabilidade do governo federal 
sobretudo, devemos ter uma pereni-
zação do coronavírus ao ponto de, 
talvez, emendarmos com o próximo 
ano. Não é o risco de ter uma segun-
da onda, mas uma única onda, com 
pontos altos e baixos. Isso por si só 
já é um fator desorganizador, e te-
mos todos esses efeitos deletérios no 
PIB e nos aspectos sociais, seja pela 
perspectiva das micro e pequenas 
empresas, como também nas taxas 
sociais de desemprego, perda de ren-
da. Isso tem consequências de de-
sestruturação de cadeias de oferta e 
demanda talvez num nível inédito no 
país. E há ainda outros condicionan-
tes – questão ambiental, política ex-
terna isolacionista, enfraquecimento 
do chamado soft power brasileiro na 
arena global –, além de termos no 
horizonte uma crise federativa, na 
medida em que unidades subnacio-
nais de enorme importância e grande 
contingente populacional poderão 
colapsar agora no segundo trimestre, 
com implicações em temas essenciais 
como a segurança pública.  

A segunda vertente é uma espécie 
de natureza, essência do bolsonaris-
mo. Ele precisa do extremismo, por-
que ele só se sustenta assim. E para 
isso ele precisa de duas coisas: con-
ter os processos judiciais que vão 
para cima da milícia propriamente 

impeachment é um deles, porque 
é funcional. Não seria um atalho 
desarrazoado, mas um caminho le-
gitimado pelo artigo 85 da Consti-
tuição e pela Lei no 1.079 de 1950, 
tendo em vista que o Bolsonaro e 
os seus flertam, namoram e casam 
o tempo inteiro com atos ilícitos. 
Então, acho que inevitavelmente 
teremos esse debate em meio a uma 
crise institucional. É minha leitura 
hoje, neste dia de nosso senhor Je-
sus Cristo, véspera de São João.

O senhor tem apoiado uma frente 

ampla pela democracia, e é signatá-

rio do movimento Estamos Juntos, 

com outros nomes como Luciano 

Huck. Considera possível avançar 

em um projeto reunindo diferentes 

forças políticas?

Vejo a frente ampla numa dupla 
face. Uma já está ocorrendo, que é 
uma dimensão de movimento, em 
que não há propriamente um ato 
cartorial, fundador solene, mas você 
tem convergência em ações práticas 
que visam em primeiro lugar defen-
der a dimensão da democracia polí-
tica e das liberdades civis, mas que 
também se articula em outros deba-
tes. Posso mencionar recentemente 
dois exemplos. Essa frente ampla 
derrotou o governo no auxílio emer-
gencial, que inicialmente propunha 
apenas R$ 200; e a aprovação da lei 
de emergência cultural, chamada Lei 
Aldir Blanc, porque, como sabemos, 
o governo Bolsonaro não se notabi-
liza pela preocupação com as políti-
cas culturais. Então essa unidade na 
ação já está ocorrendo, e abre condi-
ções para que a gente possa debater 
a segunda face de uma frente ampla, 
que são eventuais acordos, pactos 

O papel da oposição é nobre 

e imprescindível. Qualquer 

boa oposição, porém, aspira 

a vencer eleições, e se você 

não se movimenta, no caso 

da esquerda brasileira,  

isso fica difícil
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eleitorais. Nós temos um teste neste 
ano que são as eleições municipais. 
Se não em primeiros turnos, mas em 
segundos turnos acho que haverá 
especialmente nos grandes centros 
urbanos amplas unidades para der-
rotar o bolsonarismo.  

Considera possível quebrar a resis-

tência do PT em dividir espaço com 

outros partidos, principalmente a 

do ex-presidente Lula, que nas últi-

mas eleições praticamente não fez 

acordos – o que de certa forma cola-

borou para a eleição do presidente 

Bolsonaro?

Acho que transpor fronteiras da es-
querda é difícil em função de mágoas 
pretéritas, mas devemos tentar, pois 
o risco bolsonarista é muito grande, 
não se pode minimizá-lo. E acho que 
os obstáculos podem ser vencidos, 
inclusive este pertinente à posição 
tática do PT neste momento. Pri-
meiro porque não é uma posição de 
todo o PT. E, em segundo lugar, não 
acredito que essa tendência isolacio-
nista seja algo que venha para ficar. 
Acho que isso é mais um momento 
de afirmação da legenda, de tentar 
superar determinados ataques, even-
tualmente preconceitos, do que uma 
tendência perene. 

Isso significaria a possibilidade de o 

PT abdicar de ser cabeça de chapa 

em 2022?

Sim. Não é provável hoje, mas é 
possível. Teremos um teste empíri-
co que serão as eleições municipais. 
É mais ou menos o momento em 
que o conjunto de forças políticas 
– não só à esquerda, mas ao centro 
e à direita – vão medir o seu tama-

nho. Acho que as eleições munici-
pais funcionarão como antessala 
para essa temática. Tenho conver-
sado bastante com o ex-presidente 
Lula, e não vejo nele uma posição 
intransponível. É claro que ele luta 
pelo partido dele, que mais do que 
um direito dele, é até um dever. Mas 
ao longo de sua trajetória política 
o ex-presidente Lula já demonstrou 
ter muita intuição e muita flexibi-
lidade. Então, eu não acredito que 
essa rigidez aparente vai se manter 
até 2022.

O fim das coligações proporcionais 

nas próximas eleições municipais 

também deverá mudar a cara do 

sistema partidário. Como imagina 

que isso influenciará o redesenho 

da esquerda?

A nova legislação eleitoral por si só 
levará a que tenhamos uma diminui-
ção do número de partidos, de modo 
geral. Com as cláusulas de barreira, 
de desempenho, com o fim das coliga-

ções proporcionais, isso já conduz a 
que saiamos de 30 partidos para algo 
em torno de oito, dez quando muito. 
Inevitavelmente, no plano jurídico 
formal teremos fusões, incorpora-
ções. O PCdoB mesmo já passou por 
isso, pois fundimos com o PPL (Pátria 
Livre), com o que conseguimos ultra-
passar a cláusula de barreira (que ini-
ciou com os resultados das eleições 
de 2018). Do lado da esquerda tenho 
sustentado que um arranjo institucio-
nal frentista é o melhor. Vemos isso 
no Chile com a Concertación, tem o 
Frente Amplio também no Chile e no 
Uruguai, ou mesmo na África do Sul, 
com o Congresso Nacional Africano 
(CNA). São frentes políticas que abri-
gam diferentes organizações. Outro 
exemplo é em Portugal, onde o Par-
tido Comunista Português (PCP) tem 
aliança com os verdes. Essa é a minha 
proposta: que se tenha uma frente 
mais orgânica, com identidade jurí-
dico-eleitoral própria, sem que isso 
implique extinção dos partidos. Eles 
mantêm sua trajetória, porém não 
disputam eleições individualmente. 
Acho que isso tem de acontecer em 
todos os campos políticos, e ainda 
mais na esquerda, pois o nível de di-
vergências quanto ao futuro é muito 
pequeno. Temos mais divergências 
quanto ao passado, quando se discu-
te eleições de 2018, quem foi sectário, 
quem deveria ter apoiado quem… às 
vezes contendas que desbordam dos 
limites razoáveis. Quando se vai dis-
cutir programa, entretanto, as diver-
gências são mínimas. Mas é preciso 
traduzir isso numa coisa que a popu-
lação entenda. E que tenha credibili-
dade. Porque não basta que acredi-
temos que temos as melhores ideias. 
É preciso que os outros acreditem. 
No sistema democrático é assim. Já 

Muitos setores das Forças 

Armadas vão se dando 

conta que é melhor uma 

posição mais profissional, 

de Estado, do que 

propriamente uma coação 

militante ou milicianizada
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é de muita força; porém, mais frá-
gil do que um ano atrás. Exatamen-
te porque houve essa diferenciação. 
Um militar profissional que não 
está em cargo no serviço público ci-
vil não vai tomar o caso (Fabricio) 
Queiroz, da mulher do Queiroz, do 
advogado que recebia dinheiro sabe 
Deus como. É uma nova tendência, 
que a meu ver é a mais correta, no 
sentido de que instituições de Estado 
não podem se vincular visceralmente 
a experiências contingenciais, pois se 
uma instituição o faz, amanhã com 

uma mudança política ela pode so-
frer reveses. Portanto, acho que mui-
tos setores das Forças Armadas vão 
se dando conta que é melhor uma 
posição mais profissional, de Esta-
do, do que propriamente uma coa-
ção militante ou milicianizada.

Como avalia que as eleições à presi-

dência nos Estados Unidos poderão 

fui oposição por muitos anos aqui no 
meu estado, e acho o papel da oposi-
ção nobre e imprescindível. Qualquer 
boa oposição, porém, aspira a vencer 
eleições, e se você não se movimenta, 
no caso da esquerda brasileira, isso 
fica difícil.

Qual sua avaliação da participação 

dos militares no governo?

A maioria do estamento que usa 
arma na cintura hoje ainda é bolso-
narista. Isso vale para as Forças Ar-
madas, vale para as polícias. O que 
noto é que progressivamente nesse 
grupo há quem estabeleça frontei-
ras, a partir das quais não passa. 
Vejo isso nitidamente em relação 
a dois temas: milícias e ruptura da 
ordem constitucional. Ou seja, nem 
todo militar bolsonarista é militar 
golpista. Acho isso positivo. A se-
gunda coisa que noto também é que 
há, progressivamente, uma tendên-
cia de diferenciação entre os que es-
tão dentro da máquina de governo, 
que tendem a defender o seu lugar – 
até porque traz benefícios pessoais, 
de ampliação de renda, por exemplo 
– de outro conjunto que não está. 
Este começa a se preocupar com o 
fato de as Forças Armadas estarem 
se vinculando simbolicamente a 
uma determinada corrente política 
que não ficará, graças a Deus, para 
sempre no poder. Esses segmen-
tos mais profissionais das Forças 
Armadas, mesmo que simpatizem 
com Bolsonaro, também começam 
a achar over essa vinculação quase 
que carnal de alguns expoentes do 
meio militar com Bolsonaro. 

Então, estamos vivendo hoje um 
processo de reacomodação. Hoje, 
sem dúvida a posição de Bolsonaro 

afetar a posição do presidente Bol-

sonaro – seja na política externa de 

seu governo, seja em um projeto de 

reeleição em 2022?

Acho que tem enorme importância, 
pois o que restou ao bolsonarismo 
como narrativa é essa ideia de que 
estaríamos supostamente sob o 
manto protetor dos EUA. O que, 
obviamente, é um engodo. Vemos 
isso muito nitidamente, até reto-
ricamente. Trump não tem pudor 
inclusive de falar mal do Bolsona-
ro. Em termos diplomáticos, não 
é adequado o posicionamento de 
submissão de política externa bra-
sileira aos interesses dos EUA. Ain-
da mais no momento em que esse 
império atravessa uma fase difícil, 
uma dura disputa contra blocos de 
poder, notadamente a China. E se o 
amor já não é correspondido com 
Trump, acho que se degradará ain-
da mais com uma eventual vitória 
de Joe Biden. 

O Brasil hoje já vive sob o risco 
de sanções orgânicas ou difusas: má 
vontade da União Europeia, pelas 
temáticas ambiental e de direitos hu-
manos; da China, se houver desacerto 
na condução do tema das redes 5G. 
Imaginemos se houver uma ruptura 
de liames, psicológicos que sejam, 
com os EUA. Já não temos ambiente 
com os vizinhos. Se ainda perdermos 
o diálogo com os EUA, vai sobrar o 
que para o Brasil? Então, uma even-
tual derrota do Trump – que não é 
100% certa, mas que hoje é provável 
– fragiliza as bases de sustentação do 
bolsonarismo, inclusive no que se 
refere à classe empresarial, que às 
vezes é iludida, a meu ver cada vez 
menos, mas ainda é por essa postura 
suicida que é a política externa que o 
Itamaraty pratica.

No auge da crise – falo 

do Maranhão, mas isso 

aconteceu nos estados do 

Norte e Nordeste de modo 

geral –, a ajuda federal 

simplesmente inexistiu no 

que se refere a insumos
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Como o Maranhão tem sido impac-

tado pela pandemia, seja no aspec-

to fiscal, seja na coordenação para o 

atendimento de saúde?

A forma federativa de Estado nes-
te momento no Brasil mostrou uma 
grande virtude no que diz respeito à 
descentralização. Inclusive o STF, mui-
to corretamente, no âmbito do artigo 
23 da Constituição garantiu o plexo 
de competências sanitárias dos esta-
dos e dos municípios. De outra face, 
a forma federativa falhou em algo que 
é intrínseco a ela, que é exatamente a 
coordenação nacional. Inerente à ideia 
de Federação que você tenha autono-
mias relativas dos entes subnacionais, 
com uma coordenação nacional exer-
cida pelo governo federal. Isto pouco 
ocorreu, devido à adoção singular do 
negacionismo em relação ao corona-
vírus, e pela própria ineficiência do 
governo. O negacionismo com a ine-
ficiência, no caso da crise sanitária, 
foram agravados pela descontinuida-
de, em face das equipes que foram se 
alternando no Ministério da Saúde. 
Não há dúvida que, em relação aos 
principais temas, os estados ficaram 
abandonados à sua própria sorte. Me-
lhoramos recentemente em relação a 
alguns insumos, como respiradores. 
Mas isso aconteceu agora. No auge 
da crise – falo do Maranhão, mas 
isso aconteceu nos estados do Norte 
e Nordeste de modo geral –, a ajuda 
federal simplesmente inexistiu no que 
se refere a insumos. Muitos estados 
levaram calote de fornecedores inter-
nacionais porque, no desespero, você 
vai e tenta. Você não tem tempo, en-
tão compra de quem diz que tem. Isso 
sem apoio nenhum de embaixada: é 
você negociando na esfera internacio-
nal sem ter as estruturas institucionais 
que possibilitariam mais segurança 

na operação comercial. Agora estão 
faltando sedativos, anestésicos. Sem 
sedativo não há intubação orotraque-
al, procedimento essencial em muitos 
casos de coronavírus. Esses são alguns 
exemplos de que a coordenação na-
cional tem sido falha.

Em relação ao aspecto da gestão 
fiscal, não estamos entre os melhores, 
nem entre os piores. Isso foi um pla-
nejamento que busquei, porque ob-
viamente não imaginava que em 2020 
teríamos a pandemia do coronavírus. 
Tinha preparado o estado para prati-

camente zerar nosso déficit este ano, 
mas obviamente isso tudo se perde. 
Fiz um planejamento que levava em 
conta uma arrecadação de ICMS 
média de R$ 750 milhões por mês, 
e estamos arrecadando R$ 550 mi-
lhões. Com um detalhe: o programa 
federativo emergencial é transitório. 
Não posso dizer que ele compensa as 
perdas, porque na minha visão esse 
patamar novo de ICMS, essa perda 

de R$ 200 milhões mensais vai para 
além de 2020. Então, o que tenho 
que fazer neste momento? Uma certa 
poupança precaucional. Tenho que 
provisionar um pouco dos recursos 
do programa para garantir as prin-
cipais obrigações nos meses seguin-
tes, notadamente a folha de pessoal, 
que é vital para a estabilidade gover-
namental e para a economia local, 
especialmente comércio e serviços. 
Um atraso de folha, numa economia 
como a nossa, tem efeito explosivo. 
Com isso, acredito que conseguimos 
atravessar o ano. Mas muitos estados 
não o farão. Sei concretamente que, 
se não houver a prorrogação do pro-
grama federativo emergencial, vários 
estarão em dificuldade já em agosto e 
setembro, não pagam nada da folha, 
porque já vêm muito debilitados. 

Após essa experiência, como avalia 

o princípio de desvincular gastos 

proposto na PEC do Pacto Federa-

tivo, ou de unificar gastos mínimos 

de saúde e educação?

É preciso atualizar a agenda dian-
te da nova conjuntura. Se você está 
diante de um dia ensolarado e de-
pois vira uma tempestade, tem que 
mudar de traje, de equipamentos. O 
governo federal está lento para fazer 
isso. Se compararmos a pujança dos 
programas de ativação da economia 
que outros países fizeram com o do 
Brasil, você nota uma cautela injus-
tificada. É como se houvesse uma 
crença talvez meio mágica, segundo 
a qual algo de positivo vai aconte-
cer e vai nos tirar do caos. 

No caso da PEC, você pode des-
vincular recursos no papel, mas na 
prática continuarão vinculados, pois 
as redes estão sobrecarregadas. E isso 

Tenho que provisionar 

recursos para garantir 

as principais obrigações 

nos meses seguintes. Um 

atraso de folha, numa 

economia como a nossa, 

tem efeito explosivo
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pode agravar o subfinanciamento. 
Veja o caso da saúde. Temos uma 
rede pública, e outra privada. Quem 
salvou o povo brasileiro foi a rede 
pública, por uma razão simples: por-
que expandiu leito. E por que a rede 
privada não expandiu? Porque não 
é rentável. Um leito hospitalar para 
coronavírus não é rentável para um 
hospital privado, pois São pacientes 
graves, com prognóstico difícil e de 
longa permanência em UTIs, quando 
a lógica do setor privado é de girar 
leito o mais rápido possível, para ren-
tabilizar melhor sua estrutura insta-
lada. Neste momento, você vai cons-
tranger o SUS? É descabido. Se você 
subfinancia o SUS, agudiza o proble-
ma fiscal de estados e municípios. 
Vou dar o exemplo do Maranhão. 
Gastávamos, antes da pandemia, R$ 
150 milhões na saúde, sendo R$ 30 
milhões do SUS e R$ 120 milhões de 
recurso próprio. A rede que expandi-
mos, para ter uma taxa de letalidade 
que é a metade da do Brasil, não vou 
desativá-la completamente. Isso se 
incorporará no meu custeio, porque 
todo bom investimento vira custeio 
no dia seguinte. 

Também me oponho à ideia de uni-
ficar gastos mínimos neste momento, 
pois isso pode significar que o incre-
mento de gastos na saúde acabe por 
devorar recursos da educação. No fu-
turo, talvez possamos pensar em um 
sistema de vinculações com algum ní-
vel de flutuação em “bandas”, permi-
tindo adaptações a peculiaridades lo-
cais e mesmo a fatores demográficos.  

O senhor é a favor da manutenção 

do teto dos gastos?

Considero que o teto tem um erro 
topológico, eu diria, que é o fato de 

ele estar na Constituição. Isso é um 
exotismo brasileiro, pois ignora a 
própria dinâmica dos ciclos econô-
micos. É curioso, pois já fizemos isso 
com a taxa de juros, que era fixada 
em 12%. Aí se criticou que não se 
podia definir a política monetária na 
Constituição, mudou-se, e acabamos 
substituindo um exotismo por outro. 
Como conceito, sou a favor do teto 
de gastos, pois acho que a responsa-
bilidade fiscal é atributo de um bom 
governo. Não é dogma, valor único, 
mas um atributo que deve ser bus-

cado. Acho que o fato de ele estar 
na Constituição produzirá em 2021 
uma situação insustentável, pela de-
sinflação, ou até deflação, que tere-
mos. Isso resultará em uma variação 
pequena do teto, e se irá para um 
shut down, um quadro de crise eco-
nômica e social. Isso não se sustenta, 
a não ser numa ditadura. Por isso eu 
faria algumas revisões. Em 2020, é 
preciso ser coerente com o conceito 

Em 2020, é preciso ser 

coerente com o conceito 

de orçamento de guerra, 

porque vivemos em uma 

guerra, no sentido tático 

da palavra. E, em 2021, 

modular melhor o teto

de orçamento de guerra, porque de 
fato vivemos em uma guerra, no sen-
tido tático da palavra. E, em 2021, 
modular melhor o teto, mas não re-
vogá-lo. E, eventualmente, tirá-lo da 
Constituição e colocá-lo na LRF, que 
creio ser mais adequado para permi-
tir os acertos que inevitavelmente se 
terá que fazer. 

Como avalia a possibilidade de 

mudança no Bolsa Família, como 

já mencionado pelo Ministério da 

Economia, e de outras propostas 

de criação de uma renda básica que 

têm ganhado destaque?

Acho que é muito arriscado mudar 
completamente o Bolsa Família. O 
ambiente não é muito amigável, nem 
fiscalmente, nem politicamente. Acho 
que o programa tem que ser defendi-
do – inclusive, com outros governa-
dores, já entramos com duas ações 
judiciais visando protegê-lo, obtendo 
liminares em ambos os casos. Uma 
delas para que se zerasse a fila de es-
pera, em ação dos governadores do 
Nordeste ordenada pela procurado-
ria do Maranhão. E mais recente-
mente entramos com uma ação con-
tra o remanejamento orçamentário 
feito pelo governo que, a nosso ver, 
poderia comprometer a manuten-
ção do programa até o fim do ano. 
O que penso que deve ocorrer é uma 
ampliação do Bolsa Família, com al-
gum outro programa que o comple-
mente. A ideia de uma renda básica 
permanente indexada à temática da 
primeira infância me agrada muito. 
Acho que é um tema estratégico para 
o Brasil, de enorme significado para 
o desenvolvimento brasileiro, pois se 
você analisar, verá que a desigualdade 
social nasce daí.    
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Após longos períodos de distancia-
mento social, diversos estados brasi-
leiros têm colocado em prática estra-
tégias para a retomada das atividades 
econômicas em tempos de pandemia. 
Uma difícil tarefa que consiste em 
encontrar equilíbrio entre proteger a 
vida da população e preservar a eco-
nomia local. A perspectiva é que esse 
desafio deve perdurar por um longo 
período, até se ter uma vacina e/ou 
medicamento que possa promover a 
segurança da população.

Os indicadores são preocupantes 
e, apesar do isolamento aplicado em 
vários estados, já temos dezenas de 
milhares de mortos em decorrência 
da Covid-19 em todo o país, sendo 
que São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará 
e Pará lideram essa lista. No tocante 
à retração da atividade econômica, 
o PIB brasileiro do primeiro trimes-
tre deste ano, quando comparado 
ao trimestre anterior, apresenta uma 
queda de 1,5%. Além do que, a pro-
jeção para 2020 deste mesmo indica-
dor, segundo o FGV IBRE, é de um 
forte encolhimento.

Os planos implementados em vá-
rias localidades têm apresentado al-
guns avanços seguidos de retrocessos, 
o que preocupa, pois gera incertezas 
para os agentes econômicos. O ideal 
é que a estratégia de flexibilização das 
atividades seja feita de uma forma que 
não sofra revés, e para tanto alguns 
pontos fundamentais precisariam ser 
observados, de forma a aumentar a 
probabilidade de sucesso. Na constru-
ção do plano de retomada no Ceará, 
intitulado como Plano de Retomada 
das Atividades Econômicas e Com-
portamentais, que começou a funcio-
nar no início de junho, procurou-se 
seguir alguns desses princípios.

O primeiro se refere ao fato de 
que as atividades sejam liberadas 
em etapas, para que o aumento da 
circulação de pessoas, nas cidades, 
ocorra de forma gradual, evitando 
aglomerações e possibilitando mo-
nitorar o desenvolvimento do plano. 
Ademais, a existência de um plane-
jamento em fases permite maior pre-
visibilidade para a empresa, quando 
de seu retorno.

A difícil tarefa da retomada 
das atividades econômicas na 

pandemia e o caso do Ceará

Flavio Ataliba
Secretario Executivo de Planejamento e Orçamento do Ceará e pesquisador associado do FGV IBRE



CONJUNTURA MACROECONOMIA

J u l h o  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  19 

Um segundo aspecto está associa-
do ao início do processo de flexibili-
zação, assim como do avanço de uma 
fase para outra. É importante que 
sejam estabelecidos “gatilhos” tanto 
para o início como para as fases. No 
Ceará foram construídas cinco fases, 
uma inicial de teste ou transição e 
quatro fases com o intervalo de 14 
dias entre elas. Esses “gatilhos” são 
construídos a partir de indicadores 
epidemiológicos observados, como 
por exemplo, as trajetórias nas taxas 
de internação, de leitos ocupados e 
de óbitos. É imperativo que essas 
tendências estejam na descendência 
e que sejam observadas de forma 
regionalizada, para que se possa ter 
uma focalização maior em situações 
que mereçam maior atenção. 

Outro ponto trata do cuidado que 
se teve ao distribuir as atividades em 
diversas fases, a partir de um orde-
namento. Dessa forma, construiu-se 

o Índice de Abertura Responsável 
(IAR), composto por 12 indicadores, 
sendo seis de economia e seis de saú-
de, com peso de 80% para o índice 
síntese da saúde gerado.

Ao se calcular o IAR para cada 
subclasse da atividade econômica, 
estas foram agrupadas em 24 ca-
deias produtivas. A partir daí, o 
processo de faseamento foi iniciado 
com aquelas que apresentaram me-
nor risco sanitário e maior impacto 
econômico, ou seja do maior IAR 
para o menor. É importante ressaltar 
que todas as atividades que foram 
autorizadas a funcionar devem apre-
sentar previamente, de forma deta-
lhada e consistente, um conjunto de 
protocolos sanitários.

Um quarto princípio que se obser-
vou foi de se construir legitimidade 
para a estratégia que seria adotada. 
Assim, as linhas gerais do documento 
foram elaboradas por um Grupo de 

Trabalho Técnico formado por repre-
sentantes do governo do Ceará (Se-
plag, Sedet, Ipece), do Observatório 
da Federação da Indústria, e do Ins-
tituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
do Ceará, IPDC, ligado à Federação 
do Comércio. À medida que o docu-
mento era estruturado, era debatido 
por um comitê formado por várias 
entidades representativas no estado, 
aumentando assim a corresponsabili-
dade para o sucesso do projeto.

Por fim, além das questões verifi-
cadas acima, torna-se fundamental a 
cooperação da população no sentido 
de observar a recomendação das au-
toridades públicas. Talvez seja esse 
o maior desafio, o das pessoas se 
convencerem da necessidade de uma 
mudança de comportamento. Aliás, 
aqueles indivíduos e empresas que 
se adaptarem mais rapidamente aos 
novos tempos terão maiores condi-
ções de progredir. 

  

FASEAMENTOS
 

GATILHO

FASE 

3

3o Grupo de atividades

14 dias 

FASE
4

  

4o Grupo de atividades

PROTOCOLOS 

FASE
2

2o Grupo de atividades

14 dias 

GATILHO

Grupo de 
atividades na 

transição

 

1o Grupo de atividades

07 dias 

GATILHO

FASE
1

14 dias 

Início da 
fase de

transição
1 de junho

 
 

GATILHO

Critérios de gatilho para liberação da próxima fase  

1. Critério baseado nos leitos

Tendência decrescente de 
ocupação dos leitos de UTI 

destinados ao atendimento da 
COVID-19 no período de 14 dias.

 

2. Critério baseado 
nas internações

Tendência decrescente do 
número de internações 

relacionadas à COVID-19 
no período de 14 dias.

  

3. Critério baseado nos óbitos

Tendência decrescente do 
número de óbitos 

relacionados à COVID-19 
no período de 14 dias.

  

4. Critério baseado 
na questão territorial

Autoridade de Saúde do estado 
irá arbitrar sobre as 

condições específicas de 
uma região e/ou município.

 

Critério de
transição  

Tendência decrescente 
da demanda por 

atendimentos nas UPAs e 
emergências de portas 
abertas dos pacientes 

com suspeita de COVID-19.

 

Critério baseado nos 
atendimentos nas 

UPAs e emergências 
 

Estratégia da flexibilização do retorno das atividades no Ceará



Uma medida de força 
para a economia

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

Acesse o site 

Observatório da Produtividade Regis Bonelli

Disponível em versão mobile e desktop

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



Uma medida de força 
para a economia

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

Acesse o site 

Observatório da Produtividade Regis Bonelli

Disponível em versão mobile e desktop

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



MACROECONOMIA

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

Outro dia estava organizando mi-

nha pequena biblioteca de economia 

quando comecei a folhear um livro 

que trata da dívida pública organi-

zado por Rudiger Dornbusch e Ma-

rio Draghi. Dornbusch tornou-se 

famoso no mundo acadêmico pelo 

seu artigo de ultrapassagem (over-

shooting) do câmbio. Draghi ficou 

famoso como presidente do Banco 

Central Europeu, cargo que exerceu 

no período 2011-2019.

Na página 10 do livro (Public 

debt management: theory and his-

tory. Cambridge University Press, 

1990) eles citam um artigo de James 

Tobin, Prêmio Nobel de Economia 

de 1981, “Growth through taxa-

tion”, que me pareceu útil para a 

compreensão da estagnação brasi-

leira dos últimos 40 anos. A citação 

é a seguinte: “Aumento da tributa-

ção é o preço do crescimento. De-

vemos nos tributar para financiar o 

aumento necessário nos gastos pú-

blicos, mas também para financiar 

indiretamente a expansão do inves-

timento privado. Um superávit do 

orçamento federal é um método pelo 

qual nós, como nação, podemos ex-

cada de 80 tem trilhado esse cami-

nho. Aqui cabe um parêntese. Não 

vamos tratar das distorções causa-

das pelos impostos. Elas são impor-

tantes, mas afetam o nível e não a 

taxa de crescimento da renda.

Em ambos os casos o que acon-

tece, em geral, é que o aumento das 

despesas públicas não é acompanha-

do pelo aumento dos impostos. A di-

ferença é financiada com a emissão 

de dívida pública, que significa au-

mento de impostos no futuro. Mo-

ral da história: as gerações de hoje 

gastam e as gerações futuras pagam. 

Existe alguma coisa de errado com 

essa alocação de recursos? Afinal de 

contas, a sociedade livremente esco-

lheu esse caminho. Caso não exista 

nada de errado, a teoria econômica 

recomenda o status quo.

Na experiência brasileira, na mi-

nha interpretação, do que denomi-

no economia de privilégios, o défi-

cit público resulta de um jogo não 

cooperativo, entre os diversos gru-

pos da sociedade, para extração de 

recursos públicos que favorecem os 

mesmos. Darei um pequeno exem-

plo a título de ilustração. Uma cate-

Tributação para o  
crescimento econômico

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

pandir o volume da poupança dis-

ponível para investimento privado. 

Os meios estão disponíveis; para 

usá-los precisaremos ter mais sabe-

doria, maturidade, liderança e senso 

de propósito nacional do que tive-

mos nos anos 50”. Esse artigo foi 

escrito em 1960 a pedido do comitê 

de campanha de John F. Kennedy à 

presidência dos Estados Unidos. To-

bin, um keynesiano, recomendava 

uma política fiscal anticíclica para 

manutenção do pleno emprego e 

um superávit fiscal estrutural para o 

crescimento econômico. 

De lá para cá muita água rolou 

debaixo da ponte desse rio, como 

diz o ditado popular. Desde a dé-

cada de 70 os países desenvolvidos 

têm tido déficit fiscal sistemático, 

ao invés de superávits como pro-

punha Tobin. A nova economia 

política investigou esse tema e uma 

volumosa literatura surgiu e apre-

senta várias hipóteses para expli-

car esse comportamento. Os países 

subdesenvolvidos não fugiram a 

essa regra e também usam parte da 

poupança privada para financiar o 

déficit público. O Brasil desde a dé-
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goria de servidores públicos conse-

gue um salário muito acima do que 

seria justificado quando comparado 

ao setor privado. Esses servidores se 

apropriam legalmente de uma renda 

sem contrapartida de trabalho que 

corresponda ao valor recebido no 

contracheque. Servidores de outro 

poder demandam aumento de salá-

rio argumentando que estão sendo 

mal pagos comparados com aqueles 

servidores. O princípio da isonomia 

gera o fenômeno da multiplicação 

dos privilégios. As despesas públi-

cas aumentam sem que haja aumen-

to de impostos e o resultado final é 

o déficit financiado com a emissão 

de dívida pública. Esse jogo não é 

uma alocação eficiente de recursos 

e a sociedade deveria encontrar me-

canismos para impedi-lo, ou pelo 

menos limitá-lo. 

Voltando à citação de Tobin. O 

que o governo deveria fazer para 

aumentar a taxa de poupança e ti-

rar o país da estagnação dos últimos 

40 anos? A resposta seria um ajuste 

fiscal com um aumento imediato da 

carga tributária e uma redução pro-

gressiva nos gastos públicos. Mui-

tos analistas diriam que este tipo de 

proposta ignora a realidade política, 

pois não seria factível. A opção, en-

tão, seria um ajuste fiscal, que tives-

se como objetivo a manutenção da 

relação dívida pública/PIB. Nesse 

caso, a poupança não aumentaria, 

mas o setor público deixaria de usar 

a poupança privada para se finan-

ciar, liberando esses recursos para o 

investimento privado.

A Constituição de 1988 proibiu 

a vinculação de tributos a despesas 

públicas. Está na hora de repensar 

essa proibição. Na economia de pri-

vilégios, a voracidade dos grupos por 

recursos é tal que não sobra dinheiro 

para o investimento público. O go-

verno não investe sequer para repor 

o desgaste da infraestrutura. A única 

maneira de lidar com a economia de 

privilégios é carimbar alguns tributos 

para investimento em infraestrutura.

 A tributação para o crescimen-

to econômico deveria, então, ter 

dois objetivos: i) manter a relação 

dívida pública/PIB estável e ii) criar 

impostos carimbados para financiar 

a infraestrutura. Caso contrário, 

o Brasil continuará na estagnação 

relativa e andaremos para trás, se-

guindo o exemplo da Argentina. 

Será que teremos mais sabedoria, 

maturidade, liderança e senso de 

propósito nacional do que tivemos 

nos últimos 40 anos? 

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

Outros estados: 
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Em 2014, no contexto da crise fiscal 
que estava começando a se anun-
ciar, o Congresso aprovou uma lei 
complementar (LC), mudando as 
condições de pagamento das dívi-
das estaduais que tinham sido fede-
ralizadas na década de 1990. Em-
bora as condições tenham sido mais 
favoráveis aos estados que as esta-
belecidas nos contratos originais, 
continuaram sendo bastante duras. 
Nesse contexto, com o passar do 
tempo, foi aumentando o número 
de estados que, em vez de assumir o 
ônus de promover o ajuste de suas 
contas, buscaram guarida no Su-
premo Tribunal Federal (STF) para 
deixar de pagar as prestações da dí-
vida, caminho fácil e sem maiores 
ônus políticos locais. O país, então, 
ficou no pior dos mundos, pois te-
oricamente vigoram condições de 
pagamento que permitiriam ao go-
verno federal obter dos estados um 
grau de rigor fiscal importante que 
lhes permita honrar os contratos, 
mas na prática em diversos casos 
esses contratos deixaram de ser 
honrados, criando-se uma situação 
sui generis, por meio da qual os 
contratos estão suspensos e, tendo 
sido a decisão tomada pelo próprio 

Algumas simulações
Quando o governo federalizou as 
dívidas estaduais no governo FHC, 
era uma época de juros reais muito 
elevados, de forma que adotar uma 
referência de 6% a.a. parecia um 
parâmetro razoável para a maioria 
dos estados. A tabela 1 mostra cla-
ramente por que, naquele contexto, 
não havia maiores incentivos para 
dilatar o prazo de pagamento para 
além do prazo de 30 anos definido 
na ocasião. Com juros reais de 6% 
a.a., a modalidade de pagamento na 
forma de uma Tabela Price não gera 
maiores ganhos de fluxo de caixa 
para o devedor em caso de am-
pliação do pagamento para muito 

Uma proposta definitiva para as 
dívidas estaduais: alongamento 

por até 60 anos1

Fabio Giambiagi
Economista chefe do BNDES

Supremo, a União fica sem ter a 
quem apelar. Embora a referida LC 
defina que os estados estarão sujei-
tos ao menor indexador acumula-
do desde 1/1/2013 entre de Selic e 
IPCA + 4% a.a., o que, em tempos 
Selic baixa pode ser uma condição 
favorável, deixa os estados sujeitos 
a uma incerteza grande em caso de 
elevação da Selic, quando vigora-
riam juros que dificilmente teriam 
condições de pagar.

O presente artigo busca propor 
uma solução definitiva para o pa-
gamento dessas dívidas, imbroglio 
esse que se arrasta no país desde 
1997, sem que se encontre uma so-
lução a contento. 

0 1 2 3 4 6

Prazo 
(anos)

20 4,167 4,597 5,05 5,526 6,022 7,073

30 2,778 3,214 3,687 4,194 4,733 5,894

40 2,083 2,526 3,019 3,557 4,135 5,392

50 1,667 2,116 2,628 3,195 3,810 5,147

60 1,389 1,845 2,376 2,970 3,618 5,020

Tabela 1 Prestação mensal para dívida de R$ 1 bilhão, com 
Tabela Price: R$ milhões

Taxa real de juros (% a.a.)

Fonte: Elaboração própria.
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depois de 30 anos. Note que, nes-
se caso, ao ampliar o prazo de 20 
para 30 anos, há uma redução de 
pagamento de 17%, mas se o pra-
zo passa de 30 para 40 anos, essa 
redução diminui para 9%. O caso 
difere totalmente quando o juro 
real contratual diminui. No limite, 
com um juro real nulo, aquela pri-
meira ampliação de prazos implica 
um ganho de fluxo de caixa de 33% 
e a segunda, de 25%, significativa-
mente maiores que com juros reais 
de 6% a.a. 

A Tabela Price define uma relação 
de pagamento entre as prestações de 
uma dívida e o valor desta. Dados os 
parâmetros de juros e prazos de uma 
Price, é possível então encontrar uma 
relação prestação/dívida. Multipli-
cando esse resultado pela relação 
dívida/receita inicial, pode-se então 
encontrar a relação prestação/receita 
inicial. É exatamente isso que é feito 
nas tabelas 2A a 2C, para interva-
los de relação dívida líquida/receita 
corrente líquida (RCL) inicial de 0,1 
a 2; de prazos entre 20 e 60 anos; e 
de juros reais de 2% – como os que 
se advoga no texto para o futuro a 
6% – como os que prevaleceram nos 
contratos originais dos anos 90.2

Na tabela 2A, aqui utilizada como 
exemplo para explicar a lógica dos 
números, para uma dívida líquida, 
por exemplo, na origem, de 100% 
da RCL, prazo de 30 anos e juros 
de 6%, a prestação corresponderia 
no início a 7,3% da receita. É im-
portante esclarecer que essa relação 
refere-se à situação inicial, uma vez 
que sendo a prestação fixa e a recei-
ta, a longo prazo, imagina-se que, 
crescente, esse ônus deveria diminuir 
com o passar dos anos. A tabela, po-
rém, dá uma ideia do sacrifício re- Fonte: Elaboração própria.

Dívida líquida/RCL (%)

10 50 100 200

Prazo (anos)

20 0,87 4,36 8,72 17,44

30 0,73 3,63 7,26 14,53

40 0,66 3,32 6,65 13,29

50 0,63 3,17 6,34 12,69

60 0,62 3,09 6,19 12,38

Tabela 2A Prestação anual/RCL inicial, para diferentes 
valores do prazo e da relação dívida líquida/RCL (%)

Taxa de juros real (6% a.a.)

Dívida líquida/RCL (%)

10 50 100 200

Prazo (anos)

20 0,74 3,68 7,36 14,72

30 0,58 2,89 5,78 11,57

40 0,51 2,53 5,05 10,10

50 0,47 2,33 4,66 9,31

60 0,44 2,21 4,42 8,84

Tabela 2B Prestação anual/RCL inicial, para diferentes 
valores do prazo e da relação dívida líquida/RCL (%)

Taxa de juros real (4% a.a.)

Dívida líquida/RCL (%)

10 50 100 200

Prazo (anos)

20 0,61 3,06 6,12 12,23

30 0,45 2,23 4,46 8,93

40 0,37 1,83 3,66 7,31

50 0,32 1,59 3,18 6,36

60 0,29 1,44 2,88 5,75

Tabela 2C Prestação anual/RCL inicial, para diferentes 
valores do prazo e da relação dívida líquida/RCL (%)

Taxa de juros real (2% a.a.)

lativo que implica para cada estado 
arcar com as condições iniciais de 
pagamento da dívida. As tabelas 2B 
e 2C fornecem resultados para dife-
rentes taxas de juros. 

A proposta e suas vantagens
Com a queda dos juros observada 
nos últimos anos, passa a fazer sen-
tido adotar como parâmetro de re-
ferência um nível de juros reais que 
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em outras ocasiões teria significado 
um grande prejuízo para os cofres 
do governo federal. O objetivo ago-
ra deveria ser definir um arranjo que 
permita, de uma vez por todas, ter 
uma regra que seja crível, persista 
no tempo e seja acatada por todas as 
partes. Dessa forma, os estados vol-
tariam a honrar os pagamentos, po-
rém em bases que sejam condizentes 
com sua realidade fiscal e, ao mesmo 
tempo, o governo federal voltaria 
a receber as prestações dos estados 
que no passado recente deixaram de 
pagar. As tabelas 3A e 3B mostram o 
que isso poderia implicar. 

Tomando como referência a pri-
meira tabela, com uma dívida líqui-

da de duas vezes a RCL, considere-
se o caso de uma taxa de juros real 
de 4% a.a., com 20 anos de prazo 
remanescente. Isso significa que ini-
cialmente as prestações são de 14,7% 
da RCL, o que é um percentual bas-
tante elevado da receita. Exatamente 
por isso, estados muito endividados 
tenderam a conseguir manobras jurí-
dicas para, de uma forma ou de ou-
tra, deixar de pagar.

Agora, nessa mesma tabela, con-
sidere-se a possibilidade da dívida 
ser alongada para 60 anos, com que-
da dos juros para 3% a.a. Observe-
se que nesse caso o ônus inicial cai 
de quase 15% para pouco mais de 
7% da receita. É evidente que, com-

parativamente à situação em que, 
por força de uma liminar, o estado 
não paga nada, nenhum esquema de 
pagamento é vantajoso. Por outro 
lado, é claro que essa não pode ser 
uma solução final. E qualquer ar-
ranjo que substitua o atual tem que 
procurar simultaneamente a) acabar 
com a judicialização do tema junto 
ao Supremo; b) ser duradouro e sus-
tentável no tempo; c) evitar incorrer 
num diferencial de juros significati-
vo que envolva um grande prejuízo 
para a União; e d) permitir que a 
prestação caiba no orçamento dos 
estados. A única forma de fazer isso 
é mediante um alongamento signifi-
cativo dos prazos. É importante res-
saltar que, embora o indexador da 
dívida imponha um cap associado à 
Selic, o cálculo da Price para efeitos 
da apuração da prestação continua 
sendo feito com a taxa de 4%. Con-
sequentemente, uma combinação de 
mais prazos e menores juros reais em 
relação a 4% envolveria um benefí-
cio de caixa duplo para os estados. 
Concretamente, sugere-se que, para 
dívidas de até 100% da RCL, o alon-
gamento seja por 40 anos; de 100% 
a 200% da RCL – caso de SP – por 
50 anos; e acima de 200% da RCL 
– para MG, RJ e RS – por 60 anos, 
sempre contando a partir da data da 
mudança. Em todos os casos, a rene-
gociação envolveria uma cláusula de 
juros de 3% + IPCA e seria condicio-
nada à retirada das liminares junto 
ao STF e ao reinício do pagamento 
das prestações depois de 2021.

Um elemento importante da dis-
cussão é saber qual o subsídio im-
plícito envolvido em cada combina-
ção. Uma dificuldade do cálculo é 
definir a taxa de juros de longuís-
simo prazo no Brasil. Por exemplo, 

Taxa de juros real (% a.a.)

0 1 2 3 4 6

Prazo 
(anos)

20 10 11,08 12,23 13,44 14,72 17,44

30 6,67 7,75 8,93 10,2 11,57 14,53

40 5 6,09 7,31 8,65 10,1 13,29

50 4 5,1 6,36 7,77 9,31 12,69

60 3,33 4,45 5,75 7,23 8,84 12,38

Tabela 3A Prestação anual/RCL inicial, para diferentes 
valores de prazo e taxa de juros real (%)

Dívida líquida/RCL = 2,00

Fonte: Elaboração própria.

Taxa de juros real (% a.a.)

0 1 2 3 4 6

Prazo 
(anos)

20 5 5,54 6,12 6,72 7,36 8,72

30 3,33 3,87 4,46 5,1 5,78 7,26

40 2,5 3,05 3,66 4,33 5,05 6,65

50 2 2,55 3,18 3,89 4,66 6,34

60 1,67 2,22 2,88 3,61 4,42 6,19

Tabela 3B Prestação anual/RCL inicial, para diferentes 
valores de prazo e taxa de juros real (%)

Dívida líquida/RCL = 1,00
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a taxa de juros real do vértice de 
30 anos da NTN-B foi de 4,1% na 
média de 2019 e de 3,6% na média 
de fevereiro de 2020, logo antes da 
eclosão da pandemia da Covid-19, 
sendo razoável supor que a taxa 
procuraria a vizinhança dos 3% se o 
país continuasse na trilha das refor-
mas. A princípio, é pouco provável 
imaginar que, passada a emergência 
atual, essa taxa ultrapasse muito os 
4%. A tabela 4 calcula o subsídio 
implícito do Tesouro com uma taxa 
contratual de 3% além do IPCA 
e diferentes prazos. O parâmetro 
“60*” corresponde à situação em 
que no primeiro ano a prestação é 
de 20% da devida, no segundo de 
40% e assim sucessivamente, até 
que no final do quarto ano, o resí-
duo remanescente é incorporado ao 
estoque e a Tabela Price é recalcu-
lada para os anos 5 a 60 em função 
desse novo valor do estoque. Ob-
viamente, se a taxa real de mercado 
for de 3%, não há subsídio algum. 

Cabe destacar que com o cap 
hoje existente, na prática, já há um 
subsídio relevante, uma vez que, 
se a Selic nominal, no contexto de 
uma meta de inflação de 3%, for de 
5% daqui a alguns anos, equivalen-
te a uma taxa real neutra de 2%, 
esta operaria como limitador do 
indexador, mas a taxa deveria ser 
comparada com a taxa de merca-
do longa, de modo que não se pode 
pensar que o arranjo atual não en-
volva subsídios. Ao mesmo tempo, 
a situação não é satisfatória para 
os estados, pelo fato de a Price ser 
calculada com um prazo remanes-
cente hoje em torno de 15 anos e 
com juros de 4%. Assim, adotando 
um prazo de até 60 anos com juros 
de 3%, a prestação poderia “caber” 

no orçamento dos estados, sem um 
aumento significativo do subsídio.

A situação dos estados
A tabela 5 mostra que os estados es-
tão em situação bastante diferente, po-
dendo ser identificados basicamente 
quatro grandes grupos. O primeiro é 
o dos quatro maiores estados devedo-
res – MG, RJ, SP e RS – com dívidas 
da ordem de duas a três vezes as suas 
receitas, para os quais o tema é rigoro-

samente crucial. O segundo é o de es-
tados com relação dívida líquida/RCL 
entre 0,5 e 1,0, em número de nove ao 
todo – AL, BA, CE, GO, MS, PE, PI, 
SC e TO –, para os quais o tema se re-
veste de certa importância. O restante 
é dos demais 14 estados para os quais 
o assunto não tem a mesma relevância 
que para os outros.

Que o tema da dívida está longe de 
representar um denominador comum 
para todos, é exemplificado pelo caso 
do Rio Grande do Norte, estado que 
teve que enfrentar uma greve de poli-
ciais há relativamente pouco tempo, 
por dificuldades fiscais, em que pese 
o ônus das prestações da dívida ser 
muito modesto na composição das 
despesas. A situação dos estados é 
grave por razões variadas, ainda que 
majoritariamente relacionada à folha 
de salários de ativos e inativos, situa-
ção que será muito piorada pelos efei-
tos econômicos da crise da pandemia. 
Essencialmente, o grande drama fiscal 
deles é que as medidas fundamentais 
dependem de emenda constitucional 
– redução das vinculações, possibili-
dade de redução da jornada de tra-
balho e ampliação das possibilidades 
de demissão – ou de lei federal – por 

Taxa real mercado (%)

3,0 3,5 4,0

Prazo
(anos)

20 0,0 4,3 8,2

30 0,0 6,0 11,4

40 0,0 7,4 14,0

50 0,0 8,6 16,1

60 0,0 9,7 17,9

60* 0,0 10,4 19,2

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4 Subsídio implícito envolvido na proposta (%)

A solução da crise fiscal 

dos estados requer um 

tratamento conjunto, 

justamente por possuir 

múltiplos vasos 

comunicantes, inclusive 

com a reforma tributária
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exemplo, para incluir os inativos no 
mínimo definido para aplicações em 
saúde e educação ou definir o piso 
salarial do magistério. Parte destes te-
mas tem sido tratada na PEC 188/19, 
do pacto federativo e no PLP 101/20, 
que propõe um upgrade na responsa-
bilidade e governança fiscal.

A solução da crise fiscal dos es-
tados requer um tratamento conjun-
to, justamente por possuir múltiplos 
vasos comunicantes, inclusive com a 
reforma tributária. No que tange ao 
enforcement da LRF, o Tesouro Na-
cional tem promovido avanços im-
portantes nos últimos anos, por meio 
da implantação da matriz de saldos 
contábeis (MSC) e de acordos de coo-
peração técnica com os 33 Tribunais 
de Contas no país. Ambas as inicia-
tivas são fundamentais para ampliar 
a transparência, a accountabilty e a 
efetividade dos “gatilhos” para o ree-
quilíbrio fiscal subnacional previstos 
na LRF há mais de 20 anos, mas que 
na prática foram minados por incon-
sistências contábeis e de governança, 
corrigidas gradativamente pelo órgão 
central de contabilidade da União.

O acordo de cooperação técnica en-
tre o Ministério da Economia/STN e os 
Tribunais de Contas está na sua terceira 
e última fase, com previsão de conclu-
são em junho de 2022. Dentre os ob-
jetivos, destaca-se a harmonização dos 
conceitos e procedimentos contábeis, 
notadamente para a principal despesa 
subnacional, que é aquela com a folha 
de ativos e inativos. Uma vez alcança-
do o consenso acerca deste princípio, é 
muito provável que haja um resgate e 
“empoderamento” da LRF, cujos gati-
lhos e limites previstos há mais de duas 
décadas passariam de fato a ter efetivi-
dade, contribuindo para o reequilíbrio 
das contas públicas.

A presente proposta, portanto, é 
complementar aos últimos avanços, 
razão pela qual ela foca nos ajustes 
ditos “abaixo da linha”. A redução 
da taxa real de juros, movimento que 
ocorreu no país até o começo do cho-
que do coronavírus, poderá ser reto-
mada se o país aprovar novas refor-

mas no futuro, favorecendo o alcance 
de uma solução definitiva para as dí-
vidas subnacionais. A proposta feita 
parece uma solução preferível e supe-
rior à vigência recorrente de liminares 
judiciais e enfraquecimento das rela-
ções contratuais, como constatamos 
no Brasil nos últimos três ou quatro 
anos, gerando uma tensão federativa 
que o país deveria procurar mitigar.

É desejável que o alongamen-
to do prazo seja pensado à luz das 
medidas de reequilíbrio adotadas 
pelos estados. Inserem-se nesse qua-
dro a reforma da previdência dos 
militares, recentemente aprovada 
no Congresso e extensível aos entes 
subnacionais, bem como a elevação 
das alíquotas de contribuição pre-
videnciária: de 14%, no mínimo, 
ou progressiva, de 7,5% a 22%. A 
coexistência de uma reestruturação 
da dívida dos estados com a União, 
conjuntamente com o alongamento 
adicional do prazo de pagamento e 
com ações na direção do reequilíbrio 
fiscal acima da linha – como a priva-
tização de estatais ou a realização de 
uma reforma administrativa local –, 
além de premiar os gestores públicos 
zelosos pelo equilíbrio de suas con-
tas, minimizaria de forma relevante 
o risco moral historicamente presen-
te na relação federativa. 

1O autor agradece a preciosa colaboração de 
Gabriel Leal de Barros, cujos comentários enri-
queceram muito o artigo, particularmente na 
sua última seção.

2Nas tabelas do texto, coloca-se a coluna de 
juros de 6% apenas por ter sido a taxa original. 
Isso explica a omissão da coluna de 5%, distan-
te da realidade atual de mercado.

As opiniões expressas nesse artigo são de res-
ponsabilidade exclusiva do autor, não refletin-
do, necessariamente, a opinião institucional 
do BNDES.

Estado
Dívida  

líquida/RCL

Acre 0,55

Alagoas 0,9

Amapá 0,17

Amazonas 0,3

Bahia 0,64

Ceará 0,51

Distrito Federal 0,4

Espírito Santo 0,06

Goiás 0,86

Maranhão 0,45

Mato Grosso 0,27

Mato Grosso do Sul 0,59

Minas Gerais 2,01

Pará 0,06

Paraíba 0,29

Paraná 0,3

Pernambuco 0,51

Piauí 0,53

Rio Grande do Norte 0,36

Rio Grande do Sul 2,37

Rio de Janeiro 2,92

Rondônia 0,24

Roraima -0,25

Santa Catarina 0,72

São Paulo 1,88

Sergipe 0,45

Tocantins 0,51

Fonte: Banco Central.

Tabela 5 Relação dívida 
líquida/RCL por estado: 

dezembro de 2019
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O Brasil poderia se espelhar em 
Portugal para avaliar (ou mesmo 
aprender) como enfrentar os de-
safios impostos pelo coronavírus. 
Quando este chegou aos dois países, 
em termos comparados, o português 
estava muito mais exposto e vulne-
rável à pandemia, em termos de saú-
de, de economia e até de sociedade, 
para além de sofrer primeiro que o 
brasileiro, que teve mais tempo para 
aprender com experiência e penar 
dos outros países. Já as respostas 
iniciais à crise foram completamen-
te diferentes, sobretudo na atitude e 
nas decisões das autoridades e das 
políticas públicas. Mesmo em uma 
ótica só econômica e de prazo mais 
longo, se repete a situação de desa-
fios muito maiores para o país euro-
peu do que o sul-americano. Como 
já está claro que a crise demorará 
muito ainda para ser debelada, se 
pode aproveitar para tirar lições des-
tes primeiros meses para melhor se 
atuar nos seguintes. 

Com pouco mais de dez milhões 
de habitantes, Portugal possui ape-
nas a 12a maior população e a 13a 
maior área territorial da Europa. 
Quase metade dos portugueses resi-
de nas áreas metropolitanas de Lis-

boa e Porto, com 2,8 e 1,7 milhões 
de habitantes, respectivamente.1 
Desde 2010, a população total está 
diminuindo, o que, em conjunto 
com um crescimento constante da 
população idosa, faz com que Por-
tugal seja o terceiro país do mundo 
com o maior percentual de pessoas 
acima de 65 anos (22,0%), à fren-
te apenas do Japão e da Itália.2 Ao 
longo da década, a população es-
trangeira representou em torno de 
4% da população residente.3

Na educação, apesar de ainda 
abaixo da média europeia, nas últi-
mas duas décadas o país apresentou 
avanços significativos no nível de 
escolaridade, registrando em 2018, 
33,5% da população dos 30 aos 34 
anos com formação superior – um 
avanço quando comparado com 
21,3% em 2009.4 O mesmo vale 
para aqueles com o ensino secundá-
rio completo na população entre os 
25 e 64 anos, que aumentou 20 p.p. 
na última década, atingindo 49,8% 
em 2018.5

O Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) que, aliando proximidade 
à especialização, é tido como uma 
referência em nível europeu. Mas, 
desde 2010, o gasto público na fun-

Portugal, imensos desafios e lições
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Figura 1 População com 65 anos ou mais – % da população total (2019)

Fonte: Banco Mundial. <https://bit.ly/317jpWP>

ção foi reduzido em cerca de 1 p.p., 
correspondendo a 5,8% do PIB em 
2018.6 Dados da OCDE indicam que 
as despesas de saúde per capita em 
Portugal são 30% mais baixas que 
a média da União Europeia.7 Assim, 
não surpreende que o país apresente 
um dos piores indicadores de núme-
ro de camas para cuidados críticos 
na Europa. Em estudo de 2012, o 
país aparece na última posição com 
4,2 leitos por 100 mil habitantes, 
bem abaixo da média europeia de 
11,5 e da Alemanha que ocupava a 
primeira posição com 29,2.8 Dados 
de 2016 do governo português indi-
cam que esta razão teria aumentado 
para 6,4, valor ainda abaixo da mé-
dia europeia.9

Do lado da economia, Portugal fez 
uma mudança estrutural justamente 
na direção das atividades que depois 
se viram as mais atingidas pela Co-
vid-19. O país se consolidou como 
um importante destino turístico do 
mundo. Em 2019, o setor registrou 
um total de quase 27 milhões de hós-

pedes, sendo 60% estrangeiros,  um 
consumo correspondente a 14,6% 
do PIB e 9% do emprego nacional.10  
Não só turistas, mas o país passou 
também a atrair muitos estrangeiros 
residentes,11 o que provocou um for-
te crescimento no mercado imobili-
ário e de construção civil, que hoje 
respondem por cerca de 11% e 3,5% 
do PIB, respectivamente.12

A economia de Portugal já tinha 
sido duramente atingida pela crise 
financeira de 2008/09 e a subse-
quente crise das dívidas soberanas 
da zona do euro a partir de 2010, 
tendo que em 2011 pedir apoio fi-
nanceiro internacional ao FMI e à 
UE.13 Passando por anos de auste-
ridade fiscal com a Troika (supervi-
são financeira pelo FMI, União Eu-
ropeia e Banco Central Europeu), 
mantida até o atual governo socia-
lista, Portugal logrou uma recupera-
ção econômica gradual, registrando 
redução do déficit público e mesmo 
um pequeno superávit de 0,2% no 
ano passado.14

Desde 2014, o país apresenta 
um crescimento real do PIB em um 
ritmo superior aos anos pré-crise. 
A taxa de desemprego em 2019 foi 
de 6,%, uma melhora significativa 
com relação a 2013 quando chegou 
a 16,2%.15 Em 2019, cresceu 2,2% 
em termos reais, acima da média 
europeia de 1,4%.16 Ainda que estes 
resultados tenham sido positivos, 
seus meses finais foram marcados 
por uma desaceleração da demanda 
agregada, em especial pela estagna-
ção do consumo privado e um recuo 
do investimento, indicando uma 
possível perda de fôlego da recupe-
ração econômica recente. 

Se havia vulnerabilidade na de-
mografia, na saúde e na economia, 
por outro lado, uma vantagem para 
lidar com a pandemia foi o arranjo 
institucional e político de Portugal. 
A combinação de uma república se-
mipresidencialista com uma demo-
cracia parlamentar, se revelou resis-
tente e apta para lidar com a crise da 
Covid-19, impedindo que esta assu-

22,0

8,9

Portugal Brasil

1o Japão 27,6

2o Itália 22,8

3o Portugal 22,0

4o Finlândia 21,7

(...)

89o Nova Caledônia 9,2

90o Brasil 8,9

91o Mundo 8,9

92o Antígua e Barbuda 8,8
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misse uma dimensão política e possi-
bilitando agilidade nas respostas. 

O vírus da Covid-19 chegou a 
Portugal em 2 de março quando 
Itália e Espanha já estavam em uma 
situação crítica. Sabendo que seu 
destino poderia ser igual ou pior 
dos latinos, governo e sociedade de 
uma forma geral agiram tempesti-
vamente adotando medidas de res-
trições17  e uma estratégia de testa-
gem massiva.18 Diante da desgraça 
que marca a pandemia, os resulta-
dos em números de contagiados, 
recuperados e mortes foram con-
siderados relativamente exitosos, 
tanto que se passou a flexibilizar, 
paulatinamente, a partir de maio, 
levando a enfrentar um aumento 
de casos na região de Lisboa – mas 
mantidos os índices de mortalidade 
abaixo da maioria da Europa.

Pior destino teve a economia por-
tuguesa, que, pelas razões expostas, 
não poderia deixar de ser das mais 
atingidas na Europa e no mundo. 

Dados de acompanhamento do 
impacto da pandemia nas empresas,19 

mostram que, em função da reaber-
tura gradual, no setor privado apro-
ximadamente 95% dos negócios já 
estão em funcionamento. Frente a 
uma situação sem pandemia, 68% 
das empresas indicaram uma que-
da no faturamento, sendo que para 
25% a redução foi de mais de 50%. 
Um pouco menos da metade das em-
presas continua operando com redu-
ção no número de funcionários ou 
em trabalho a distância. 

O setor de turismo praticamen-
te parou, e dados mais recentes de 
abril indicam uma queda de 97% 
no número de hóspedes com mais 
de 80% dos estabelecimentos de 
hospedagem fechados. Espera-se 
que esse cenário se prolongue, ten-
do em vista que 57% desses estabe-
lecimentos reportaram cancelamen-
tos para agosto.20

Houve contração do PIB no pri-
meiro trimestre de 2,3% com relação 
ao mesmo período no ano anterior, 
em função tanto da menor demanda 
interna (-1,1 p.p.) quanto da externa 
(-1,3 p.p.), pela queda nas exporta-

ções.21 O valor está em linha com 
o que se observou no restante da 
União Europeia, que registrou uma 
queda de 2,6%.22

A expectativa é que os resultados 
do segundo trimestre revelem uma 
queda como nunca vista na econo-
mia portuguesa. Em uma primeira 
análise,23 o Conselho das Finanças 
Públicas (CFP) antecipa para este 
ano uma contração do PIB entre 
7,5% e 11,8%, uma taxa de desem-
prego entre 11,0% e 13,1% e um 
déficit situado entre 6,5% e 9,3%. 
Para a dívida pública prevê-se um 
aumento de 15,3 p.p. a 24 p.p. do 
PIB, alcançando uma razão dívida/
PIB entre 133,1% e 141,8%. Aler-
tando para a grande incerteza acerca 
da recuperação econômica futura, 
o conselho projeta no cenário base, 
um crescimento do PIB de 3% em 
2021 e de 2,6% em 2022.

Ao longo de março e abril, a fim 
de manter a economia funcionando, 
foram implantadas medidas para 
dar liquidez e sustentar a renda e 
o emprego, como por exemplo 3 

Portugal

CFP BdP FMI Comissão Europeia OCDE (Single Hit) OCDE (Double Hit)

2020 -7,5 -9,5 -8,0 -6,8 -9,4 -11,3

2021 3,0 5,2 5,0 5,8 6,3 4,8

Brasil

IFI Ipea FMI* Banco Mundial OCDE (Single Hit) OCDE (Double Hit)

2020 -6,5 -6,0 -9,1 -8,0 -7,4 -9,1

2021 2,5 3,6 3,6 2,2 4,2 2,4

Figura 2 Resumo de projeções macroeconômicas para Portugal e Brasil,  
em variação do PIB – diversas instituições (2020 e 2021)

Adaptado de: IFI. Relatório de Acompanhamento Fiscal. Junho de 2020; <https://bit.ly/2AW67SH> e CFP, Resumo de Projeções Macroeconómicas para a Economia Portuguesa. Junho de 2020. 
<https://bit.ly/3ev0nOb>. *Já considera as projeções atualizadas em 24/6. 
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bilhões de euros em linhas de cré-
dito, regimes de lay-off e flexibili-
zação de pagamento de impostos. 
Em apresentação recente, diretores 
do CFP mostraram que o valor das 
medidas de apoio adotadas pode vir 
a corresponder a até 13,2% do PIB 
de 2020, alertando para que as me-
didas do momento não sirvam para 
abandonar as reformas institucio-
nais em curso.24

Impressiona a ampla adoção de 
medidas de diferimento com rela-
ção aos demais países europeus. Es-
tes compreendem em larga medida 
as moratórias de crédito públicos 
e privados, com vista a proteger de 
certa forma o sistema financeiro, 
um provável reflexo do receio de re-
petir o ocorrido na crise financeira 
de 2008/09. Dados mais atuais do 
Banco de Portugal revelam números 
ainda mais impressionantes.25 Em 

18 de junho, os principais bancos 
do país tinham uma exposição de 40 
bilhões de euros em moratórias de 
crédito relacionadas com a pande-
mia, o equivalente acerca de 22% da 
carteira total de crédito corporativo 
e pessoal e a 18,8% do PIB.26

 No início de junho, já olhando 
para o futuro, para ter a economia 
funcionando durante a pandemia, 
o governo português apresentou e 
aprovou o Plano de Estabilização 
Económica e Social27 que compre-
ende quatro eixos: institucional, 
empresas, emprego e social. A pri-
meira componente visa atender às 
necessidades de financiamento das 
regiões autônomas e das autarquias 
locais pela facilitação das condições 
para investimento público e priva-
do. No campo das empresas, para 
além da liquidez, pretende-se refor-
çar mecanismos de capitalização. O 

eixo de emprego, por sua vez, visa 
dar apoio à contratação e proteger 
postos de trabalho, com a evolução 
do mecanismo de lay-off simplifi-
cado. Por fim, na arena social para 
além de reforça,r o SNS vai focar 
em programas de educação habita-
ção, importante dado que 22% da 
população portuguesa está em ris-
co de pobreza – acima da média de 
15% da União Europeia.

A tripla crise da Covid-19 alcan-
ça todos os países e terá impactos 
distintos e mais profundos do que 
a crise financeira de 2008. Ser o 
país europeu mais ao oeste, sem-
pre permitiu e fez com que Portugal 
olhasse para fora, e de certa manei-
ra para o futuro. Foi assim quando 
das Grandes Navegações, ao se lan-
çar ao mar em busca do desconheci-
do e também agora, quando soube 
se preparar para o futuro olhando 

Impulso fiscal 
imediato

Diferimento
Provisão de liquidez 

e garantias
Última atualização

Bélgica 1,4% 4,8% 21,9% 03/06/2020

Dinamarca 2,1% 7,2% 2,9% 28/03/2020

França 4,4% 8,7% 14,2% 18/06/2020

Alemanha 13,3% 7,3% 27,2% 03/06/2020

Grécia 3,1% 1,2% 2,1% 05/06/2020

Hungria 0,4% 8,3% 0,0% 25/03/2020

Itália 3,4% 13,2% 32,1% 22/06/2020

Países Baixos 3,7% 7,9% 3,4% 27/05/2020

Portugal 2,5% 11,1% 5,5% 04/05/2020

Espanha 3,7% 0,8% 9,2% 23/06/2020

Reino Unido 4,8% 1,9% 14,9% 30/04/2020

Estados Unidos 9,1% 2,6% 2,6% 27/04/2020

Figura 3 Medidas fiscais discricionárias em resposta à Covid-19,  
em % do PIB de 2019 – até 25 de maio de 2020

Fonte: Bruegel, <https://bit.ly/3ex8x8C>. Nota: Impulso Fiscal Imediato: gasto público e renúncia de receitas; Diferimento: prorrogação do prazo de pagamentos de tributos, utilidades e serviço de 
dívidas; Provisão de Liquidez e Garantias: linhas de crédito, garantias e assistência de liquidez. 
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para o passado de países como Es-
panha e Itália. 

Conforme os cenários indicam, 
há ainda muito para acontecer e 
se enfrentar. A guerra não acabou, 
pelo contrário, está apenas inician-
do. No entanto, o que as batalhas 
recentes nos mostram é que a so-
ciedade portuguesa tem e possibili-
ta esperança em um futuro (ainda) 
melhor em termos de respostas e 
enfrentamento. Assim, as políticas 
adotadas com relativo sucesso por 
países com instituições tão próxi-
mas como as portuguesas, podem 
contribuir com lições para o Brasil, 
tanto para um melhor enfrentamen-
to à pandemia, quanto para pagar 
a conta da guerra atual e promover 
reconstrução futura.

Enfim, a reação portuguesa à 
crise da Covid-19 chamou a aten-
ção do mundo. Ainda que antes da 
chegada do vírus o país não se en-
contrasse em condições econômicas 
e sociais particularmente favoráveis 
para seu enfrentamento. A sua po-
pulação mais envelhecida, a depen-
dência econômica do turismo e do 
exterior, a maior proximidade com 
epicentros do vírus, vários fato-
res tornavam Portugal muito mais 
vulnerável que o Brasil. Três meses 
depois, por meio de ações rápidas, 
baseadas em ciência, com comuni-
cação sempre aberta e transparência 
das autoridades, restou impressio-
nar a resiliência lusitana. O desafio 
continua, ou até aumenta, diante da 
premência em reestruturar profun-
damente uma economia e um mer-
cado de trabalho tão dependente 
de serviços, especialmente turismo 
– também necessário mas tão grave 
para o Brasil, com economia mais 
diversificada e industrializada.28

A lição que se pode tirar de Por-
tugal é que vale apostar alto na ra-
cionalidade, técnica e política, para 
enfrentar uma grave e inédita crise 
sanitária, social e econômica da 
história. Soube como velho ditado 
português: “navio sem leme, nau-
frágio certo”.  
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previsto do período de vigência dos regimes 
de moratórias, pelo que, após o seu término, 
poderá ocorrer um aumento do incumprimen-
to das obrigações de crédito tanto dos particu-
lares, como das empresas”.

27Disponível em: https://bit.ly/3hXGiSO 

28O Boletim Econômico de junho do Banco de 
Portugal alerta: “Dado o peso relativamente 
elevado do turismo nas exportações totais 
por comparação com outros países, Portugal 
encontra-se particularmente exposto, proje-
tando-se uma queda desta componente das 
exportações de mais de 60% em 2020.Tendo 
em conta a evolução da procura externa, os 
exportadores portugueses deverão perder 
quota nos mercados externos em 2020”. <ht-
tps://bit.ly/3g3smVk> 



JUSTIÇA

3 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J u l h o  2020

“O Supremo tem 
reafirmado sua 
posição em favor da 
governabilidade” 

Joaquim Falcão
Professor da FGV Direito Rio

Conjuntura Econômica — A ativi-

dade do Supremo Tribunal Federal 

tem se caracterizado por uma ação 

menos fragmentada de seus minis-

tros do que se costuma observar – 

fato que já levou a críticas sobre um 

excesso de decisões monocráticas 

no STF. Essa tendência pode pre-

nunciar uma mudança? 

A fragmentação do Supremo está 

menor neste período. Menor por 

uma série de razões. A primeira é de 

defesa institucional, uma autodefesa 

diante dos ataques não somente do 

presidente e de sua família, como de 

vários segmentos da sociedade. 

O segundo fator, que tem sido 

apontado pelo professor da FGV 

Direito Rio Thomaz Pereira, é que o 

Supremo está reafirmando uma po-

sição que tem tido, na maioria das 

vezes, a favor da governabilidade. 

No caso em que reconhece a compe-

tência concorrente dos governado-

res e dos municípios para decidirem 

sobre as políticas públicas de saúde 

no enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, por exemplo, o Supre-

mo não está contra a Presidência da 

República; está apenas reafirmando 

a necessidade de coordenação para 

que haja governabilidade. 

Quando o Supremo recusa a 

pretensão de que não exista trans-

parência total nos atos do Poder 

Executivo, ele, outra vez, reafirma 

seu compromisso com a governabi-

lidade democrática. 

Um terceiro fator que tem impul-

sionado uma maior união, também 

ressaltado pelo professor Pereira, é 

o fato de, em função da crise sanitá-

ria, estar se usando mais o plenário 

virtual, onde a tendência é de mais 

votos convergentes, mesmo por 

unanimidade. Essa tendência do 

plenário virtual estimular a conver-

gência está ocorrendo também nas 
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Nesta breve conversa com a Conjuntura Econômica, o professor Joaquim Falcão, membro desde 

2018 da Academia Brasileira de Letras, ocupante da cadeira que já foi de Roberto Simonsen, analisa 

o desempenho da Corte Suprema brasileira em meio à tensão com o governo federal. Falcão, que 

considera que toda democracia exige tensão e interdependência dos poderes, também comenta 

o desafio do sistema democrático frente ao aumento da desigualdade no Brasil e no mundo.
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comissões do Legislativo. Seria um 

bom tema de estudos, para levantar 

quais motivos levam o voto eletrô-

nico a tal resultado. 

E tem um quarto motivo, que é o 

fato de o Supremo sempre ter uma 

defesa clara dos direitos individuais. 

É difícil saber se essa tendência 

vai continuar ou não passado o 

atual período. Provavelmente, al-

guns elementos que estimulavam a 

fragmentação, como a radicaliza-

ção política, a simples defesa de te-

ses jurídicas e os votos monocráti-

cos, é possível que essas tendências 

sejam amortizadas.

Como o senhor avalia a participa-

ção de ministros do STF em mídias 

sociais como o Twitter? 

Um levantamento realizado pela 

consultoria Bites – Dados para 

Decisões – mostra que o Brasil se 

destaca em se tratando de juízes de 

cortes supremas com exposição em 

redes sociais, com os ministros Ale-

xandre de Moraes, Gilmar Mendes 

e Luís Roberto Barroso se tornando 

magistrados de maior número de 

seguidores dessas instituições em 

nível mundial. 

Nos Estados Unidos, por exem-

plo, os membros do Supremo não 

se expõem nas redes. Na Inglater-

ra, a Suprema Corte tinha cerca de 

266 mil seguidores até o final de 

maio; a da Alemanha, 38 mil e, do 

Canadá, 32 mil. 

Manoel Fernandes, diretor da Bi-

tes, considera que nesses países essa 

participação não é necessária por-

que a população defende a corte, 

mesmo que discorde de algumas de 

suas medidas. 

No início de junho, o Supremo bra-

sileiro tinha cerca de 2,1 milhões de se-

guidores e, somente o ministro Gilmar 

Mendes, 297 mil. Em apenas um mês, 

marcado pela ordem de mandados de 

busca e apreensão contra bolsonaris-

tas, o ministro Alexandre de Moraes 

conquistou 85 mil novos seguidores, 

somando 153 mil no início de junho. 

Mas isso não quer dizer, necessa-

riamente, que os ministros estejam 

falando mais na mídia. O ministro 

Alexandre de Moraes é um exem-

plo. Suas postagens são institucio-

nais, e ele tem falado apenas nos 

autos. E quando um ministro fala 

nos autos com clareza, ele tem mais 

força. Evidentemente existem al-

guns ministros acostumados aos 

holofotes. Mas espero que essa seja 

uma tendência decrescente. 

A proporção da crise sanitária tor-

nou mais visível, não apenas no 

Brasil, a questão da concentração 

de renda. Como nosso regime de-

mocrático deverá lidar com esse 

“escancaramento” da concentração 

de renda e da pobreza, tendo uma 

agenda de ajustes a realizar? 

De forma simples, desde 1988 vimos 

dois fatores conflitantes na democra-

cia. De um lado, a universalização 

do voto. Cada vez mais brasileiros 

votam e participam. E isso é bom. 

E participam não somente pelos vo-

tos, mas pelas mídias. E isso é bom. 

E agora participariam, se pudessem, 

nas ruas. E isso é bom. No entanto, 

a descentralização democrática do 

poder no Brasil tem esbarrado na 

concentração da renda. Ou seja, a 

descentralização do poder político 

conflita com a concentração do po-

der econômico.

Esse não é um problema somente 

brasileiro. É a questão do século 21 

em todos os países que estão enfren-

tando a mesma epidemia. Um exem-

plo é o slogan “We are the 99%”, usa-

do no movimento Occupy Wall Street 

no início da década, referindo-se a que 

apenas 1% dos americanos detinham 

a maior parte da renda americana. 

Essa concentração de renda foi 

denunciada no mundo inteiro pela 

Covid-19, devido à fragilidade dos 

mais pobres em sobreviver à doença. 

Mas quando a democracia deixa de 

ser apenas formal e legal, e não pre-

enche a métrica da eficácia, ela perde 

a adesão. Por isso, a reforma fiscal 

que o Brasil precisa urgentemente é 

que estimularia uma melhor distri-

buição da renda nacional.    

A concentração de  

renda foi denunciada 

no mundo inteiro pela 

Covid-19, devido à 

fragilidade dos mais 

pobres em sobreviver  

à doença
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A atual pandemia colocou a ciência 

médica e a epidemiologia na pauta 

dos tribunais. Em meio a orienta-

ções da OMS, à proliferação de ar-

tigos científicos sobre o coronavírus 

e manifestações diárias de especia-

listas nos meios de comunicação, 

discussões sobre a efetividade de 

diferentes medidas para combater o 

coronavírus proliferam e embasam 

decisões de prefeitos, governadores 

e do presidente da República. Me-

didas que invariavelmente são – e 

continuarão a ser – levadas à apre-

ciação do Judiciário. 

Nesse contexto de excesso de in-

formações, mas também de muito 

dissenso entre especialistas, qual seria 

o papel de juízes ao enfrentar casos 

cujas soluções dependem fundamen-

talmente de argumentos científicos? 

É verdade que não é de hoje que 

juízes são forçados a levar a ciên-

cia em conta ao decidir processos. 

Proliferam há anos ações individu-

ais e coletivas sobre temas relativos 

à saúde, discutindo a efetividade 

de medicamentos, a necessidade de 

procedimentos cirúrgicos e os efei-

tos nocivos de certas substâncias. 

Em assuntos como esse, a expertise 

jurídica deveria reconhecer que tem 

muito menos a dizer do que a comu-

nidade científica. No entanto, um 

simples apelo à humildade decisória 

não resolve o problema quando es-

pecialistas não têm respostas ou sim-

plesmente divergem sobre a solução 

mais adequada para determinado 

desafio. Quando isso ocorre, juízes 

correm o risco de se colocar como 

meros árbitros despreparados de dis-

putas científicas. 

Há, no entanto, um ingredien-

te adicional a ser considerado na 

maneira como o problema hoje se 

coloca. Não estão em jogo uma ou 

outra decisão liminar afetando al-

guns indivíduos, ou decisões finais 

em processos em que foram exau-

ridos os argumentos, os meios de 

prova e os recursos. Estamos diante 

de medidas governamentais emer-

genciais, analisadas em pedidos ur-

gentes, a partir dos quais decisões 

judiciais precárias, com base em 

conhecimento científico em desen-

volvimento, controlam decisões de 

administradores públicos que afe-

tam toda a população de um mu-

Judiciário, ciência e a pandemia: 
dois desafios, três papéis

Fernando Leal
Professor da FGV Direito Rio

Thomaz Pereira
Professor da FGV Direito Rio
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nicípio, estado ou mesmo do país 

inteiro de forma irreversível. 

Nesse cenário complexo, a incer-

teza científica e os elevados impac-

tos que cada decisão judicial pode 

produzir sobre as políticas que vêm 

sendo desenhadas para lidar com 

a pandemia colocam dois desafios 

distintos para a definição do papel 

do Judiciário em sua relação com o 

Executivo. O primeiro é de nature-

za epistêmica. Como saber o que “a 

ciência diz”? Como juízes podem se 

certificar das credenciais de especia-

listas que apresentam soluções diver-

gentes para um mesmo problema? 

Como impedir o recurso a fontes 

questionáveis ou informais de co-

nhecimento técnico? 

 O segundo desafio é institucio-

nal. Que postura juízes devem ado-

tar quando são chamados a contro-

lar e, eventualmente, rever escolhas 

políticas feitas com alegado respaldo 

científico em meio a uma crise de 

saúde pública?

Há pelo menos três funções muito 

diferentes que o Judiciário pode assu-

mir em um sistema de freios e contra-

pesos diante dessa realidade concreta.

Em primeiro lugar, é possível 

compreender sua função como a 

de um veto institucional a decisões 

governamentais tomadas sem qual-

quer embasamento científico ou 

mesmo em oposição ao consenso 

de especialistas. Nesse caso, não 

é preciso arbitrar disputas cien-

tíficas, mas apenas impedir que o 

agente público ignore a ciência. 

Por isso, exatamente por não se co-

locarem como “a voz da ciência”, 

mas agirem em defesa dos acordos 

existentes entre cientistas, da ne-

cessidade de fundamentação das 

decisões públicas ou em oposição 

ao negacionismo científico, juízes 

estariam autorizados a controlar 

mais incisivamente – e anular – es-

colhas de agentes políticos. 

Em um segundo lugar, é possível 

compreender a atuação jurisdicional 

como indo em sentido oposto. Não 

se trataria apenas de vetar decisões 

acientíficas, mas de analisar medidas 

de agentes públicos que, orientadas 

em excesso de cautela, entram nos 

espaços de incerteza científica para 

justificar ações restritivas à liberda-

de. Em situações desse tipo, desde 

que embasadas em conhecimento 

científico plausível e não sejam ab-

solutamente proibitivas, há bastante 

espaço para a preservação das deci-

sões de agentes políticos que pecam 

pela precaução visando privilegiar a 

proteção da saúde pública.

Em terceiro lugar, é possível 

compreender a função do Judici-

ário com a de um copartícipe de 

um debate público, que também 

inclui especialistas e governantes, 

orientado na busca pela resposta 

correta para cada problema práti-

co. Nesse ideal perfeccionista, ca-

beria ao Judiciário revisar a deci-

são tomada pelo administrador e, 

caso convencido de que a melhor 

solução determinada pela ciência 

é outra, substituí-la. Nessas situ-

ações, também marcadas pela au-

sência de certeza sobre a posição 

da ciência para o problema a ser 

decidido, a tensão entre poderes se 

coloca de maneira mais dramática. 

Ao contrário do que se verifica nos 

outros dois papéis esperados do Ju-

diciário, porém, neste caso pesados 

ônus de justificação recaem sobre 

os juízes, que assumem a posição 

de superar disputas científicas de 

maneira responsável.

Diante das peculiaridades da 

crise que enfrentamos e das capa-

cidades institucionais do Judiciário 

é possível dar um sentido concreto 

e específico ao papel esperado dos 

juízes no controle de escolhas ad-

ministrativas: intransigência com 

decisões governamentais sem em-

basamento científico; deferência 

em relação a decisões do gestor pú-

blico voltadas a proteger mais in-

tensamente a saúde da população 

em meio à incerteza científica; e 

reconhecimento de que não é papel 

de juízes solucionar heroicamente 

os dilemas médicos colocados pela 

pandemia. Afinal, trazer a ciência 

para os tribunais não é – nem deve 

ser – o mesmo que tornar o Judici-

ário o tribunal da ciência. 

Caberia ao Judiciário 

revisar a decisão tomada 

pelo administrador e, 

caso convencido de 

que a melhor solução 

determinada pela ciência 

é outra, substituí-la
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A Guiana, uma ex-colônia britânica, 
está localizada na América do Sul, en-
tre o Suriname e a Venezuela. O po-
tencial de hidrocarbonetos da Guia-
na fica no offshore, parte da bacia da 
Guiana-Suriname, classificada como 
a segunda bacia inexplorada mais 
prospectiva do mundo, de acordo 
com o Serviço de Pesquisa Geológica 
dos Estados Unidos (USGS). A bacia 
da Guiana é considerada geologica-
mente análoga às bacias da costa oes-
te da África. Não houve descobertas 
significativas de petróleo na Guiana 
até o sucesso do Liza 1. Em 2015, a 
ExxonMobil perfurou com sucesso 
o poço Liza 1, a 160 quilômetros da 
costa. A empresa afirmou que as re-
servas recuperáveis do campo de Liza 
estariam na faixa de 0,8-1,4 bilhão de 
barris de óleo equivalente.

A recente incursão da Guiana na 
indústria de petróleo e gás demons-
trou que sua falta de experiência pode 
levar a consequências prejudiciais. No 
entanto, a Guiana tem o benefício de 
aprender com os triunfos e as deficiên-
cias do setor de petróleo de seus vizi-
nhos latino-americanos. Neste artigo, 
destacaremos essas lições positivas e 
negativas que podem fornecer uma 

ANP.2 Os critérios de licitação utiliza-
dos incluem bônus de assinatura em 
dinheiro e programa mínimo de traba-
lho de exploração – Programa Explo-
ratório Mínimo (PEM). A estrutura 
legal referente ao processo de licitação 
do Brasil garante transparência, pois 
exige a publicação de informações 
relevantes sobre os processos de licen-
ciamento. Essa transparência assegura 
objetividade nas avaliações dos lances. 
Desde 2016, o México realiza lici-
tações na alocação de seus blocos de 
petróleo e gás.3 Cada etapa desse pro-
cesso, incluindo as empresas que par-
ticiparam, o vencedor, os critérios de 
licitação, os funcionários do governo 
envolvidos e suas declarações de inte-
resses, estão todos bem documentados 
e publicados. A Guiana deve adotar 
um processo de licitação semelhante 
em relação à alocação de seus blocos 
de petróleo e gás restantes. O processo 
atual de negociações individuais não 
tem transparência e, portanto, carece 
de objetividade.

Tanto o Brasil como o México 
tinham inicialmente legislação que 
impedia o investimento privado em 
seus respectivos setores de petróleo 
e gás, que foram removidos poste-

América Latina e as lições para o 
upstream da Guiana1

Fernanda Delgado

Professora e coordenadora de pesquisa  

da  FGV Energia

Eduardo Pereira 

Pesquisador sênior USP, São Paulo

Michael Jagnanan 

Pesquisador University of  

West Indies, Guyana

referência útil a partir de uma pers-
pectiva regional, fazendo referência às 
experiências brasileiras, venezuelanas 
e mexicanas, predominantemente.

Lições positivas 
Países como Brasil e México estabe-
leceram rodadas de licitações para 
conceder de forma competitiva em 
seus blocos de petróleo e gás. No en-
tanto, até o momento, todos os acor-
dos de petróleo da Guiana foram 
firmados por meio de negociações 
diretas. Como consequência, o con-
teúdo dessas negociações nunca foi 
tornado público. Além disso, embo-
ra alguns dos contratos de petróleo 
posteriormente celebrados tenham 
sido disponibilizados publicamente, 
isso foi feito em um período signi-
ficativo de tempo após a assinatura 
desses acordos.

O Brasil iniciou com as rodadas 
de licitações em 1999. Em 2019 con-
tabilizava 16 rodadas  realizadas pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 
Para pré-qualificar, os candidatos de-
vem atender aos requisitos técnicos 
e econômicos e legais definidos pela 
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consequências negativas. O Equador 
é ilustrativo disso. Desde que o país 
extraiu hidrocarbonetos pela primeira 
vez em 1972, esperava-se um impul-
sionador período de desenvolvimen-
to. No entanto, apesar da economia 
crescer em termos de seu PIB nos dez 
anos seguintes, o Estado tornou-se de-
pendente de suas receitas de petróleo. 
No período subsequente a isso, o país 
ficou cada vez mais endividado, e foi 
considerado como de baixo desempe-
nho quando comparado ao restante 
da região.6 Da mesma forma, na Vene-
zuela, a falta de diversificação levou a 
sérios problemas econômicos. Embo-
ra os preços do petróleo estivessem al-
tos entre o período de 1998 e o início 
de 2010, grande parte da receita do 
petróleo foi usada para financiar pro-
gramas sociais insustentáveis.7 A par-
tir de 2015, 96% das exportações da 
Venezuela e mais de 60% das receitas 
do governo dependem da indústria do 
petróleo.8 A consequência de uma fal-
ta de diversidade econômica é que o 
desempenho de um país se torna for-
temente impactado pela volatilidade 

riormente com o paulatino fim dos 
monopólios. No entanto, a Guiana, 
desde a criação do setor de petróleo 
e gás, permitiu o investimento pri-
vado no segmento. Assim, evitou as 
primeiras consequências que esses 
dois países teriam enfrentado como 
resultado da proibição do investi-
mento privado.

Lições negativas 
A instabilidade política tem ator-
mentado muitos países latino-ame-
ricanos e a Guiana não é exceção. 
Desde que as eleições gerais foram 
realizadas em março de 2020, o can-
didato vencedor ainda não foi em-
possado. Pelo contrário, houve acu-
sações de irregularidades na votação 
que levaram a vários processos judi-
ciais. Até a recontagem dos votos foi 
contestada em processos judiciais. O 
Suriname, que enfrentou instâncias 
semelhantes de instabilidade política 
em relação às suas eleições, foi de-
clarado passível de sofrer efeitos ne-
gativos no investimento em seu setor 
de petróleo e gás. A instabilidade po-
lítica grave pode resultar em sanções 
da comunidade internacional, como 
no caso da Venezuela, embargada 
pelos Estados Unidos. O embargo 
norte-americano ao país, inclui, en-
tre outras imposições, pagamentos 
à estatal de petróleo, PDVSA, como 
resultado da instabilidade política 
percebida pela presidência4 de Ni-
colás Maduro. Isso acelerou ainda 
mais o declínio na produção de pe-
tróleo do país.5

Petro-Estados latino-americanos 
demonstraram que falta de diversifi-
cação da economia após a descoberta 
e exploração de uma riqueza natu-
ral significativa pode levar a graves 

dos preços internacionais do petróleo. 
Isso é ilustrado na queda do PIB da 
Venezuela após a queda nos preços do 
petróleo em 2014.9

Além disso, as preocupações aci-
ma mencionadas não são exclusivas 
de uma longa lista de preocupações 
e questões que os interessados da 
Guiana devem prestar atenção (por 
exemplo, corrupção, transparência, 
compartilhamento justo de recursos, 
doença holandesa, entre outros).

Portanto, a Guiana deve tomar seu 
próprio tempo para avaliar o melhor 
caminho a seguir, a fim de evitar os 
infortúnios de seus países vizinhos. O 
governo guianense deve garantir que 
a exploração de seus recursos natu-
rais seja realizada de maneira susten-
tável, para garantir um futuro prós-
pero para seus cidadãos. 

1Uma versão revisada e modificada foi publi-
cada na revista Petroleum Economist, de 25 de 
junho de 2020.

2Juan Cruz Vieyra and Malaika Masson, “Trans-
parent governance in an age of abundance: 
experiences from the extractive industries in 
Latin America and the Caribbean”, Inter Deve-
lopment Bank, 2014, 200.

3Eiti.org/Mexico

4https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf

5Ibid. 

6Elissaios Papyrakis and Lorenzo Pellegrini, 
“The resource curse of Latin America”, Oxford 
Encyclopedia of Latin American Politics, <https://
www.researchgate.net/publication/337445165_
The_Resource_Curse_of_Latin_America>

7Alexander Zotin, “Venezuela: oil plus socialism”, 
Managing the Resource Curse Strategies of 
Oil-Dependent Economies in the Modern Era, 
6-8. <https://carnegieendowment.org/files/
Movchan_Report_Final_Print.pdf> 

8Xian-Zhong Mu and Guang-Wen Hu, “Analy-
sis of Venezuela’s oil-oriented economy: from 
the perspective of entropy”, Petroleum Scien-
ce, v. 15 (2018) <https://link.springer.com/
article/10.1007/s12182-018-0215-4>

9Ibid.

A consequência da falta de 

diversidade econômica é 

que o desempenho de um 

país se torna fortemente 

impactado pela volatilidade 

dos preços internacionais 

do petróleo
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Pandemia amplia a pobreza e 
lança o desafio de construção 
de políticas inclusivas para a 
saída da crise

Desigualdade

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Na última década, o mundo que até há pouco era 

o nosso normal concentrou mais riqueza. Desde 

a crise financeira de 2008, as economias globais, 

com poucas exceções, passaram a crescer menos, 

e a distância entre o desempenho dos mercados 

financeiros e a economia real, com seus dilemas 

estruturais de um mercado de trabalho em trans-

formação, ressaltou a incômoda conclusão de que 

era preciso reagir ante o risco de um colapso social. 

Não à toa, em 2015, a desigualdade de renda en-

trou pela primeira vez no rol de metas coordenadas 

internacionalmente, dentro dos Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável. 

Com a pandemia da Covid-19, que levará a 

maior parte das economias a fecharem o ano 

mais pobres, FMI e Banco Mundial alertaram 

para as feridas permanentes que a crise sanitá-

ria poderá deixar na distribuição de renda no 
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mundo, indicando que países com altos 
níveis de desigualdade preexistente po-
derão sofrer mais os impactos da pande-
mia e trazer efeitos duradouros, já que 
a desigualdade, na maioria das vezes, é 
acompanhada de uma baixa mobilidade 
geracional da população afetada, com-
prometendo o acesso a oportunidades 
de crescimento futuras.  

Quando o choque econômico pro-
vocado pela crise sanitária chegou ao 
Brasil, não só o país ainda não tinha se 
colocado completamente de pé depois 
da última recessão, entre 2014 e 2016, 
como se encontrava em um momento de 
alta vulnerabilidade social. “Tivemos 
cinco anos ininterruptos de aumento da 
extrema pobreza, de 67% entre 2014 
e 2019. E nossa desigualdade ensaiava 
reverter a direção, depois de um cres-
cimento continuado desde 2015, regis-
trando uma suave queda no quarto tri-
mestre de 2019”, conta Marcelo Neri, 
diretor da FGV Social. 

Os dados de variação da renda do 
trabalho do primeiro trimestre deste 
ano, que capturam apenas metade de um 
mês sob o efeito das restrições impostas 
pela Covid-19, davam uma amostra do 
estrago que a pandemia era capaz de ge-
rar, com uma queda de -6,3% entre os 
50% mais pobres da população, contra 
uma alta de 0,8% na camada dos 10% 
mais ricos. Mas as medidas de conten-
ção do choque econômico, tendo como 
locomotiva o auxílio emergencial de 
R$ 600 por três meses, que deverá ser 
prorrogado por mais dois meses, ajuda-
ram, na avaliação de especialistas, para 
conter esse risco na fase aguda da crise. 

Ricardo Paes de Barros, pesquisador do 

Insper, economista-chefe do Instituto 

Ayrton Senna, ressalta que uma das ca-

racterísticas do choque de oferta provo-

cado pela crise sanitária foi a de virar o 

radar de vulnerabilidade das famílias de 

cabeça para baixo. “Um monte de gente 

que não era tão vulnerável passou a ser, 

como pequenos empreendedores nas ca-

pitais do Rio de Janeiro e São Paulo. E 

outros que eram vulneráveis não devem 

ter tido sua condição de vida tão afeta-

da, como a população de um quilombo 

entre o norte de Minas Gerais e o sul 

da Bahia, menos exposta aos efeitos da 

interrupção da atividade de empresas 

durante o isolamento”, compara. “Le-

vando em conta que temos experiências 

muito heterogêneas no país, pode ser 

até que nestes meses iniciais a variação 

da desigualdade nos surpreenda.”

Naércio Menezes Filho, também do 

Insper, construiu uma série de cenários 

em que aponta, por exemplo, que a desi-

gualdade de renda medida pelo Índice de 

Gini poderia variar de 0,59 para infor-

mais que perdessem o emprego e não re-

cebessem o auxílio para 0,51 no caso de 

que todos os informais nessas condições 

conseguissem receber as três parcelas de 

R$ 600, sem requisitos para a solicita-

ção. “Como a inclusão de beneficiários 

no programa foi ampla, a tendência é de 

que tenhamos tido um bom resultado”, 

diz. Levantamento de Daniel Duque, 
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pesquisador associado do FGV 

IBRE a partir de dados da Pnad 

Covid, mostra que o auxílio emer-

gencial chegou a 42% dos domicí-

lios brasileiros. “A maior cobertura 

que o Bolsa Família conseguiu até 

hoje foi de 19% dos domicílios”, 

compara. Ele também aponta que, 

entre a primeira e a última semana 

de maio, o auxílio representou uma 

redução da pobreza de três pontos 

percentuais, de 25% para cerca de 

22% da população, e de 1,5% da 

pobreza extrema, para 3,5%. 

A foto e o filme
Esse consolo em meio a um cená-

rio perturbador pelo número de 

mortes, aumento do desemprego e 

pela distopia de uma rotina de iso-

lamento, entretanto, também traz 

seu risco, ao subir a barra das ex-

pectativas quanto à continuidade 

da ajuda passada a fase mais aguda 

de isolamento social. “Levando em 

conta a possibilidade de prorro-

gação do auxílio, com mais duas 

parcelas de R$ 600, essa medida 

custará 3,5% do PIB, contra 0,5% 

do Bolsa Família em condições 

normais. Foi uma transferência 

generosa em um momento crítico, 

mas não conseguiremos projetá-la 

para frente”, diz. Para fazê-lo, lem-

bra Neri, seria necessário ampliar 

as fontes de receita, como com um 

aumento de carga tributária, o que 

afetaria o crescimento e, conse-

quentemente, as oportunidades de 

melhoria de renda do trabalho des-

sa população, mergulhando o país 

em um círculo vicioso. “Este mo-

mento emergencial ainda não de-

termina nossa direção futura, que 

é bastante preocupante. A dívida 

pública está aumentando, e o pro-

blema de produtividade, que de-

termina nossa capacidade de cres-

cimento no longo prazo, não está 

sendo revertido.” Levantamento 

publicado em junho pelo Obser-

vatório da Produtividade Regis 

Bonelli, do FGV IBRE, mostra que 

desde o primeiro trimestre de 2018 

a produtividade total dos fatores 

(PTF) brasileira apresenta quedas 

sucessivas, chegando a -1,7% no 

primeiro trimestre de 2020 em re-

lação ao trimestre anterior, a maior 

em cinco anos. “Comparando a 

recuperação da PTF depois desta 

última recessão com a de recessões 

passadas desde meados da década 

de 1990, identificamos um com-

portamento atípico, de baixa recu-

peração seguida de queda, quando 

nas demais a tendência era de re-

cuperação rápida e permanência 

no campo positivo”, diz Fernando 

Veloso, pesquisador Associado do 

FGV IBRE. “Com a pandemia, o 

padrão que observamos de baixo 

investimento, alta informalidade, 

além de um nível alto de incerteza – 

provocado especialmente pela situ-

ação fiscal e política – a tendência 

é de que a produtividade continue 

sendo afetada”, diz. 

Tais restrições desafiam formu-

ladores de políticas a apresentar 

soluções de transição compatíveis 

com a demanda social e as restri-

ções de caixa do país, que sejam 

resistentes à economia política de 

uma conjuntura conturbada. Da 

parte do Ministério da Econo-

mia, a sinalização foi de criação 

de um programa de renda básica, 

chamado Renda Brasil, que pode 

substituir o programa Bolsa Fa-

mília unificando-o com uma série 

de outros programas assistenciais, 

concentrando o orçamento para 

acomodar uma ampliação de be-Fonte: FGV Social. 

No início da pandemia, queda da renda do  
trabalho afeta mais pobres

1o tri de 2020 em relação ao 4o tri de 2019 em %

-6,3

-0,9

0,8

-1,2

50% mais pobres 40% do meio 10% mais ricos Geral
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neficiários. E que pode ser com-

plementado com um novo projeto 

de carteira verde-amarela. Dessa 

vez, com a proposta de permitir a 

contratação por hora trabalhada, 

respeitando o piso do salário mí-

nimo proporcional, sem cobrança 

de encargos, somada a um imposto 

de renda negativo, que prevê um 

complemento de renda pago para 

a faixa entre a assistência social e o 

salário mínimo, de R$ 1.045. 

“Acho que é a ideia é boa, pois 

permite que as pessoas busquem tra-

balho em mais de um lugar. É bem 

provável que a atividade em deter-

minados segmentos demore para 

voltar à normalidade e demandar um 

empregado por tempo completo”, 

avalia José Pastore, professor da USP 

especialista em mercado de trabalho. 

Pastore considera que as medidas de 

redução de jornada e salário propor-

cionais, e de suspensão temporária de 

trabalho, tiveram impacto positivo 

– que já têm aval para serem esten-

didas até o final do ano, de acordo 

ao que o Executivo determine. “Até 

agora foram 12 milhões de acordos 

individuais firmados, sendo 2/3 para 

redução da jornada e salário, e 1/3 de 

suspensão, contra uma perda de qua-

se 8 milhões de postos de trabalho en-

tre formais e informais, no trimestre 

que passou”, compara. “Mas essas 

empresas que usaram medidas do go-

verno para reter empregados poderão 

sofrer na reabertura de seus negócios 

se o consumidor não voltar. O cená-

rio para o início de 2021 é bastante 

sério.” Para Neri, a medida tenderá a 

ser uma troca de quantidade por qua-

lidade, mas que faz sentido no atu-

al quadro do mercado de trabalho. 

“Não se deve esquecer, entretanto, 

que a legislação trabalhista altamente 

Foto: Bianca Gens

Marcelo Neri – FGV Social

Corremos o risco de repetir 

erros passados, de criar soluções 

permanentes para problemas 

temporários, o que resultou em um 

alto impacto fiscal

Fonte: FGV Social. 

No fim de 2019, revertíamos um aumento da desigualdade  
que se acumulava desde 2015

 Variação % do Índice de Gini, em relação ao mesmo período do ano anterior 
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protetora que temos operou quando 

foi necessário – com aviso prévio, 

seguro-desemprego, FGTS –, e tam-

bém ajudou as pessoas a lidar com a 

crise”, ressalta.

Já a escolha do sucessor para o 

auxílio emergencial gera mais pre-

ocupação. Além de ainda não exis-

tirem detalhes sobre o projeto do 

governo – que tal qual a carteira 

verde-amarela não tinha sido oficial-

mente apresentado até o fechamento 

desta edição –, outras propostas cor-

rem em paralelo, como a da criação 

de uma renda básica universal, em 

geral sinalizando um significativo 

aumento de gastos em relação ao 

Bolsa Família. 

Entre as propostas que têm sido 

levantadas por vários pesquisado-

res, têm ganhado destaque desenhos 

que privilegiem uma focalização do 

apoio à infância, garantindo uma 

transferência maior para famílias 

com crianças. Naércio Menezes é 

um dos defensores dessa linha. Em 

algumas simulações, apresentou um 

desenho de transferência de R$ 800 

por criança beneficiária do Bolsa 

Família, que segundo Menezes pro-

moveria uma redução de 13% na 

pobreza, com um gasto anual de  

R$ 83 bilhões. Duque, do IBRE, 

também se dedicou ao tema, pro-

pondo um benefício básico de R$ 

440 até os 17 anos, com redução 

gradual para os jovens de 18 a 23 

anos – o que, segundo ele, poderia 

gerar um impacto positivo na de-

manda por ensino superior. Com 

esse programa, que custaria R$ 385 

bilhões por ano, ou 5,7% do PIB, a 

pobreza – pela linha do Banco Mun-

dial – cairia de 24,5% para 10,5% 

e a extrema pobreza seria zerada. 

Um gasto alto, mas que Duque afir-

ma que poderia ser amortizado pela 

economia de R$ 105 bilhões com o 

fim de outros programas sociais, e 

uma implementação gradual, num 

horizonte de cinco a dez anos. “O 

modelo permitiria um cadastro de 

todos os brasileiros, contaria com 

um mecanismo de devolução pro-

gressiva de imposto de renda das 

famílias com rendimento elevado, 

e abatimento de um percentual 

de contribuição previdenciária da 

transferência”, descreve. 

No Ipea, um grupo de economis-

tas também apresentou sua suges-

tão de programa, com várias possi-

bilidades de implementação. Entre 

elas, uma combinação de benefício 

de R$ 100 para toda criança de 

zero a 18 anos com outro benefí-

cio focalizado de R$ 100 para pes-

soas acima de 19 anos. “No caso 

do benefício focalizado, haveria a 

incidência de imposto sobre a ren-

da que excedesse a linha da pobre-

za”, explicou Luiz Henrique Paiva, 

coautor da proposta junto a outros 

quatro pesquisadores, em webinar 

promovido pelo Ipea. Isso geraria 

um benefício médio de R$ 266 com 

alcance de 130 milhões de pessoas, 

com custo de R$ 146,8 milhões, 

ou 2% do PIB. Com ele, espera-se 

queda do Índice de Gini de 2,67%, 

para 0,51.

Rodrigo Orair, do Ipea, propõe 

financiar o projeto com um mode-

lo que une várias frentes de ação, 

levando em conta a aprovação da 

reforma tributária como na pro-

posta da PEC 45, que unifica cinco 

impostos no IBS, com uma alíquota 

de 27%. Entre elas, a unificação de 

benefícios assistenciais, gerando um 

caixa de 0,8%; e um modelo dual de 

tributação do imposto de renda que 

eliminaria deduções e contaria com 

uma alíquota de 35% que integraria 

lucro de empresa com dividendo de 

pessoa física em um modelo alinha-

do ao padrão internacional, com o 

qual espera um ganho de 0,9% do 

PIB. “Tributar menos empresa e 

mais pessoa física gera eficiência e é 

mais pró-negócio”, diz. 

Bruno Ottoni, pesquisador da 

IDados, considera positiva a ên-

fase na infância, mas questiona o 

tempo que se levaria para instituir 

uma proposta nessa linha. “Tempo 

Foto: Divulgação

Ricardo Paes de Barros – Insper

As reformas que podem ser feitas em 

Brasília são importantes. Mas a saída 

da pobreza requer capilaridade e 

muita informação sobre cada família 

pobre brasileira
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é uma variável importante no pós 

pandemia. Pessoas em situação 

econômica difícil não podem espe-

rar muito tempo até acessar uma 

ajuda”, pondera. Em webinar pro-

movido pelo Ipea em junho, Orair 

reconhece que a implantação de um 

desenho de financiamento como o 

proposto demandaria bem mais 

que um ano. Nesse caso, os pesqui-

sadores sugerem uma política de 

transição, com benefício temporá-

rio focalizado de R$ 100 para a li-

nha de pobreza de meio salário mí-

nimo per capita, alcançando 29,4 

milhões de famílias a um custo de 

1,6% do PIB. “Para financiá-lo, há 

possibilidades como extensão do 

estado de calamidade pública, ou 

uso de crédito extraordinário para 

despesas urgentes, como previsto 

na regra do teto”, disse. 

Fernando Veloso, pesquisador 

da Economia Aplicada do FGV 

IBRE, alerta para o risco de se 

comprometer com um aumento 

permanente substantivo dos gas-

tos com um programa substituto 

do Bolsa Família sem a garantia 

de recursos adicionais. “Algumas 

compensações previstas nos proje-

tos de expansão da política social 

são difíceis de aprovar. Já vimos 

a resistência no caso da proposta 

de reforma do abono salarial que 

constava da Reforma da Previdên-

cia, além do caso do BPC”, afir-

mou. Para ele, o melhor caminho 

seria fazer ampliações a partir de 

melhorias no Bolsa Família. “Esses 

programas demonstram uma preo-

cupação legítima, mas, por melhor 

que seja a intenção, nossa situação 

fiscal não está incondicionada. Não 

sabemos ainda se teremos condi-

ções de estabilizar a dívida a partir 

do ano que vem, pois o efeito fiscal 

da pandemia não ficará limitado 

a este ano, seja pelo horizonte de 

gastos adicionais, seja no impacto 

na receita”, diz. 

Ottoni ressalta que o Bolsa Fa-

mília guarda uma ampla margem 

de recuperação da capacidade de 

reduzir pobreza e extrema pobre-

za. “Há dois fatores que miraram 

esse potencial, e podem ser revis-

tos. O primeiro é que o benefício 

não é corrigido desde 2014. Levan-

do em conta especialmente a alta 

inflação verificada em 2015, é uma 

perda importante para o benefici-

ário”, diz. “A outra tem relação 

com o critério de entrada. Quando 

foi criado, em 2003, critério de le-

Foto: reprodução/Wikimedia Commons/Kuhn/Flickr/bobmoreno

José Pastore – USP

Empresas que usaram medidas do 

governo para reter empregados 

poderão sofrer na reabertura de seus 

negócios, se o consumidor não voltar. 

O cenário para o início de 2021 é 

bastante sério

Fonte: FGV IBRE com dados da Pnad Covid. 

Auxílio emergencial ajuda a mitigar a crise 
Pobreza por semana de maio de 2020
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Foto: Bianca Gens

Fernando Veloso – FGV IBRE

Algumas compensações previstas 

em projetos de expansão da política 

social são difíceis de aprovar. Não 

dá para contar com o recurso de 

imediato. Antes de expandir, é preciso 

garantir a receita

gibilidade era uma renda per capita 

domiciliar de até R$ 100, quando o 

salário mínimo era R$ 240. Hoje o 

mínimo está em R$ 1.045 e o limi-

te, em R$ 178. Está claro que esse 

descasamento restringiu a entrada 

ao programa”, diz. 

Menos macro, mais micro
Paes de Barros, que foi um dos cria-

dores do Bolsa Família, conside-

ra que uma reforma do programa 

prevendo a unificação de políticas 

assistenciais é positiva, lembrando 

que o próprio Bolsa Família surgiu 

da junção do Bolsa Escola, Bolsa 

Alimentação e Auxílio Gás. Mas 

ressalta que o sucesso de uma polí-

tica social qualquer para combater 

os efeitos desta pandemia não se 

resolve olhando somente o campo 

macro. “Nosso maior inimigo no 

combate à desigualdade vai ser a 

desinformação. O que precisamos, 

e não estamos desenvolvendo, é um 

grau bastante elevado de coordena-

ção entre o governo federal – que 

terá os recursos e pode pegar em-

prestado com as gerações futuras –, 

os estados, que em grande medida 

têm a capacidade técnica, e os mu-

nicípios, que têm a capilaridade e 

o conhecimento das populações 

locais”, diz. Como a retomada vai 

ser desigual no tempo e na profun-

didade, será preciso empenho para 

conhecer essa diversidade. Se con-

seguirmos identificar quem precisa 

e soubermos direcionar os recursos, 

poderemos sair dessa crise com uma 

relativa baixa desigualdade. Caso 

contrário, sairemos com políticas 

relativamente cegas e ineficazes.”

Para o economista, a pandemia 

evidenciou a importância dos Cen-

tros de Referência de Assistência 

Social (CRAS), e da automatização 

de alguns processos – desde que as-

sumida como um ponto de partida, 

e não de chegada. “Na verdade, 

na hora da pandemia a gente viu 

que o CRAS estava menos conhe-

cedor do que precisávamos, e o 

Cadastro Único, menos informa-

do sobre nossas famílias vulnerá-

veis do que a gente gostaria. Mas 

a embaralhada que a crise deu na 

vulnerabilidade envolverá uma es-

pécie de recadastramento total de 

nossas famílias”, diz. “E para isso 

precisaremos de recursos humanos 

e financiamento, em um esforço no 

qual a sociedade civil pode ajudar 

muito. Não vamos pensar que essa 

seja uma tarefa apenas para fun-

cionários públicos”, diz. 

Outro alerta de PB é de que não 

adiantará aprimorar a atenção às 

famílias na ponta sem avançar nas 

outras frentes dessa agenda de de-

sigualdade como a educação (ver 

pág. 51) e o mercado de trabalho. 

“Nossa legislação trabalhista pre-

cisa de reforma urgente. O sistema 

tributário precisa de reforma urgen-

te. E espero que essas mudanças ca-

minhem na direção de tornar o país 

mais simples, aprendendo a viver 

com o orçamento que tem, em um 

ambiente em que as pessoas se sin-

tam incentivadas a serem formais, 

visíveis, e não tenham dificuldade 

em conseguir trabalho.”

Para o economista, o Brasil tem 

as ferramentas para caminhar nessa 

direção. “A questão é em que medi-

da conseguiremos modificar a rede 

de proteção social de maneira que 

ela saia mais bem-desenhada, de que 

maneira promoveremos incentivos, e 

consigamos respeitar nossa restrição 

fiscal”, reforça. 

A vantagem, para Paes, é que 

tudo já estava em discussão antes 

da pandemia. Uma dessas pautas, 

aponta, é a reforma administrati-

va. Desde 2015, quando a reces-

são começava a corroer a renda da 

população e a capacidade de arre-

cadação do país, PB apontava que 

o equilíbrio orçamentário passaria 

por uma redução nominal de salá-

rios do funcionalismo público, res-

saltando que a socialização de per-
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Foto: Bianca Gens

Braulio Borges – FGV IBRE

O sistema brasileiro piora a 

regressividade da tributação indireta, 

pois incide mais nos bens e menos nos 

serviços. Uma alíquota unificada tende 

a reduzir esse problema

das salariais havia se limitado ao 

setor privado, e que, em momentos 

de crise, é um ativo que pode vi-

rar passivo relativamente rápido, 

descontada a pressão corporativa. 

Levantamento do Banco Mundial 

mostra que em 20 anos até 2017 o 

número de servidores públicos au-

mentou 82,4%, período em que a 

população aumentou 30%. E que 

os salários públicos e privados em 

carreiras como a financeira podem 

ser até três vezes mais altos no 

primeiro. Revisões salariais e de 

reajustes, e aumento do intervalo 

 entre as progressões de carreira são 

algumas das tarefas apontadas pelo 

Banco, e que se esperam ver con-

templadas em uma reforma. 

O mesmo passa pela discussão da 

reforma tributária. Os projetos que 

hoje tramitam no Congresso – PEC 

45 (Câmara) e PEC 110 (Congres-

so) –, focam a tributação sobre o 

consumo de bens e serviços. Braulio 

Borges, pesquisador associado do 

FGV IBRE, lembra que, por defini-

ção, toda tributação indireta tende 

a ser regressiva, já que o imposto 

que incide em um produto, como 

em um saco de arroz, pesa propor-

cionalmente mais no bolso de quem 

ganha menos. “No Brasil, o sistema 

ainda piora essa regressividade, por 

tributar mais os bens, onde se con-

centra o consumo das famílias de 

baixa renda, e menos os serviços”, 

lembra Borges. Assim, o estabeleci-

mento de uma alíquota única pro-

posta nas reformas nivelaria o ter-

reno e colaboraria para reduzir esse 

desequilíbrio, beneficiando os mais 

pobres. No final de 2019, estudo 

dos pesquisadores do Ipea Rodrigo 

Orair e Sergio Gobetti buscou iden-

tificar o impacto do IBS (Imposto 

Fonte: Silveira (2012).
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de Bens e Serviços, proposto na PEC 

45/2019, que unifica cinco impos-

tos) na redistribuição de renda. Pela 

regra atual, a fatia mais pobre da 

população paga 26,7% da renda em 

impostos sobre o consumo. Os mais 

ricos desembolsam apenas 10,1%. 

A reforma tributária reduziria essa 

diferença, mas de maneira discre-

ta: a 24,3% para os mais pobres, e 

11,2% para os mais ricos. Borges 

pondera que, como o exercício dos 

pesquisadores ainda toma como 

base os dados da POF de 2008/09, 

esse valor poderia ser maior agora, 

visto o aumento da participação 

dos serviços na economia na últi-

ma década. Por outro lado, Borges 

reconhece que, com o drástico cho-

que sofrido pelo setor de serviços na 

pandemia, seria difícil emplacar um 

aumento de carga tributária para o 

setor como proposto na PEC, ainda 

que esta preveja um longo período 

de transição, o que daria margem 

para a criação de mais de uma alí-

quota, provavelmente menor para 

os serviços. Mas essa mudança do 

padrão do imposto também vai 

gerar uma redistribuição de renda 

entre os entes subnacionais, e bem 

maior. No caso dos estados, 12 con-

siderados de renda baixa poderiam 

auferir ganhos de arrecadação de 

R$ 24,5 bilhões ao ano.

Outro benefício apontado por 

Borges na reforma tributária é a 

possível eliminação de desonera-

ções, como a da cesta básica, com 

a criação de um mecanismo de 

compensação para as famílias mais 

pobres, o que tende a atenuar a re-

gressividade do sistema. “Pela difi-

culdade que se tem de se determinar 

o que é a cesta básica, hoje conside-

ramos tudo que é produto in natura 

como integrante da cesta, e aí vem 

aquela velha distorção conhecida de 

desonerar produtos como salmão. 

Com um mecanismo de isenção per-

sonalizada, o imposto da compra de 

produtos básicos é revertido como 

crédito para a população inscrita no 

cadastro do governo.” 

A possibilidade de gerar simpli-

ficação e um melhor ambiente de 

negócios, com redução de incerteza 

jurídica frente ao atual contencioso 

gigantesco administrado pelas em-

presas, traz efeitos de longo prazo 

para o crescimento do PIB o que 

também podem se reverter em bene-

fícios à população. “Mas não é ga-

rantido que esse crescimento do PIB 

virá acompanhado de uma melhor 

distribuição de renda. Quem vai se 

apropriar desse ganho, se serão tra-

balhadores e empresários na mes-

ma proporção, dependerá de outras 

questões, como composição setorial 

do crescimento e qualificação de 

mão de obra”, conclui.  

Fontes: Pnads (2001-2015) e Pnads Contínuas (2016/2017).
Obs.: Resultados incluem os programas predecessores do PBF e excluem as áreas rurais dos estados da Região Norte (exceto Tocantins) até 2003.

Brasil: coeficientes de Gini com e sem as transferências do Bolsa Família
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desigualdade

Em um ano e meio de gestão, com 
dois ministros de atuação polêmica 
e outro com passagem relâmpago 
devido a inconsistências no currícu-
lo, o Ministério da Educação (MEC) 
abriu o segundo semestre sob o im-
passe do governo quanto à sua li-
derança, acumulando uma série de 
decisões de curto e médio prazo que 
determinarão o desempenho futuro 
de crianças e jovens brasileiros que 
depende do ensino público.  

No curto prazo, a preocupação 
dos especialistas é com o apoio a 
estados e municípios para garan-
tir coordenação e recursos para 
administrar os efeitos da pande-
mia no ano letivo. Levantamento 
do Instituto Itaú em parceria com 
a organização Todos pela Educa-
ção aponta que a crise econômica 
poderá restar entre R$ 9 bilhões e  
R$ 28 bilhões dos tributos vincu-
lados à manutenção e desenvol-
vimento do ensino (MDE). Além 
disso, as soluções implementadas 
em 22 estados consultados pelas 
instituições em decorrência da in-
terrupção das aulas presenciais – 
como organização de aulas online 
e entrega de alimentação e material 
complementar impresso aos alu-
nos – deverá representar um custo 
adicional de R$ 2 bilhões este ano. 
“Sofremos com a falta de decisão, e 
a demora nos joga a um prolonga-
mento da crise”, afirmou Ricardo 

Educação e 

Henriques, do Instituto Unibanco, 
em webinar promovido em junho 
pelo Todos pela Educação. Hen-
riques lembra que esse impacto é 
heterogêneo, “e que é totalmente 
possível que vários estados tenham 
um quinto a menos de recurso por 
estudante para alocar, devido a um 
possível aumento de demandas, 
tanto de alunos quanto sanitária, 
como a reconfiguração de espaços 
e turnos e o desenvolvimento de 
um pacote de ensino híbrido”. 

Sem diretrizes claras, a tendên-
cia é de que a desigualdade pro-
vocada por hiatos no ensino tenda 
a aumentar. “Pesquisa recente do 
DataFolha aponta que 75% dos 
estudantes do ensino fundamental 
e médio foram alcançados pelo en-
sino remoto, fruto de uma reação 
da maior parte das redes, mesmo 
com um MEC ausente”, diz Olavo 
Nogueira Filho, diretor de Políticas 
Educacionais do Todos pela Educa-
ção. “Mas os 25% que tiveram seu 

vínculo com a escola interrompido 
somam 9 milhões, em sua maio-
ria estudantes de municípios de 
pequeno ou médio porte, nas re-
giões Norte e Nordeste, e das áreas 
rurais. Exatamente os estudantes 
mais vulneráveis”, completa. 

O ex-ministro da Educação José 
Henrique Paim, professor da FGV 
Ebape e diretor do Centro de De-
senvolvimento de Gestão Pública 
e Políticas Institucionais (DPGE) 
aponta que, em situações como 
essa, é grande o risco de um aban-
dono em escala das aulas. “Por isso 
é necessária uma melhoria do plane-
jamento, para que se trabalhe, além 
da questão sanitária, o acolhimento 
desse aluno e de sua família, para 
que sintam que têm um suporte”, 
diz. A falta de coordenação inte-
grada sobre o sistema de retomada 
das aulas também tem sido fonte de 
preocupação para o economista Ri-
cardo Paes de Barros. Estudo dele 
em coautoria com Laura Müller 
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Machado, ambos do Insper, apon-
ta que a escolha entre recuperar o 
conteúdo adiando o cronograma 
das aulas e respeitar o fim do ano 
letivo significará uma perda de ren-
da do trabalho futura para esse alu-
no da rede pública que pode variar 
entre R$ 9,4 mil e R$ 70 mil, sendo 
a perda maior para o aluno do en-
sino médio, no caso de se avançar 
o ano sem o ensino adequado das 
matérias previstas. O revés coletivo, 
dizem, equivaleria a uma perda de 
PIB de 5,3% a 23%. 

Agenda paralisada
Não é só na contenção dos efeitos 
da pandemia de Covid-19 que os 
especialistas reclamam da falta da 
batuta do MEC para orquestrar 
as ações. Entre as tarefas que es-
tão pendentes na pasta, Paim cita 
o atraso na implementação da base 
nacional comum curricular (BNC) 
do ensino médio. “Não houve li-
beração de recursos do MEC para 
que os estados pudessem elaborar 
os seus currículos, planejar a for-
mação dos professores, tal como 
fizeram na educação infantil e no 
fundamental”, diz. Ele lembra que 
o ensino médio teve sua reforma 
sancionada em 2017, com a BNCC 
aprovada em 2018, e que todo o 
processo de reorganização do ensi-
no em quatro áreas temáticas, im-
plementação de aumento da jorna-
da, alteração de material didático, 
formatação da avaliação externa, 
precisa ser fomentado pelo MEC. 
“É um trabalho que muda a or-
ganização das secretarias, escolas, 
para que transformem suas gestões 
– hoje absorvidas por demandas de 
suporte como logística, infraestru-Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2020. 

Números do ensino médio
Taxa de conclusão com 19 anos, em 2019

Alunos com aprendizagem adequada no Saeb - rede total
Língua portuguesa – 3a série do ensino médio (2017)

Matemática – 3a série do ensino médio (2017)
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3,2%
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51,2%

25% mais ricos 25% mais pobres

71,0%

18,8%

Nível socioeconômico (NSE) alto NSE baixo

De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de 

Domicílios do IBGE, em 2017 um 

trabalhador com ensino médio 

completo recebia por mês 18% 

a mais que um empregado que 

concluiu só o fundamental  

(R$ 1.727 contra R$ 1.409)
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tura, alimentação escolar, recursos 
humanos – e as voltem para a ques-
tão finalística, que é a aprendiza-
gem”, afirma. Através do DPGE, 
Paim acompanha o trabalho dos 
estados, e verifica um ritmo lento 
na maioria, devido à dificuldade de 
implementação dessas alterações. 
“Se não tiver acordo do MEC com 
as secretarias estaduais, diretores, 
professores, a gente imagina que 
não haverá efetivação dessas mu-
danças”, diz, o que colocaria a re-
forma na estante das leis brasileiras 
que não pegam. Dados do Anuário 
Brasileiro de Educação 2020, lan-
çado em junho, mostram que entre 
a população mais pobre ainda é 
alto o percentual de alunos que não 
concluem o ensino médio em idade 
adequada; que seu desempenho no 
Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) fica muito abaixo do 
adequado e do resultado dos alu-
nos de nível socioeconômico alto; e 
que em 2019, 674 mil jovens de 15 
a 17 anos estavam fora da escola. 

Outro ponto sensível para a edu-
cação, pendente de definição ainda 
este ano, é o destino do Fundeb, 
que por lei acaba no final de 2020. 
Ele reúne recursos de impostos es-
taduais e municipais e transferên-
cias do governo federal e os redis-
tribui para financiar a educação 
básica em estados e municípios. Em 
2019, o Fundeb foi responsável por 
repartir R$ 165 bilhões, e para a 
maioria dos municípios representa 
mais da metade dos recursos do se-
tor. Até o fechamento desta edição, 
o presidente do Congresso, Rodri-
go Maia (DEM/RJ), prometia para 
julho a votação da PEC 15/2015, 
que renova a validade do fundo. 
“A PEC é um desenho com muitos 

autores que ajudaram a construir o 
texto possível. Não é o de nenhum 
de nós, mas tem muitos avanços”, 
declarou a deputada Dorinha Re-
zende (DEM/TO), relatora da PEC, 
em webinar do Todos Pela Educa-
ção. Entre as mudanças para o 
Fundeb previstas no projeto estão 
a incorporação do fundo na Cons-
tituição, como fonte permanente 
de recursos para a educação bási-
ca, o aumento de 10% para 20% 
de contribuição mínima da União, 
cuja implementação seria escalona-
da, e uma revisão da lei marcada 
para 2026.  

Para Paes de Barros, o debate 
do novo Fundeb é um exemplo de 
que, com uma liderança mais pre-
sente do governo federal, se poderia 
conseguir um desenho mais bem-
acabado e virtuoso de lei. “Um dos 
problemas do Fundo é a restrição de 
se transferir recursos não gastos de 
um ano para o outro. Então vira um 
fundo sem fundo. Educação requer 
estabilidade de gastos, e arrecada-
ção é algo que flutua, dependendo 

da situação da economia. Tipica-
mente, um fundo educacional existe 
para se poupar em anos bons e ga-
rantir recursos para os anos ruins”, 
exemplifica. Uma frente que, na 
opinião de Paes de Barros, deveria 
ser mais bem-definida no projeto 
do Fundeb é sua responsabilidade 
como incentivador do bom uso dos 
recursos. “A maior desigualdade 
do Brasil não é de gasto por alu-
no, mas da qualidade desse gasto. 
Para se ter um governo federal que 
respeite restrição orçamentária, e 
dependendo de quanto ele terá de 
obrigação com o Fundeb, ele deve-
ria se empenhar para que o Fundo 
levasse a sério os incentivos em seu 
desenho, em particular o de que 
cada rede use bem os recursos que 
recebe”, diz. Outro fator destacado 
pelo economista é a necessidade de 
comprometimento do Fundeb como 
prestador de assistência técnica para 
os estados com dificuldades em 
melhorar sua avaliação de ensino. 
“O grande problema educacional 
do Brasil é não conseguir aprender 
consigo mesmo”, diz. “Hoje temos 
escolas com desempenho fantásti-
co, e outras com desempenho me-
díocre. E não conseguimos difundir 
esse conhecimento das centenas de 
redes com sistema fantástico e fazê-
lo chegar a quem precisa”, afirma. 
Uma das missões do Fundeb seria 
promover essa difusão, com incenti-
vos para quem está indo mal buscar 
melhorar, e um sistema de assistên-
cia técnica para fazê-lo. “Sem isso, 
o que pode sair do Congresso é um 
Fundeb do milênio passado, ainda 
pouco moderno em termos de preo-
cupar-se não apenas com distribuir, 
mas garantir equidade na qualidade 
desses recursos.” (S.M.) 

PEC prevê dobrar 

contribuição mínima  

da União no Fundeb,  

para 20%, com 

implementação 

escalonada e revisão  

em 2026
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Decantar 
expectativas

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Junho encerra o trimestre que foi o fundo do poço da ati-
vidade econômica brasileira, afetada pela pandemia da 
Covid-19. Na estimativa do FGV IBRE, o PIB desse pe-
ríodo registrou a maior queda verificada nos últimos 40 
anos, com uma contração na casa dos 9% em relação ao 
trimestre anterior. Até então, a maior queda havia sido 
de 4,7%, no quarto trimestre de 1990. Ainda em meio 
a muita incerteza, o foco dos pesquisadores nessa virada 
é observar a resposta de famílias e empresas ao retorno 
gradual das atividades, ainda sob o risco de novas ondas 
de contágio, determinante para o nível de recuperação 
que ainda se pode alcançar em 2020.

A projeção dos pesquisadores do IBRE em junho é 
que a economia volte ao terreno positivo no terceiro 
trimestre, e o PIB encerre 2020 com retração de 6,4%. 
“Nossa recuperação tende a ser lenta”, diz Silvia Ma-
tos, coordenadora do Boletim Macro IBRE, lembrando 
que para 2021 a estimativa é de um PIB de 2,5%, o que 
cobriria menos da metade das perdas deste ano. Parte 
desse diagnóstico vem do fato de que o país, que en-
trou em nova recessão no primeiro trimestre, conforme 
identificado pelo Comitê de Datação de Ciclos Econô-
micos (Codace), sequer havia se recuperado totalmente 
do último período recessivo. De 2017 a 2019, o PIB 
brasileiro expandiu 5,3%, enquanto a retração sofrida 
entre 2014 e 2016 foi de 8,1%.  

Mas a maior preocupação de Silvia continua sendo o 
setor de serviços e o mercado de trabalho. No II Semi-
nário de Análise Conjuntural do IBRE, parceria do FGV 
IBRE com o jornal O Estado de S. Paulo, realizado on-
line no dia 18 de junho, a pesquisadora ressaltou que o 
choque provocado pela pandemia provocará uma retra-
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ção nunca vista na série histórica da 
atividade de serviços. Especialmente 
nos segmentos de comércio e outros 
serviços – este último inclui ativida-
des como alimentação fora de casa, 
alojamento e serviços prestados a fa-
mílias –, para os quais o IBRE espera 
uma queda, respectivamente, de 10% 
e 14% em 2020. “Juntos, esses dois 
segmentos empregam 50% de toda a 
mão de obra do Brasil, o que aponta 
um efeito severo sobre o emprego, 
além de ser um setor que registra alto 
nível de informalidade”, disse Silvia 
à jornalista de O Estado de S. Paulo 
Adriana Fernandes, moderadora do 
evento. No final do mês, a divulga-
ção da Pnad Contínua ilustrou a gra-
vidade do quadro, apontando que 
entre março e maio 7,8 milhões de 
pessoas perderam o emprego, e que 
pela primeira vez na série histórica o 
número de pessoas em idade de tra-
balhar que estavam desocupadas su-
perou o das que estavam trabalhan-
do. Pesquisa suplementar realizada 
pela área de Estatísticas Públicas do 
IBRE indicou que em junho o ímpe-
to de contratação de empresas per-
maneceu no terreno negativo, ainda 
que bem menor (-14,5 pontos) do 
que em abril (-39,4 pontos). Outra 
pesquisa do mesmo mês, realizada 
com consumidores, demonstrou o 
outro lado dessa moeda: três me-
ses de altas consecutivas de pessoas 
que estão usando a poupança para 
quitar gastos correntes. “O estresse 
financeiro das famílias brasileiras é 
expressivo. Ao usar poupança para 
manter o consumo, ou aumentando 
endividamento, sua prioridade num 
segundo momento será recuperar 
poupança. Então o efeito da crise 
tende a ser mais perene, e faz com 
que a recessão se prolongue mais”, 

diz Silvia. No Boletim Macro IBRE 
de junho, os pesquisadores projeta-
ram uma queda no consumo das fa-
mílias de 9,7% este ano. 

 Para a pesquisadora, a perspecti-
va de prorrogação do auxílio emer-
gencial é um sinal de alento, ainda 
que implique pressão nas contas 
públicas. Mas ela lembra que ou-

tra parte de medidas que até agora 
colaboraram para manter o poder 
de consumo da população atingida 
pela crise – como a antecipação do 
calendário do abono salarial e da 
primeira e segunda parcela do 13o 
salário de aposentados, somando 
em torno de R$ 58 bilhões – não se 
repetirá na segunda metade do ano. 

Ciclos de recessão e expansão
Variação acumulada do pico ao vale – em %
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Dez/Jan/Fev Mar/Abr/Mai Jun/Jul/Ago Set/Out/Nov

2012 0,6 1,3

2013 0,5 -0,1 0,2 0,8

2014 0,8 0,5 1,0 0,4

2015 0,5 -0,5 -0,4 0,1

2016 0,5 0,0 0,7 0,3

2017 0,1 -0,2 -0,1 0,0

2018 0,8 0,7 0,0 -0,4

2019 0,4 -1,2 0,4 0,3

2020 1,3 13,7

Pessoas de 14 anos ou mais de idade  
fora da força de trabalho

Variações em relação ao trimestre anterior

Fonte: IBGE.
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“Junto ao auxílio emergencial, fo-
ram recursos importantes para miti-
gar o choque no segundo trimestre. 
Isso fez com que a queda da massa 
ampliada de rendimentos, que po-
deria ter sido de 30%, fosse ameni-
zada, chegando a próxima de zero 
em valores interanuais”, diz, reite-
rando a expectativa de queda dos 
rendimentos sem uma reativação 
mais forte pelo lado da oferta.

Apesar de os indicadores do IBRE 
de junho sinalizarem alguma reação 
positiva, ainda estão longe do nível 
observado na pré pandemia. Os Ín-
dices de Confiança Empresarial e do 
Consumidor registraram a segunda 
alta consecutiva nesse mês, recupe-
rando 61% e 44%, respectivamen-
te, das perdas registradas em março/
abril. No caso do Indicador de Incer-

teza da Economia, houve uma recu-
peração de 39% da alta registrada no 
mesmo bimestre. Apesar de ser um 
alento, ainda é tímido, especialmente 
se for levado em conta que o pico da 
incerteza na pandemia da Covid-19 
registrado pelo indicador do IBRE, 
de 210,5 pontos, foi excessivamente 
superior ao ponto mais alto de in-
certeza registrado anteriormente, de 
130 pontos, marcado no momento 
da perda do grau de investimento do 
Brasil, em outubro de 2015.

Desconexão
No Seminário de Análise Conjuntu-
ral, José Júlio Senna, coordenador 
do Centro de Estudos Monetários 
do FGV IBRE, também alertou 
para a necessidade de se calibrarem 

as expectativas quanto à rápida re-
ação dos mercados financeiros in-
ternacionais, especialmente o norte-
americano, com reflexos na bolsa 
brasileira e no câmbio a partir de 
maio. “O período de estresse nesses 
mercados foi curto, mas é preciso 
tomar cuidado na hora de interpre-
tar o que isso significa”, disse, res-
saltando que esse movimento está 
mais relacionado ao impulso dado 
pela liquidez injetada pelos bancos 
centrais do mundo do que a uma co-
nexão com a economia real. “Desde 
a crise financeira de 2008, os Esta-
dos Unidos e o mundo desenvolvi-
do como um todo implementaram 
programas de compras de ativos – o 
afrouxamento quantitativo, QE na 
sigla em inglês. E o que observa-
mos? Que daquele ponto até hoje, 

Confiança empresarial reage mais rápido que a dos consumidores
Dados dessazonalizados

Fonte: FGV IBRE.
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a bolsa americana mais que tripli-
cou”, lembra. “De certo modo, 
desde esse período já houve um des-
colamento entre mercados finan-
ceiros e a economia real, já que o 
comportamento desta tem sido bem 
modesto. Com o FED sinalizando 
juros zero até 2022, a tendência é 
que esse descolamento continue lá 
fora, mas longe de representar uma 
recuperação rápida da economia, 
pois os obstáculos são enormes”, 
diz. Senna lembra que as dúvidas 
sobre a trajetória de retirada dos es-
tímulos fiscais na Europa e Estados 
Unidos, seja em medidas de crédito 
ou de consumo, ainda são grandes, 
e a preocupação com o aumento do 
endividamento nessas economias 
desenvolvidas tende a aumentar e 
causar desconforto, sem a garantia 
de que serão efetivos para acordar o 
consumo, reestruturar dívidas cor-
porativas e gerar emprego. 

No caso do Brasil, Senna defende 
que, mesmo com a trajetória obser-
vada dos juros, a ideia de repetir a 
fórmula do afrouxamento quantita-
tivo levando a taxa de juros básica a 
zero não é adequada, pois o país tem 
um prêmio de risco mais alto a assu-
mir. Que, por sua vez, é fruto da falta 
de controle da dívida pública. “Com 
desemprego alto, será que haverá 
condições políticas de se fazer uma 
reversão drástica do resultado fiscal 
primário? Este ano estamos falando 
em 10% do PIB, e os economistas de 
mercado estimam que podemos re-
duzir esse déficit para pouco mais de 
2% no ano que vem. Será que é pos-
sível? Acho que as condições políti-
cas serão difíceis, porque o quadro 
econômico é muito sério.”

O ex-diretor do BC considera 
que, em termos de juros, a corda 

foi esticada até onde podia e que, 
diante dos fatores limitativos que o 
país enfrenta, os juros mais baixos 
possam compensar. “Considero 
que o BC já deveria ter parado no 
processo de redução da taxa bási-
ca”, afirma. Para ele, o prêmio de 
risco mais alto que o país carrega 
tem de estar refletido na conta dos 
juros de política monetária. “Sei 
que é difícil calcular esse prêmio de 
risco, mas ele existe. Por isso o me-
lhor é parar em um patamar mais 
alto de juros, para não correr o ris-
co de ficar vulnerável numa crise 
no mercado de câmbio, algo que 

poderia desancorar as expectativas 
de desinflação. Temos muitos obs-
táculos à retomada, e eles não são 
compensáveis ou neutralizáveis.” 

Senna reforça que, devido ao 
desequilíbrio fiscal, os riscos de 
um movimento inflacionário no 
Brasil estão bem mais perto, tem-
poralmente, do que nos países de-
senvolvidos. “Lá, o estímulo dado 
não tem essa natureza, ao menos 
no curto prazo. Daqui quatro, 
cinco anos, é outra história”, diz, 
lembrando que a adaptação a um 
mundo menos globalizado, caso 
se concretize, cobrará seu preço. 

Consumo das familias -9,70% Indústria -7,90%

Consumo do governo 1,00% Extrativa 1,30%

Investimento -14,10% Ind. transformação -11,50%

Exportação -3,30% Construção civil -9,40%

Importação -14,90% Eletricidade e outros -2,60%

PIB -6,40% Serviços -5,50%

Agropecuária 2,30% Fonte: FGV IBRE.

Projeções IBRE 2020

Pesquisadores do IBRE e Adriana Fernandes, do O Estado de S. Paulo, 
no II Seminário de Análise Conjuntural
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“Sair do just in time para o just 
in case, como dizem lá fora, terá 
impacto negativo sobre o custo de 
produção.” Não que se possa me-
nosprezar o tamanho da dívida que 
os países desenvolvidos carregarão 
– a americana, por exemplo, chega-
rá este ano ao nível da observada 
na Segunda Guerra Mundial, lem-
bra Senna. Por agora, entretanto, 
é o efeito ociosidade que domina, 
o que torna o risco inflacioná-
rio ainda de mais longo prazo do 
que no caso brasileiro. Outro as-
pecto apontado pelo economista 
que afeta o cálculo desse risco é 
a qualidade do crédito observa-
do. Ele lembra que, em 2008/09 
a liquidez injetada no sistema não 
chegou aos meios de pagamento, e 
por isso não mexeu com a inflação. 
“Prevaleceu o fenômeno que hoje 
em dia se conhece como recessão 
de balanço, com as famílias e em-
presas perdendo o lastro nos seus 
ativos, para uma dívida exagera-
damente elevada. Como reagem os 

agentes econômicos numa situação 
como essa? Não gastam, para ree-
quilibrar o patrimônio, e com a de-
manda fraca, a inflação não sobe”, 
diz. E desta vez pode ser diferen-
te? Para Senna, não, já que o uso 
do crédito na pandemia tampouco 
reflete um entusiasmo dos agentes 
econômicos em expandir consumo 

e produção. “O crédito de agora é 
de natureza completamente diver-
sa. Serve para suprir lacunas, de-
vido a um hiato gigante na renda 
de famílias e empresas. É para pre-
servar o padrão do consumo tanto 
quanto possível.”

Para Silvia, esse contexto inter-
nacional de liquidez sem preceden-
te poderá beneficiar o Brasil, como 
um alívio enquanto o país corrige 
sua trajetória fiscal. “No Brasil te-
mos a tendência de buscar soluções 
fáceis para problemas difíceis. Mas, 
no caso da dívida pública, não tem 
solução fácil de pagamento. A única 
forma é ter âncora fiscal e juro real 
estrutural baixo. O cenário interna-
cional, nesse sentido, é uma janela 
de oportunidade para perseverar na 
agenda de reformas e virar a página 
da questão fiscal”, afirma. 

Armando Castelar, coordena-
dor de Economia Aplicada do FGV 
IBRE, alerta, entretanto, que esse 
anestésico vindo de fora poderá le-
var o país a somar outro capítulo 
na novela das oportunidades per-
didas pelo país. “Frente à tensão 
política que vemos no país, com a 
necessidade de o presidente resgatar 
sua popularidade, pode-se atrasar 
esse processo. Essa liquidez faz com 
que a pressão no mercado de ativos 
diminua, e a sensação de urgência 
também se reduzirá, abrindo cami-
nho para se adiar as reformas.” Para 
Castelar, é preciso que o país traba-
lhe pelo fim da polarização para 
avançar na agenda política. “Temos 
que mudar nosso quadro, prestar 
atenção nos problemas e nos unir 
para combatê-los. Há espaço no 
orçamento, e com boas reformas dá 
para se fazer ajuste sem desrespeitar 
obrigações distributivas.” 

Forte expansão monetária nos países desenvolvidos
Variação acumulada do pico ao vale – em %

*Entre final de 2019 e 4 de junho, expressa em % do PIB de 2019. Fonte: OCDE.
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China: pouco a 
comparar

Vistos sob uma lente macro, os da-
nos econômicos nos países castigados 
pelo novo coronavírus são similares: 
forte impacto na atividade, especial-
mente na comercial e de serviços, 
alta do desemprego, e um colapso 
vertiginoso do PIB, o que torna seus 
desafios no caminho da recuperação 
também parecidos. Uma primeira re-
ação é olhar para o comportamento 
da China, primeiro a lidar com a pan-
demia, em busca de indicadores ante-
cedentes que atendam à urgência em 
projetar qual a dinâmica de recupera-
ção desse choque. O país, entretanto, 
é limitado para servir de referência a 
outras economias do globo. “A reto-
mada chinesa tende a ser mais rápi-
da que as demais, por características 
peculiares desse país”, afirma Livio 
Ribeiro, pesquisador do FGV IBRE, 
lembrando que a China deverá ser a 
única, entre as grandes economias, a 
registrar PIB positivo este ano. 

O primeiro diferencial citado por 
Ribeiro é a composição setorial da ati-
vidade. Graças a uma participação da 
indústria relativamente alta – de 40% 
do PIB (tomando como base o PIB per 
capita de 2017), contra 30% na mé-
dia mundial, 25% na União Europeia 
e 20% no Brasil nessa mesma compa-
ração –, o perfil chinês de recuperação 
econômica tende a ser mais dinâmico 
do que os países onde o peso do setor 
de serviços é maior. Somando-se ao 
fato, completa, de que a resposta da 
indústria chinesa tem sido mais rápida 

que nas demais economias. “Levando 
em conta o PMI – purchasing managers 
index – do segmento manufatureiro 
chinês, a reação demonstrou ser mais 
acelerada do que a verificada nos Esta-
dos Unidos e na zona do euro, voltan-
do ao nível pré pandemia já em março, 
permanecendo estável desde então”, 
conta. Nessas duas últimas economias, 
o PMI industrial de junho ainda estava 
abaixo de 50 pontos, o que equivale 
a um nível contracionista. O sinal de 
uma resposta mais ativa da China é 
corroborado observando-se a evolu-
ção da produção industrial (4,4% em 
maio, na variação ano contra ano) e de 
vendas no varejo, sendo esta de mais 
lenta recuperação, marcando -5,1% 
na mesma comparação, depois de ter 
despencado -25% em janeiro. 

Outro elemento de peso na conta 
de Ribeiro vem da poupança chine-
sa. Além de registrar uma das taxas 
mais altas do mundo – 47,4%, con-
tra 16,5% do Brasil, por exemplo –, 
a poupança do país é basicamente 
formada pela economia de empresas 
e famílias. “Essa diferença permitiu 
que o início da travessia da crise sani-
tária fosse bancado pelos agentes pri-
vados”, aponta Ribeiro. Até junho, o 
estímulo fiscal previsto pelo governo 
chinês foi relativamente baixo, de 
3,5% do PIB, contra 4,5% na média 
mundial, e muito aquém do observa-

do no Brasil (10%), Europa (11,2%) 
e Estados Unidos (13,9%), de acordo 
a dados compilados pelo Covid-19 
Economic Stimulus Index (Cesi). “A 
principal medida do governo chinês 
foram políticas creditícias, como é de 
costume, com um aumento de 23% 
das concessões de crédito em maio, na 
média em 12 meses. Isso inclui o sha-
dow banking (operações à margem 
da regulação bancária) que represen-
ta 35% do estoque total de crédito e 
tem crescido mais velozmente.” Esses 
percentuais, entretanto, ainda estão 
muito abaixo do observado no final 
de 2009, na crise financeira, quando 
as concessões de crédito total che-
garam a aumentar 100% na mesma 
média em 12 meses. Já no campo mo-
netário, o corte de juros aplicado na 
China é similar ao europeu, e o BC 
chinês tem mantido seu balanço está-
vel, sem engordá-lo com compra de 
ativos para prover garantia. “Como 
nesse país a presença do governo se 
distribui por toda a economia, existe 
a percepção de que este já está como 
emprestador de última instância. 
Em geral, a estratégia do BC chinês 
é comprimir os juros interbancários, 
aproveitando a presença estatal no 
setor, o que acaba induzindo os de-
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tos percentuais é importante, mas pe-
queno se comparado a qualquer outra 
grande economia mundial neste mo-
mento”, reforça. 

Para Livio Ribeiro, o maior de-
safio para a China este ano já pare-
ce ter saído do campo sanitário e se 
concentra na ameaça de acirramento 
da guerra comercial com os Estados 
Unidos. “Isso poderá retroalimentar 
uma preocupação com a demanda 
externa que já existe”, diz. Ele lem-
bra que, para a China, um dos efei-
tos negativos de ser o primeiro com 
a pandemia é absorver os impactos 
na demanda de outros países que ain-
da estão no processo de controlá-la. 
“Isso pode ser visto claramente no 
descasamento do índice de produção 
manufatureira, que opera em terreno 
positivo, com o de novas ordens de 
exportação, ainda em terreno contra-
cionista, apesar de sinalizar recupera-
ção em junho”, diz. Com isso, a ten-
dência é de que o governo chinês deva 
ampliar seu foco na demanda domés-
tica de curto prazo. Para o Brasil, o 
pesquisador afirma que o cenário é 
positivo, com potencial aumento de 
demanda por commodities como mi-
nério, diante do estímulo a obras de 
infraestrutura, além da oportunidade 
de ser ofertante marginal das impor-
tações chinesas dos Estados Unidos e 
da Austrália – que já enfrentou res-
trições no fornecimento de carnes à 
China, por declarações referentes 
à origem do coronavírus –, no caso 
de retaliações chinesas a esses países. 
“Se tivermos o cuidado necessário 
com nossa política comercial – em 
especial com a posição de alinhamen-
to com o governo norte-americano 
em caso de piora das relações entre 
ambos os países –, poderemos obter 
vantagens”, afirmou. (S.M.) 

mais bancos a também oferecer crédi-
to para manter market share.”

Com esse quadro, aponta Ribeiro, 
os chineses puderam reservar a maior 
parte do fôlego fiscal para depois do 
período crítico da pandemia. “En-
quanto na maior parte do mundo os 
gastos até agora aconteceram para 
manter a população e as empresas na 
inatividade para brecar o contágio, 
com todos os riscos que isso implica 
– como desalento, manutenção de em-
presas insolventes, impacto na produ-
tividade –, as medidas chinesas estarão 
calibradas para fazer o PIB crescer”, 

diz. Além da atuação inicial com alívio 
de tributação e das condições de crédi-
to disponível para empresas e famílias, 
o governo chinês sinalizou já em maio, 
na sessão anual do Congresso Nacio-
nal do Povo, a intenção de aumentar 
a meta de emissão das municipalida-
des – de títulos para infraestrutura, 
em 2,5 pontos percentuais e de coro-
nabonds, que podem ser empregados 
em quaisquer estratégias para aquecer 
a demanda, em 1,5 ponto percentual. 
“A meta de déficit primário do país 
sairá de 5,5% em 2019 para 8,5% do 
PIB este ano. Um aumento de 3 pon-

China reage mais rápido e sai do nível contracionista
PMI manufaturas

Fonte: Bloomberg.
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Diversos autores têm chamado a aten-
ção que a pandemia trouxe à tona e/
ou acirrou tendências e questões que 
já estavam presentes no cenário polí-
tico e econômico mundial. No caso 
do comércio mundial podemos iden-
tificar quatro grandes temas.

O primeiro se refere à desacele-
ração do comércio mundial medi-
do pela queda do grau de abertura 
da economia mundial (percentual 
da soma das exportações e impor-
tações no PIB) que reflete o menor 
crescimento do comércio em com-
paração com o crescimento do pro-
duto mundial (gráfico 1). Janeway1 
(2020) identifica duas grandes on-
das de globalização. A primeira 
iniciada em 1870 e que perdura 
até o início da I Grande Guerra e 
levou o grau de abertura a passar 
de 17,6% para 29%, entre 1870-
1913. A segunda teria iniciado no 
final dos anos de 1980 com as no-
vas tecnologias de informação e 
redução nos custos de transporte e 
foi impulsionada nos anos de 1990 
com o crescimento da China e das 
cadeias globais de valor. O grau de 
abertura passou de 39%, em 1980 
para 61%, em 2008. Eu acrescen-
taria uma nova onda entre 1950-

cas, ambientais tornaram as nego-
ciações de liberalização comercial 
mais difíceis. Além disso, o impulso 
das reduções tarifárias da década 
de 1990 no comércio mundial foi 
perdendo força. A Covid-19 é mais 
um componente que contribui para 
o menor ritmo de crescimento do 
comércio mundial.

O segundo ponto se refere a uma 
intensificação de medidas protecio-
nistas. A guerra comercial entre os 
Estados Unidos e a China, a partir 
da eleição do presidente Trump, 
levou a atitudes defensivas no co-
mércio, além dos seus principais 
protagonistas. A procura por forta-
lecimento de cadeias nacionais e me-
nor dependência do comércio com a 
China já estava no radar não só dos 
Estados Unidos, mas também dos 
países europeus. A Covid-19 tornou 
mais transparente essa dependência 
em setores considerados estratégicos 
associados à defesa da saúde da po-
pulação. Além disso, as tensões en-
tre China e Estados Unidos se inten-
sificaram, pois a pandemia acirrou 
posições defensivas de cada um dos 
governos. Um tema que não é con-
juntural, mesmo que o presidente 
Trump não seja reeleito.

O debate sobre o comércio 
mundial na e pós pandemia

Lia Baker Valls Pereira

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

1980 onde a expansão das empre-
sas multinacionais e as negociações 
no âmbito multilateral para a re-
dução das tarifas de importações 
levaram ao aumento do grau de 
abertura de 20% para 39% entre 
os anos citados. 

O ponto a ser ressaltado é que, a 
partir de 2008, o crescimento do co-
mércio desacelerou e o grau de aber-
tura caiu de 61%, em 2008, para 
53%, em 2017. Quais seriam as ra-
zões para esse comportamento? 

A entrada da China em 2001 na 
Organização Mundial do Comércio 
impulsionou as trocas comerciais e 
o crescimento das cadeias globais 
de valor e regionais, em especial na 
Ásia. A China crescia com base nos 
investimentos em infraestrutura no 
mercado doméstico e com os ganhos 
de exportação no mercado mundial. 
A partir de 2010, a China mudou a 
orientação do seu modelo e passou 
a privilegiar como motor de cresci-
mento, o consumo doméstico, a ino-
vação tecnológica e o adensamento 
das cadeias produtivas em território 
nacional. Ao mesmo tempo, no co-
mércio mundial, a importância das 
barreiras não tarifárias na forma 
de regulações fitossanitárias, técni-
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de autonomia dos Estados foram 
interpretados como fatores positi-
vos para o comércio mundial e o 
crescimento econômico dos países. 
No entanto, no final dos anos de 
1990 os ganhos do comércio não 
beneficiaram todos os países e co-
meçou um movimento liderado, em 
especial pela Índia, da necessidade 
de revisar os termos da Rodada 
Uruguai. Países em desenvolvimen-
to precisavam de mais tempo para 
atender aos compromissos e as ne-
gociações deveriam passar a incor-
porar a perspectiva do “comércio 
para o desenvolvimento”. A Covid-
19 leva a que o tema dos interesses 
nacionais ganhe mais relevância no 
desenho das regras coletivas, o que 
aponta para um cenário de maiores 
dificuldades para a constituição de 
regras coletivas. 

Não há respostas prontas para 
as questões acima mencionadas. Se 

O terceiro ponto é o impacto 
das novas tecnologias na criação 
de economias digitais. Já havia 
preocupação com a marginalização 
de segmentos da população que fi-
cariam alijados da nova economia 
digital e dúvidas de como o mer-
cado de trabalho seria atingido. A 
Covid-19 acelerou de forma inten-
sa as transformações em direção à 
economia digital. No campo inter-
nacional, negociações sobre comér-
cio digital, contratos de trabalho 
virtuais precisam ser feitas com a 
maior urgência. 

O quarto ponto se refere à go-
vernança do comércio mundial. Os 
sistemas de governança mundial 
requerem a conciliação dos interes-
ses nacionais num contexto de re-
gras coletivas. Nos anos de 1990, o 
sistema de regras negociadas com 
a criação da Organização Mundial 
de Comércio que limitaram o grau 

antes o cenário já era de incertezas 
em relação a esses temas, a Covid-
19 somente acrescentou novas dado 
que ainda não se sabe se a pande-
mia só será efetivamente controlada 
com a vacina. 

Como o Brasil fica  
nesse debate?
O gráfico 2 mostra que na compa-
ração com grupos que o Brasil faz 
parte ou deseja fazer (OCDE). Ob-
serva-se que o grau de abertura da 
economia do país, embora acom-
panhasse o comportamento dos 
outros grupos, foi sempre consis-
tentemente mais baixo, mais pró-
ximo e às vezes até maior do que o 
dos Estados Unidos. A diferença é 
que os Estados Unidos são o maior 
importador mundial e o segun-
do maior exportador mundial e o 
Brasil foi o 27o exportador (1,2% 

Gráfico 1 Grau de abertura (%)  da economia mundial

Fontes: https://www.project-syndicate.org/onpoint/faces-of-economic-deglobalization-by-william-h-janeway-2020-06. https://ourworldindata.org/trade-and-globalization. 
Obs.: Grau de abertura é  o percentual da  soma das exportações e importações de mercadorias no  PIB.  
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das exportações mundiais) e 28o 
importador (1% das importações 
mundiais), em 2019.  

O perfil de exportador de com-
modities do Brasil o beneficia com 
a mudança da estratégia chinesa, 
embora torne a pauta brasileira 
cada vez mais dependente desse 
país. No acumulado de maio de 
2020, a participação da China nas 
exportações brasileiras foi de 33%. 
Com o mundo em recessão e a ex-
pectativa de um crescimento de 1% 
é esperado que as exportações bra-
sileiras caiam, porém não por cau-
sa da contração nas cadeias globais 
de valor. Outros pontos suscitados 
pelo debate internacional na agen-
da brasileira foram abordados na 

edição de junho de 2020 da Con-
juntura Econômica. 

Manter a neutralidade tanto i) 
quanto possível na guerra 
entre a China e os Estados 
Unidos apoiando esforços 
de fortalecimento do siste-
ma multilateral.
A estratégia brasileira não ii) 
deve partir de um cenário 
onde a globalização da produ-
ção vai sofrer um retrocesso e 
voltar a um passado autárqui-
co. E agora acrescentamos, o 
foco do tema não deve ser a 
consolidação de quaisquer ca-
deias nacionais de produção, 
mas assegurar diversificação 
de fontes de importações. 

A expansão do comércio iii) 
tem que ser acompanhada 
de políticas que atenuem os 
efeitos de aumento da desi-
gualdade, pois o comércio 
não é neutro.

Por último acrescentamos que a 
conciliação de interesses nacionais e 
regras coletivas encontra na integra-
ção sul-americana, um espaço propí-
cio para se exercitar essa negociação. 
Arranjos regionais podem preservar 
os elos de um movimento em direção 
ao reforço da cooperação internacio-
nal no comércio.  

1William Janeway. The retreat from globalization. 
Project Syndicate, Jun 26, 2020.

Gráfico 2 Grau de abertura (%) do Brasil em comparação a outros grupos

Fonte: World Bank Indicators.
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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 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

Mai. 123,026 213,234 223,595 196,864 168,612 144,316 196,286 205,016 151,058

*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 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

Mai. 1.208,912 723,086 1.817,679 669,974

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 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

Mai. 249,733 214,836 224,045 202,822 482,352 265,600

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 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

Mai. 763,649 772,843 845,503 860,827 787,666 780,280 790,079

*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 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

Mai. 124,705 181,569 214,632 169,488 213,273 210,434

*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 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

Mai. 172,982 95,025 190,295 147,940 142,412 189,157

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 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

Mai. 591,934 563,828 560,452 623,787 757,373 1.020,555 1.113,177 418,907 250,486

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 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

Mai. 116,361 217,543 56,148 297,439 474,548 542,009 - 385,334
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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 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

Mai. 778,343 936,424 1.142,294 774,705 446,711 587,063 535,485 531,451 970,508

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 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

Mai. 392,263 85,750 353,659 698,161 470,169 597,139 717,692 526,290 119,216

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 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

Mai. 677,049 1.051,519 411,298 1.092,558 501,034 523,179 391,224 - 448,985

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 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

Mai. 323,940 836,026 227,680 209,202 206,952 344,678 611,246
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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 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

Mai. 659,030 582,603 828,899 298,115 776,192 739,118 756,778 544,747 118,915

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 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

Mai. 549,301 533,954 689,165 200,525 627,173 791,705 451,499 688,936 109,195

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

Período

Preço ao Consumidor - Total

Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Recife Salvador

1435763 - Col. 11 1433720 - Col. 12 1442021 - Col. 17 1437797 - Col. 18 1429061 - Col. 19

2019 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

Mai. 302,043 291,609 315,315 317,463 302,995

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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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 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

Mai. 659,030 582,603 828,899 298,115 776,192 739,118 756,778 544,747 118,915

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 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

Mai. 549,301 533,954 689,165 200,525 627,173 791,705 451,499 688,936 109,195

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 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

Mai. 302,043 291,609 315,315 317,463 302,995

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 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

Mai. 868,714 610,134 1.220,210 725,678 571,469 926,038

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 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

Mai. 761,655 753,348 764,838 762,805 1.065,994 560,343

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 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

Mai. 846,364 697,386 1.019,337 854,781 597,391 1.202,195 824,686 542,656 1.236,283 763,131 615,086 952,566

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 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

Mai. 787,666 1.048,476 600,832 781,149 799,062 787,696 787,666

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

Período

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

Serviços Mão de Obra

Serviços  
(base: jun. 96=100)

Aluguéis e Taxas
(base: jun. 96=100)

Serviços Pessoais
(base: jun. 96=100)

Serviços Técnicos
(base: fev. 09=100)

Mão de Obra
(base: ago. 94=100)

Auxiliar
(base: jun. 96=100)

Técnico
(base: jun. 96=100)

Especializado
(base: jun. 96=100)

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

2019 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

Mai. 434,660 307,657 529,636 184,379 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 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

Mai. 787,666 600,832 479,274 526,984 579,062 450,759 493,486 442,620 455,637 406,612

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 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

Mai. 418,592 189,560 346,344 444,056 399,265 467,536 155,215 158,105
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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 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

Mai. 557,351 676,848 807,047 489,792 1.151,088 462,922 538,347

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 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

Mai. 320,423 352,829 312,263 239,395 315,552 309,141 269,719 308,686 620,740
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/06/2020.
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CONJUNTURA ESTATÍSTICA

Índices Gerais de Preços – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Geral de Preços

Disponibilidade Interna (IGP-DI)

Índice Geral de Preços

do Mercado (IGP-M)

Índice de Preços ao Produtor Amplo

Estágios de Processamento (IPA-EP-DI)

Índice Nacional do Custo da

Construção (INCC-DI)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

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

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

Maio 772,843 1,07 2,89 6,81 780,280 0,28 2,79 6,51 860,827 1,77 4,09 9,05 787,666 0,20 1,39 4,24
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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

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

Maio 591,934 -0,54 0,20 1,83 418,295 818,840 1044,348 5.453,05 -0,25 0,06 2,05 5.311,65 -0,38 -0,16 1,88
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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

 64,1 61,4 69,5 61,2 59,9

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

Maio 526,085 -0,24 -0,05 2,38 - 558,81 556,36
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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        

Set. 1,66 0,45 93,00 87,50 6,16 4,67 102,30 100,60

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 3,41 101,70 102,30

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 96,50 101,00

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,40

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 89,10 -0,94 -0,48 104,20 100,40

Set. 1,76 2,57 90,70 86,90 -0,99 -0,75 100,90 99,20

Out. 1,65 2,15 95,80 87,40 -0,64 -0,74 106,70 102,10

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,60 -0,45 -0,71 102,00 101,70

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,00 0,01 0,01 106,80 103,10

2019        

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

Fev. 0,06 0,44 79,10 87,60 -3,58 -0,11 79,80 87,70

Mar. -2,07 -0,13 81,00 86,60 -6,88 -0,95 83,60 86,90

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

Maio -0,41 0,05 90,90 86,90 -12,11 -4,15 86,70 85,30

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

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 96,50

Out. -1,02 -1,25 97,00 88,40 -9,50 -7,36 98,90 94,30

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 90,60

2020        

Jan. -0,87 -1,02 79,90 87,20 -14,84 -11,08 87,80 88,40

Fev. -0,63 -1,21 78,80 87,70 -8,20 -10,45 80,10 88,10

Mar. -1,66 -1,01 78,00 79,80 -5,78 -9,52 83,20 86,70

Abr. -8,24 -2,88 60,70 64,80 -2,32 -7,20 81,10 86,70
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base Fixa Com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

Mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo Semi 

e Não Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa Com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa Sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

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

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 84,81 131,85 89,10 68,66 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,46 95,29 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 97,97 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 99,58 107,67 109,57 128,04 94,84 82,78 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,73 88,99 79,55 119,74 94,06 88,69 92,97 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,88 105,92 124,81 94,84 99,06 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,50 105,92 105,10 95,36 98,61 98,52 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,79 99,93 100,26 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 92,74 98,18 93,58 108,97 99,47 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,90 83,89 79,46 102,53 94,49 97,77 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,57 74,12 75,64 94,20 91,53 100,10 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

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

Out. 1,56 1,05 94,00 86,70 85,60 75,40 81,60 91,70 97,50 103,30 79,80 95,00 85,30 104,20

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

Dez. 2,25 2,25 78,40 90,90 93,30 80,20 83,50 88,00 95,20 111,10 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,90 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 87,00 78,40 78,30 83,80 93,30 108,30 70,50 77,00 76,10 80,60

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

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

Maio 2,54 3,34 81,90 77,60 82,90 73,50 75,40 94,50 78,30 93,50 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,40 79,80 77,40 95,70 103,10 111,00 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 91,00 95,00 113,70 89,00 98,10 96,10 102,60

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

Out. 1,97 2,58 94,40 85,90 88,00 79,80 79,50 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 78,10 89,30 91,40 110,30 79,90 88,20 83,40 98,10

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

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,60 85,80 75,10 77,50 87,70 97,10 104,80 63,50 82,70 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,50 86,00 77,00 77,30 91,20 98,00 105,00 75,40 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,10 85,80 78,10 75,60 89,20 97,70 105,80 73,50 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,40 87,20 85,80 80,20 88,20 100,60 106,90 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 98,10 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 94,20 102,30 84,10 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,20 84,40 79,60 77,50 95,50 91,10 104,40 85,50 96,20 91,20 102,40

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

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,10 81,30 80,30 78,40 92,50 97,30 106,00 86,10 94,30 98,00 108,20

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

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

2020              

Jan. 1,41 0,49 78,90 87,30 83,50 79,30 79,90 100,50 97,70 106,90 66,00 81,40 71,80 84,00

Fev. 0,51 0,16 78,70 86,90 84,10 79,60 81,10 99,00 97,90 109,30 71,70 79,00 76,80 81,90

Mar. -1,09 0,25 77,30 78,30 81,70 72,80 64,50 98,50 78,90 108,80 70,20 79,70 68,90 79,40

Abr. -9,03 -2,24 58,10 60,30 58,20 50,40 39,60 80,40 49,20 107,90 37,80 67,20 13,10 67,00
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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

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 56,71 14.540 16.176 -1.635 -11.767 -5.120 -2.657 -6.766 118 59 -12.128 -420

Fev. 73,34 58,15 15.678 13.255 2.423 -4.395 -567 -2.417 -3.904 76 34 -3.014 1.347

Mar. 80,18 63,14 18.543 14.518 4.025 157 1.732 -1.785 -1.645 70 31 53 -135

Abr. 83,45 65,95 17.816 11.606 6.211 3.344 4.734 -1.212 -1.557 168 26 3.598 228

Maio 87,20 69,19 17.939 13.392 4.547 1.326 2.488 -1.717 -1.303 142 22 1.449 101
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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           

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

Abr. 12,6 51,6 59,0 2.425 2.300 1.539 925 3.716 5.980 1.768 211.628
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