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6 Por que ainda é possível apostar no Brasil

A elevada incerteza que paira 

sobre o mundo com a pandemia 

do coronavírus não significa que 

se deva estender ao futuro a 

conjuntura sombria do presente, 

o que seria um autoengano 

semelhante ao excesso de 

otimismo. Além disso, já se vê no horizonte a cavalaria 

da ciência em galope acelerado para dar uma solução 

definitiva à pandemia, o que pode se concretizar ao longo 

de 2020/2021.

Ponto de Vista
10 Celso Furtado, a educação e o desenvolvimento

Celso Furtado, como ele mesmo 

afirmou, casou-se com a questão 

do subdesenvolvimento brasileiro. 

Assim, sua preocupação maior 

sempre foi entender o fenômeno 

do nosso atraso. Fato estranho, 

portanto, é que nosso brutal 

atraso na escolaridade formal nos níveis iniciais – o 

que antigamente era nível primário e ginasial e hoje se 

conhece por fundamental 1 e 2 – não foi tema relevante 

de sua obra.

Entrevista
14 “Alinhamento com Trump não dá ganhos,  

e tem custos”

De sua casa em Washington, de onde conversou pela 

internet com a Conjuntura Econômica, Otaviano Canuto, 

senior fellow do Police Center for the New South, 

expressou sua preocupação com o futuro da política 

externa brasileira sob o contexto de alinhamento com o 

governo Trump, e com a capacidade do país de reverter 

a deterioração de sua imagem quanto ao trato com a 

Amazônia, no momento em que o mercado financeiro 

mundial passa a valorizar diretrizes ambientais em sua 

tomada de decisão. “Tínhamos tudo para ter os bônus de 

mostrar ao mundo nossa contribuição para o problema 

da mudança climática”, afirma.

Macroeconomia
36 Efeitos desiguais da pandemia sobre o  

mercado de trabalho

Ainda que diversas atividades do 

comércio e outros serviços estejam 

sendo retomados, a demanda 

continuará desaquecida, seja por 

receio de contaminação ou perda 

de renda por parte da população.

Capa | Mercado de trabalho
40 Espelho distorcido

Desde o estouro da pandemia da 

Covid-19 no Brasil, o mercado de 

trabalho brasileiro medido pelos 

índices oficiais lembra o efeito 

ótico de um espelho mágico, 

refletindo uma imagem irreal 

para os padrões conhecidos. 

Uma taxa de desemprego proporcionalmente pequena 

para o tamanho do choque econômico provocado pelas 

medidas de isolamento, e uma renda estranhamente 

gorda para o encolhimento da taxa de ocupação são 

exemplos desse corpo deformado que intriga analistas e 

embaralha as análises sobre a recuperação do emprego 

no pós-pandemia.
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Após quase seis meses do pri-
meiro caso de infecção pelo 
coronavírus no país, estamos 
chegando perto dos 100 mil 
mortos e mais de 2,6 milhões 

de contaminados. Números elevados que poderiam 
ser bem piores se não tivéssemos adotado medidas, 
ainda que de forma não coordenada, de confinamen-
to social e podido contar com o SUS, fundamental 
para que não ocorresse uma explosão bem maior de 
mortes, como se observa nos Estados Unidos, por 
exemplo, ou o caos que se instalou no norte da Itália 
e no Equador, com o sistema de saúde desses países 
entrando em colapso.

Com a lenta retomada das atividades, com a aber-
tura de algumas, a dúvida é por quanto tempo as 
curvas de novos casos e mortes se manterão nesses 
patamares elevados, o que tende a derrubar ainda 
mais a já combalida atividade econômica. O temor 
de contaminação tem levado boa parcela da popu-
lação, com condições para isso, a manter o isola-
mento social, o que tem forte impacto sobre o setor 
de serviços, que responde por cerca de 70% do PIB 
brasileiro. Ou seja: ainda vai demorar um tempo, 

até que uma vacina ou remédio apareça, para que a 
vida tome um novo normal, diferente do que estáva-
mos acostumados antes da pandemia desembarcar 
por aqui.

Outro ponto relevante é até quando o governo terá 
condições de manter o auxílio emergencial, dada a 
grave crise fiscal que o país atravessa, o que tende a 
impactar fortemente o consumo das famílias que vinha 
sendo o principal carro-chefe para o crescimento, ain-
da que acanhado, do PIB nos últimos anos. Já há nego-
ciações para que ele seja estendido até o final do ano, 
pois se tornou um importante elemento político para 
fortalecer o desejo do presidente Bolsonaro de se reele-
ger em 2022. Também é importante observar como fi-
cará o mercado de trabalho, devastado pela pandemia, 
com o aumento da informalidade e a necessidade de 
melhoria na rede de proteção social que, no momento, 
o Estado não reúne condições para isso, como mostra 
a nossa matéria de capa desta edição.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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A pandemia levou o Índice de Incer-
teza da Economia Brasileira (IIE-Br), 
do FGV IBRE, a registrar seu recorde 
de alta, atingindo níveis muito acima 
dos verificados em outras fortes cri-
ses desde 2000, quando se inicia a 
série histórica do indicador.

Em abril de 2020, o IIE-Br alcan-
çou 210,5 pontos. Em comparação, 
nos picos anteriores – a eleição presi-
dencial de 2002, a crise financeira de 
2008/09 e a perda do grau de investi-
mento do Brasil junto à S&P em 2015 
–, o índice chegou a, respectivamente, 
132,1, 132,4 e 136,8 pontos.

A chamada “janela de padro-
nização” do IIE-Br é de janeiro 
de 2006 a dezembro de 2015. A 
incerteza média desse período cor-
responde ao valor 100 do índice, 
que pode ser considerado um ní-
vel “normal” do indicador. Como 
se vê, o patamar de 210,5 pontos 
atingido em abril de 2020 é extre-
mamente elevado para os padrões 
do IIE-Br. Em julho, o IIE-Br já 
havia recuado para 163,7 pontos, 
mas ainda permanece muito acima 
dos prévios picos históricos. 

Em recente artigo de Altig et al., 
publicado em 24/7/2020, no site Vo-
xEU, do Centre for Economic Policy 
Research (CEPR, rede de pesquisa 
europeia) – “Economic uncertainty 
in the wake of the COVID-19 pan-
demic (Incerteza econômica na estei-
ra da COVID-19)” –, são destacados 
os diversos aspectos da incerteza tra-
zida pela Covid-19.

Em termos epidemiológicos, há 
dúvidas sobre o grau de contágio e 
a letalidade do vírus, sobre o tempo 
necessário para criar uma vacina e 
aplicá-la às populações e sobre a du-
ração e a eficácia do distanciamento 
social. Na vertente econômica, há 
incerteza sobre os impactos econô-
micos de curto prazo e os efeitos das 
reações de políticas públicas, sobre 
a velocidade da retomada quando a 
epidemia retrocede, e sobre qual será 
a persistência das mudanças induzi-
das pela pandemia em padrões de 
gastos de consumo, viagens de negó-
cios e trabalho em casa.

Como se pode constatar pelos 
números, o Brasil foi pego em cheio 
pela pandemia, situando-se entre os 

países com maior contagem de regis-
tros de infectados e de mortes pelo 
vírus. Dessa forma, o país não só tem 
que lidar com as enormes e inegáveis 
consequências negativas da Covid-
19 no curto prazo, mas também com 
a tremenda incerteza que paira sobre 
como será o médio e longo prazo no 
pós pandemia.

O que indicadores como o IIE-
Br apontam é que apenas estender 
para o futuro a conjuntura som-
bria do presente é uma forma de 
autoengano semelhante, mas em 
direção contrária, à do excesso de 

Por que ainda é possível 
apostar no Brasil

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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2020 na casa dos 20 p.p., o que o 
aproxima mais do padrão do mun-
do rico do que daquele das nações 
emergentes. O valor absoluto da 
dívida bruta brasileira, como pro-
porção do PIB, deve avançar para o 
intervalo entre 95% a 100% ao final 
deste ano, também acima da média 
dos demais países emergentes.

Ocorre, porém, que a políti-
ca monetária e fiscal do mundo 
avançado mergulhou os mercados 
globais em uma abundância de li-
quidez jamais vista. Esse fenômeno 

cria condições diferenciadas para 
os países ajustarem suas contas 
públicas depois da necessária ex-
plosão de gastos causada pelo im-
perativo de combater, nos fronts 
sanitário, humanitário e econômi-
co, os efeitos da epidemia. O Brasil 
está aumentando drasticamente o 
seu endividamento público, mas a 
grande maioria dos países relevan-
tes da economia global também o 
está fazendo. Há uma espécie de 
tolerância excepcional, atrelada 

otimismo. É verdade que a incerte-
za, por si só, pesa na atividade eco-
nômica, reduzindo o investimento 
e os gastos com bens de consumo 
duráveis mais caros, como aponta 
a literatura econômica. Por outro 
lado, como a própria palavra incer-
teza sugere, o futuro está nublado, 
e há poucos elementos visíveis para 
se construir cenários “confiáveis”. 
Em outras palavras, não se podem 
descartar, no horizonte, nem qua-
dros pessimistas nem os que sur-
preendam positivamente.

Contudo, a alta incerteza não 
pode servir de justificativa para 
que economistas e outros analistas 
abram mão de produzir projeções, 
mesmo que esse exercício se torne 
muito mais difícil. E, ao se trabalhar 
com o que está por vir, não se pode 
negligenciar uma consequência dire-
ta da crise pela qual o mundo passa: 
o aumento do endividamento públi-
co global, que inclui, evidentemente, 
o do próprio Brasil.

Recente artigo dos economistas 
Victor Gaspar e Gita Gopinath, no 
Blog do FMI, indica que a dívida pú-
blica global deve atingir 101,5% do 
PIB do mundo este ano, o patamar 
mais elevado de todos os tempos, 
superior inclusive ao pico após a Se-
gunda Guerra Mundial. No caso dos 
países avançados, o salto previsto na 
relação dívida/PIB em 2020 é de 26,5 
pontos porcentuais (p.p.) do PIB, de 
104,7% (previsão para o final do 
ano feita antes de a pandemia entrar 
em cena) para 131,2% do PIB. Já em 
relação aos emergentes, o aumento, 
no mesmo tipo de comparação, é 
de 6,8 p.p. do PIB, de 56,3% para 
63,1% do PIB. 

O Brasil, por sua vez, deve ter um 
aumento da relação dívida/PIB em 

Altíssima incerteza não 

significa que se deva 

estender ao futuro a 

conjuntura sombria do 

presente, o que seria um 

autoengano semelhante 

ao excesso de otimismo

ao choque extraordinário do novo 
coronavírus. Depois de um forte 
pânico inicial em março, quando 
o mundo ocidental foi abalroado 
pelo surto virótico, que até então 
só havia afetado a China e outras 
nações orientais, os mercados se 
tranquilizaram, inclusive os de ati-
vos brasileiros. Hoje, o mercado 
acionário nacional, o risco país e a 
curva de juros sinalizam uma ma-
croeconomia estável.

É verdade que o câmbio continua 
muito depreciado, mas isso parece 
fazer parte de uma reprecificação 
mais fundamental do dólar, acopla-
da a um ajuste de preços relativos 
no Brasil possivelmente mais estru-
tural. A inflação e as expectativas 
inflacionárias no Brasil permane-
cem, por seu turno, em níveis de 
recorde histórico de baixa, o que dá 
à depreciação da moeda um cará-
ter inteiramente distinto daquele de 
episódios do passado associados a 
crises do balanço de pagamentos. 

Todo esse quadro de trégua nos 
mercados não significa, porém, que 
não haja riscos. Na verdade, voltan-
do ao leitmotif desta Carta, os tem-
pos são de grande incerteza. Para 
alguns analistas, as maciças injeções 
de liquidez e expansões fiscais dos 
países ricos, somadas à possibilida-
de de “repressão financeira” para 
reduzir o fardo do endividamento 
público, poderiam levar a uma volta 
da inflação global no médio prazo. 
Nesse caso, quase tudo o que se men-
cionou até aqui sobre a tolerância e 
a extensão de prazos para ajustes de 
desequilíbrios macroeconômicos se 
desfaz. Um cenário de alta repentina 
da inflação e dos juros internacio-
nais com certeza traria dificuldades 
quase insuperáveis para países emer-
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Em primeiro lugar, é preciso 
mencionar o importante papel de-
sempenhado pela ciência moderna 
diante do desafio do coronavírus. 
Impressionam os resultados do es-
forço hercúleo, em inúmeros países, 
para compreender e combater o 
novo coronavírus. Em menos de um 
ano, inúmeros aspectos da doença 
foram desvendados, medicações tes-
tadas e entendidas nos seus limites e 
possibilidades, testes massificados, 
protocolos médicos de tratamen-
to desenvolvidos e aperfeiçoados 

e, principalmente, diversas frentes 
para a criação de uma vacina efi-
caz avançaram celeremente, de for-
ma que esse imenso feito científico 
e humanitário pode se concretizar 
num período de tempo bem menor 
do que até então se considerava 
como um prazo mínimo para esse 
tipo de conquista. Em outras pala-
vras, já se vê no horizonte a cavala-
ria da ciência em galope acelerado 
para dar uma solução definitiva à 
pandemia, o que pode se concreti-

zar – gradativamente, é claro – ao 
longo de 2020/2021.

Em termos do ambiente finan-
ceiro internacional, os avanços das 
autoridades econômicas e monetá-
rias, desde a grande crise global, no 
manejo de grandes crises também é 
notável. Em que pese a menção an-
terior à visão de risco inflacionário, 
a maior parte dos analistas e a atual 
literatura econômica dão suporte à 
ideia de que o cenário à frente, por 
um longo período, deve ser mesmo 
o de muita liquidez, e baixos juros 
e inflação. Permanece, é verdade, o 
desafio do baixo crescimento, que 
já atinge boa parte do mundo de-
senvolvido e é também problema 
de parcela dos emergentes, como o 
Brasil. De qualquer forma, é pouco 
provável que uma repentina irrup-
ção da inflação e dos juros encurte 
o período de “dias de sol” durante o 
qual as nações devem tentar ajustar 
suas contas públicas. Não significa 
dizer que o risco não exista, como 
mencionado acima, mas sim de di-
mensioná-lo adequadamente.

Já em termos do risco sociopo-
lítico, joga em favor do Brasil o 
amadurecimento institucional des-
de a redemocratização. Embora a 
distribuição de renda seja péssima, 
o Brasil montou uma razoável rede 
de seguridade social ao longo dos 
últimos anos, para o seu padrão de 
renda per capita, o que acolchoa 
as tensões deste momento disrup-
tivo da economia e do mercado de 
trabalho. A pandemia engendrou 
também um momento “solidário” 
na relação entre os atores da vida 
social extremamente injusta e de-
sigual do país. Com o advento do 
auxílio emergencial, ainda que tem-
porário, a elite econômica brasilei-

Já se vê no horizonte a 

cavalaria da ciência em 

galope acelerado para dar 

uma solução definitiva à 

pandemia, o que pode se 

concretizar ao longo de 

2020/2021

gentes como o Brasil, com expressi-
vas vulnerabilidades fiscais.

Na seara sociopolítica, a pola-
rização dos últimos anos pode ser 
fortemente vitaminada pelas inevi-
táveis consequências de curto e mé-
dio prazo da pandemia. O desem-
prego e a precarização do trabalho 
caminham para atingir níveis re-
corde, e a perspectiva do fim ou da 
drástica redução do auxílio emer-
gencial – impossível de financiar de 
forma duradoura ou permanente 
– aponta na direção da agudização 
das tensões sociais.

Em todo o mundo, desde 2019, 
os germes das revoltas sociais e dos 
movimentos populares estão no ar. 
Na Carta do IBRE anterior, de ju-
lho de 2020, abordamos esse tema, 
com destaque para a onda global de 
protestos na esteira da morte, nas 
mãos da polícia, de George Floyd, 
cidadão negro norte-americano. As 
condições extremamente adversas 
do mercado de trabalho no Brasil 
no período à frente, em função da 
Covid-19 – e que tendem a se agra-
var com o fim dos megaprogramas 
de apoio à renda e ao emprego do 
governo federal – podem em tese 
levar a um cenário de embate socio-
político entre as camadas mais vul-
neráveis da população e a elite capi-
talista, com risco para os consensos 
mínimos que dão base à integridade 
do tecido socioinstitucional.

Como se vê, o que não faltam 
são motivos de preocupação com a 
evolução da conjuntura nacional nos 
próximos anos. Entretanto, apesar 
desse alerta, e da veracidade dos ris-
cos aqui descritos, a parte final desta 
Carta tentará sustentar uma visão 
moderadamente otimista do futuro 
nacional no médio prazo.
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ra apoiou tácita ou explicitamen-
te que um adicional de 0,7% do 
PIB seja gasto mensalmente com a 
enorme legião de vulneráveis. Mes-
mo com a perspectiva de um défi-
cit primário de 12,4% de um PIB 
que deve recuar 5,5%, o mercado 
financeiro assentiu, com reflexo 
no preço dos ativos, que uma gi-
gantesca ajuda fosse dada aos mais 
necessitados. De certa forma, a 
tensão distributiva por trás da po-
larização política dos últimos anos 
pode ter se amainado.

Evidentemente, esses momentos 
de concórdia social não duram mui-
to. Passada a pandemia, a tensão 
distributiva deve voltar, e a grande 
questão é saber como será encami-
nhada por quem detém o poder eco-
nômico e político. Dilemas concre-
tos terão de ser enfrentados, como 
aquele entre criar um novo progra-
ma social abrangente, na picada 
aberta pelo auxílio emergencial, ou 
voltar à estratégia estritamente fo-
calizada do Bolsa Família. Parece 
que nossos “invisíveis” se tornaram 
mais visíveis durante a crise. O mer-
cado de trabalho debilitado também 
exigirá ações da esfera pública para 
que a classe trabalhadora consiga 
superar com menos sofrimento os 
danos causados à economia pela 
Covid-19. E haverá, finalmente, 
cobrança de ações governamentais 
de estímulo à economia, como, por 
exemplo, um novo programa de in-
vestimento público.

Diante desse quadro, o cresci-
mento de temores com a situação 
fiscal se torna inevitável. Algumas 
perguntas já pairam no ar: em que 
velocidade o mercado cobrará que o 
déficit primário retorne para o nível 
de 2% do PIB? Haverá necessidade 

de aumentar a carga tributária para 
fazer o ajuste fiscal? Caso a respos-
ta seja positiva, quais setores paga-
rão a conta?

Não há resposta fácil ou eviden-
te para nenhuma dessas questões, e 
elas compõem o pano de fundo de 
grande incerteza do qual partem as 
ponderações desta Carta. Embora o 
momento seja difícil, não é hora de 
jogar a toalha. Não há razões para 
se cair no pessimismo radical ou no 
ceticismo absoluto. É preciso levar 
em conta o indiscutível amadureci-

mento institucional brasileiro, que 
nem sempre é devidamente aprecia-
do no burburinho permanente das 
turbulências conjunturais. Nos últi-
mos anos, houve notável evolução 
institucional no que tange à atenção 
com a situação fiscal, como fica cla-
ro na aprovação legislativa de duras 
medidas como as do teto do gasto 
(em que pesem seus equívocos) e da 
reforma da Previdência.

Esse avanço brasileiro, tantas 
vezes menosprezado pela própria 

O amadurecimento 

institucional brasileiro 

nem sempre é percebido 

 e apreciado no 

burburinho permanente 

das turbulências 

conjunturais

intelligentsia do país, aparece, por 
exemplo, em recente relatório do 
JP Morgan, que sugere que o Brasil 
não deve ter pressa em fazer o ajus-
te fiscal pós pandemia, sob pena de 
frear demasiadamente a atividade. 
Esse tipo de recomendação é um 
claro sinal de que relevantes atores 
externos já percebem que o trato 
das finanças públicas no Brasil, 
ainda que não “germânico”, evo-
luiu para um nível de seriedade que 
inexistia até o passado recente.

Adicionalmente, a liquidez inter-
nacional, associada a alguns ganhos 
de credibilidade dos policy makers 
brasileiros, ajuda a prolongar o ce-
nário de juros domésticos muito bai-
xos. O resultado é que, mesmo com 
uma dívida muito maior, o serviço é 
contido, e a relação dívida/PIB pode 
ter uma dinâmica mais favorável.

São, portanto, diversos elementos, 
dos mais diferentes escaninhos da 
vida nacional – do aumento (ainda 
que momentâneo) da solidariedade 
social ao ambiente de juros baixos e 
aos avanços de governança macroe-
conômica – que indicam ser possível 
que os múltiplos atores da ebuliente 
democracia brasileira consigam che-
gar a acordos que, paulatinamente, 
removam os obstáculos à retomada 
do desenvolvimento socioeconômico 
do país. Embora a dimensão atual 
da incerteza traga muita ansiedade, 
ainda há razões racionais para se 
apostar no Brasil.  

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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No centenário de nascimento do 

nosso mais influente economista, é 

oportuno investigar um tema de sua 

obra que tem sido pouco debatido. 

Trata-se do papel da escolarização 

fundamental de qualidade da popu-

lação como um pré-requisito para 

o desenvolvimento econômico. O 

assunto já foi tratado de passagem 

na coluna em outras oportunidades 

e carece de olhar mais detido.

Celso Furtado, como ele mesmo 

afirmou, casou-se com a questão do 

subdesenvolvimento brasileiro. As-

sim, sua preocupação maior sempre 

foi entender o fenômeno do nosso 

atraso. Fato estranho, portanto, é 

que nosso brutal atraso na escola-

ridade formal nos níveis iniciais – o 

que antigamente era nível primário e 

ginasial e hoje se conhece por funda-

mental 1 e 2 – não foi tema relevante 

de sua obra. Nunca esteve no foco 

central das preocupações de Furta-

do, embora, como esta coluna irá 

mostrar, o pensador tenha, aqui e ali, 

tratado protocolarmente do tema; e, 

em algumas poucas, mas significa-

tivas, vezes deu à educação o peso 

que hoje se lhe atribui no desenvol-

vimento econômico. O que aumenta 

o enigma: por que Furtado chegou 

a se aproximar, em poucas ocasiões, 

dessa que é uma das maiores causas 

do subdesenvolvimento brasileiro, 

mas não incorporou o problema nas 

suas obras mais importantes?

Em sua obra magna, Formação 

econômica do Brasil, que analisa a 

história econômica brasileira até a 

década de 1950, o economista não 

elabora sobre o tema da educação. 

Analogamente, suas duas obras de 

teoria do desenvolvimento econô-

Celso Furtado, 
a educação e o 
desenvolvimento1

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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mico, o volume Desenvolvimento 

e subdesenvolvimento, de 1961, e 

Teoria e política do desenvolvimen-

to econômico, cuja primeira edição 

é de 1967 e a última edição, revis-

ta pelo autor, é de 2000, tampouco 

tratam da questão. Não há seção 

ou capítulo dedicado ao tema, e os 

trabalhos acadêmicos que trataram 

do assunto, de Jacob Mincer, Theo-

doro Schultz, Gary Becker e tantos 

outros, não são mencionados. To-

mando-se esses livros centrais da sua 

obra, tanto do ponto de vista da te-

oria quanto daquele da experiência 

concreta das nações, a escolarização 

da população como um todo não foi 

para Celso Furtado um pré-requisito 

para o desenvolvimento, e, portan-

to, a sua carência não parece ter sido 

para ele impedimento para um país 

se desenvolver.

Também surpreende que Celso 

Furtado não tenha dialogado com os 

trabalhos de Carlos Geraldo Langoni 

nos anos 70, que documentou a im-

portância da educação para explicar o 

crescimento econômico brasileiro do 

pós-guerra e a piora da desigualdade 

de renda observada nos anos 60.

A experiência histórica de que a 

escolarização de qualidade da po-

pulação precede as experiências de 

crescimento – Inglaterra, EUA, Ja-

pão, Suécia, Alemanha e Coreia do 

Sul, por exemplo – é volumosa.

No entender da coluna, o pouco 

peso do tema da educação em Celso 

Furtado deve-se à ideologia básica 

que sustenta seu pensamento: o sub-

desenvolvimento depende da relação 

que o país tem com a economia glo-

bal, isto é, com as demais nações, es-

pecialmente as mais desenvolvidas; 

e depende menos das características 

intrínsecas das sociedades.

Essa ideologia não explica o 

subdesenvolvimento da Argentina, 

por exemplo, e o desenvolvimento 

da Austrália ou do Canadá. As três 

sociedades tinham renda elevada 

no início do século XX e possibi-

lidades de desenvolvimento muito 

próximas. O subdesenvolvimento 

argentino explica-se pelas esco-

lhas que a sociedade fez; o resto do 

mundo tem muito pouco a ver com 

o atraso platino.

Não obstante a pouca importância 

da educação e de suas conse quências 

para o desenvolvimento econômico 

na obra central de Furtado, vale a 

pena rever como o tema foi trata-

do nos escritos do mestre e nas suas 

ações como homem público.

É verdade que o Plano Trienal 

do governo João Goulart, escrito 

integralmente por Furtado, que era 

ministro do Planejamento, priorizou 

a educação no orçamento. Difícil sa-

ber se, em meio à inflação e a toda 

a restrição fiscal do período, haveria 

espaço para implantar as ambiciosas 

metas educacionais. Sabe-se que o 

Plano Trienal não se distinguia mui-

to, no grau de ortodoxia, do PAEG 

implementado nos primeiros anos da 

ditadura militar. Já quando Furtado 

foi formulador de política econômi-

ca na Sudene, a educação fundamen-

tal não foi prioritária.

Há várias menções de Furtado ao 

tema da educação, mas elas parecem 

ter um caráter mais protocolar (afi-

nal, dificilmente um grande intelec-

tual não seria a favor da educação de 

qualidade para toda a população). 

Por exemplo, no Plano Trienal, ele 

escreveu que “a muito custo chega-

mos, afinal, à compreensão de que 

a escola não é apenas o feliz coro-

amento ornamental de uma socie-

dade, mas a sua instituição básica, 

a mantenedora da sua cultura e a 

promotora de sua dinâmica de de-

senvolvimento”.

Há diversas outras passagens des-

sa natureza, com um tom algo gené-

rico, em seus escritos. Por exemplo, 

Um projeto para o Brasil, de 1968, 

apontou que “abundantes estudos 

hoje disponíveis demonstram que o 

nível de desenvolvimento de um país 

é função da massa de investimento 

Celso Furtado casou-

se com a questão do 

subdesenvolvimento 

brasileiro. Assim, sua 

preocupação maior sempre 

foi entender o fenômeno 

do nosso atraso
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incorporados no fator humano”. 

Ou ainda em Raízes do subdesen-

volvimento, reedição em 2003 de A 

hegemonia dos Estados Unidos e o 

subdesenvolvimento da América La-

tina, cuja primeira edição é de 1973, 

Furtado escreveu, referindo-se à me-

lhora da qualidade de vida dos tra-

balhadores dos países centrais: “Por 

outro lado, os investimentos feitos 

diretamente na própria população 

trabalhadora, tanto pela iniciativa 

privada como pela ação governa-

mental, crescem com rapidez consi-

derável. Da ação conjugada desses 

fatores resulta uma tendência per-

sistente à melhoria das condições de 

luta da classe trabalhadora (...)”.

Mesmo se acreditarmos que, com 

essas menções, Furtado estava, entre 

os anos 60 e 70, revendo o papel da 

educação no desenvolvimento eco-

nômico, essa abertura parece ter sido 

interrompida. Nos dois volumes que 

publicou logo em seguida, Análise 

do “modelo” brasileiro e O mito do 

desenvolvimento econômico, quando 

discute o caso nacional, novamente 

o atraso educacional não desempe-

nha nenhum papel relevante. Como 

já apontado, as menções anteriores 

parecem ser, ao menos para a experi-

ência brasileira, protocolares. Não se 

deriva delas nenhuma implicação para 

o entendimento de nosso subdesenvol-

vimento e para a política pública.

Mas existem, ao longo da obra 

de Furtado, duas menções ao tema 

que, me parece, não são simplesmen-

te protocolares, mas estabelecem um 

vínculo real e contundente entre de-

senvolvimento e escolaridade da po-

pulação. No volume Brasil, a cons-

trução interrompida, de 1992, nas 

páginas 49 até 54, ele discorreu sobre 

como, nos países asiáticos, o processo 

de homogeneização social, fruto de 

uma política de reforma agrária e um 

pesado investimento educacional, que 

atingiu a “plenitude na escolarização 

e a total alfabetização da população 

adulta”, foi essencial para o desen-

volvimento desses países “de matriz 

cultural confuciana”. À página 56, 

Furtado escreve que “para o conjun-

to da população, o ativo de mais peso 

na distribuição da renda é aquele que 

está incorporado como capacitação 

no próprio fator humano”. Segundo 

o economista, é impossível pensar o 

desenvolvimento dos países do Leste 

Asiático sem pensar no processo de 

escolarização da população.

A experiência histórica 

de que a escolarização 

de qualidade precede as 

experiências de crescimento 

– Inglaterra, EUA, Japão, 

Suécia, Alemanha e Coreia 

do Sul – é volumosa

Mas merece destaque o magnífico 

texto de Furtado (que somente veio 

a público em 2008) sobre a econo-

mia venezuelana, escrito em 1957, 

um ano antes, portanto, de Forma-

ção econômica do Brasil. Nesse tra-

balho, o economista faz um diagnós-

tico sobre aquela economia, e trata 

a escolarização da população como 

pré-requisito para a continuidade do 

processo de desenvolvimento da Ve-

nezuela. O tema é repisado diversas 

vezes, no contexto da diversificação 

produtiva, das páginas 60 até 64. 

Um dos maiores enigmas da his-

tória do pensamento econômico 

brasileiro, portanto, é o que teria 

ocorrido em Cambridge, em 1958, 

quando a mesma pessoa que en-

xergara, um ano antes, para o caso 

venezuelano, o atraso educacional 

como o maior obstáculo à continui-

dade do desenvolvimento, deixou o 

tema completamente de lado quan-

do foi olhar para o seu próprio país, 

na elaboração de Formação econô-

mica do Brasil. E também por que 

Furtado, décadas mais tarde, quan-

do entendeu a fundamental impor-

tância da educação de qualidade no 

fenomenal desenvolvimento do Les-

te Asiático, não reviu, durante seus 

anos maduros, a sua interpretação 

do subdesenvolvimento brasileiro à 

luz de nosso atraso educacional. 

1Para uma visão alternativa do mesmo tema, 
veja <https://portaldisparada.com.br/economia-
e-subdesenvolvimento/celso-furtado-e-a-
educacao/ e https://portaldisparada.com.br/ 
economia-e-subdesenvolvimento/celso-
furtado-subdesenvolvimento-educacao/>.
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Conjuntura Econômica — Até o 

momento, a política exterior do go-

verno Bolsonaro tem sido carente de 

parcerias, limitando-se a sinalizar ali-

nhamento com o governo de Donald 

Trump. Quais as chances de Trump 

sair vitorioso nas urnas, e que impli-

cações terá ao Brasil caso o presiden-

te norte-americano não se reeleja?

Acho que a postura de Trump em 
relação à pandemia vai cobrar um 
preço muito elevado. Há uma identi-
ficação por parte da população de que 
as coisas poderiam ter sido melhores 
se a liderança de Trump tivesse sido 
exercida de forma a reconhecer e aju-
dar a coordenar o esforço nacional de 
enfrentamento da pandemia. Como 
Bolsonaro, ele fez a aposta na pouca 
significância da pandemia e tentou se 

Do ponto de observação alcançado pelos vários cargos que já exerceu – que inclui de 

secretaria no Ministério da Fazenda do governo Lula a diretor do FMI e vice-presidente 

do Banco Mundial – o sergipano Otaviano Canuto vê com preocupação, mas parcimô-

nia, os efeitos da pandemia de Covid-19. Avalia que a recuperação da economia mun-

dial não será completa – desenhando um formato de raiz quadrada –, e que deixará 

alguns desafios importantes a descoberto, como a falta de universalização do acesso à 

saúde na maior economia mundial, fortemente afetada pelo novo coronavírus. De sua 

casa em Washington, de onde conversou pela internet com a Conjuntura Econômica, 

Canuto revelou sua preocupação com o futuro da política externa brasileira sob o con-

texto de alinhamento com o governo Trump, e com a capacidade do país de reverter a 

deterioração de sua imagem quanto ao trato com a Amazônia, no momento em que o 

mercado financeiro mundial passa a valorizar diretrizes ambientais em sua tomada de 

decisão. “Tínhamos tudo para ter os bônus de mostrar ao mundo nossa contribuição 

para o problema da mudança climática”, afirma.

Otaviano Canuto
Senior fellow do Police Center for the New South

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Alinhamento 
com Trump não 

dá ganhos, e 
tem custos”
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nos votos, em termos absolutos, do 
que a Hillary. 

Aquela foi uma demonstração. O 
Obama já tinha utilizado bem o big 
data – segundo ele próprio, não para 
manipular a opinião, mas para saber 
quais questões estavam na cabeça do 
eleitorado, que é um uso legítimo. 
Já no caso do pessoal da Cambridge 
Analytica, que deu suporte ao Trump, 
foi com uma posição de incitar com 
mensagens direcionadas à sua clien-
tela potencial. Aparentemente, esse 
esquema também foi usado com su-

cesso em Trinidad e Tobago, um dos 
países com os quais trabalhei muito. 
Esse caso, inclusive, é tema de um do-
cumentário, Privacidade Hackeada, 
disponível no Netflix. Lá, a Cambrid-
ge Analytica teria enviado mensagens 
de tal maneira que induziu os trinida-
dianos de origem indiana a ir votar – 
como em outros países do Caribe e do 
Norte da América do Sul, em Trinidad 
e Tobago há uma associação partidá-

isentar das inevitáveis consequências 
das políticas de distanciamento social 
sobre a atividade econômica. Essa 
aposta aparentemente não deu retor-
no, como também me parece que não 
deu certo para o presidente Bolsonaro. 
Mas Bolsonaro tem sido compensado 
pela simpatia da massa de trabalha-
dores que acabou recebendo o auxílio 
emergencial. Já ouvi uma brincadeira 
sobre isso, de que a oposição no Con-
gresso salvou Bolsonaro (ao propor 
um auxílio mais alto do que o suge-
rido inicialmente pelo governo). No 
caso do Trump, entretanto, não fun-
cionou, e o estado da arte foi tal que o 
episódio da morte de George Floyd, e 
todos os levantes que se seguiram, ca-
talisou uma insatisfação muito grande 
de boa parcela da população com a si-
tuação de concentração de renda. Essa 
insatisfação também esteve subjacente 
à vitória de Trump em 2016 contra o 
establishment político, só que agora, 
intensificada pela agonia do impacto 
da pandemia, tem tomado a direção 
contrária, de dar suporte a Joe Biden. 

Em 2016, eu, como muita gente, 
queimei minha língua sobre o resul-
tado das eleições, acompanhando ma-
drugada adentro a apuração e o espan-
to com o resultado da eleição. Quero 
crer que, naquele momento, houve o 
pecado da arrogância dos democratas 
e de Hillary Clinton, que não foi aos 
counties mais duvidosos nos estados 
em que os democratas já tinham como 
ganhos. Trump estava bem calçado na 
orientação com big data, e desafiou os 
republicanos, indo aos counties demo-
cratas com um discurso que acabou 
motivando os eleitores dele a saírem 
de casa, e os potenciais eleitores dos 
democratas a ficarem no sofá. E aí ele 
ganhou naqueles counties, ganhou os 
estados, e virou presidente tendo me-

ria com grupos étnicos –, e os negros 
a cruzarem os braços. E houve uma 
surpresa eleitoral. Hoje não sabemos 
em que extensão o big data está sendo 
usado, e que diferença pode fazer. Mas 
espero que a lição tenha sido apren-
dida. Além do fato de que a própria 
pandemia muda o modus operandi 
da eleição, já que não tem a presença 
física de candidatos fazendo campa-
nha nos counties. Até agora, a julgar 
pelas pesquisas, e pesquisas micro que 
acompanho por municípios, aparente-
mente Biden tem vantagem. 

E como ficaria o governo Bolsonaro 

com uma vitória de Joe Biden?

No caso do Brasil, é um erro a tenta-
tiva de alinhamento, e de percepção 
do resto do mundo de alinhamen-
to automático, como fez Bolsonaro. 
Não lhe dá ganhos, e tem custos. O 
Brasil ganha quando se pauta como 
países tal qual Austrália e Canadá. 
Outro exemplo é o de Singapura, ilha 
no sul da Malásia. É um país rico, de 
alto nível, multiétnico, composto por 
descendentes de chineses, malaios e 
indianos, com regras de equidade étni-
ca. Seu fundador e primeiro-ministro 
por três décadas, o ditador Lee Kuan 
Yew, reconheceu certa vez no talk 
show de Charlie Rose que Singapura 
só fez sua reforma depois de consultar 
Deng Xiaoping. Precisava da anuência 
da poderosa China, até porque a Chi-
na inclui em sua área de influência os 
lugares onde a diáspora chinesa tem 
presença marcante. E Deng Xiaoping 
autorizou, porque viu aquilo como 
um experimento cujo sucesso o incen-
tivou a fazer as reformas que levaram 
a China aonde está. Mas por que es-
tou lembrando isso? Porque mesmo 
com essa estreita ligação com a China, 

Até agora, a iniciativa (de 

banimento das queimadas) 

não foi suficiente para 

convencer o mundo de 

que a atitude do Brasil 

voltou a ter a relativa 

responsabilidade 
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o atual primeiro-ministro de Singapu-
ra fez questão de declarar que, no caso 
da disputa entre China e Estados Uni-
dos, não estaria alinhado a nenhum 
deles, pois o país quer ter relações com 
ambos e se beneficiar do lado benigno 
dessas relações. Frente a esse exemplo, 
faz sentido o Brasil ter alinhamento 
automático? Em qualquer alinhamen-
to subordinado, os custos são maiores 
que os benefícios. Não é para fazer ali-
nhamento com os Estados Unidos, e 
nem com a China, mas buscar o que se 
pode ter de melhor com cada um. 

Essa neutralidade era uma caracte-

rística da diplomacia brasileira até 

há pouco...

Exatamente. E por conta disso conse-
guimos ter uma voz e um papel acima 
do nosso peso. A atual orientação do 
governo tem uma postura equivocada 
em termos de custo-benefício para o 
país. Veja a atitude do presidente em 
relação à Amazônia. Isso está solapan-
do as possibilidades de obtenção de 
acordos comerciais, inclusive, porque 
demos força para os argumentos dos 
protecionistas agrícolas na Europa, e 
assim por diante, em detrimento do 
que poderia ter sido um acordo benéfi-
co. Não por acaso esse argumento am-
biental é o que serviu para parcela do 
Congresso americano chutar a possibi-
lidade de melhora nas condições de co-
mércio entre Brasil e Estados Unidos.

Hoje o governo aposta na atração 

de investimento estrangeiro em 

concessões de infraestrutura para 

impulsionar o crescimento. Consi-

dera que o posicionamento do go-

verno quanto à questão ambiental 

pode atrapalhar esses planos? 

Ele não vai ajudar. Veja, temos que re-
conhecer que, por um lado, os rendi-
mentos de papéis no Brasil vão conti-
nuar baixos. E se havia uma tendência 
subjacente nos países avançados, Esta-
dos Unidos e na Europa, de estagna-
ção secular, implicando juros reais de 
médio e longo prazo baixos, a tenta-
ção será grande de serem canalizados 
para projetos como os planos do Bra-
sil, desde que os aspectos regulatórios 
sejam vistos como devidamente apro-
priados. Mas estamos em uma situa-
ção intermediária, em que a confiança 

plena nessa direção não está estabe-
lecida. Até agora o que observamos 
foi a saída das aplicações em juros no 
Brasil sem ter voltado para equity. Só 
temos os nacionais migrando para o 
mercado de ações, mas quanto aos de 
fora, nossos fluxos continuam negati-
vos, pois eles só vêm depois de ter se 
estabelecido alguma confiança.  

Nesse contexto, a atitude em re-
lação à Amazônia não ajuda. Até 

porque também é preciso observar 
essa expansão na margem de fundos 
verdes, ou fundos financeiros que se-
guem diretrizes ambientais, sociais e 
de qualidade de governança. Eles es-
tão crescendo em atração. Ainda não 
a ponto de fazer a massa grande de 
riqueza financeira aceitar rendimen-
to menor em troca de ter segurança 
quanto à obediência a padrões de 
governança, meio ambiente e impac-
to social. Mas é uma tendência. 

Recentemente o governo buscou 
compensar esse problema, através do 
vice-presidente Mourão, com o anún-
cio do banimento das queimadas por 
um período. Mas, até agora, a inicia-
tiva anunciada não foi suficiente para 
convencer boa parte do resto do mun-
do de que a atitude do Brasil em rela-
ção à Amazônia voltou a ter a relativa 
responsabilidade que teve no passado. 
Teria sido melhor se o governo esco-
lhesse atitudes mais concretas, inclusi-
ve de demissão do ministro do Meio 
Ambiente, e de reforçar as agências de 
fiscalização. Ou seja, desfazer o que 
foi desfeito pelo governo Bolsonaro 
até a entrada em cena de Mourão. 

Este ano, entre março e maio foram 

publicados 195 atos relacionados 

ao tema ambiental, contra 16 no 

mesmo período de 2019. Isso tem 

levantado preocupação de empre-

sários, que se reúnem para reclamar 

uma mudança de postura, afirman-

do ameaça aos seus negócios... 

Pois é. Depois a gente se espanta: cadê 
o crescimento que não vem? O ganho 
em temos de incorporação de área 
da Amazônia é ínfimo em relação à 
perda no resto. Teríamos tudo para 
garantir um bom posicionamento na 
questão da mudança climática. Nos-

Idealmente, vamos  

chegar no final da 

pandemia com um 

programa de transferências 

mais amplo em termos  

de massa atingida que o  

Bolsa Família 
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apenas com o Bolsa Família e o con-
junto de outros programas de seguro 
social, cuja eficácia temos dúvida de 
que seja tão forte quanto a do Bolsa 
Família. Idealmente, vamos chegar no 
final da pandemia com um programa 
de transferências mais amplo em ter-
mos de massa atingida, e que vai se 
constituir em uma espécie de renda 
básica – se não é universal, para uma 
parcela maior da população brasi-
leira –, a partir da racionalização de 
programas hoje vigentes. Tem outro 
lado positivo desse aspecto que foi a 

ampliação do cadastro da população. 
Imagina o pesadelo de tentar fazer um 
esquema de transferência de renda 
em um país como a Nigéria, em que 
você tem quase 90% da população 
informal sem conta bancária. Embora 
com toda a agonia que se assistiu nas 
filas e das pessoas que ainda estão fora 
do sistema, estendemos esse cadastro, 
que pode ser utilizado no futuro para 
coleta de informações, aferição de ca-

sa matriz energética é limpa. Mesmo 
com as dificuldades que teremos no 
futuro com o lado hidrelétrico, para 
o que a devastação da Amazônia joga 
contra, pois tende a mudar o regime 
climático prejudicando não apenas 
a agricultura no Sudeste brasileiro 
como o regime pluviométrico e a ca-
pacidade das hidrelétricas de fornecer 
energia. Não fosse por isso, definiti-
vamente a gente poderia apresentar 
um país com matriz energética limpa, 
expandindo energia eólica, matriz de 
biocombustíveis bem mais saudável 
do ponto de vista ambiental do que a 
que operou nos Estados Unidos com 
base no milho. Tínhamos tudo para 
ter os bônus de mostrar para o mun-
do nossa contribuição para o proble-
ma da mudança climática.

Se a recuperação econômica mun-

dial não voltar ao nível pré-crise sa-

nitária como prevê – sua estimativa 

é de uma recuperação no formato 

de raiz quadrada –, teremos o pro-

blema do desemprego estrutural 

acentuado, especialmente em paí-

ses como o Brasil, em que a informa-

lidade é alta. O auxílio emergencial 

tem amortizado esse efeito no cur-

to prazo, mas como lidar com esse 

impacto daqui para a frente?

Acho que há dois legados importan-
tes que temos que colocar na linha de 
frente. Um deles é o de que a preser-
vação do auxílio emergencial é insus-
tentável, no mínimo, pelo custo fiscal. 
Seria preciso um remanejo tamanho 
de orçamento que, se hoje a gente tem 
problemas com escassez de recursos 
públicos dado o padrão de gastos para 
as áreas de investimento, não parece 
correto gastar tanto. Mas tampou-
co devemos voltar aonde estávamos, 

rências de diversas parcelas do público 
da parte mais inferior da pirâmide de 
renda, e pensar políticas mais voltadas 
para ela. Em outros países do mundo, 
esse legado estará no aprimoramento 
do sistema de proteção social. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, quero crer 
que a pandemia vá favorecer a pressão 
em relação ao problema de universa-
lização do acesso à saúde. É incrível 
que o país mais poderoso do mundo, a 
maior economia do mundo, com ren-
da per capita alta, tenha uma parcela 
substancial da população sem acesso 
a nenhum seguro-saúde. Na Europa, 
mesmo o Reino Unido, em que o sis-
tema de proteção social é mais tímido 
que em países como França e Alema-
nha, há um seguro-saúde universal. 

Ainda no campo assistencial uma 
segunda coisa importante como lega-
do é fazer algo para integrar as favelas. 
A importância de melhorar as condi-
ções de saneamento e habitabilidade 
nas favelas é mais alta por conta das 
externalidades para quem está fora. 
Supondo-se que agora possamos ter 
problema com outros tipos de pande-
mia, não é inteiramente seguro o pes-
soal que mora em condomínios dizer 
que pode se isolar. A possibilidade de 
contágio nas vias urbanas realça a rele-
vância para o conjunto da sociedade de 
ter uma atitude menos negligente com 
as condições sanitárias nas favelas. 

No caso do desafio de reinserção 

da população no mercado de tra-

balho, considera adequada a di-

retriz defendida pelo governo, de 

ampliar a flexibilização permitindo 

a formalização a partir do contrato 

por horas trabalhadas?

Quero crer que essa flexibilização vai 
ajudar na incorporação. Temos uma 

A tendência à digitalização 

vai impor desafios não só 

de requalificação, mas de 

uma realidade de relações 

de trabalho mais propensa 

a coisas como Uber do  

que como Ford
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realidade em que a configuração de 
tecnologia e mercado de trabalho não 
é como aquela durante o pós-guerra, 
em que você conseguia se isolar em 
sindicatos, brigar e ganhar. Mesmo 
nos países europeus, que têm sistema 
de proteção social forte, a criação de 
emprego na margem tem se revelado 
difícil, porque quem está dentro está 
protegido, mas ninguém mais consegue 
entrar. A ponto de os países escandina-
vos evoluírem na direção da chama-
da flex security, de prover seguridade 
através de mecanismos de renda básica 
que dão uma base de negociação por 
parte do assalariado, mas sem que es-
ses mecanismos estejam associados a 
empregos específicos.. A realidade é 
que a própria revolução tecnológica 
está tornando difícil essa ideia de tra-
balhos suficientemente homogêneos e 
regulares. Para quem consegue estar 
empregado, o trabalho vai ser flexível, 
cambiável do ponto de vista tecnológi-
co. Nos Estados Unidos essa realidade 
se impõe mais facilmente pelo regime 
de mercado de trabalho já ser mais 
flexível. O esquema promovido pela 
França para manutenção de emprego 
na pandemia, por exemplo, provendo 
crédito às empresas e associando-o à 
manutenção do emprego, foi podero-
so.. Só que é temporário, no sentido 
de que se as mudanças resultantes da 
pandemia forem longas, essas vagas 
mantidas serão empregos zumbis. Se-
quer adianta forçar a barra ampliando 
o crédito, porque em determinado mo-
mento essas empresas vão ter que demi-
tir funcionários que não são mais justi-
ficáveis do ponto de vista da operação 
do seu negócio. Esse fato, junto com a 
tendência à digitalização de processos, 
vai impor novos desafios em termos de 
qualificação da mão de obra – não só 
de requalificação, de educação, mas de 

uma realidade de relações de trabalho 
que será mais propensa a coisas como 
Uber do que como Ford. Nesse senti-
do, a flexibilização trabalhista é uma 
questão de imposição de realidade. 

Um dos efeitos que considera da 

pandemia é uma “desglobalização” 

relativa. Como isso conversa com o 

conflito Estados Unidos x China, e 

como considera que essa tendên-

cia evoluirá com Biden ou Trump na 

presidência dos Estados Unidos? 

Tem dois movimentos que valem a 
pena diferenciar. O primeiro, da lógica 
empresarial que rege as cadeias de va-
lor, de fato pode ser que em alguns ca-
sos a tendência a se buscar um seguro 
contra riscos acabe tendo mais força 
do que antes em relação à eficiência. 
Mas isso tem limites. Se colocar toda 
a cadeia no espaço americano para 
se proteger de choques na China, ou 
tsunamis no Japão, pagará um custo 

muito grande, pois o sucesso global 
da China foi a redução de custos e au-
mento de eficiência. E adivinhe: você 
fica vulnerável a choques nos Estados 
Unidos. Veja, a Apple continua que-
rendo operar na China. Ela ganha di-
nheiro lá, parte de sua linha de produ-
ção que é feita na China a favorece em 
termos de custos, na concorrência com 
produtos não Apple do lado de fora da 
China. Ela não vai querer mudar. 

Onde, sim, pode haver mais mu-
danças, é do lado das políticas na-
cionais. Estados com setores públicos 
querendo garantir segurança e abaste-
cimento em relação a áreas que con-
sideram estratégicas. No Marrocos, 
o rei declarou que quer aumentar sua 
capacidade de produção própria de 
equipamentos médicos e remédios. O 
presidente da França, Emmanuel Ma-
cron, por sua vez, disse que desenvol-
veria setores essenciais estratégicos. A 
dúvida é saber até onde vai essa linha 
demarcatória. É por isso que chamo 
essa tendência de desglobalização re-
lativa, pois nem tudo que aconteceu 
nos últimos 30 anos será desfeito. 
Mas, em algumas áreas, será inevi-
tável que a rivalidade se acentue, até 
pela própria lógica de poder que rege 
a gestão pública de países, a alta tec-
nologia nas áreas de comunicações, 
de eletrônica, de bioquímica.

Isso também passa no caso dos 
Estados Unidos, independentemente 
de quem ganhe a eleição americana. 
Mesmo Biden, se eleito, deverá ser 
mais incisivo em relação à disputa tec-
nológica com a China do que foi Oba-
ma, por exemplo. Acho que não tem 
como ser diferente, pois agora a Chi-
na não está mais vindo de trás. Não é 
mais uma questão de usar tecnologias 
que já existem, abrir espaço para in-
vestimento de americanos, japoneses, 

Mesmo Joe Biden, se 

eleito, deverá ser mais 

incisivo em relação à 

disputa tecnológica com a 

China do que foi Obama. 

Agora, a China não está 

mais vindo de trás
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taiwaneses, aumentar renda e reduzir 
pobreza. Agora a China está disputan-
do o topo das cadeias globais de valor, 
e aí a coisa muda de figura. Agora, eu 
diria que no caso de Biden seria uma 
postura por uma busca plurilateral, tal 
como foi com Obama, diferentemente 
do nacionalismo baseado apenas nos 
Estados Unidos, como no caso Trump. 
Até pela aposta equivocada de perder 
aliados. Ora, se quer estabelecer crité-
rios de segurança a socializar a pene-
tração ou participação de tecnologias 
chinesas na Europa, você negocia em 
conjunto com os europeus, e não exi-
gindo que os europeus escolham, ou 
China, ou eu, como fez Trump. 

A pandemia parece ter acentuado 

também a crise entre organismos 

multilaterais. Já vínhamos com pro-

blemas na OMC, agora os Estados 

Unidos peitaram a OMS, e a urgên-

cia na obtenção de insumos médi-

co-hospitalares fez com que a regra 

do “farinha pouca meu pirão pri-

meiro” se sobressaísse a iniciativas 

supranacionais de ajuda a países 

mais vulneráveis. O que podemos 

esperar daqui para frente? 

Se a crise servir de catalisador para 
a reavaliação de postura das lideran-
ças, podemos tentar consertar. Mas o 
quadro, num futuro imediato, é ruim, 
porque a gente ainda não tem uma 
forma acabada para responder às mu-
danças que aconteceram desde que o 
atual sistema foi configurado. Deixe-
me explicar, usando como exemplo o 
campo financeiro. Nos anos em que 
fui vice-presidente no Banco Mundial, 
e diretor-executivo no FMI, vi isso de 
perto. Na crise financeira global, os 
países avançados sofreram o baque 
e fizeram um chamamento aos Brics 

para fazer parte do jogo – o que cor-
respondeu à mudança do G7, G8 
para o fortalecimento do G20, antes 
constituído por ministros de finan-
ças e banqueiros centrais, tornando-
se um grupo de chefes de Estado. Os 
Brics compareceram, particularmente 
a China, mais aí surgiu a demanda: 
seremos doadores de recursos, mas 
queremos reconhecimento disso nas 
cotas do banco. Pelos critérios usa-
dos no Banco Mundial para definir 
as parcelas de capital, a China deveria 
ficar com uma fatia maior que a do 

Japão, e já seria a segunda. O Japão 
não autorizou, nem os europeus, estes 
porque perderiam cadeiras. Os chi-
neses entenderam o recado de que a 
estrutura não iria mudar o suficiente, 
e então criaram outros bancos. Pri-
meiro o banco dos Brics, no qual os 
demais membros disseram não querer 
o tamanho de instituição que a China 
gostaria. Então a China aceita fazer 
um banco mais comedido, e cria ou-

A busca do sufrágio 

universal (na MC) resultou 

em vulnerabilidade 

muito grande dos pactos 

negociados, frente à 

possibilidade de um dos 

164 membros dizer não

tro, o Banco Asiático de Investimento 
em Infraestrutura. No caso das insti-
tuições financeiras de desenvolvimen-
to, já há uma pluralidade, uma con-
vivência que pode ser mais ou menos 
benigna. Por exemplo, nas Filipinas, 
um projeto de infraestrutura do Ban-
co Mundial de gestão em inundações 
em Manila foi acionado pelo banco 
chinês, interessado em se unir. Foi 
ótimo, porque os filipinos tiveram 
mais dinheiro, e o banco asiático teve 
a oportunidade de ter na carteira um 
projeto ótimo e aprender com ele.

Esse é um exemplo concreto de 
um processo que tem que ser feito 
com a diversidade de instâncias. 
Mas está claro que essa não é uma 
solução para todos os casos. No 
caso da OMC, no que diz respeito 
a negociações comerciais, já não 
estava operando. Acho que haveria 
uma maior probabilidade de êxito 
em um caminho plurilateral. A bus-
ca do sufrágio universal resultou em 
vulnerabilidade muito grande dos 
pactos negociados, frente à possibi-
lidade de um dos 164 membros di-
zer não. Isso foi tão forte que, não à 
toa, a Rodada Doha foi um fracasso 
completo. O sufrágio universal ser-
ve em alguns casos, como na ONU, 
mas para ação multilateral é com-
plicado. E qual forma deverá to-
mar? Provavelmente, de uma colcha 
de retalhos. Não no estilo Trump, 
de lei da selva no lugar da regra da 
lei, impondo-se e ameaçando todos. 
Mas acho que vamos evoluir, inde-
pendentemente das diversas áreas, 
numa convivência múltipla de ins-
tituições, de arranjos, de acordos, 
cada uma delas com estruturas de 
poder diferentes, refletindo a multi-
polaridade da estrutura de poder da 
realidade do nosso tempo.    
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O produto interno bruto deste ano 

terá uma queda de 6% e no ano que 

vem uma recuperação de 3,5%, de 

acordo com previsões reportadas no 

Boletim Focus do Banco Central do 

Brasil. Caso o crescimento em 2022 

seja inferior a 1,5% o nosso país an-

dará para trás no governo Bolsonaro. 

No combate à pandemia também 

estamos com péssimo desempenho. 

O Brasil, no mês de julho de 2020, 

já ocupa a décima posição no núme-

ro de mortes para cada milhão de 

habitantes. No batalhão de frente, 

nos primeiros quatro lugares, estão 

a Bélgica, o Reino Unido, a Espanha 

e a Itália. Os Estados Unidos estão 

em nono lugar. Como os primeiros 

dessa lista conseguiram achatar a 

curva é bem provável que brasileiros 

e americanos tenham uma disputa 

acirrada para ver quem terá o des-

privilégio de desbancar os europeus.

A guerra da pandemia foi perdida 

com a cloroquina, que simboliza o 

desdém pela ciência, e com a ceguei-

ra deliberada em ignorar os melhores 

protocolos médicos adotados em pa-

íses que tiveram êxito no combate ao 

vírus da Covid, como, por exemplo, 

Um diagnóstico correto não implica 

um tratamento adequado, mas um 

diagnóstico errado pode levar o pa-

ciente para o cemitério.

A principal doença brasileira, 

neste momento, é a crise fiscal. Ela 

começou no governo da presidente 

Dilma quando o superávit primário 

deixou de existir em 2014. Desde en-

tão temos déficit primário todos os 

anos. A primeira tarefa da política 

econômica deveria ser acabar com 

esse déficit com uma consolidação 

fiscal que requer uma combinação 

de corte de gastos e (ou) aumento 

de impostos.

A segunda doença brasileira é a 

estagnação, que ocorre desde a dé-

cada de 80 do século passado. A es-

tagnação é relativa pois o aumento 

da renda per capita é inferior à taxa 

de crescimento da renda per capita 

dos países do primeiro mundo. Na 

corrida mundial estamos ficando 

para trás. 

A pandemia veio na hora errada 

e agravou nossos problemas. A crise 

fiscal se agravou com o socorro que 

o governo teve que dar para grande 

parte da população e a parada brusca 

Tributação para o  
crescimento econômico II 

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

Coreia do Sul, Taiwan, Nova Zelân-

dia e, na Europa, a Alemanha. Nessa 

lista existem outros e até o caso pito-

resco das Filipinas, no qual o presi-

dente Rodrigo Duterte afirmou que 

não seguiria o exemplo de Trump e 

de Bolsonaro. Ele disse para a popu-

lação ficar em casa, caso contrário 

a polícia atiraria para matar quem 

não cumprisse a quarentena estrita. 

A população filipina entre a opção 

de morrer do vírus ou da bala prefe-

riu ficar em casa.

Nessa tragédia brasileira há uma 

pergunta que deve ser respondida: 

a “guerra econômica” está perdida? 

O Brasil, país do futuro, segundo 

Stefan Zweig, escritor austríaco que 

morou e morreu em Petrópolis na 

década de 40 do século passado, é 

um país sem futuro?

Na longa experiência de profes-

sor de economia é bastante frequen-

te encontrar pessoas que queiram 

saber minha opinião sobre o minis-

tro X ou Y da área econômica. A 

melhor resposta para esse tipo de 

pergunta é fazer um paralelo com 

a medicina. A doença precisa ter 

um diagnóstico e um tratamento. 
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da economia destruiu muitas empre-

sas e empregos. O mercado sozinho 

não dará conta de colocar a econo-

mia numa trajetória de crescimento 

que elimine a estagnação.

No artigo anterior sobre a tribu-

tação para o crescimento econômico 

sugeri que o aumento da carga tri-

butária deveria ter dois objetivos: i) 

manter a relação dívida pública/PIB 

estável; ii) criar impostos carimba-

dos para financiar a infraestrutura. 

Neste artigo gostaria de adicionar 

algumas sugestões no segundo item.

A solução da estagnação deveria 

ter a participação da União, dos 

estados e dos municípios. Segue-

se, portanto, que os impostos ca-

rimbados para financiar a infraes-

trutura deveriam ser um adicional 

dos impostos cobrados por cada 

nível de governo. Todavia, a carga 

tributária adicional teria que ser 

extremante elevada para dar conta 

do recado. Uma solução para con-

tornar esse problema seria criar um 

fundo que poderia emitir um título 

público para financiar a infraestru-

tura. Esse fundo não seria admi-

nistrado pelo governo federal, nem 

tampouco o título pelo Tesouro 

nacional. Para que a administração 

dessa dívida fosse bastante simples 

o título seria uma perpetuidade, 

com cupom semestral de um real, 

indexado pelo IPCA. Não haveria, 

portanto, rolagem da dívida. O to-

tal de cupom a ser pago anualmen-

te seria o tamanho do aumento da 

carga tributária.

A proposta é bastante simples. 

Todavia, convencer os diversos 

grupos que os benefícios do futuro 

compensam os sacrifícios do pre-

sente é uma tarefa que requer polí-

ticos com P maiúsculo, algo escasso 

há um bom tempo no Brasil. Nes-

tas circunstâncias, seremos um país 

sem futuro. 

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

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

Convencer os diversos 

grupos que os benefícios 

do futuro compensam 

os sacrifícios do presente 

é uma tarefa que 

requer políticos com 

P maiúsculo
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Não se recuperará aquilo para o qual 
não mais se voltará. 

As empresas, em sua maioria, ado-
tarão de forma permanente medidas 
emergenciais para enfrentar a Covid-
19, como é o caso emblemático do te-
letrabalho.1 Falta agora os governos 
adotarem novas políticas públicas, a 
começar pela de saúde e econômica, 
para igualmente tratar como perma-
nente o que era inicialmente apenas 
um cenário emergencial. 

A crise socioeconômica desenca-
deada pela pandemia da Covid-19 é 
comparável com as piores da história, 
como por exemplo, aquela da Gran-
de Depressão cujos efeitos se fizeram 
sentir anos para além de 1929. Esse é 
justamente o desafio dos governantes 
ao redor do mundo, evitar (ou mini-
mizar) os impactos estruturais negati-
vos de uma crise circunstancial. 

Há um agravante para o caso 
brasileiro, que, antes da chegada do 
coronavírus, já lidava com uma eco-
nomia estagnada, mal saída de forte 
recessão sucedida no biênio 2015/16. 
Urge adotar ação estratégica para 
aproveitar as oportunidades cria-
das pela pandemia, que antecipou e 
aprofundou desafios já postos, mas 
adiados ou mesmo ignorados, como 
a revisão da proteção social dos tra-
balhadores, a digitalização da econo-
mia, a restrição ambiental e os baixos 
níveis de poupança e investimento.

ção de receitaem ritmo acelerado 
deteriora o já frágil balanço dessas 
empresas, a começar pelas menores, 
tornando muitas inadimplentes e al-
gumas insolventes. 

No curto prazo, predominando 
muito mais a ótica de uma crise de 
oferta, era fundamental assegurar 
que os problemas de liquidez, decor-
rentes da emergência pandêmica, não 
desencadeassem uma ampla crise de 
solvência.3 Para empresas, a priori-
dade inicial do governo foi oferecer 
linhas de empréstimos favorecidas, 
inclusive com recursos e garantias 

Tempo de reinventar 

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e  

pesquisador do CAPP/Universidade de Lisboa 

Variação recente da renda familiar nas contas 
econômicas trimestrais: variação entre o 

primeiro trimestre de 2019 x 2020

Fonte: IBGE. Elaboração própria.
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Nesta guerra econômica pode-
se destacar a batalha travada pelas 
empresas de menor porte, que por 
terem grande presença em setores 
vulneráveis à crise (alimentação, 
turismo, pequeno varejo etc.), com 
reduzido poder e diversificação de 
mercado, fraca capacidade de caixa 
e insuficiente acesso a crédito en-
frentam a possibilidade real de fa-
lência. Assim, não surpreendem os 
dados recentes do IBGE indicando 
que cerca de 522 mil empresas en-
cerraram suas atividades em função 
da pandemia.2 A acentuada frustra-
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públicas. Grande parte desse esforço, 
no entanto, fracassou. O Indicador 
de Facilidade de Acesso ao Crédito 
do IBRE revela o alcance restrito das 
medidas adotadas pelo governo no 
tocante à disponibilidade de crédi-
to, a pesquisa indica que 33,8% das 
empresas relataram “dificuldade”, e 
apenas 7,7% tiveram “facilidade”.4 
No mesmo sentido, estudo da FGV 
considerando somente os três primei-
ros meses da pandemia, estima que 
neste período a demanda de crédito 
não atendida para as MPEs estaria 
entre R$ 35 e R$ 79 bilhões.5

Uma das questões iluminadas pela 
pandemia diz respeito ao fato de o sis-
tema bancário brasileiro não gostar de 
emprestar para empresas, favorecendo 
o crédito para o governo.6 Para os ban-
cos, emprestar à maioria das empresas 
privadas significa assumir um risco 
significativo. Mesmo que liderado 
pelas instituições públicas, o sistema 

bancário não irá fazer em situação ex-
tremamente adversa o que já não fazia 
em condições normais, por receio de 
comprometer sua própria solvência. 

Ainda que o crédito tivesse che-
gado, restariam novos entraves pelo 
lado da demanda, sobretudo pela 
queda do consumo e a inesperada 
poupança precaucional, concentra-
da em dívida pública de prazo cur-
to. É necessário, portanto, pensar 
em como direcionar esse enorme 
e crescente volume poupado para 
aplicações de prazos mais longos e 
atreladas a projetos de investimento 
privado. Cabe repensar a dinâmica 
macroeconômica, sobretudo no que 
se refere à questão do aumento das 
taxas de poupança doméstica, dita 
precaucional, e sua transformação 
em investimento, tem sido alvo de 
discussão no exterior.7 8

Os governos precisam induzir, di-
reta e indiretamente, a recuperação 

da demanda, nos moldes do que têm 
defendido organismos multilaterais 
e sido posto em prática pelas econo-
mias avançadas.9 Se houvesse espaço 
fiscal, seria fácil elevar rapidamente 
os investimentos públicos, que, no 
Brasil, não se consegue também por 
razões das regras fiscais e até mesmo 
pela incapacidade da administração 
pública. Por outro lado, não há por 
que esperar que o setor privado vá 
elevar de forma expressiva os investi-
mentos quando acumula uma brutal 
capacidade ociosa, não apenas na in-
dústria, mas por ser esta crise a pri-
meira que castiga duramente os servi-
ços, e certamente dificultará também 
o interesse na infraestrutura.

Faz-se necessário construir um 
novo arranjo institucional e financei-
ro que permita o compartilhamento 
de projetos de investimento entre se-
tor privado e público, com novas for-
mas de financiamento, implantação 

Evolução da taxa de investimento fixo nacional – 2000-2020: em % do PIB

Fonte: FGV IBRE Monitor do PIB. Nota: FBKF acumulada em 12 meses.
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e posterior operação.10 Os investi-
mentos, por sua vez, devem focar em 
temas estruturantes, seja a questão 
climática, como no pacote de estímu-
lo aprovado pela União Europeia em 
que grande parte dos recursos impul-
sionará o European Green Deal,11 ou 
então direcionado à capacidade de 
fazer frente à revolução tecnológica, 
como no Endless Frontier Act,12 pro-
posta bipartidária no Senado ameri-
cano que visa reformar o sistema de 
inovação daquele país. 

Por certo no Brasil não faltam 
(novas e velhas) oportunidades de in-
vestimento. Em primeiro lugar estão 
os investimentos no setor de saúde 
que, além da justificativa óbvia para 
o enfrentamento do restante da pan-
demia, representam também uma 
ótima forma para multiplicar renda 
e emprego na economia, como des-
tacado por relatório recente da con-
sultoria McKinsey que estima que 
benefícios econômicos do investi-
mento em saúde poderiam aumentar 
o crescimento anual do PIB mundial 
em 0,4 p.p. até 2040.13

Responsáveis pela maioria dos 
empregos, sobretudo no Brasil, 
a quebra generalizada das MPEs 
compromete os níveis de emprego 
e renda para além do curto prazo, 
dificultando ainda mais a retomada 
econômica. Acreditar em sua sobre-
vivência depende de melhor e maior 
acesso ao crédito combinado a um 
plano ousado de retomada da de-
manda, que pode ser puxado por 
investimentos fixos. 

Enfim, o mais importante ago-
ra é ter noção estratégica de que o 
país precisará de uma reconstrução 
e não somente de recuperação, pois 
não irá voltar ao que era antes e as-
sim como a Crise de 29 culminou no 

New Deal nos Estado Unidos, é pre-
ciso que nossos governantes adotem 
medidas igualmente ousadas para 
enfrentar uma crise que não tem data 
para acabar. A Europa aposta numa 
versão nova desse plano, com foco 
no meio ambiente e na revolução di-
gital, e poderia servir de paradigma 
para o Brasil nos dias atuais.14

Há que se reinventar a economia 
e, sobretudo, suas políticas econô-
micas, no Brasil com desafio ainda 
maior do que no resto do mundo. 

1Pesquisa do FGV IBRE indica que 90% das 
empresas implantaram alguma mudança em 
sua operação em função da pandemia, e que 
destas 56% pretendem adotá-la de maneira 
parcial ou total. As alterações são das mais 
diversas, passando pelo desenvolvimento de 
novos produtos, novos canais de venda, home 
office etc. Ver: Folha de São Paulo. Mais de 50% 
das empresas manterão mudanças adota-
das na pandemia. 25/7/2020. Disponível em:  
<https://bit.ly/304hXUp>.

2Pesquisa Pulso-Empresa: Impacto da Covid-
19 nas Empresas. Disponível em: <https://bit.
ly/3eRTTIH>. 

3Um possível caminho alternativo reside no PL 
2431/2020 que criou o Programa de Proteção 
Econômica (PPE), a fim de disponibilizar cré-
dito para o pagamento de tributos e salários, 
garantido pelo Tesouro Nacional, mas usando 
mercado de capitais e as chamadas “maquini-
nhas”, como canal de distribuição. Disponível 
em: <https://bit.ly/2BxcjAE>. 

4FRANCO, R. Indicador ainda sinaliza restrição 
ao acesso a crédito. Blog do IBRE. 22/6/2020. 
Disponível em: <https://bit.ly/32LgDHB>. 

5GONZALEZ, L.; BARREIRA, B.; RIDOLFO, A. Cré-
dito para os pequenos em tempos de pandemia. 
FGV EAESP, 2020.

7Não à toa o problema da dívida brasileira não 
ser propriamente seu tamanho, mas sim sua 
composição, com os ativos do país concentra-
dos na dívida pública. O ideal é que, no médio 
e no longo prazo, se possa converter a dívida 
pública em privada.

7“But the bigger impact of the pandemic has 
been on the demand side, causing expecta-
tions for future inflation and interest rates to 
fall even further. The desire to invest has plun-
ged, while people across the rich world are 
now saving much of their income.” Em: The 

Covid-19 pandemic is forcing a rethink in ma-
croeconomics. The Economist, 23/8/2020.

8Também nesse sentido vale ver novo livro 
de Robert Skidelsky, What’s wrong with eco-
nomics? A primer for the perplexed, em que o 
autor reflete acerca das circunstâncias que 
moldaram o estado atual das ciências econô-
micas e quais os possíveis caminhos futuros 
para a disciplina. 

9Para uma compilação de ações governamen-
tais ao redor do mundo ver: para políticas 
fiscais, monetárias e outras, Policy responses 
to Covid-19, do FMI (https://bit.ly/34iZZOA); 
para medidas tributárias, Tracking economic 
relief plans, da Tax Foundation (https://bit.
ly/3bTrWit); para medidas de confinamento, 
saúde e econômicas, Country policy tracker, da 
OCDE (https://bit.ly/2RfZ9wK). 

10Como alerta o FMI “Once the pandemic is 
under control, broad-based fiscal stimulus to 
support the recovery could focus on public 
investment, including on physical and digital 
infrastructure, health care systems, and the 
transition to a low-carbon economy. Where 
fiscal space is limited, countries need to 
reorient revenue and spending to increase 
and incentivize productive investment”. FMI, 
World Economic Outlook Update, junho de 2020. 
Disponível em: <https://bit.ly/2X0OPeP>.

11O European Green Deal corresponde a um 
conjunto de políticas públicas da Comissão 
Europeia com o objetivo de tornar a economia 
da UE sustentável. Disponível em: <https://bit.
ly/3hGocnj>. 

12Como deixa claro o texto do projeto de lei 
“Without a significant increase in investment 
in research, education, technology transfer, 
and the core strengths of the United States in-
novation ecosystem, it is only a matter of time 
before the global competitors of the United 
States overtake the United States in terms of 
technological primacy. The country that wins 
the race in key technologies—such as artificial 
intelligence, quantum computing, advanced 
communications, and advanced manufactu-
ring—will be the superpower of the future”. 
Disponível em: <https://bit.ly/2OYAqeJ>.   

13McKinsey & Company. Prioritizing health: A 
prescription for prosperity. 2020. Disponível em: 
<https://mck.co/2WWZ8QS>. 

14As conclusões da reunião do Conselho Eu-
ropeu destacam “The plan for European re-
covery will need massive public and private 
investment at European level to set the Union 
firmly on the path to a sustainable and resilient 
recovery, creating jobs and repairing the im-
mediate damage caused by the Covid-19 pan-
demic whilst supporting the Union’s green and 
digital priorities”. Disponível em: <https://bit.
ly/3f1s947>.
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Teto na berlinda

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Pressões sobre o teto de gastos apontam a dificuldade 
de se definir um horizonte fiscal pós-pandemia

Com a estabilização da curva de 
mortos pela Covid-19 em uma al-
tura não desejada, o Brasil, que 
avançou na redução do isolamento 
no início de segundo semestre, se 
viu frente a outro desafio anuncia-
do: a demanda pelo aumento de 
gastos para além do período crítico 
da pandemia. A perspectiva de que 
a ampliação de despesas permitida 
pela bolha de excepcionalidade do 
estado de calamidade pública, que 
levará o país a fechar o ano com 
um déficit fiscal acima de 16% do 
PIB, estoure e vaze para gastos per-
manentes nos anos seguintes, acen-
de dois alarmes. O primeiro, de que 
o calor do momento abra espaço 
para decisões mal calibradas que 
ampliem as distorções na reparti-
ção do gasto público. O segundo, 
por reforçar a pressão contra o teto 
dos gastos, membro mais novo do 
clube de regras fiscais brasileiras, 
que já vinha em trajetória preo-
cupante e se tornou vidraça para 
grupos organizados que demanda 
aumento de despesas.

Desde 2017, quando passou a 
vigorar, a Emenda Constitucional 
95 limita o crescimento do gasto do 
governo à inflação anual, medida 
nos 12 meses fechados em junho. 
“A ideia do teto de gastos foi dei-
xar visível a restrição orçamentária 

que temos. Foi um compromisso da 
sociedade para fazer ajuste fiscal no 
Brasil pelo lado das despesas”, lem-
bra a economista-chefe do Santan-
der Ana Paula Vescovi, secretária do 
Tesouro à época da criação da regra. 
“Com a introdução do teto dos gas-
tos, antecipamos os efeitos positivos 
que ele traria para o ajuste fiscal nos 
próximos 20 anos. Uma ‘mágica’ que 
aconteceu por meio das expectativas 
com uma trajetória de dívida públi-
ca mais benigna e previsível, conver-
gindo para os mesmos patamares 
(médios) dos nossos pares, no longo 
prazo.” Mas da mesma forma que 
foi celebrada por sinalizar ao merca-
do o compromisso com a correção 
do déficit e da trajetória da dívida, 
a emenda também provocou dúvidas 
de parte dos analistas que, face a seu 
desenho, identificaram problemas 
para viabilizá-lo e manter seu cum-
primento até 2026, para quando 
está agendada, por lei, sua revisão. 
Entre outros motivos, por demandar 
um ritmo de reformas que, até hoje, 
não se pôde entregar. “O efeito da 
reforma da Previdência, a maior que 
fizemos até agora, é mais de longo 
prazo, com pouco impacto na des-
pesa corrente. Assim, a frente mais 
fácil de corte foi o investimento”, 
lembra Vilma Pinto, pesquisadora li-
cenciada do FGV IBRE, destacando 

que parte do ajuste feito até aqui se 
deu à custa de uma piora na compo-
sição do gasto público. 

Agora, o governo Bolsonaro se 
aproxima da metade de seu man-
dato buscando conciliar a pressão 
por mais despesas sociais e por in-
vestimento público com a iminência 
do estouro do teto – cujo reconhe-
cimento, por parte do governo, de-
veria se dar no projeto de Lei Or-
çamentária Anual (PLOA) de 2021, 
a ser entregue ao Congresso até o 
final de agosto. Pelas contas da 
Instituição Fiscal Independente do 
Senado (IFI) – que não consideram 
novas despesas de programas ainda 
não aprovados como o Renda Bra-
sil, que poderá substituir o Bolsa 
Família, ampliando-o – essa regra 
já estaria comprometida no ano 
que vem. Para 2021, a IFI calcula 
um teto de R$ 1,48 trilhão, com 
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a soma de despesas obrigatórias e 
discricionárias com caráter obriga-
tório chegando a R$ 1,41 trilhão. 
Isso levaria a uma margem fiscal de 
R$ 72,3 bilhões para uma deman-
da mínima de R$ 90 bilhões para 
o funcionamento da máquina públi-
ca, de acordo à IFI, o que apontaria 
ao rompimento do teto. 

Mesmo as contas mais otimis-
tas, como as de Ana Paula Vescovi, 
que considera possível a manuten-
ção das despesas dentro do limite 
tanto em 2021 quanto em 2022, 
apontam um cenário frágil, depen-
dente da combinação de uma série 
de variáveis. “Será necessária a es-
tabilidade nominal dos salários de 
servidores públicos; a estabilidade 
real do salário mínimo; não con-
tratar novos servidores públicos e 
impedir a criação de novas despesas 

obrigatórias”, enumera. Já conside-
rando um aumento de despesas per-
manentes de R$ 7 bilhões – com a 
extensão de beneficiários do Bolsa 
Família para mais 1,2 milhão, so-
mando R$ 3 bilhões/ano, e a fina-
lização do acordo com o STF para 
o pagamento de compensações da 
Lei Kandir a estados, representando 
outros R$ 4 bilhões/ano –, suavi-
zados pela estabilidade de salários 
no setor público assegurada até o 
fim de 2021 – aprovada no escopo 
das transferências extraordinárias 
para estados e municípios durante 
a pandemia –, a margem fiscal no 
teto dos gastos estimada pelo San-
tander é de cerca de R$ 14 bilhões 
em 2021 e R$ 5 bilhões em 2022. 
“Esse é o espaço para expansão de 
despesas discricionárias além do 
que consideramos como um valor 

mínimo factível, de R$ 95 bilhões/
ano, para funcionamento da máqui-
na pública”, diz Ana Paula. “Mas, 
caso sejam derrubados os vetos so-
bre a postergação da reoneração da 
folha de salários (R$ 6 bilhões), ex-
tingue-se o espaço do teto em 2022. 
E, caso os vetos sobre a lei que pro-
pôs a extensão dos benefícios do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) forem derrubados, todo o 
espaço do teto será ocupado já em 
2021, inviabilizando-o a partir daí, 
se não forem apontadas fontes or-
çamentárias para seu financiamen-
to”, afirma. 

Sem artifícios
Frente a essa sinuca de bico, os espe-
cialistas defendem como imperativa 
a indicação, pelo governo federal, de 
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um horizonte para o manejo fiscal, 
ainda que mais estendido. Evitando, 
em primeiro lugar, artifícios para se 
contornar a regra. “A recente tenta-
tiva do governo de colocar no guar-
da-chuva do Fundeb as despesas de 
um novo programa de transferência 
de renda é sintoma de que podemos 
estar namorando, novamente, com 
a contabilidade criativa que tanto 
mal já fez ao país”, afirma Felipe 
Salto, diretor executivo da IFI. Salto 
recorda o efeito que o desconto de 
diversos tipos de gastos, no passa-
do recente, provocou nas metas de 
resultado primário, até o limite em 
que esta perdeu força e credibilida-
de – episódio que ele relata no livro 
Finanças públicas: da contabilidade 
criativa ao resgate da credibilida-
de, escrito em coautoria com o ex-
secretário do Tesouro, Mansueto 
Almeida. Nessa esteira, Braulio Bor-
ges, pesquisador associado do FGV 
IBRE, soma a discussão do governo 
com sua base sobre a possibilidade 
de desviar saldos remanescentes de 
créditos extraordinários da Covid-19 
para investimentos plurianuais. “Até 
agora, tínhamos restos a pagar, de 
uma obra feita cujo pagamento fica 
para outro ano-calendário. Agora, a 
proposta é termos restos a executar, 
o que não faz sentido, pois deveria 
estar dentro do orçamento”, diz. 

Antes mesmo do estouro da pan-
demia no Brasil, Marcos Mendes, 
pesquisador do Insper e um dos ela-
boradores da regra do teto, quando 
exercia o cargo de chefe da assesso-
ria especial do ministro da Fazenda 
Henrique Meirelles (2016-2018), 
alertava em entrevista à Conjuntu-
ra Econômica (edição de março), 
que iniciativas para minar o teto 
de gastos já ocupavam espaço nas 

várias instâncias de poder federal, 
o que, para ele, transformava qual-
quer tentativa de reformar o teto 
“uma senha para acabar com ele”. 
Na época, citou como exemplo a 
Medida Provisória 900/2019, que 
permite que o Ministério do Meio 
Ambiente mantenha em uma con-
ta fora do orçamento as receitas 
de multas por questões ambientais 
para financiar o próprio ministé-
rio. “Com isso, aparta-se do or-
çamento parte da receita pública, 
tirando-a do controle do teto de 
gastos. Na hora em que essa moda 
pegar, cada ministério vai querer 
um orçamento para si”, afirmava. 
Outra proposta citada por Men-
des foi um marco regulatório das 
concessões com princípio similar, 
em que o dinheiro de concessões 
e PPPs ficaria fora do orçamento, 
em um fundo que o Ministério da 
Infraestrutura administraria. A 
isso já se somavam quase dez ações 
de inconstitucionalidade contra o 
teto, ao que se seguiram decisões 
no Congresso, como de ampliação 

do limite da renda familiar mensal 
para entrada no BPC, vetada duas 
vezes pelo presidente, que apontam 
na direção oposta à da busca de ra-
cionalidade fiscal das políticas. 

Com o impacto do auxílio emer-
gencial na renda da população, junto 
ao bônus político que a medida trouxe 
até agora, e a pressão por se ampliar 
os investimentos públicos, no início 
de agosto várias frentes foram ergui-
das para lidar com o teto que não o 
acionamento dos gatilhos. Um grupo 
de senadores da oposição colocou 
em marcha a tramitação da PEC 27, 
para suspender por dois anos o teto de 
gastos. Já o líder do MDB no Senado, 
Eduardo Braga, havia apresentado a 
proposta de uma PEC que retiraria 
do limite do teto os recursos usados 
para a criação de um programa de 
renda básica. Outra cartada colocada 
pelo Congresso através de um parecer 
técnico foi a de se estender o decreto 
de calamidade pública no país para 
2021, o que permitiria ao governo 
abrir novos créditos extraordinários – 
o que seria negativo caso suas decisões 
ultrapassassem a necessidade concreta 
de conter o impacto da crise sanitária, 
tentação natural para um governo mi-
rando o horizonte eleitoral de 2022 –, 
mas que, por outro lado, possibilitaria 
a rediscussão do orçamento de forma 
mais ordenada, sem incorrer em mu-
danças institucionais imediatas.

“Não há saída fácil. Acelerar a res-
truturação para redução do gasto é 
um desafio. Contudo, reverter poste-
riormente as consequências deletérias 
de uma ‘flexibilização’ será bastan-
te mais custoso e mais demorado”, 
diz Ana Paula. “Pode haver alguma 
leniência temporária dos mercados 
em relação a essa deterioração de ex-
pectativas e aumento do risco, muito 

O foco é administrar bem 

o curto prazo, evitando 

artifícios daninhos, 

e ganhar fôlego para 

discutir revisões da  

regra do teto  

Manoel Pires – FGV IBRE 
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por conta da imensa liquidez injetada 
nos mercados durante a pandemia. 
Com a normalização dessa liquidez, 
será crescente a instabilidade macro-
econômica no Brasil”, afirma. Salto 
reforça o coro. “Sem governo forte 
liderando essa defesa, o risco é burlar 
as regras para promover uma expan-
são sem lastro, sem indicar fonte, sem 
cortar outras despesas”, diz, apon-
tando que, no caso brasileiro, essa é 
uma jogada de alto risco, posto que a 
dívida estará 20,3 pontos do PIB mais 
alta do que em 2019, segundo a IFI, 
devendo encerrar 2020 em 96,1% do 
PIB. “Pelo nosso cenário, essa dívida 
ainda crescerá até 2030. Nesse con-
texto, não há espaço para malabaris-
mos e práticas questionáveis.”

Para Salto, a melhor forma de sina-
lizar esse horizonte fiscal implícito nas 
políticas do governo – apoiada por 
Ana Paula – seria indicar o estouro do 

teto no (PLOA) de 2021, e acionar os 
gatilhos presentes na lei. O que, por 
sua vez, tampouco é simples, devido a 
lacunas na interpretação jurídica dos 
gatilhos que poderiam barrar uma 
PLOA contendo despesas que exce-
dam os limites impostos pela regra. A 
princípio, o cenário oficial do gover-
no não é de estouro do teto no ano 
que vem, ainda que este já tenha re-
conhecido a deterioração do quadro 
para o próximo ano, como com o im-
pacto de um IPCA menor que o pre-
visto na proposta de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) – de 3,23%, 
para 2,13% fechados em junho, cor-
tando o espaço fiscal para acomodar 
o orçamento. “Somente o crescimen-
to vegetativo de algumas despesas do 
governo chega a 2%”, compara Bor-
ges. Outro sinal de atenção pode ser 
observado no empenho do Ministério 
da Economia no início do ano, em de-

fender o pacote de PECs da qual cons-
ta a PEC Emergencial, que permite o 
acionamento de gatilhos para conten-
ção de gastos – referentes, nesse caso, 
à regra de ouro. “O rompimento da 
regra de ouro já está equacionado e 
abençoado pelos órgãos de controle. 
O problema dessa ideia de trazer o 
acionamento das medidas de ajuste 
previstas nos gatilhos do teto para 
a regra de ouro, entretanto, é que se 
fortaleceria uma regra datada e se es-
vaziaria o teto como foi originalmen-
te pensado”, diz Salto. Mas em uma 
conjuntura para a qual não há solu-
ções perfeitas, o importante, diz Salto, 
é evitar polarizações no debate, “para 
que qualquer saída seja construída 
com participação do Congresso, do 
TCU e do STF”, disse.

Uma cartada que surgiu no início 
de agosto, colocada pelo Congresso, 
é a de se estender o decreto de cala-

Dívida bruta do governo geral
Dívida pública (% PIB)

Fonte: IFI.
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midade pública no país para 2021, 
o que permitiria ao governo esten-
der a folga nos gastos por mais um 
ano – o que seria negativo caso suas 
decisões ultrapassassem a necessi-
dade concreta de conter o impacto 
da crise sanitária, tentação natural 
para um governo mirando o hori-
zonte eleitoral de 2022 –, mas que 
por outro lado possibilita rediscutir 
o orçamento de forma mais decanta-
da, sem ter de incorrer em mudanças 
institucionais imediatas.

Na opinião de Pires, o foco é ad-
ministrar bem o curto prazo, evitando 
artifícios daninhos, e ganhar fôlego 
para discutir revisões tanto da regra 
do teto, reavaliando sua indexação 
apenas pela inflação, quando do ar-
cabouço fiscal como um todo, har-
monizando-o. “Pode-se, por exemplo, 
combinar uma regra nova com medida 
de ajuste para dois a três anos, conci-
liando o suporte à economia no curto 
prazo com condições de prometer, de 
forma crível, o equacionamento da dí-
vida em algum horizonte”, diz. Nessa 
seara de planos para as regras fiscais, 
o horizonte é amplo – e por isso de-
manda precaução. “O próprio Tesou-
ro fez uma proposta de revisão ampla, 
o que implicaria uma integração e 
modernização das atuais regras (regra 
de ouro, regras da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e teto de gastos) – o que 
não significaria espaço para gastar 
mais”, lembra Ana Paula. Braulio, por 
sua vez, destaca a proposta de Fabio 
Giambiagi apresentada no ano passa-
do, de mudar a regra do teto criando 
um subteto para o investimento, que o 
separaria dos demais gastos discricio-
nários e passaria a vigorar em 2023, 
para blindar a mudança da influên-
cia do ciclo político. Outra linha é a 
de mudar a ancoragem do gasto e do 

déficit para a dívida, “o que é preci-
so avaliar com cuidado, pois também 
pode ser muito pró-cíclica”, argumen-
ta Borges.

Para Ana Paula, a chave é não 
abandonar a necessidade de se re-
organizar o gasto público. “Essa é 
a fonte da restrição fiscal que mo-
tivou o teto, para abrir espaço para 
mais despesas discricionárias, sem 
o que veremos uma trajetória de 
crescimento descontrolado da dívi-
da pública e retorno da inflação”, 
diz. A ex-secretária do Tesouro re-
conhece que o caminho não é cur-
to, dada a atual recomposição das 
principais despesas anuais: R$ 675 
bilhões da Previdência, com uma re-
forma que não traz alto impacto no 
curto prazo; e a folha de salários, 
com R$ 320 bilhões, cuja revisão 
passaria por uma reforma adminis-
trativa. Um aumento de impostos, 
assume, poderá ser imperativo, de-
vido ao forte aumento da dívida 
pública em 2020. Mas, alerta, é 
uma saída que deve ser usada com 
moderação. “Um eventual aumen-

to de gastos sem a criação de fontes 
de financiamento (impostos) traria 
uma deterioração ainda maior na 
trajetória da dívida, aumento do 
risco da sua sustentabilidade in-
tertemporal e a volta da inflação, 
o que penaliza justamente os mais 
pobres. Por outro lado, aumentar 
impostos reduz crescimento poten-
cial e inibe a geração de empregos 
e renda”, diz, ressaltando que esse 
instrumento não pode ser usado de 
forma indiscriminada. “Se partir-
mos para a saída mais fácil de fle-
xibilizar o teto, passaremos a men-
sagem de que vai ter mais aumento 
impostos, porque não basta tirar o 
investimento do teto e manter as 
despesas obrigatórias crescendo 
acima do PIB. Poderíamos ganhar 
fôlego até o final do governo. Mas 
e depois?”, questiona. 

A reposta, defende, é tornar o Es-
tado brasileiro mais eficaz e efetivo. 
“Por isso, precisamos com tanta ur-
gência da reforma ampla do Estado, 
o que inclui uma reforma adminis-
trativa, uma reforma tributária, pri-
vatizações e melhoria de marcos re-
gulatórios, entre outras”, lembrando 
que essa é uma agenda adiada há vá-
rios anos. “Precisamos de lideranças, 
no setor público e no setor privado, 
capazes de liderar essa arbitragem de 
conflitos para construir um Estado 
mais moderno, responsável e mais 
justo no Brasil.” Para Salto, qual-
quer mudança de arcabouço não va-
lerá sem estar vinculada a estratégias 
de política fiscal coesas, e um plano 
de reformas. “Teto sem alicerce e 
paredes não funciona. É preciso con-
vicção de que já há necessidade de 
um programa amplo de ajuste fiscal 
para que se retome o crescimento lá 
na frente”, conclui.  

Teto sem alicerce e 

paredes não funciona.  

É preciso convicção de 

que já há necessidade de 

um programa amplo  

de ajuste fiscal   

Felipe Salto – IFI 
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Resiliência à prova

Solange Monteiro, do Rio de JaneiroPandemia leva parte dos ganhos 
colhidos pela agenda de ajuste 
dos estados, mas o objetivo é 
seguir adiante, com ajuda no 
nível federal

Desde o ano passado, o desequilíbrio fiscal obser-

vado em boa parte dos estados brasileiros levou 

vários governadores a apostar na força do início 

de seus mandatos para trabalhar em uma lista de 

ajustes difíceis e reorganizar as contas. Tais medi-

das ainda serviram, em alguns casos, para sinalizar 

ao governo federal o interesse de se candidatar a 

um dos programas de ajuste federais – o Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF), para estados em situa-

ção mais grave, do qual hoje só faz parte o Rio de 

Janeiro –, e o chamado Plano Mansueto, que seria 

votado no início deste ano, de apoio a estados com 

nota C de capacidade de pagamento (Capag) – me-

dida pelo Tesouro a partir do nível de endividamen-

to, poupança corrente e de liquidez – que os impede 

de tomar empréstimos com aval da União. 

O sorriso de alívio ao colher os primeiros resul-

tados de um árduo trabalho, entretanto, escapou 

do rosto dos secretários de Fazenda com a chega-

da da Covid-19. No Rio Grande do Sul, que entre 

2019 e o início deste ano conseguiu aprovar quatro 

privatizações, uma reforma da Previdência e uma 

ampla reforma administrativa, o secretário Mar-

co Aurélio Cardoso esperava fechar o primeiro 

quadrimestre no azul – um ótimo prenúncio para 

2020, “em um estado que nos últimos 40 anos só 

registrou dois exercícios com superávit”, lembra. 

Conforme o governador Eduardo Leite contou à 

Conjuntura Econômica na edição de junho, so-

mente em abril o estado já registrava perda de  

R$ 700 milhões, o suficiente para chegar em junho 

sem ter concluído o pagamento da folha de abril. 
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Atrasos no salário de servidores é 
um problema de longa data no es-
tado, que estava sendo equacionado 

com a melhora no fluxo de caixa.

História similar aconteceu em 

Pernambuco, onde o secretário 

da Fazenda, Décio Padilha, espe-

rava anunciar a ascensão do es-

tado à nota B de Capag no final 

do primeiro semestre, depois de 

uma série de ajustes realizados em 

2019. “No ano passado, cortamos  

R$ 485 milhões em despesas de cus-

teio, conseguimos um crescimento 

de 12,5% nominal do ICMS, e fe-

chamos com um resultado primário 

de R$ 1,12 bilhão, contra R$ 200 

milhões em 2018”, descreve Padi-

lha. Com os efeitos da pandemia, 

a estimativa agora é de o estado 

fechar 2020 com uma queda de re-

ceita de 15% em termos nominais 

em relação a 2019. “Recebemos 

o estado em janeiro de 2019 com 

um comprometimento da receita 

com folha de pagamento de 49%, 

que caiu para 46,85% no final do 

ano. Agora esse comprometimento 

já subiu para 47,12%, absorvendo 

nosso esforço. Não é simples en-

frentar essa pandemia”, diz. 

Apesar de não esconder a frustra-

ção, Padilha, Cardoso e outros três 

secretários participantes de webi-

nar promovido dia 24 de julho pela 

Secretaria de Fazenda do Estado do 

Paraná mostraram-se conscientes 

de que, sem esse esforço, a situa-

ção estaria ainda mais crítica. “Se 

a crise está impedindo que o resul-

tado viesse para o azul, temos que 

olhar para o lado da despesa e ver 

que sem reformas estaríamos mui-

to pior”, diz Cardoso. No evento, 

moderado por Claudio Conceição, 

superintendente de Publicações do 

FGV IBRE, editor-executivo da 

Conjuntura Econômica, com parti-

cipação de Vilma Pinto, pesquisa-

dora licenciada do FGV IBRE que 

desde junho é assessora na pasta 

de Fazenda do Paraná, eles defen-

deram a necessidade de perseverar 

no caminho do ajuste, mesmo com 

as dificuldades impostas pela crise 

sanitária. Também pleitearam uma 

melhora qualitativa no diálogo do 

governo federal com estados e mu-

nicípios – cuja falta, defendem, tem 

comprometido a eficácia de suas 

ações. A mensagem clara deixada 

pelos secretários foi a de que a ca-

pacidade de realinhar a trajetória 

fiscal dos estados terá horizonte 

Secretários de 

Fazenda de cinco 

estados defendem 

que, sem reformas e 

articulação política 

com a União, 

seus planos de 

recuperação fiscal 

estarão limitados

Secretários defenderam a 

necessidade de  

perseverar no caminho  

do ajuste, mesmo  

com as dificuldades 

impostas pela crise da 

Covid-19
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curto se não for acompanhada do 

compromisso, na esfera nacional, 

de também levar adiante reformas, 

em especial a administrativa e a tri-

butária, e ter racionalidade na ava-

liação do custo-benefício de novas 

políticas públicas, especialmente as 

fomentadas pela pandemia. 

Cristiane Alckmin Schmidt, se-

cretária de Economia de Goiás, 

avalia que, no agregado, a ação do 

governo federal para conter os efei-

tos da pandemia tem sido adequa-

da. “O governo federal teve suces-

so com o auxílio para a população 

vulnerável e as medidas voltadas 

a grandes empresas. Só faltou ser 

mais assertivo nos programas re-

lacionados a pequenas e médias 

empresas, onde se concentra o em-

prego. O dinheiro ficou empoçado 

nos bancos, pois quem estava na 

outra ponta não tinha garantia a 

oferecer, e era preciso um desenho 

mais adequado para atender a esse 

grupo”, afirma. O grande desafio 

na saída da fase crítica, ressalta, 

será concentrar ao máximo os gas-

tos emergenciais em 2020, cedendo 

à tentação de transformar progra-

mas provisórios em permanentes. 

“Não tem milagre: se fizermos, ou 

vamos aumentar carga tributária, 

ou teremos aumento de dívida. 

Com isso, ampliaremos a incerteza 

do mundo sobre nós, agravando a 

situação da balança de pagamen-

tos, a trajetória da taxa de juros e 

o grau de investimento”, diz, o que 

comprometeria ainda mais nossa 

capacidade de retomada. Cristiane 

lembra que o desafio de recupera-

ção do crescimento já estava dado 

antes da pandemia – “o PIB bra-

sileiro ainda estava 5% abaixo do 

PIB real do trimestre anterior ao 

início da recessão, em 2014” –, e 

que a persistência nas reformas 

é fundamental. No caso de Goiás 

– que desde o ano passado conta-

biliza reformas da Previdência, es-

tatuto do servidor, a aprovação de 

um novo licenciamento ambiental 

e um novo programa de incentivo 

fiscal, entre outras medidas –, o 

comprometimento de receita cor-

rente líquida com a folha de ativos 

e inativos supera 90%, medidas 

como a reforma administrativa são 

chave para se abrir espaço fiscal. 

“Se isso não acontecer, não teremos 

margem para fazer política públi-

ca. Seremos administradores de 

folha de pagamento”, diz. À refor-

ma administrativa, Cristiane soma 

ainda a necessidade da aprovação 

das PECs do Plano Mais Brasil (do 

Pacto Federativo, dos Fundos e 

Emergencial), que estavam sendo 

reavaliadas pelo governo, do Pla-

no Mansueto, e a aprovação do PL 

133, que prevê a transferência de 

R$ 65,5 bilhões a estados e muni-

cípios como compensação da perda 

de arrecadação com a Lei Kandir 

– que prevê isenção de impostos na 

exportação de produtos primários 

e semielaborados –, conforme acor-

do firmado entre o STF, a União e o 

Fórum Nacional de Governadores. 

“Sem reformas, não 

teremos margem 

para fazer política 

pública. Seremos 

administradores de 

folha de pagamento”

Cristiane Alckmin 
Schmidt  (GO)
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Os secretários 

consideram que a reforma 

tributária do governo 

reforça a tendência de 

descasamento das ações 

do Executivo com as 

necessidades dos estados
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“Pela primeira vez 

os 27 estados, com 

realidades tão 

distintas, saíram do 

embate sobre quem 

mais perde ou  

ganha e partiram 

para pensar o  

médio prazo”

Décio Padilha (PE)

Sem coordenação
No evento online, os secretários 

demonstraram especial preocupa-

ção com a reforma tributária apre-

sentada pelo governo Bolsonaro, 

que consideram reforçar a tendên-

cia de descasamento das ações do 

governo com as necessidades dos 

entes subnacionais. O plano de li-

mitar a reforma, em um primeiro 

momento, aos impostos federais – 

com a fusão de PIS e Cofins na CBS 

– frustrou os estados, que desde o 

início do ano buscavam incluir o 

Executivo federal no apoio à PEC 

45, que funde ICMS, IPI, ISS, PIS 

e Cofins no IBS. “Pela primeira vez 

os 27 estados, com realidades tão 

distintas, saíram do embate sobre 

quem mais perde ou ganha e par-

tiram da premissa de pensar no 

médio prazo, focando os ganhos 

de padronização e simplificação, 

apoiando o mesmo projeto”, diz 

Padilha. Para tanto, os governado-

res apresentaram um substitutivo 

ao projeto que inclui, entre outros, 

a manutenção da Zona Franca de 

Manaus, a criação de um fundo de 

desenvolvimento regional, e outro 

de combate a perdas de estados 

mais industrializados e exporta-

dores. “Mas agora não sabemos 

como ficará esse trabalho de um 

ano e meio”, diz Padilha. Para Car-

doso, do Rio Grande do Sul, a es-

tratégia do governo de fatiar a re-

forma “traz mais desvantagem que 

vantagem”, visto o desgaste políti-

co que o tema envolve, e o pouco 

efeito que a unificação de impostos 

federais teria na vida de estados e 

municípios. “É preciso o entendi-

mento de que o problema do go-

verno federal não é só o de resolver 

as contas dele, porque as pessoas 

moram nas cidades e estados, e os 

serviços que elas utilizam – saúde, 

segurança, educação – são mais 

providos por estes do que pelo go-

verno federal”, afirma. “Por isso, é 

importante que o Executivo com-

preenda a importância da articula-

ção política com esses entes e do 

esforço para equacionar a situação 

de estados e municípios.” 

Luiz Claudio Gomes, secretá-

rio adjunto de Fazenda de Minas 

Gerais, lembra que esse descasa-

mento de prioridades já castigou 

Minas no tema da Previdência, ao 

se deixarem estados e municípios 

de fora da reforma aprovada no 

ano passado. “Se a União tivesse 

abraçado a questão dos estados, 

“É preciso o 

entendimento de 

que o problema do 

governo federal não 

é só o de resolver as 

contas dele, porque 

as pessoas moram 

nas cidades  

e estados”

Marco Aurelio  
Cardoso (RS)
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nossa vida seria mais fácil”, lamen-

ta, apontando a maior resistência 

política que o governo mineiro en-

frenta para a aprovação da agenda 

de reformas. No âmbito tributário, 

Gomes afirma que o estado tem 

buscado manter uma dinâmica de 

atração de empresas que vai além 

da questão do incentivo – “chaga 

que esperamos ver acabada com a 

reforma tributária”, diz –, fazendo 

a simplificação de obrigações aces-

sórias. “Não temos capacidade de 

alterar alíquotas, mas mantemos 

o diálogo com todos os setores e, 

dentro da segurança jurídica, bus-

camos formas de simplificar”, diz. 

“É o que é possível ser feito den-

tro do âmbito estadual. Mas só a 

reforma tributária terá capacidade 

de transformar nossa vida econô-

mica e fiscal.” 

René Garcia, secretário da Fazen-

da do Paraná, considera que a falta 

de articulação fluida entre União e 

estados também se refletiu na cali-

bragem do programa de socorro a 

estados e municípios, de R$ 60,15 

bilhões, para mitigar os efeitos da 

pandemia. “A própria Instituição 

Fiscal Independente (IFI) do Sena-

do analisou recentemente a Lei no 

173 e identificou que, entre o pro-

jeto que tramitava na Câmara e o 

aprovado no Senado, há uma insu-

ficiência de recursos para a Região 

Sul de R$ 3,8 bilhões. Não foi um 

critério racional de distribuição dos 

recursos”, diz. Garcia reconhece que 

o pacote emergencial tem a virtude 

de preocupar-se com a proibição de 

aumento de despesas com pessoal, 

questão do aumento de gastos com 

pessoal – seja reajuste salarial, cria-

ção de cargos ou realização de con-

cursos que implique criação de des-

pesa obrigatória permanente, mas 

ressalta a importância de afinar os 

canais de diálogo passado o período 

mais crítico da crise sanitária, levan-

do em conta que alguns gastos extra-

ordinários suscitados na pandemia 

deverão se perenizar. “Uma série de 

hospitais foram terminados, alguns 

programas de saúde implementados, 

e revelou-se uma parcela importante 

de pessoas vulneráveis que precisa 

de atenção”, diz, ressaltando ainda 

a mudança veloz do perfil demográ-

fico da população. “No Paraná, nos 

últimos dez anos, perdemos 450 mil 

jovens e ganhamos 390 mil idosos. 

Hoje as políticas públicas ainda não 

estão levando isso em consideração”, 

afirma. “Para se ter uma ideia, para 

cada meio ponto percentual de gas-

tos na função saúde no Paraná esse 

incremento representa o orçamento 

de custeio de dez secretarias. Não é 

um valor insignificante.” Para lidar 

com essa demanda, Garcia defende 

a flexibilidade do uso das vincula-

ções em educação e saúde, para que 

haja uma transferência de recursos 

de uma função a outra conforme 

a demanda, “de forma a preservar 

equilíbrio orçamentário e dotações 

mínimas para cada faixa etária”, e a 

construção de sistemas de avaliação 

periódica de políticas públicas. 

“No Paraná, nos 

últimos dez anos, 

perdemos 450 mil 

jovens e ganhamos 

390 mil idosos. Hoje 

as políticas públicas 

ainda não estão 

levando isso em 

consideração”

René Garcia (PR)
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“Se a União tivesse 

abraçado a questão 

dos estados 

na reforma da 

Previdência, nossa 

vida seria mais fácil”

Luiz Claudio  
Gomes (MG)

Avanços possíveis
Enquanto espera que no nível na-

cional a agenda legislativa se aque-

ça no segundo trimestre, em Goiás 

Cristiane busca avançar com os 

programas de concessões, privati-

zações e venda de ativos. “Os res-

tos a pagar que temos – de 3,5% da 

receita corrente líquida –, só mos-

tram que nossa receita ainda está 

muito aquém da nossa despesa”, 

diz. No Rio Grande do Sul, Car-

doso comemora ter estabilizado 

as despesas de pessoal – “um feito 

gigantesco, quando normalmente 

registravam crescimento de 1% a 

2% acima da inflação”, diz –, bem 

como as de custeio. “Também es-

tamos conseguindo reduzir o dé-

ficit da Previdência, que consome 

praticamente metade do ICMS do 

estado. Prevemos reduzir em quase 

R$ 1 milhão este ano por conta das 

reformas e do aumento da contri-

buição dos servidores”, acrescenta. 

Outro ponto de grande expectati-

va para o governo gaúcho é a pro-

posta de reforma tributária, que 

busca antecipar as práticas de um 

imposto de valor agregado, dentro 

dos limites da competência estadu-

al. “Buscamos reduzir o número 

de alíquotas, de cinco para duas. 

Também verificamos o que pode-

mos fazer em termos de cumulativi-

dade. Uma coisa que estamos pro-

pondo é eliminar isenção de ICMS 

da cesta básica e fazer a devolução 

desse imposto para famílias com 

renda até três salários mínimos, 

conforme está na PEC 45”, conta, 

citando estudos que apontam que 

a potência de cada real de isenção 

com cesta básica é dez vezes menos 

efetiva no Índice de Gini do que 

um real devolvido de imposto à 

família de baixa renda que precisa 

da isenção. Outra frente de interes-

se do governo é aumentar o peso 

da arrecadação de IPVA e imposto 

sobre herança (ITCD) em relação 

ao ICMS, e criar um programa de 

conformidade, a exemplo do que 

outros estados já fizeram, alinhan-

do o contencioso estadual com de-

cisões judiciais. 

Cardoso avalia que as discussões 

estão sendo positivas. “A princípio, 

todos batem palmas, depois come-

çam as discussões, já que uma re-

dução do número de alíquotas im-

plica ganhos de um, mas perda de 

outros. O importante, entretanto, 

é promover o diálogo com transpa-

rência”, diz. Ele ressalta que se em 

tempos amenos uma reforma tribu-

tária é difícil de emplacar, isso se 

agrava em um ambiente de recessão 

ou baixo crescimento, em que todas 

as partes, das empresas às famílias, 

estão pressionadas e não querem 

abdicar de sua receita. “É aí que a 

boa política entra em campo”, diz, 

defendendo que, em ambiente onde 

a política é demonizada, não há um 

bom caminho de discussão e pactua-

ção de causas coletivas. “Hoje temos 

brilhantes técnicos no Ministério da 

Economia, mas vemos um empoça-

mento político, o que faz com que as 

reformas não avancem, ou avancem 

lentamente, aos pedaços”, diz. Gar-

cia ressalta que a posição dos estados 

em requerer esse diálogo político não 

alimenta um litígio federativo. “Não 

há beligerância. Trata-se de um ama-

durecimento de relações. O exercício 

da função constitucional da União é 

garantir a integridade da Federação. 

Com governos coerentes, consisten-

tes, os estados querem discutir res-

ponsabilidades, receitas e despesas, e 

perder a relação de dependência que 

só serve para criar assimetrias. Com 

entes federados fragilizados, o pró-

prio conceito de democracia federa-

tiva é rompido”, diz.  
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A epidemia prossegue a passos lar-

gos no Brasil e ao que tudo indica 

vamos permanecer neste cenário 

– talvez estabilizados em um pata-

mar elevado de casos – ainda por 

alguns meses, infelizmente. O mo-

mento de implementar um conjunto 

de restrições mais fortes – no início 

da proliferação do vírus, quando a 

aceitação dessa decisão por parte 

da população seria maior – já pas-

sou, e agora qualquer medida nesse 

sentido sofrerá fortes resistências, 

após mais de 120 dias de quaren-

tena, ainda mais sem contar com 

o apoio do governo federal. Como 

resultado, o ritmo de retomada da 

atividade econômica será mais len-

to e defasado que em outros países 

que adotaram as medidas corre-

tas de enfrentamento da crise e da 

pandemia, tanto no que se refere à 

intensidade como à oportunidade. 

Dado que antes da propagação do 

vírus nossa economia já estava em 

banho-maria, a recuperação será 

ainda mais difícil. Logo, precisa-

mos continuar discutindo medidas 

compensatórias para as empresas, 

trabalhadores e pessoas não inclu-

ídas no universo dos economica-

mente ativos. 

Ainda que diversas atividades 

do comércio e outros serviços es-

tejam sendo retomadas, a demanda 

continuará desaquecida, seja por 

receio de contaminação ou perda 

de renda por parte da população. 

Algumas ocupações e setores per-

manecerão sofrendo impactos re-

levantes da pandemia e medidas 

localizadas, além de maior atenção 

aos desempregados e excluídos do 

mercado de trabalho, serão neces-

sárias. Para analisar este quadro, a 

Pnad Contínua do IBGE, específica 

para captar os efeitos da Covid-

19 sobre o mercado de trabalho, é 

muito útil. Os últimos microdados 

disponíveis referem-se ao levanta-

Efeitos desiguais da pandemia 
sobre o mercado de trabalho

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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mento referente ao mês de junho, 

e serão adotados nesta análise. A 

pesquisa não possibilita comparar 

a evolução do desemprego pós-

pandemia com o cenário anterior 

(outras pesquisas o fazem, como a 

Pnad Contínua usual), mas oferece 

um conjunto de informações muito 

interessantes para avaliar o com-

portamento do mercado de traba-

lho no cenário atual. 

Como é de conhecimento geral, 

a epidemia provocou um cresci-

mento do número de pessoas de-

socupadas, e também implicou o 

afastamento temporário de traba-

lhadores de suas atividades, com 

consequente redução de rendimen-

tos oriundos do trabalho. Alguns 

setores e categorias foram mais 

afetados; vamos identificar quais 

são e, em função das caraterísticas 

de suas atividades e da demanda 

por elas, avaliar se levarão mais 

tempo a se recuperar. 

A tabela 1 inclui os indicadores, 

estratificados por setor, do afasta-

mento temporário e redução sala-

rial suprarreferidos. O ordenamen-

to segue a classificação decrescente 

da participação relativa de pes soas 

afastadas entre as ocupadas no 

setor. Os grupos de trabalhado-

res que, em termos proporcionais, 

foram mais afastados de suas ati-

vidades devido à epidemia são ser-

viços que implicam aglomeração 

de pessoas ou contato direto, fato 

que é notório. O contrário ocorreu 

com atividades que podem ser ade-

quadamente exercidas a distância, 

não implicam aglomeração ou são 

essenciais neste momento, como a 

agricultura, transporte de merca-

dorias e serviços de entregas. 

Os setores cujos trabalhadores 

sofreram maior redução de salários 

são aqueles que, em geral, apre-

sentaram maior afastamento pro-

porcional. Exceções à regra são os 

setores de educação, sindicatos, or-

ganizações religiosas e associações 

e administração pública, possivel-

mente porque possuem proteção 

maior em relação aos seus salários 

e parte de sua atividade pode ser 

realizada a distância, mas a parce-

la que é necessariamente presencial 

ficou prejudicada. Atividades exer-

cidas muitas vezes por profissio-

nais autônomos, como imobiliárias 

e reparação de veículos, tentaram 

continuar operando presencial-

mente, mas seus respectivos rendi-

mentos se reduziram mais que pro-

porcionalmente (por redução de 

rendimentos, entende-se a diferen-

ça entre o rendimento que a pes-

soa declara receber normalmente e 

o valor que ela recebeu no último 

mês, incluindo apenas os ganhos 

auferidos do trabalho; assim, estão 

excluídos destes valores os benefí-

cios sociais como a renda emergen-

cial, o Bolsa Família e o BPC; com 

isso, conseguimos identificar o que 

aconteceu exclusivamente com a 

renda oriunda do trabalho).

Quando observamos na tabe-

la 2 os mesmos indicadores, agora 

específicos por ocupação, confir-

mamos algo que já supúnhamos: 

as categorias que sofreram maior 

afastamento de suas atividades e 

maiores reduções proporcionais em 

seus rendimentos foram as que já 

recebiam as menores remunerações, 

ligadas a atividades que demandam 

habilidades mais simples (à exceção 

de professores) e que requerem con-

tato com o público. No outro ex-

tremo estão as ocupações com ca-

racterísticas inversas. Este cenário 

não destoa do observado em outros 

países, mesmo nos mais ricos.

Portanto, ainda que, em média, 

a relação entre pessoas temporaria-

mente afastadas e pessoas ocupa-

das tenha alcançado 14,3% e a re-

dução nos rendimentos, 16,8% em 

junho, há muitas disparidades entre 

os resultados observados para os 

diversos setores e ocupações. Polí-

ticas direcionadas aos grupos mais 

atingidos pela pandemia deveriam 

ser desenhadas, incluindo capaci-

tação para formas de desenvolver 

Políticas direcionadas aos 

grupos mais atingidos pela 

pandemia deveriam incluir 

capacitação para formas de 

desenvolver suas atividades 

a distância e auxílios 

monetários específicos
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suas atividades a distância e auxí-

lios monetários específicos. Con-

siderando essa significativa queda 

nos rendimentos e a continuidade 

da pandemia, o nível de atividade 

e de emprego nos setores e ocupa-

ções que dependem da proximidade 

com o público não se recuperarão 

adequadamente até que uma vaci-

na seja disseminada. A recente rea-

bertura do comércio já demonstrou 

que há um reaquecimento momen-

tâneo da demanda, mas logo em 

seguida o movimento novamente se 

retrai. Se o governo federal não qui-

ser estender o auxílio emergencial 

por mais tempo, algo que deveria 

considerar, que pelo menos propo-

nha ações para os grupos que mais 

perderam, e continuarão perdendo, 

devido à grave pandemia que esta-

mos atravessando em nosso país. 

Do contrário, as perdas continua-

rão se agravando.  

Número de 
ocupados

Part. % no 
total de 

ocupados

Número de
temporariamente
afastados devido

à epidemia

Part. % tempor.
afastados  

no total
de ocupados

Rendimento 
médio

normalmente 
recebido (em R$)

Rendimento médio
recebido no 

último mês (em R$)
Var. %

Atividades artísticas, esportivas e de recreação 756.862 0,92 295.060 39,0 2.245,42 1.165,56 -48,1

Cabeleireiros, tratamentos de beleza e serviços 
pessoais 

1.954.531 2,36 588.456 30,1 1.540,18 720,57 -53,2

Hospedagem (hotéis, pousadas etc.) 343.062 0,41 98.346 28,7 2.169,86 1.424,30 -34,4

Educação 5.874.581 7,10 1.670.562 28,4 3.008,60 2.780,19 -7,6

Transporte de passageiros 1.958.868 2,37 525.754 26,8 2.021,41 1.220,92 -39,6

Serviço doméstico remunerado (será imputado da 
posição na ocupação)

4.230.950 5,12 969.882 22,9 945,49 711,94 -24,7

Serviço de alimentação (bares, restaurantes, 
ambulantes de alimentação)

4.204.423 5,08 951.346 22,6 1.625,23 1.069,42 -34,2

Organizações religiosas, sindicatos e associações 325.058 0,39 50.397 15,5 2.738,82 2.552,23 -6,8

Administração pública (governo federal, estadual 
e municipal)

4.165.573 5,04 595.553 14,3 3.728,00 3.622,12 -2,8

Comércio no atacado e varejo 11.157.379 13,49 1.502.017 13,5 1.823,22 1.439,42 -21,1

Outros 7.321.484 8,85 979.074 13,4 2.557,85 2.081,22 -18,6

Indústria da transformação (inclusive confecção e 
fabricação caseira)

7.404.934 8,95 920.615 12,4 2.162,93 1.799,77 -16,8

Construção 5.499.200 6,65 612.352 11,1 1.838,56 1.387,80 -24,5

Atividades imobiliárias 498.303 0,60 54.428 10,9 3.310,07 2.332,59 -29,5

Atividades de locação de mão de obra, segurança, 
limpeza, paisagismo e teleatendimento

2.488.359 3,01 255.708 10,3 1.693,09 1.498,13 -11,5

Escritórios de advocacia, engenharia, publicidade 
e veterinária (atividades profissionais, científicas e 
técnicas)

2.359.545 2,85 210.831 8,9 3.770,16 3.012,54 -20,1

Saúde humana e assistência social 5.708.809 6,90 505.155 8,8 3.364,12 2.897,58 -13,9

Armazenamento, correios e serviços de entrega 314.441 0,38 27.082 8,6 2.070,90 1.903,02 -8,1

Fornecimento de eletricidade e gás, água, esgoto 
e coleta de lixo

751.056 0,91 63.643 8,5 2.542,47 2.384,27 -6,2

Reparação de veículos automotores e motocicletas 1.759.541 2,13 149.022 8,5 1.910,25 1.451,38 -24,0

Transporte de mercadorias 1.800.479 2,18 144.445 8,0 2.223,14 1.838,54 -17,3

Informação e comunicação (jornais, rádio e 
televisão, telecomunicações e informática)

1.914.698 2,32 114.314 6,0 3.302,29 2.873,52 -13,0

Extração de petróleo, carvão mineral, minerais 
metálicos, pedra, areia, sal etc.

658.146 0,80 35.856 5,4 3.985,90 3.691,60 -7,4

Agricultura, pecuária, produção florestal e pesca 7.829.161 9,47 405.958 5,2 1.496,70 1.299,96 -13,1

Bancos, atividades financeiras e de seguros 1.423.994 1,72 69.410 4,9 4.356,86 3.945,80 -9,4

Total 82.703.436 100 11.795.267 14,3 2.335,56 1.942,49 -16,8

Tabela 1 Indicadores do mercado de trabalho por setor – Pnad contínua 
Covid-19 – junho de 2020
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Número de 
ocupados

Part. % no 
total de 

ocupados

Número de
temporariamente
afastados devido

à epidemia

Part. % tempor.
afastados  

no total
de ocupados

Rendimento 
médio

normalmente 
recebido (em R$)

Rendimento médio
recebido no 

último mês (em R$)
Var. %

Vendedor ambulante (feirante, camelô, comercian-
te de rua, quiosque)

1.223.118 1,48 389.462 31,8 1.173 620 -47,1

Cabeleireiro, manicure e afins 1.783.336 2,16 547.899 30,7 1.438 670 -53,4

Cozinheiro e garçom (de restaurantes, empresas) 1.478.279 1,79 416.834 28,2 1.376 1.015 -26,2

Motorista (de aplicativo, de táxi, de van, de mototá-
xi, de ônibus)

2.091.497 2,53 542.012 25,9 1.889 1.186 -37,2

Cuidador de crianças, doentes ou idosos 346.538 0,42 89.522 25,8 1.234 1.027 -16,8

Pedagogo, professor de idiomas, música, arte e 
reforço escolar

542.536 0,66 140.048 25,8 2.558 2.124 -17,0

Professor da educação infantil, de ensino funda-
mental, médio ou superior

3.421.884 4,14 869.873 25,4 3.404 3.235 -5,0

Artesão, costureiro e sapateiro 1.749.918 2,12 423.513 24,2 1.208 746 -38,2

Artista, religioso (padre, pastor etc.) 223.025 0,27 52.785 23,7 2.842 1.858 -34,6

Empregado doméstico, diarista, cozinheiro (em 
domicílios particulares)

4.230.950 5,12 969.882 22,9 945 712 -24,7

Faxineiro, auxiliar de limpeza etc. (em empresa 
pública ou privada)

2.414.770 2,92 486.075 20,1 1.232 1.126 -8,6

Vendedor a domicílio, representante de vendas, 
vendedor de catálogo (Avon, Natura etc.)  

2.123.521 2,57 392.338 18,5 2.106 1.478 -29,8

Secretária, recepcionista 1.715.127 2,07 287.475 16,8 1.559 1.425 -8,6

Comerciante (dono do bar, da loja etc.) 2.611.894 3,16 417.660 16,0 2.524 1.576 -37,5

Outros 11.083.106 13,40 1.633.931 14,7 2.407 1.987 -17,4

Balconista, vendedor de loja 3.417.427 4,13 493.146 14,4 1.368 1.180 -13,8

Auxiliar de escritório, escriturário 3.253.513 3,93 382.978 11,8 1.925 1.782 -7,4

Pedreiro, servente de pedreiro, pintor, eletricista, 
marceneiro

5.693.944 6,88 648.614 11,4 1.543 1.132 -26,6

Outro técnico ou profissional de nível médio 3.178.799 3,84 361.416 11,4 2.711 2.384 -12,1

Porteiro, zelador 631.332 0,76 69.260 11,0 1.506 1.430 -5,0

Padeiro, açougueiro e doceiro 884.229 1,07 94.296 10,7 1.386 1.101 -20,6

Operador de máquinas, montador na indústria 2.010.564 2,43 199.336 9,9 1.913 1.751 -8,5

Entregador de mercadorias (de restaurante, de 
farmácia, de loja, Uber Eats, iFood, Rappi etc.) 

630.791 0,76 62.366 9,9 1.365 1.128 -17,3

Técnico, profissional de saúde de nível médio 1.586.490 1,92 144.609 9,1 1.988 1.862 -6,3

Médico, enfermeiro, profissionais de saúde de nível 
superior

1.756.912 2,12 157.565 9,0 6.331 5.252 -17,1

Auxiliar de produção, de carga e descarga 2.322.650 2,81 203.915 8,8 1.449 1.287 -11,2

Segurança, vigilante, outro trabalhador dos serviços 
de proteção

1.487.476 1,80 124.932 8,4 2.116 2.004 -5,3

Mecânico de veículos, máquinas industriais etc. 1.839.610 2,22 154.093 8,4 1.939 1.536 -20,8

Motoboy 279.144 0,34 22.015 7,9 1.450 1.158 -20,1

Diretor, gerente, cargo político ou comissionado 2.772.705 3,35 197.923 7,1 6.124 5.182 -15,4

Motorista de caminhão (caminhoneiro) 1.470.614 1,78 104.645 7,1 2.244 1.874 -16,5

Outra profissão de nível superior (advogado, enge-
nheiro, contador, jornalista etc.)

4.677.463 5,66 309.765 6,6 5.453 4.745 -13,0

Agricultor, criador de animais, pescador, silvicultor 
e jardineiro

5.582.632 6,75 306.820 5,5 1.382 1.153 -16,6

Policial civil 107.607 0,13 5.299 4,9 6.471 6.260 -3,3

Operador de telemarketing 519.006 0,63 24.987 4,8 1.335 1.258 -5,8

Auxiliar da agropecuária (colhedor de frutas, boia 
fria etc.)

1.561.032 1,89 67.979 4,4 1.028 908 -11,7

Total 82.703.436 100 11.795.267 14,3 2.336 1.942 -16,8

Tabela 2 Indicadores do mercado de trabalho por ocupação – Pnad contínua 
Covid-19 – junho de 2020
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Efeito da pandemia embaralha as 
estatísticas do mercado de trabalho e a 
análise sobre sua recuperação

Espelho 
distorcido

Em antigos parques de diversão, 
uma das atrações comuns, junto a 
rodas-gigantes e carrinhos de bate-
bate, era a sala de espelhos mágicos. 
Nela, crianças se divertiam vendo 
as formas desproporcionais que 
seu próprio corpo tomava quando 
refletido em espelhos de diferentes 
curvaturas, que bagunçam a traje-
tória dos feixes de luz e provocam 
tais distorções.

Desde o estouro da pandemia de 
Covid-19 no Brasil, o mercado de 
trabalho brasileiro medido pelos 
índices oficiais lembra esse efeito 
ótico, espelhando uma imagem es-
tranha para os padrões conhecidos. 
Uma taxa de desemprego proporcio-
nalmente pequena para o tamanho 
do choque econômico provocado 
pela crise sanitária, e um rendimen-
to estranhamente alto para o enco-

lhimento da taxa de ocupação são 
exemplos desse corpo deformado 
que intriga analistas e embaralha as 
análises sobre a recuperação do em-
prego no pós-pandemia.

“O fato é que a natureza desse 
choque sanitário, sua velocidade 
e as políticas usadas em boa parte 
dos países para mitigar seu impac-
to trouxeram efeitos colaterais bem 
particulares”, diz Livio Ribeiro, 
pesquisador do FGV IBRE, ao ex-
plicar o enfraquecimento da taxa 
de desemprego como sintetizadora 
do mercado de trabalho em meio 
à crise sanitária. O primeiro desses 
efeitos veio do imperativo do isola-
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mento. A interrupção da atividade de muitos negó-
cios, o medo de contágio e a necessidade de cuidar 
de outros membros da família que também tiveram 
suas atividades interrompidas, como crianças em sua 
rotina escolar, levaram muitas pessoas que perderam 
seus empregos a adiar a busca por uma nova vaga, 
tirando-as da força de trabalho e, consequentemen-
te, das estatísticas de desemprego. A Pnad Contínua 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) no início de agosto aponta que 
no trimestre mais crítico da crise sanitária, de abril a 
junho, o Brasil registrou uma queda de 8,9 milhões 
no número de pessoas ocupadas, 9,6% em relação 
ao trimestre anterior, chegando ao pior nível da série 
histórica, para uma retração de apenas 0,5% dos 
desocupados. O contingente fora da força de traba-
lho, por sua vez, somou 77,78 milhões de pessoas, 
um aumento de 15,6% em relação ao primeiro tri-
mestre. “Se todos que tivessem sido demitidos desde 
fevereiro buscassem outra vaga, a taxa de desocupa-
ção do segundo trimestre do ano seria de 21,4%, e 
não 13,3%, como divulgado pelo IBGE”, compara 
Daniel Duque, pesquisador do FGV IBRE.

Outro fator relevante que tem colaborado para 
engrossar o contingente de pessoas fora da força 
de trabalho é o auxílio emergencial de R$ 600, ou  
R$ 1,2 mil no caso de famílias monoparentais li-
deradas por mulheres. Se em termos de rendimento 
habitual o aumento registrado pelas pesquisas gera 
estranheza, possivelmente, sendo mais um reflexo 
distorcido pelo efeito composição – ou seja, devido 
ao maior impacto ter sido no setor informal, a mé-
dia de rendimento dos que ainda se mantêm empre-
gados sobe, pois na formalização esses tendem a ter 
mais qualificação e salários maiores –, a cobertura 
da perda de renda observada na camada mais vulne-
rável, em sua maioria informal, tem sido feita com 
folga pelo auxílio emergencial.

As cinco parcelas até agora liberadas pelo gover-
no federal representam um desembolso mensal de 
R$ 50 bilhões, muito acima do orçamento do Bol-
sa Família para um ano todo, de R$ 30 bilhões, e 
próximo do gasto anual do BPC, de R$ 56 bilhões. 
De acordo à Pnad Covid19 – que, apesar do nome, 
não pode ser comparada à Pnad Contínua devido a 
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diferenças em sua cobertura e meto-
dologia – em junho,  metade da po-
pulação brasileira morava em domi-
cílios em que ao menos um membro 
recebeu o auxílio. O valor médio do 
benefício transferido nesse mês, de 
R$ 881, supera a mediana do ren-
dimento domiciliar per capita no 
Brasil em 2019, de R$ 860 mensais. 
Levantamento de Duque publicado 
no Blog do IBRE mostra que, na 
média, a renda domiciliar per capita 
advinda do auxílio emergencial fica 
pouco abaixo da perda de renda do 
trabalho domiciliar per capita. Em 
junho, esses valores foram de, res-
pectivamente, R$ 129 e R$ 156. Ao 
comparar o rendimento domiciliar 
per capita separando-o por decis, 
entretanto, Duque identifica que o 
auxílio impediu uma forte queda 
do rendimento dos 40% mais po-
bres do país, fazendo com que estes, 
inclusive, ganhassem uma elevação 
do mesma. “Enquanto para os 60% 
mais ricos observou-se uma perda 
de renda de 21% no período, os 
40% mais pobres registraram um 
ganho de 27,7%”, afirma. 

“Nos países em que se verifica-
ram políticas de transferência de 
renda massivas – isso vale para o 
Brasil, mas também para Estados 
Unidos e países europeus –, esse 
aumento de renda também é refle-
tido na poupança”, diz Ribeiro, do 
IBRE, ressaltando que, no Brasil, 
a captação líquida registrada pelo 
Banco Central tem crescido signifi-
cativamente desde março, com um 

pico em maio, de R$ 37,2 bilhões. 
Além da tendência à precaução nos 
gastos frente à incerteza da dura-
ção da crise e seus efeitos, Ribeiro 
ressalta que esse comportamento 
também depende de renda. “Nos 
casos americano e alemão, também 
há evidências de aumento de pou-
pança, e o varejo nesses dois lugares 
está praticamente no nível pré-crise. 
Como ter recuperação de consumo 
e aumento de poupança? Só com li-
quidez. E esse ambiente muda signi-
ficativamente os sinais do mercado 
de trabalho no curto prazo.” 

Além do efeito promotor de 
queda da taxa de participação, Sil-
via Matos, coordenadora do Bole-
tim Macro IBRE, ressalta outras 
nuances dentro da atual taxa de 
ocupação brasileira que também 
tornam sua leitura diferente da de 
tempos normais. “Nas pesquisas do 
IBGE, pessoas que estão afastadas 
do trabalho temporariamente são 
classificadas dentro da população 
ocupada (PO), mesmo que não es-
tejam recebendo nenhuma remu-
neração”, exemplifica. Dados da 
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Fonte: Pnad Contínua junho 2020 - IBGE. 

Ocupação vai ao menor nível histórico. Desemprego, não

A inversão de incentivos 

no mercado de trabalho 

tem levado a uma revisão 

na taxa de desemprego. 

No IBRE, a estimativa 

é fechar 2020 com uma 

média na casa de 14,5%



CAPA MERCADO DE TRABALHO

A g o s to  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  4 3 

Pnad Covid19 para junho mostram 
que, entre a população ocupada, 
os afastados devido às medidas de 
isolamento que não realizam home 
office representavam 14,2% da PO, 
sendo que cerca de metade, 7,14 
milhões, estava sem remuneração. 
Outro indício de que, mesmo entre 
as pessoas empregadas, a situação 
não é a mesma, é a comparação 
de horas trabalhadas. No Boletim 
Macro IBRE de julho, Duque iden-
tificou uma queda significativa do 
tempo dedicado ao trabalho, usan-
do microdados da Pnad Covid19 de 
maio. Nesse mês, a quantidade de 
horas trabalhadas no setor formal 
registrou queda de 26,2%, saindo 
de uma média habitual de 41,5 para 
30,8 horas semanais. No setor in-
formal, a queda foi ainda maior, de 
37,5%, com uma redução de 37,6 
horas semanais para 23,5. 

Todo esse pacote de mudanças, 
que curvou o espelho do mercado 
de trabalho, teve seu impacto nas 
projeções para a taxa de desempre-
go. No Boletim Macro do IBRE de 
maio, a estimativa era de que o de-
semprego alcançasse 18,7% na mé-
dia do ano, quase sete pontos per-
centuais acima da taxa de 2019, o 
que, segundo apontaram os pesqui-
sadores, já era atenuada por uma 
estimativa de 3% de queda da força 
de trabalho. “Nosso cálculo agora 
é de que essa taxa feche o ano com 
uma média na casa dos 14,5%, com 
reflexo para o início de 2021, quan-
do pode chegar a 15%”, diz Silvia.

Travessia incerta
Através de um trabalho de mensali-
zação dos dados da Pnad Contínua, 
o pesquisador do Ipea Marcos He-

cksher demonstra que, mesmo com 
a liberação gradual da atividade a 
partir de junho, os indicadores desse 
mês ainda apresentam sinais de pio-
ra. Pelos cálculos de Hecksher, a taxa 
de participação caiu para 54,8% no 
mês, contra 55,2% em maio e 61,8% 
em junho de 2019. O percentual de 
pessoas em idade de trabalhar que 
estavam ocupadas – que desde abril 
registra o pior nível da série histó-
rica – chegou a 47,1%. E a taxa de 
desemprego, que registra 13,3% no 
trimestre, estava em 14,1% em ju-
nho. “Olhamos a reação da ativida-
de em outros países e esperávamos 
algum sinal de recuperação. Mas é 
diferente a situação em economias 
que registraram um pico de mortes 
por Covid-19, cujo reflexo em um 
espelho d’água é um V, à nossa, que 
estacionamos em um planalto – cujo 
reflexo é uma depressão”, afirma. 

Fonte: FGV IBRE com dados da Pnad Contínua (dados em média móvel trimestral e mensalizados).
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Esse quadro amplia a pressão 
por uma reação no segundo semes-
tre. “Ao menos que se tenha um 
recrudescimento da pandemia, a 
tendência é de melhora. Na medi-
da em que o fim do auxílio e o re-
torno da atividade se compensem, 
a expectativa é que se consiga sair 
do buraco, ainda que a uma taxa 
lenta”, diz José Márcio Camargo, 
professor da PUC-Rio, economis-
ta-chefe da Genial Investimentos. 
Mas isso, como apontou Silvia, 
implicará aumento do desemprego. 
“À medida que a economia vai vol-
tando, e as pessoas passam a pro-
curar trabalho, paradoxalmente 
haverá aumento dessa taxa. Mes-
mo que, sazonalmente, o segundo 

semestre costume ser melhor para a 
geração de vagas, isso acontecerá. 
Porque o desemprego estava aí, só 
não estava na estatística”, diz Ca-
margo. Para Camargo, as últimas 
revisões do PIB de 2020, que apon-
tam a uma retração menor do que 
a estimada nos meses mais críticos 
da crise, são um sinal positivo den-
tro da gravidade do quadro.

Para Silvia, mesmo que o go-
verno decida reduzir gradualmente 
o auxílio, estendendo seu paga-
mento por mais alguns meses, em 
valor menor, espera-se que a taxa 
de desemprego aumente mais for-
temente a partir do quarto trimes-
tre. Bruno Ottoni, da consultoria 
IDados, compartilha da estimati-

va de Silvia, ressaltando que nesse 
período também deverá terminar 
a carência dos acordos do Progra-
ma Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda (BEM), foca-
do no apoio ao emprego formal. 
O BEM promove a suspensão do 
trabalho ou redução de jornada e 
salário por 120 dias – já contada 
a extensão de prazo decretada em 
julho. Nesse período, o Tesouro se 
compromete a pagar um benefício 
emergencial ao trabalhador, com 
base de cálculo equivalente à do 
seguro-desemprego a que o funcio-
nário teria direito, desde que o em-
pregador se comprometa a mantê-
lo no emprego por período similar 
ao da duração da ajuda. De acordo 
ao Ministério da Economia, até o 
início de agosto o BEM havia so-
mado 15 milhões de acordos, en-
volvendo 9,5 milhões de trabalha-
dores, cerca de 10% da população 
ocupada do país, e 1,4 mil empre-
gadores. “O BEM foi um dos pro-
gramas mais bem-sucedidos dentro 
do pacote de medidas emergenciais 
do governo”, considera Ottoni. 
Especialmente se comparado ao 
Pese, linha de crédito diretamente 
relacionada à manutenção do em-
prego, que mesmo depois de ter seu 
desenho reformulado, flexibilizan-
do o percentual de demissões que 
a empresa contratante pode fazer, 
ainda registra adesão aquém do 
esperado, o que a fez perder par-
te da dotação para outra linha, o 
Pronampe. “Até o quarto trimes-
tre, os empresários medirão o grau 
de recuperação de suas atividades 
e poderão fazer uma nova cali-
bragem de seu negócio, demitindo 
mais gente passada a carência do 
programa”, diz Ottoni. 

Abril-maio-
junho 2020

Trimestre 
anterior

Mesmo trimestre, 
do ano anterior

Taxa de desocupação 13,30% 12,20% 12%

Taxa de subutilização 29,10% 24,40% 24,80%

Rendimento real habitual R$ 2.500 R$ 2.389 R$ 2.339

Fonte: Pnad Contínua junho 2020.

Distorções: efeito composição coloca desocupação e 
rendimento na mesma trajetória
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Os economistas consultados 
pela Conjuntura Econômica reco-
nhecem que ainda é difícil mensu-
rar o nível de recuperação possível 
da atividade e do emprego – es-
pecialmente no setor de serviços, 
até agora o mais afetado, e onde 
se concentra o emprego informal, 
que nas crises passadas foi quem 
sustentava geração de emprego. De 
acordo à Pnad Contínua, a taxa 
de informalidade da economia, 
que atingiu seu pico em 2018, de 
41,4%, caiu para 36,9% no se-
gundo trimestre, a menor da série 
histórica iniciada em 2016. Essa 
retração representa, de acordo ao 
IBGE, 6 milhões de trabalhadores 
a menos, respondendo por mais de 
70% da queda na ocupação regis-
trada no período. O mais grave, 

aponta Silvia, é que essa tendência 
de perda de vagas informais não 
se reduziu com a flexibilização do 
isolamento. Exercício de mensali-
zação da Pnad Contínua realizado 
pelos pesquisadores do IBRE com 
base em modelo do Banco Central 
aponta que em junho, enquanto o 
emprego formal sofreu queda de 
7% em relação a junho do ano pas-
sado, o informal caiu 17,6%, de-
monstrando que esse grupo ainda 
continua sofrendo forte impacto. 

O tombo no emprego informal 
resultante das medidas de conten-
ção da Covid-19 ficou especialmen-
te marcado por trazer à luz, como 
o próprio ministro da Economia, 
Paulo Guedes, definiu, um contin-
gente de invisíveis em situação vul-
nerável, calculado em 38 milhões. 

Mas outros grupos de vulneráveis 
também preocupam analistas. He-
cksher, do Ipea, ressalta a perda 
de participação das mulheres na 
força de trabalho – cuja taxa, no 
final do março, estava em 44,5%. 
Nível que, alerta, representa um 
retrocesso de 30 anos. “A última 
vez que o IBGE captou uma taxa 
menor do que 50% foi em 1990, 
no governo Collor”, diz. Fatores 
como a ausência de atividades es-
colares presenciais e o aumento 
da carga de atividades domésticas 
– em geral assimetricamente distri-
buídas – são os principais fatores, 
segundo Hecksher, que levam a 
essa queda. “E, com a taxa de de-
socupação aumentando, a tendên-
cia é de que esse percentual ainda 
piore”, afirma.

Fonte: Elaboração Daniel Duque com PNAD Contínua e PNAD Covid-19.

Variação da renda domiciliar per capita entre 2019.I e junho de 2020
Por decil de renda domiciliar per capita

Decil de renda domiciliar per capita (efetiva) – Bolsa Família parcialmente simulado em junho de 2020
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Carlos Corseuil, também pesqui-
sador do Ipea, ressalta por sua vez o 
desafio do emprego entre os jovens. 
Em estudo de sua coautoria em que 
analisa a mudança no padrão de in-
serção do trabalho desse grupo na 
última recessão, ele destaca um au-
mento da taxa de desemprego – a 
proporção de jovens desempregados 
que buscavam trabalho por pelo me-
nos um ano subiu de 29,9% no pri-
meiro trimestre de 2013 para 38,8% 
no primeiro trimestre de 2019 –, e 
que a dificuldade em se colocar no 
mercado de trabalho aumenta a 
propensão do jovem a aceitar uma 
ocupação de pior qualidade, espe-
cialmente informal, o que tende a 
comprometer a trajetória profissio-
nal no longo prazo. “Esse é um sinal 
importante sobre os possíveis efei-
tos da pandemia no horizonte tra-
balho desse grupo, já que estamos 
falando de um choque similar, de 
contração de demanda, bem como 
para a  produtividade da economia 
brasileira”, afirma, indicando que, 
a tendência, é de um aumento do 

grupo dos nem-nem, jovens que não 
trabalham nem estudam.

Corseuil reconhece, entretanto, 
que o primeiro movimento de recu-
peração tem de ser dado de forma 
horizontal. Sinalização do Ministé-
rio da Economia no início de julho 
foi de uma nova versão da proposta 
de contrato verde-amarelo, para es-
timular a formalização, que incen-
tivaria o registro por hora tralhada 
sem a cobrança de encargos. A ideia 
foi elogiada pelo o economista da 
USP José Pastore na edição de julho 
da Conjuntura Econômica. “Isso 
permite que as pessoas busquem 
trabalho em mais de um lugar, e é 
bem provável que a atividade em 
determinados segmentos demore 
para voltar à normalidade e deman-
dar um empregado por tempo com-
pleto”, avaliou. Mas tal qual o pro-
jeto de renda básica, esse programa 
deve depender de espaço fiscal para 
desonerações, que o Ministério da 
Economia busca cavar a partir da 
proposta de reforma tributária – em 
especial, da volta de uma contri-

Jun/19 2.497.888

Jul/19 -1.605.291

Ago/19 1.315.945

Set/19 8.725.430

Out/19 -247.256

Nov/19 2.426.323

Dez/19 17.211.163

Jan/19 -12.356.144

Fev/19 -3.571.734

Mar/19 12.168.952

Abr/19 30.458.501

Mai/19 37.201.177

Jun/19 20.533.999

Jul/2019 *             20.172.362 

*Até o dia 29. Fonte: BCB. 

Captação líquida da 
poupança cresce na 

pandemia

*Dados com ajustes declarados até junho de 2020. Fonte: Novo Caged – SEPRT/ME.

Saldo de empregos formais por grupamento de atividade econômica 
Brasil, acumulado de janeiro a junho/2020*

62.633

-32.092

-246.593

-474.511
-507.708

Agricultura Construção Indústria geral Comércio Serviços
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buição sobre operações similar ao 
CPMF. Para Ottoni, esse caminho 
pode não ser o mais adequado para 
compensar uma desoneração de fo-
lha. “Um imposto desse tipo é sem-
pre contestado, gerando o fantasma 
do risco de ser eliminado tempesti-
vamente, pondo fim à desoneração. 
Isso inibiria contratações.”

Pelas informações que se têm até 
o momento, o princípio de contra-
tação do contrato verde-amarelo 
já está presente no modelo de con-
trato intermitente aprovado na 
reforma trabalhista de 2017. Até 
hoje, entretanto, as contratações 
sob esse modelo não atenderam à 
expectativa divulgada pelo gover-
no Temer à época de sua criação, 
de criar 2 milhões de empregos em 
3 anos. Dados do Caged apontam 
que, no primeiro semestre deste 
ano, os intermitentes registraram 
um saldo positivo de 20 mil vagas, 
de um volume total de 72 mil ad-
missões, sendo que 1,7 mil traba-
lhadores registraram mais de uma 
admissão no período. Para Ottoni, 
que defende a reforma trabalhista 
de 2017, vários fatores contribuí-
ram para que o contrato intermi-
tente não decolasse. “Além de um 
problema de demanda, devido à 
recuperação lenta da economia no 
pós-recessão, a reforma trabalhista 
foi seguida de um processo eleitoral 
no qual alguns candidatos defende-
ram a reversão da reforma, o que 
também inibiu contratações. Além 
disso, toda vez que uma mudança 
grande acontece, demora-se a criar 
jurisprudência para as empresas 
se sentirem mais à vontade no uso 
dessa modalidade”, argumenta. 

Ottoni pontua, entretanto, que 
diferentemente do contrato in-

termitente, que mantém direitos 
iguais para os trabalhadores inde-
pendentemente das horas traba-
lhadas, a sinalização dada pelo go-
verno Bolsonaro é de flertar com a 
redução de direitos. “Junto a uma 
diminuição do percentual recolhi-
do do empregador para o FGTS, 
por exemplo, também virá a re-
dução do saldo do trabalhador no 
fundo”, diz. Ottoni afirma não ser 
contra uma revisão de benefícios, 
mas pondera que esta precisa ser 
acompanhada de uma avaliação 
de impacto. “O mundo ideal é ter 
essa avaliação sendo feita de forma 
criteriosa, com a expansão do pro-
grama conforme os resultados se-
jam positivos. Mas o tempo políti-
co não permite isso, especialmente 
para um governo no meio do man-
dato”, reconhece. O economista 
alerta, entretanto, que o risco de 
não se ter uma análise consistente 
do programa pode sair caro, caso 
o resultado seja pífio. “As evidên-
cias sugerem, por exemplo, que 
desonerações pouco expressivas 
não geram impacto significativo”, 
afirma, citando o caso do Progra-
ma Jovem Aprendiz. “A adesão 
ao programa é baixa, pois as em-

Intermitente 181.575

Redução 25% 2.170.813

Redução 50% 2.797.286

Redução 75% 3.404.178

Suspensão 6.752.384

Benefício emergencial de manutenção do 
 emprego e renda – BEM

Acordos, por tipo de adesão, realizados até 3 de agosto

Total de acordos: 15,3 milhões
Trabalhadores beneficiados: 9,49 milhões
Empregadores envolvidos: 1,41 milhão

Fonte: Ministério da Economia.

presas sabem que terão o custo de 
treinar os jovens. Se a relação cus-
to-benefício fosse maior, a medida 
poderia colaborar inclusive para o 
aumento de contratação desse gru-
po”, diz, lembrando que esse resul-
tado pode se repetir num plano de 
desoneração mais abrangente que 
seja mal calibrado.  

Para Camargo, ainda há pou-
cos sinais concretos para se avaliar 
qualquer iniciativa. “Tem muita 
coisa acontecendo e sendo dita. 
Por ora, o que fica claro é o obje-
tivo final do governo de desonerar 
folha de pagamentos e com isso 
aumentar formalidade e emprego. 
Mas o fato é que ainda não sabe-
mos com certeza como o Ministé-
rio da Economia vai atuar em rela-
ção a essas frentes”, diz Camargo. 
Para ele, o fundamental é que o 
governo se empenhe na construção 
de um Bolsa Família melhorado e 
bem-focalizado. “E que os incenti-
vos para formalização não passem 
apenas pela condição de ser empre-
gado, dando o incentivo correto 
aos conta-própria, MEI, que é por 
onde a recuperação do mercado de 
trabalho brasileiro deverá prevale-
cer”, afirma.   
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Política ativa
Os desafios do mercado de trabalho 
acentuados com a pandemia levarão 
o Estado brasileiro a enfrentar dois 
pontos vulneráveis em suas políticas 
para o setor, avalia Vinicius Bote-
lho, pesquisador associado do FGV 
IBRE, ex-secretário nacional nos mi-
nistérios de Desenvolvimento Social 
e da Cidadania.

O primeiro deles é o de, mesmo 
contando com uma miríade de pos-
sibilidades de formalização, como a 
de contribuintes facultativos de baixa 
renda e os microempreendedores indi-
viduais (MEIs), o sistema ainda deixar 
descoberta uma grande quantidade de 
informais. “Nossa institucionalidade 
se organizou para lidar com a flexi-
bilidade criando múltiplos arranjos 
contributivos rígidos, que as pessoas 
desconhecem ou têm dificuldade de 
entender”, diz. O resultado é um fos-
so entre trabalhadores formais que 
podem se beneficiar do INSS em caso 
de demissão ou sinistros como doença 
ou invalidez, por exemplo, e os mais 
vulneráveis beneficiários do sistema 
de proteção social básica, como Bolsa 
Família e o BPC. Com a perspectiva de 
o mundo do trabalho se tornar ainda 
mais fragmentado e complexo, Bote-
lho defende a migração para um mo-
delo que permita acomodar diferentes 
vínculos de trabalho. “Uma flexibiliza-
ção do ponto de vista normativo, para 
oferecer a devida cidadania e proteção 
aos trabalhadores sem vínculos legais 
de emprego, e que ao mesmo tempo 
acomodem essa complexidade de ar-
ranjos trabalhistas que temos.”

A segunda dificuldade que o Esta-
do brasileiro precisará superar é a de 
alinhar os programas de qualificação 
profissional e intermediação de mão 
de obra às necessidades do mercado 
de trabalho. “O legado ruim de pro-
gramas passados deixou a impressão 
de que essa é uma agenda fadada ao 
fracasso, e não precisa ser assim”, diz 
o pesquisador. No caso do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técni-
co e Emprego (Pronatec), criado em 
2011, as metas ousadas de atendimen-
to foram pouco efetivas, lembra Bote-
lho, por pecarem em dois aspectos: a 
desvinculação entre o curso ofertado 
e a necessidade local, e entre a habili-
dade das pessoas e os cursos ofereci-
dos. Botelho defende que parte desse 
caminho já estava sendo corrigido, 
citando como exemplo o programa 
Supertec, plataforma criada em 2017 
em que as empresas cadastram sua 
demanda por capacitação – que pode 
estar relacionada à reposição de mão 
de obra, requalificação de quadros 
ou mesmo para qualificar trabalha-
dores de uma comunidade ou rede de 
fornecedores. Em novembro de 2019, 
o governo Bolsonaro lançou a Estra-
tégia Nacional de Qualificação, com 
alguns princípios similares. Entre ou-
tras características, essa política con-
ta com um sistema de vouchers que 
as empresas usam para treinar seus 
empregados e novos contratados, 
conforme sua demanda, colaborando 
na orientação da oferta de cursos. 

Botelho reconhece que uma das 
dificuldades de fazer novos progra-

mas decolarem em termos quanti-
tativos é a restrição orçamentária. 
Fruto não só do histórico negativo, 
mas pela característica do padrão 
de políticas para o mercado de tra-
balho brasileiro, muito mais passivo 
que ativo. Ou seja, de recursos mais 
concentrados em benefícios – como 
uma sobreposição de auxílios na 
perda do emprego formal, com a 
liberação do FGTS e o direito ao 
seguro-desemprego – do que em ser-
viços de qualificação e recolocação. 
“Uma mudança nessa composição 
seria particularmente relevante para 
a população de mais baixa renda. O 
Brasil tem uma das mais altas taxas 
de rotatividade no mercado formal 
de trabalho do mundo, e essa rota-
tividade é concentrada nos traba-
lhadores que recebem menos de dois 
salários mínimos”, diz Botelho. 

Para pensar em políticas de capa-
citação mais abrangentes, Botelho 
considera importante uma aliança 
tripartite entre os ministérios da Ci-
dadania, Educação e Economia para 
melhor medir habilidades e orientar 
a qualificação. “Apesar da quantida-
de de informações providas pelo Ca-
dastro Único, não há dados sobre as 
habilidades dessas pessoas, tal como 
as que se encontram em avaliações 
como o Enem, por exemplo, que por 
sua vez podem se somar ao histórico 
de trabalho registrado no Ministé-
rio da Economia”, descreve. “Com 
a junção de dados dessas três áreas, 
pode-se traçar o mapa de potencial 
para sair da pobreza.” (S.M.) 
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O ministro Marco Aurélio é o 

grande adversário das agências 

reguladoras no Supremo Tribunal 

Federal. Tanto quando o tribu-

nal atua em controle concentrado 

(ações diretas de inconstitucionali-

dade, ações declaratórias de cons-

titucionalidade, ações diretas de 

inconstitucionalidade por omissão 

e arguições de descumprimento 

de preceito fundamental), como 

quando atua como instância re-

cursal (recursos extraordinários e 

agravos em recursos extraordiná-

rios), é ele quem mais vota contra 

o regime jurídico e os interesses 

dessas entidades.

Esta é uma das conclusões de 

duas pesquisas empíricas ainda iné-

ditas, elaboradas no âmbito do pro-

jeto “Regulação em Números”, da 

FGV Direito Rio, que buscam ava-

liar o papel do Supremo Tribunal 

Federal como foro de debate sobre 

o modelo das agências reguladoras 

no Brasil. 

Em relação ao controle concen-

trado, examinaram-se as ações em 

que a Corte analisou a constitu-

cionalidade do regime jurídico es-

pecial das agências reguladoras. O 

ministro Marco Aurélio é, desde o 

início dos debates sobre o assunto 

no âmbito do STF, quem apresenta 

maior oposição ao tema. Na ADI 

1.668, em que foi analisada a cons-

titucionalidade da lei de criação da 

Anatel, o Plenário do STF, ainda em 

1998, tomou o primeiro passo em 

favor das agências, com a primei-

ra divergência do ministro Marco 

Aurélio sobre a matéria. Divergên-

cia que se repetiu, 20 anos depois, 

no caso da ADI 4.874, em que o 

Marco Aurélio contra as  
agências reguladoras

Eduardo Jordão
Professor da FGV Direito Rio

Renato Toledo Cabral Jr.
Mestre em Direito pela Uerj
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ministro fez duras críticas ao poder 

normativo da Anvisa. De um total 

de seis julgados em que o ministro 

Marco Aurélio participou, em três 

seus posicionamentos foram con-

trários às agências. Nos que votou 

favoravelmente a elas, seu posicio-

namento se deu apenas para confir-

mar competências materiais e exe-

cutivas a essas agências, algo que 

é corriqueiramente reconhecido 

para qualquer órgão e entidade da 

administração pública. Para Mar-

co Aurélio, qualquer inovação que 

confira ampla liberdade às agên-

cias é inconstitucional – posição 

que, se vitoriosa, teria o condão de 

inviabilizar o modelo institucional 

que lhe foi desenhado.

Já em relação à atuação do STF 

como instância recursal, o ministro 

Marco Aurélio se destaca nova-

mente como a resistência contra as 

agências: à exceção dos três casos 

que envolviam a constitucionalida-

de do ressarcimento ao SUS – que 

conta com jurisprudência pacífica 

do STF – o ministro teve posicio-

namento desfavorável como rela-

tor em outros três recursos cujo 

mérito foi avaliado, em matérias 

sobre regime de gratificações para 

servidores inativos e à aplicação da 

imunidade tributária recíproca a li-

tígio da Anatel com o município de 

São Paulo.

Felizmente, para o modelo de 

Estado regulador brasileiro, o mi-

nistro Marco Aurélio ocupa, tam-

bém neste caso, a condição de mi-

noria que lhe valeu a alcunha de 

“Senhor Voto Vencido”.1 Ambas 

as pesquisas mencionadas acima 

demonstraram uma atuação do 

Supremo Tribunal Federal favo-

rável ao modelo institucional das 

agências reguladoras e deferente 

aos seus posicionamentos em con-

trovérsias jurídicas travadas judi-

cialmente. A primeira delas confir-

mou que, após reconhecer, em seus 

primeiros julgados sobre o tema, a 

constitucionalidade do regime ju-

rídico especial das agências regu-

ladoras, a Corte vem, em seus jul-

gamentos mais recentes, cuidando 

de aprimorar este modelo institu-

cional. A segunda pesquisa confir-

mou a hipótese de que o Supremo 

Tribunal Federal raramente avalia 

o mérito das controvérsias jurídi-

cas sobre as agências reguladoras 

(apenas em 2,8% dos recursos). 

No entanto, nos poucos casos em 

que o mérito da controvérsia cons-

titucional é enfrentado pela Corte 

(em apenas 2,8% dos recursos), o 

STF adota uma postura deferente 

à agência reguladora, acolhendo a 

sua posição em relação à questão 

jurídica controvertida em 88,7% 

dos casos. Esta orientação pró-

agência se mantém tanto na mais 

óbvia hipótese em que a agência fi-

gura como parte recorrida (92%), 

como na mais surpreendente hipó-

tese em que é a agência que inter-

pôs o recurso (85,2%), exigindo 

que o STF reverta a decisão do tri-

bunal de origem.

Num cenário em que as agências 

reguladoras se encontram sitia-

das, sofrendo ataques de todos os 

lados,2 é alvissareiro que, ao me-

nos no STF, as reações do ministro 

Marco Aurélio estejam longe de 

constituir uma posição institucio-

nal, mais se aproximando da ex-

pressão de uma idiossincrasia. 

1Segundo levantamento realizado pelo Con-
sultor Jurídico em 2015, de cada três ações que 
o STF julga, o ministro Marco Aurélio compõe 
a minoria em um. Cf. CARDOSO, Maurício; MAT-
SUURA, Lilian. “‘Senhor Voto Vencido’, Marco 
Aurélio diverge e fala pelas minorias”. In: Con-
jur, disponível em: <https://www.conjur.com.
br/2015-jun-15/senhor-voto-vencido-marco-
aurelio-diverge-pelas-minorias>, acesso em: 
8/7/2020.

2Sobre o tema, ver, por exemplo, JORDÃO, 
Eduardo Ferreira; RIBEIRO, Mauricio Portugal. 
Como desestruturar uma agência reguladora 
em passos simples. Revista de Estudos Institu-
cionais, v. 3, p. 180-209, 2017.

Em relação à atuação 

do STF como instância 

recursal, o ministro 

Marco Aurélio se destaca 

novamente como a 

resistência contra  

as agências
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A aprovação da Lei no 14.026, de 
15 de julho de 2020, que instituiu 
um novo marco legal para o sanea-
mento, é um marco do governo Bol-
sonaro no avanço da regulação das 
indústrias de rede. Apesar de muito 
esperada e bem-vinda, para sair do 
papel e produzir os resultados espe-
rados, a reforma tem longo caminho 
a percorrer para que sua implemen-
tação atinja o objetivo de promover 
acesso universal fechando o gap de 
35 milhões de brasileiros sem acesso 
à água potável e 100 milhões sem es-
goto tratado.  

Um dos pilares da reforma é a 
tentativa de uniformização ou mi-
tigação do ambiente de negócios. 
Esse desafio é quase hercúleo dian-
te da fragmentação do setor, que 
tem no município o ente federativo 
titular da prestação dos serviços. A 
regionalização (ou agrupamento de 
municípios) já havia sido tentada 
permitindo agrupamento no concei-
to de região metropolitana; porém, 
a solução não produziu resultados 
efetivos. Economias de escala e es-
copo na prestação de serviços eram 
exploradas através das companhias 
estaduais de saneamento básico 

a firmas que operam neste tipo de 
mercado. Para garantir a eficiência 
alocativa, a regulação necessita de 
capacidade técnica, informação de 
qualidade e instrumentos que ga-
rantam o cumprimento das suas de-
terminações (enforcement). 

O novo marco busca uniformi-
zar as normas regulatórias que atu-
almente se veem fragmentadas em 
um ambiente em que atuam mais 
de 50 agências reguladoras infra-
nacionais.1 Ademais, estabelece os 
critérios que devem ser avaliados 
pelos reguladores e define metas 
de universalização para 2033. A 
fragmentação regulatória é consi-
derada problemática por diversos 
motivos, sendo um deles os custos 
adicionais impostos às empresas 
que desejam investir em mais de 
uma área de concessão. Tais em-
presas teriam que interagir com 
mais de um regulador e se adequar 
a mais de um procedimento regu-
latório, reduzindo sua capacidade 
de explorar potenciais ganhos de 
escala. Perdem assim os consumi-
dores e as empresas. Além disso, 
a fragmentação regulatória reduz 
o poder de fiscalização e enforce-

Regulação no amanhecer  
da reforma

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI

Pedro Engel
Pesquisador do FGV CERI

(CESBs), que atendem a cerca de 
70% dos municípios; contudo, de 
modo geral, essas empresas reve-
lam grandes ineficiências e inca-
pacidade de atender aos objetivos 
de política. À semelhança do que 
aconteceu em telecomunicações e 
eletricidade, é preciso atrair capi-
tais privados para complementar 
investimentos e gerar pressões por 
melhoria de performance. 

A atração de capitais privados 
depende de um ambiente de negó-
cios caracterizado por segurança ju-
rídica e adequada governança regu-
latória. Para alcançar esse objetivo, 
a nova lei atribui à Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) a competência 
de supervisor regulatório. Cabe a 
esta estabelecer normas de refe-
rência (diretrizes) para determinar 
tarifas e padrões de qualidade dos 
serviços. A regulação das indústrias 
de rede tem entre outros objetivos o 
papel de evitar preços e tarifas ele-
vados (abuso de poder de mercado 
quando há restrição de entrada no 
mercado, o que é o caso) e degra-
dação de qualidade dos serviços de-
correntes do exercício do poder de 
monopólio, característica comum 
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ment das agências. Muitas vezes 
as agências infranacionais sofrem 
pressão de interesses locais e outras 
limitações de recursos. Seu funcio-
namento resta prejudicado.  

A lei dispõe que os contratos de 
saneamento deverão conter metas 
de universalização que garantam 
o atendimento de 99% da popu-
lação com água potável e 90% da 
população com coleta e tratamento 
de esgotos até 2033. Na situação 
em que os contratos existentes não 
estejam adequados a estas metas, 
o titular deverá buscar alterna-
tivas para atingir as metas como 
uma prestação direta da parcela 
remanescente, uma licitação com-
plementar ou ainda aditamento de 
contrato com eventual reequilíbrio 
econômico-financeiro, desde que 
em comum acordo entre as partes. 
Ficou estabelecido que os contra-
tos existentes devem conter, sob 
pena de nulidade, cláusulas essen-
ciais, além de metas para expansão 
dos serviços, redução de perdas na 
distribuição de água, metodologia 
de cálculo para indenização relati-
va aos bens reversíveis não amor-
tizados em caso de extinção do 
contrato e repartição de risco entre 
as partes, incluindo os referentes a 
caso fortuito, força maior, fato do 
príncipe e álea econômica extraor-
dinária. Essa determinação é muito 
bem-vinda, pois na análise de mais 
de 1.000 contratos de programa 
entre as CESBs e municípios por 
elas atendidos, na Região Sudeste, 
verifica-se que mais de 55% dos 
contratos carecem de metas defini-
das (FGV CERI, 2020). 

A lei determina ainda que o cum-
primento das metas de universali-
zação, não intermitência do abas-

tecimento, de redução de perdas e 
de melhoria dos processos de tra-
tamento deverá ser verificado anu-
almente pela agência reguladora, 
observando-se um intervalo dos úl-
timos cinco anos, nos quais as me-
tas deverão ter sido cumpridas em 
pelo menos três.

Revisitando o dilema 
regulação 
O regulador infranacional enfrenta 
uma série de restrições para garan-
tir o cumprimento das metas esta-
belecidas pelo poder concedente. 
A primeira delas é a dificuldade 
de aferir custos uma vez que esta 
é uma informação privada da em-
presa. Esse é o cerne das modernas 
(agora já nem tanto) teorias de re-
gulação econômica, que investigam 
as consequências dessa assimetria 
de informação entre regulador e 
firma regulada para eficiência alo-
cativa. Se o desejo é oferecer um 
determinado nível de serviço ao 
menor custo para o consumidor, 

é necessária a informação do cus-
to de provisão. Como a operadora 
não atua em mercado competitivo, 
é difícil obter (extrair) informa-
ção sobre os custos que a empresa 
possui para prover a quantidade e 
qualidade desejável do serviço. Em 
economia, essa dificuldade é co-
nhecida como custo informacional, 
que decorre naturalmente de am-
bientes de informação assimétrica 
como o da relação entre regulador 
e regulado.

Na prática, o desafio do regu-
lador é diferente do que enfrenta 
um administrador: a tarefa do pri-
meiro deve induzir a companhia a 
prestar adequadamente serviços, 
de acordo com o que estaria esta-
belecido nos contratos e/ou na re-
gulação. E em um contexto em que 
sabe menos do que a firma. Sobre 
essa perspectiva, o papel do regu-
lador é garantir o atingimento das 
metas regulatórias ao menor custo 
(informacional) possível. Um dos 
instrumentos disponíveis é o pro-
cedimento licitatório (leilão) que 
busca extrair informações privadas 
de custo através de uma disputa 
pelo mercado. Entre os leilões mais 
comuns se encontram o de menor 
tarifa e o de maior outorga. A dife-
rença se dá pelo compartilhamen-
to dos ganhos de eficiência que no 
primeiro caso é apropriado pelos 
consumidores e no segundo pelo 
poder concedente.

Apesar da existência de uma es-
trutura já incumbida da regulação 
no saneamento, há muito trabalho 
a fazer. Uma vez enfrentada a ques-
tão dos vetos que estão pendentes de 
apreciação no Congresso, o próximo 
passo é regulamentar a lei. Para essa 
etapa, estão sendo concebidos um 

O novo marco busca 

uniformizar as normas 

regulatórias que atualmente 

se veem fragmentadas 

em um ambiente em que 

atuam mais de 50 agências 

reguladoras infranacionais
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conjunto de decretos, um deles tra-
tando das normas de referência. O 
conteúdo das normas vai dizer muito 
sobre o alcance da atuação da ANA 
como supervisor regulatório. 

Uma dicotomia tem sido trazi-
da à pauta na hora de definir esse 
espaço: o modelo regulatório atu-
al poderia ser classificado como 
contratual ou discricionário, em 
referência à existência ou não de 
um processo licitatório prévio. 
Ibáñez (2003)2 descreve as princi-
pais vantagens e desvantagens do 
que seria uma regulação por con-
trato de concessão e do que seria 
uma regulação discricionária. A 
regulação por contrato seria mais 
clara e específica, fazendo uso de 
competição pelo mercado para de-
terminar custos. Por outro lado, a 
discricionária seria mais flexível a 
mudanças e a trazer respostas para 
circunstâncias imprevistas. 

Entre as dificuldades de uma re-
gulação por contrato, destaca-se a 
incompletude contratual inerente 
a contratos de longo prazo em que 
a necessidade das partes é incerta 
e complexa. Nesses casos, restaria 
conviver com um contrato insatisfa-
tório ou com o risco de oportunismo 
em uma renegociação – de ambas as 
partes. Já a regulação discricionária 
enfrenta a dificuldade de inferir cus-
tos e o risco de pressões externas, 
conhecido como captura.

Na prática, essa dicotomia é li-
mitada pela incapacidade do pro-
cesso licitatório de prover todos os 
elementos necessários para a ade-
quada provisão dos serviços por 
todo o período de vigência contra-
tual. Em muitos casos a regulação 
tem natureza híbrida. A incomple-
tude contratual, caracterizada pela 

impossibilidade de determinação 
de todas as contingências futuras, 
deixa muitas decisões e transações 
entre as partes ocorrerem após a 
assinatura do contrato. Neste ce-
nário, é fundamental que a agência 
reguladora seja dotada de boa go-
vernança de forma a reduzir riscos 
e custos das necessárias decisões a 
serem tomadas ao longo do tempo 
do contrato. 

Os desafios da ANA
No exercício de sua competência 
de supervisão regulatória, a ANA 
terá papel fundamental para ga-
rantir o sucesso da recém-aprovada 
reforma. Como responsável pelas 
normas/diretrizes, deverá estabele-
cer padrões, e critérios para deter-
minação de variáveis como preços/
tarifas, qualidade, metas de univer-
salização e compromissos de inves-
timentos, princípios a serem aplica-
dos na contabilidade regulatória, 
para determinação de matrizes de 
alocação de riscos subjacentes aos 

contratos, entre outras variáveis a 
serem seguidas pelos reguladores 
infranacionais. Como as regras não 
são obrigatórias, a capacidade de 
enforcement será ditada pela neces-
sidade do operador local em con-
trair financiamento público para 
a execução dos investimentos. E 
a verificação de seu cumprimento 
depende de modo fundamental do 
acesso a dados confiáveis – o pri-
meiro desafio. Ainda assim, uma 
abordagem gradual na implementa-
ção e capaz de incentivar o engaja-
mento das partes – empresas regula-
das e usuários, realista, baseada em 
informações confiáveis pode trazer 
grandes avanços ao maior desafio 
em infraestrutura para o país.

O momento atual é alvissareiro. 
A adequação dos contratos cami-
nha para incluir metas claras, que 
garantam a universalização dos 
serviços, é o primeiro passo entre 
muitos necessários para que se al-
cancem as metas previstas no novo 
marco legal. Em um ambiente de 
tanta heterogeneidade contratual e 
de poucas informações confiáveis, 
a ANA, juntamente aos regulado-
res infranacionais, terá que encarar 
muitas frentes. Contar com a aju-
da da população e da academia é 
essencial para garantir que de fato 
consigamos chegar em 2033 sem o 
constrangimento de deixar grande 
parte da população carente de um 
serviço tão essencial.  

1Fonte: Associação Brasileira de Agências de Re-
gulação (Abar).

2GOMES-IBÁÑEZ, José A. Regulating infras-
tructure – monopoly, contracts, and discretion. 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 2003. 

Um dos pilares da 

reforma é a tentativa 

de uniformização ou 

mitigação do ambiente de 

negócios. Esse desafio é 

quase hercúleo diante da 

fragmentação do setor



SANEAMENTO

5 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A g o s to  2020

A falta de segurança jurídica e a 

ingerência política são tidos como 

um dos entraves do setor de sa-

neamento, aumentando o risco e 

reduzindo a atratividade de inves-

timentos. A atualização do marco 

legal, instituída pela Lei no 14.026, 

de 15 de julho de 2020, endereçou 

este problema buscando fortalecer 

a regulação por meio da atuação 

da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) como 

supervisora regulatória. O grande 

desafio da ANA agora é garantir o 

enforcement dos contratos, isto é, 

fazer com que os contratos de pres-

tação de serviços sejam cumpridos. 

Mas como fazer isso se nem sempre 

as “mudanças de regra” vêm dos 

reguladores e/ou titulares – atores 

que a ANA supervisionará?

Não raro são vistos casos de in-

gerência política e controvérsia re-

gulatória no setor de saneamento 

brasileiro. Essas situações são ob-

servadas, por exemplo, quando há 

e qualidade do serviço bem como 

relação com os consumidores – em 

outras palavras, o que deve ser re-

gulado. Já a forma refere-se à es-

trutura (jurídica e institucional) 

na qual as decisões são tomadas – 

como deve ser regulado. Incluem-se 

em governança regulatória decisões 

sobre a independência e autonomia 

do regulador, a forma como os pro-

cessos regulatórios serão dados e a 

transparência e previsibilidade da 

tomada de decisão. Há previsão 

no novo marco legal do saneamen-

to da edição de normas pela ANA 

para ambas as dimensões, como 

pode ser visto no §1 do artigo 4-a 

da Lei no 9.984/2000.

A governança regulatória tem 

papel central a fim de reduzir as 

ingerências e controvérsias regula-

tórias ao promover credibilidade, 

legitimidade e transparência ao 

processo. A Lei no 11.445/2007 

já definia que a regulação deveria 

ser desempenhada por entidade 

O desafio da ANA

Juliana Jerônimo Smiderle
Pesquisadora do FGV CERI

alteração unilateral do contrato de-

finindo descontos e/ou isenções ta-

rifárias sem reequilíbrio econômico-

financeiro de forma tempestiva. Ou, 

ainda, quando alguma decisão da 

entidade reguladora é questionada 

ou alterada por órgãos de controle 

externo ou ministérios públicos. Es-

sas interferências aumentam a im-

previsibilidade jurídica-regulatória 

do setor e, consequentemente, a per-

cepção de risco.

Para minimizar essas situações, 

a reforma do saneamento fortale-

ce a regulação por meio da ANA. 

Cabe à ANA editar “normas de re-

ferência para a regulação dos servi-

ços públicos de saneamento básico 

por seus titulares e suas entidades 

reguladoras e fiscalizadoras”.1 A 

regulação possui duas dimensões 

de igual importância: (1) conteúdo; 

e (2) forma (ou governança).2 En-

tende-se conteúdo como as regras 

para, de forma simplificada, defi-

nir as tarifas, metas de expansão 
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independente (artigo 21). A prin-

cipal motivação para isso é, justa-

mente, “despolitizar” as decisões 

regulatórias,² isto é, proteger a re-

gulação de interferências externas. 

Assim, independência e autonomia 

dos ciclos políticos são conferidas 

à condução da política pública 

de saneamento básico, que é de 

longo prazo. Mas o que significa 

entidade independente? Como al-

cançar essa independência? A Lei 

no 11.445/2007 não apresentava 

de forma consistente as diretrizes 

para responder essas perguntas. 

Já a atual reforma, como já men-

cionado, direciona para a ANA 

respondê-las. 

A independência regulatória, e 

consequente eficiência, pode ser al-

cançada observando princípios de 

governança. Brown et al. (2006)² 

definem 10 princípios-chave (figura 

1). Entre eles estão independência 

decisória determinada por lei; trans-

parência e participação pública na 

tomada de decisão; previsibilidade 

e tecnicidade das decisões; e clareza 

de funções.3 

A clareza de funções parece ser 

um princípio essencial a ser desen-

volvido no setor, visto as ingerên-

cias e interferências existentes. Este 

princípio inclui, além da definição 

clara das funções e atribuições das 

entidades reguladoras – supervi-

sionadas pela ANA, a dos diferen-

tes atores do setor. Esse princípio 

é fundamental para que não haja 

duplicação de funções, conflitos 

entre diferentes atores e confusão 

política-regulatória.

A ANA é um ator-chave nesse 

processo de fortalecimento regu-

latório, que, para além da defini-

ção, passa pela disseminação das 

funções das entidades reguladoras 

para as próprias e para os demais 

atores do setor. É imperativo que a 

ANA tenha em mente esses princí-

pios ao elaborar as normas de re-

ferência de governança regulatória. 

Além disso, como este tema não é 

uma inovação da reforma, é impor-

tante verificar as experiências exi-

tosas nesse quesito, ou seja, como 

as agências que já regulam os ser-

viços de saneamento cumprem com 

o requisito de independência e se 

protegem das interferências, sejam 

elas políticas ou de outras entida-

des que atuam no setor. 

1Artigo 4-a da Lei no 9.984/2000, incluído pela 
Lei no 14.036/2020.

2Brown, A.; Stern, J.; Tenenbaum, B.; Gencer, 
D. Handbook for evaluating infrastructure regu-
latory systems. Washington, D.C: World Bank, 
2006. Disponível em: <https://openknowled-
ge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7
030/364990Handbook101OFFICIAL0USE0ONL
Y1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 

3Veja mais detalhes em Brown et al. (2006).

Figura 1 Princípios-chave de governança regulatória

Fonte: Adaptado de Brown et al. (2006).
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A recessão em curso por conta da 
pandemia da Covid-19 impõe gran-
des desafios, em especial ao número 
de brasileiros desempregados e à ex-
pectativa de impacto significativo de 
um PIB negativo de aproximadamen-
te 9%, segundo o FMI. O país que já 
vinha em dificuldade econômica nos 
últimos cinco anos precisará mais do 
que nunca de investimentos, geração 
de renda e emprego de forma urgente. 
E o setor de óleo e gás (O&G) pode 
contribuir com esta questão. Entre as 
muitas oportunidades existentes, que 
perpassam por toda a cadeia petro-
lífera, do poço ao poste, elencam-se 
aquelas advindas dos desinvestimen-
tos da Petrobras nos campos de petró-
leo e estruturas de produção onshore 
e offshore nos últimos quatro anos.

Não é novidade que a Petrobras 
vem realizando um grande ajuste no 
seu portfólio desde 2015, quando a 
dívida bruta da estatal ultrapassou 
os US$ 130 bilhões. Diante das difi-
culdades para manter investimentos, 
pagar as parcelas de juros e amortizar 
a dívida, muitos ativos foram coloca-
dos à venda. Sem fazer juízo de valor 
a respeito da estratégia adotada pela 
empresa, o foco no pré-sal parece ób-

e gás da estatal tem crescido. Mesmo 
em meio aos desinvestimentos, a pro-
dução da Petrobras cresceu 5,4% em 
2019 quando comparada ao ano ante-
rior e segue em crescimento em 2020 
quando no primeiro trimestre do ano 
se registrou aumento de 14,6% na 
produção total em relação ao mesmo 
período de 2019, segundo consta no 
relatório de produção e venda publi-
cado pela própria empresa.

Adicionalmente, este movimento 
da estatal trouxe ao mercado uma 
série de ativos que já se traduzem 
em novos investimentos e que pode-
rão ser potencialmente maiores nos 
próximos anos. A maioria dos ati-
vos vendidos ou colocados à venda 
teriam pouca chance de crescer nas 
mãos da estatal, não por incapacida-
de técnica da empresa, mas por di-
ficuldade financeira para lidar com 
um portfólio tão amplo somado ao 
pré-sal que consome bilhões de dóla-
res em recursos para ser explorado. 

O resultado observado até agora 
tem sido um efeito multiplicador. Ao 
mesmo tempo em que a estatal reduz 
sua dívida e aumenta sua capacidade 
de novos investimentos, os ativos ven-
didos também recebem novos apor-

O poder socioeconômico 
multiplicador dos desinvestimentos 

da Petrobras

Fernanda Delgado

Professora e coordenadora de pesquisa  

da  FGV Energia

Marcelo Gauto

Químico industrial, especialista  

em petróleo e gás

vio e evidente, à medida que tem sido 
o ativo que traz maior retorno à com-
panhia. Uma olhada rápida no de-
monstrativo financeiro anual da em-
presa comprova isso: o lifting cost do 
pré-sal, com afretamento, é um terço 
do observado em campos terrestres, 
um quarto daquele em águas rasas e 
metade do realizado em águas pro-
fundas e ultraprofundas do pós-sal, 
por exemplo, conforme apresentado 
na quadro 1. Vale destacar que inves-
timentos e desinvestimentos, entrada 
e saída de países e negócios, assim 
como a constante revisão de portfólio 
fazem parte do dia a dia de qualquer 
empresa de petróleo e não estão rela-
cionados com aspectos de segurança 
energética do país. Isso seria até uma 
outra discussão.

Neste esforço, que inclui outras me-
didas de contenção, refinanciamento e 
rolagem da dívida, a Petrobras fechou 
2019 com uma dívida bruta que cor-
respondeu praticamente à metade da-
quela evidenciada no pico da crise pela 
qual a empresa passou (sem os efeitos 
da norma IFRS 16). Como esperado, 
a estratégia adotada vem reduzindo 
efetivamente o endividamento da em-
presa. Além disso, a produção de óleo 
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nanciar a construção de dois navios 
FPSOs, com capacidade de 180.000 
boe/d cada um, ou seja, permite à es-
tatal investir em novos projetos que 
podem dobrar a produção da qual a 
empresa se desfez.

Extensão da vida 
Com o passar dos anos, com a de-
pleção dos reservatórios de óleo e 
gás, os campos vão produzindo cada 

tes. Dados consolidados de janeiro de 
2019 a junho de 2020 demonstram 
que a empresa vendeu 10 polos ou 
campos de produção, a um valor total 
que se aproxima dos US$ 4 bilhões, 
cuja produção estimada de óleo e gás 
somada foi de 175.000 barris de óleo 
equivalente por dia (boe/d) em 2019, 
conforme apresentado no quadro 2. 
Para fins de comparação, tal valor 
arrecadado pela estatal (parte dele 
a receber ainda) é suficiente para fi-

vez menos, requerendo a perfura-
ção de novos poços produtores e de 
técnicas avançadas de recuperação 
secundária e terciária para reduzir 
a taxa de decaimento ou a queda 
observada. Os custos de produção 
vão aumentando, até que se chega 
em um ponto de inviabilidade eco-
nômica. Muitos campos maduros e 
marginais da Petrobras estão próxi-
mos desta condição hoje, mas eles 
podem ser ainda atrativos quando 

Variação (%)

R$ milhões 4T19 3T19 4T18 2019 2018
4T19/
3T19

4T19/
4T18

2019/
2018

Receita de vendas 57.076 49.806 50.775 199.429 191.546 14,6 12,4 4,1

Lucro bruto 28.771 22.828 24.838 91.735 85.947 26,0 15,8 6,7

Despesas operacionais (7.329) (5.050) (11.659) (16.700) (19.463) (45,1) 37,1 14,2

Lucro (prejuizo) operacional 21.442 17.778 13.179 75.035 66.484 20,6 62,7 12,9

Lucro (prejuizo) - acionistas Petrobras 14.158 11.820 8.734 49.905 44.196 19,8 62,1 12,9

EBITDA ajustado do segmento 36.310 32.142 25.754 125.450 103.206 13,0 41,0 21,6

Margem do EBITDA do segmento 64 65 51 63 54 (1,4) 25,4 16,7

Brent médio (US$/bbl) 63,25 61,94 67,76 64,30 71,04 2,1 (6,7) (9,5)

Preço de venda – Brasil          

Petróleo (US$/bbl) 63,00 58,10 66,71 61,25 66,66 8,4 (5,6) (8,1)

Lifting cost – Brasil (US$/boe)*         

Sem participação governamental 8,22 9,67 10,24 9,62 10,90 (15,0) (19,8) (11,7)

Terra 17,50 18,19 19,79 18,89 20,02 (3,8) (11,5) (5,7)

Sem afretamento 17,50 18,19 19,79 18,89 20,02 (3,8) (11,5) (5,7)

Águas rasas 27,94 30,56 26,20 30,27 25,69 (8,6) 6,6 17,8

Sem afretamento 25,65 28,58 24,61 28,22 24,07 (10,2) 4,2 17,2

Pré-sal profundo e ultraprofundo 11,18 14,21 11,61 12,53 12,59 (21,3) (3,7) (0,5)

Sem afretamento 9,59 12,48 10,25 10,77 11,20 (23,2) (6,4) (3,8)

Pré-sal 5,02 5,03 6,29 5,61 6,53 (0,3) (20,2) (14,0)

Sem afretamento 3,20 3,07 3,57 3,52 3,66 4,4 (10,4) (3,9)

Com participação governamental 18,94 19,50 23,77 20,95 24,39 (2,9) (20,3) (14,1)

Participações governamentais – Brasil 10.071 9.120 9.970 41.949 39.794 10,4 1,0 5,4

Royalties 4.980 4.661 4.658 18.458 17.923 6,8 6,9 3,0

Participação especial 5.044 4.410 5.264 23.299 21.685 14,4 (4,2) 7,4

Retenção de área 47 49 48 192 186 (4,1) (2,1) 3,2

Quadro 1 Resultados da Petrobras em 2019, em destaque o lifting cost do pré-sal

*Afretamento de plataformas. Fonte: Petrobras, 2019.
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operados por outras empresas, mais 
enxutas, com menor custo de capi-
tal e focadas especificamente nesse 
tipo de operação. 

Volta-se a frisar que não se trata 
de incapacidade técnica da Petrobras 
para lidar com tais campos, muitos 
dos quais a empresa inegavelmente 
tem prolongado o tempo de produ-
ção. A questão é de portfólio e estru-
tura de custos, maiores no caso da 
estatal se comparado aos produtores 
independentes existentes no país. 
Assim, a venda dos campos onsho-
re e de alguns campos maduros do 
offshore evita que haja o descomis-
sionamento precoce das estruturas 
de produção, prolongando a vida 
útil desses ativos, bem como contri-
buindo para a geração de emprego, 
renda e reverberação de atividade 
econômica local.

O campo de Pampo (Rio de Ja-
neiro), por exemplo, produtor desde 
a década de 1980, quando chegou a 
produzir 80.000 barris/dia de petró-
leo no seu pico, segundo dados da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), 
encerrou 2019 com produção mé-
dia próxima de 6.500 barris/dia. 
Este era um campo fadado à parada 
de produção e descomissionamen-
to pela Petrobras em pouco tempo. 
A Trident Energy, que adquiriu os 
polos Pampo e Enchova, conseguiu 
a prorrogação da concessão destes 
dois polos junto à ANP para pelo 
menos mais 22 anos, com extensão 
dos contratos dos campos envolvi-
dos para 2042 a 2048. Ganhou a 
estatal com a venda do ativo, bem 
como ganhou o Brasil com a exten-
são da vida útil e da produção dos 
campos envolvidos na transação.

Outro exemplo positivo é o polo 
Riacho da Forquilha (Rio Grande do 
Norte), que engloba 34 concessões 
de campos maduros onshore em pro-
dução há mais de 40 anos, adquirido 
pela PetroReconcavo por meio da sua 
subsidiária Potiguar E&P no final de 
2019. Em webinar realizado pela 
FGV Energia em maio, o CEO da Pe-

troReconcavo, Marcelo Magalhães, 
afirmou que “nos primeiros 100 dias 
de operação do polo Riacho da For-
quilha, chegamos a ter um acréscimo 
de 30% de operação de produção 
básica que herdamos da Petrobras”, 
o que significa maior arrecadação de 
royalties para os municípios envol-
vidos, proporcionalmente (PetroRe-
concavo, FGV Energia, 2020). 

A PetroReconcavo opera poços 
marginais, cuja produção média é de 
12 a 15 barris por poço, que só são 
possíveis com uma estrutura de cus-
tos muito enxuta, além de expertise 
para lidar com campos maduros com 
produtividade muito baixa. A verti-
calização das atividades, com serviços 
de perfuração de poços e manutenção 
de equipamentos próprios são alguns 
dos trunfos da empresa neste sentido. 
A expectativa é de que nos próximos 
cinco anos o polo Riacho da Forqui-
lha receba investimentos de US$ 150 
milhões para dobrar a produção de 
óleo na região. A reboque disso virão 
oportunidades de emprego e renda, 

Ativo vendido
Produção estimada 

em 2019 
Comprador Valor

Polo Pampo e Enchova (RJ) 25.500 boe/d Trident Energy (jul/2019) US$ 1 bilhão

Polo Pargo (RJ) 9.000 boe/d Perenco  (out/2019) US$ 398 milhões

Polo Riacho da Forquilha (RN) 5.800 boe/d Potiguar E&P (dez/2019) US$ 295 milhões

Polo Macau (RN) 5.800 boe/d 3R Petroleum (mai/2020) R$ 676,8 milhões

70% Campo de Maromba (RJ) - BW Offshore (set/2019) US$ 90 milhões

50% Tartaruga Verde (RJ)
50% Módulo III Espadarte (RJ) 

100.000 boe/d Petronas (dez/2019) US$ 1,293 bilhão 

Baúna (SP) 20.000 boe/d Karoon (jul/2019) US$ 665 milhões

Polo Lagoa Parda (ES) 650 boe/d Imetame (out/2019) US$ 9,37 milhões

30% Campo de Frade (RJ) 6.000 boe/d (30%) Petrorio (nov/2019) US$ 100 milhões

Polo Tucano  Sul (BA)
29 mil m3/d gás

(1.700 boe/d)
Eagle E&P (mar/2020) US$ 3,0 milhões

TOTAL (aproximado): 175.000 boe/d - US$ 4 bilhões

Quadro 2 Desinvestimentos Petrobras E&P 2019/2020

Fonte: Elaboração própria.
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conteúdo local e possibilidades de de-
senvolvimento tecnológico.

Na mesma linha, a Perenco, que 
assumiu o controle do polo Pargo 
no início de 2020, que inclui os cam-
pos de Pargo, Carapebas e Vermelho 
(Rio de Janeiro), manteve produção 
média de 3.500 bpd de óleo nos pri-
meiros cinco meses deste ano. Em 
2019, a produção média da área 
tinha sido de 2.350 bpd, segundo 
dados da ANP, houve então um in-
cremento de 67% na produção até o 
momento. Existe ainda a expectativa 
de que pelo menos 50 poços sejam 
reativados neste campo e que sua 
concessão seja prolongada em mais 
20 anos no mínimo (EPBR, 2020). 

Ainda, a australiana Karoon afir-
mou que manterá os investimentos 
para ampliar a produção de Baúna 
(São Paulo) de 20 para 30 mil boe/d 
nos próximos anos, mesmo diante da 
atual crise. A Petrorio tem conseguido 
manter a produção de Frade (Rio de 
Janeiro) estável, reduzindo o declínio 
do campo, com a reabertura/estimula-
ção de poços e redução do BSW (teor 
de água e sedimentos). No longo pra-
zo, a empresa pretende estender a con-
cessão do campo até 2041, perfurar 
mais sete poços, quatro produtores e 
três injetores, a um Capex de US$ 70 
milhões por poço em investimentos. 
Novamente, são oportunidades de 
revitalização da produção de campos 
maduros, com geração de recursos e 
reverberação de atividade econômica 
que o país necessita (Petrorio, 2020).

Geração de emprego e renda
Para além do aspecto dos valores 
envolvidos na compra e venda dos 
ativos da Petrobras, há a geração 
de emprego e renda a eles asso-

ciada. É importante ressaltar que 
nesse processo, e inclusive no atual 
momento pandêmico, a Petrobras 
não tem realizado demissões dos 
empregados lotados nos ativos à 
venda, eles estão sendo realocados 
internamente. A redução do qua-
dro da empresa tem ocorrido por 
conta das aposentadorias, assim 
como pelos planos de incentivo à 
demissão voluntária (PIDV) em 
curso. Isso significa que, para cada 
ativo vendido, são gerados novos 
empregos, assumidos pelas novas 
operadoras desses ativos. Há, des-
sa forma, a geração de novos e efe-
tivos postos de trabalho. 

Há também geração de empre-
gos pelo aumento da produção, es-
pecialmente no ambiente terrestre. 
Segundo dados da Federação das In-
dústrias do Estado da Bahia (FIEB), 
no onshore baiano, um aumento de 
produção de 40 mil barris/dia teria 
geração de 1.063 empregos diretos, 
9.924 empregos indiretos e 38.870 
pelo efeito renda. Ainda segundo a 
FIEB, “a geração de emprego pelo 

efeito-renda [...] refere-se ao em-
prego decorrente da renda gerada 
pelo aumento do consumo, impul-
sionado pelo aumento dos salários, 
impostos, lucros etc., gerados no 
processo produtivo de exploração 
do petróleo. Nesse caso, os impac-
tos são dissipados para além do 
território local, espalhando-se pela 
economia da Bahia e do Brasil (im-
pacto maior nas atividades de co-
mércio e serviços)”.

A Associação Brasileira dos Pro-
dutores Independentes de Petróleo 
(ABPIP), estima que os produtores 
independentes gerem atualmente 
35.100 empregos (diretos, indire-
tos e de efeito renda) no onshore 
do Brasil, para uma produção total 
de 7.000 barris por dia de óleo. Se 
a atual produção dos independentes 
triplicar, o que não é muito difícil, 
dadas as novas aquisições de campos 
maduros produtores da Petrobras, 
estamos falando de mais de 100.000 
novos empregos.

Ainda sobre a potencialidade 
da geração de empregos, há uma 
métrica do BNDES de que a cada 
R$ 10 milhões investidos no setor 
são gerados 46 empregos diretos e 
100 indiretos, e um grande número  
de afetos.  

O que vem por aí
Até junho de 2020, os teasers da Pe-
trobras haviam divulgado pelo menos 
25 ativos de E&P ainda não vendidos 
(quadro 3), totalizando uma produ-
ção estimada de 250.000 boe/d, sen-
do 55% óleo e 45% gás, volume sig-
nificativamente maior do que aquele 
já vendido pela empresa (quadro 2). 
Espera-se que mais alguns bilhões de 
dólares entrem no caixa da estatal 

A crise vai exigir que 

o país não desperdice 

oportunidades, em todos 

os setores. A contribuição 

do segmento de O&G 

pode ser relevante na 

recuperação econômica
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entrada de recursos no caixa da •	
empresa, o que possibilita a re-
dução da sua dívida e novos in-
vestimentos no pré-sal;
aumento da produção e investi-•	
mentos nos campos maduros e 
marginais do país, trazendo be-

nefícios na geração de royalties, 
empregos diretos, indiretos, ren-
da, além de tornar o ambiente 
de negócios no Brasil em O&G 
mais dinâmico e plural.

A crise vai exigir que o país não 
desperdice oportunidades, em todos 
os setores. A contribuição do segmen-
to de O&G pode ser relevante na re-
cuperação econômica. O cenário que 
se vislumbra para o próximo quinquê-
nio, de preços menores para petróleo e 
gás, é um desafio neste contexto, mas 
pode forçar a Petrobras a vender mais 
ativos, impulsionando o efeito gerador 
de emprego e renda já comentado.

Por fim, a análise feita neste breve 
artigo foi exclusiva sobre os ativos 
de E&P da Petrobras, vendidos ou 
em processo de venda. Poder-se-ia 
ainda extrapolar que o mesmo efei-
to multiplicador de receita, renda 
e emprego, em diferentes graus ou 
proporção, será observado nos de-
sinvestimentos da empresa no mid e 
downstream. Seria necessário, contu-
do, uma avaliação mais detalhada a 
respeito, já que os demais segmentos 
têm nuances de mercado diferentes 
das do E&P, o que leva a reverbera-
ções econômicas diferentes.

O Brasil tem urgência em avançar, 
superar a crise e o desemprego. É ver-
dade que a Petrobras tem contribuído 
enormemente neste sentido nos últi-
mos anos, mas os processos ainda são 
lentos, haja visto que se tem negócios 
à venda desde 2017 que ainda não 
foram efetivados, entre outros que se 
tenta há mais de uma década. Ao país 
interessa que a Petrobras seja uma em-
presa forte economicamente e pujante 
em investimentos. Os desinvestimen-
tos são parte desta construção e pre-
cisam ser céleres. Não é uma corrida 
contra o tempo. É a favor dele.  

Teasers divulgados em 2017 Produção declarada 

Polo Merluza (SP) 5.812 boe/d

Sergipe-Alagoas (SE/AL) 5.100 boe/d

Polo RGN (RN) 5.296 boe/d

Polo Ceará (CE) 4.975 boe/d

Sergipe Terra 2 (SE) 5.682 b/d óleo e 36,9 mil m³/d gás

Polo Miranga (BA) 1.584 b/d óleo e 606 mil m³/d gás 

Polo Fazenda Belém (CE) 1.549 b/d óleo e 1,24 mil m³/d gás

Sergipe Terra 1 (SE) 128,1 b/d óleo e 6,5 mil m³/d gás

Polo Buracica (BA) 3.940 b/d óleo e 32 mil m³/d gás

Polo Sergipe Terra 3 (SE) 2.616 b/d óleo e 2,5 mil m³/d gás 

Teasers divulgados em 2018 Produção declarada 

Piranema e Piranema Sul (SE/AL) 4.254 b/d óleo e 1.573 mil m³/d gás 

Teasers divulgado em 2019 Produção declarada 

Polo Cricaré (ES) 2.766 b/d óleo e 10,3 mil m³/d gás

Polo Recôncavo (BA) 2.762 b/d óleo e 588 mil m³/d gás 

Polo Rio Ventura (BA) 1.538 b/d óleo e 43,4 mil m³/d gás 

Cluster Peroá (ES) 945 mil m³/d gás 

Polo Garoupa (RJ) 19.600 boe/d

Polo Cabiúna e Carapanaúba (AM) 81 b/d óleo e 82,2 mil m³/d gás

Bacia Sergipe-Alagoas (SE/AL) 161 b/d óleo e 25 mil m³/d gás 

Teasers divulgados em 2020 Produção declarada 

Polo Golfinho (ES)

Polo Camarupim (ES) 

15.000 b/d óleo

(1o gás 2023) 

Campo Papa-Terra (RJ) 17.300 b/d óleo

Polo Merluza (SP) 3.600 boe/d

35% do Campo Manati (BA) 8.090 b/d óleo e 1.269 mil m³/d gás

Polo Alagoas (AL) 2.348 b/d óleo e 856 mil m³/d gás

Polo Ceará (CE) 4.698 boe/d

Polo Urucu (AM) 16.520 b/d óleo e 14.281 mil m³/d gás 

Quadro 3 Ativos de produção de O&G à  
venda pela Petrobras

Fonte: elaboração própria.

nos próximos anos por meio dessas 
vendas, assim como o ingresso de 
novos players no mercado brasileiro 
atraídos por essas oportunidades.

O resultado global dos desinvesti-
mentos da Petrobras no E&P obser-
vados até agora são: 
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A queda do volume no comércio 

mundial de mercadorias varia entre 

11% e 30% em 2020 em compara-

ção com 2019, segundo a Organiza-

ção Mundial do Comércio. O Fundo 

Monetário Internacional projeta re-

cuo de 11% no volume do comércio 

de bens e serviços, para esse mesmo 

período. A queda de 30% é pouco 

provável, mas uma queda entre 11% 

e 18% está no radar das previsões 

dos especialistas da área.

No Brasil, os dados em valor do 

primeiro semestre de 2020 registra-

ram um recuo de 7,1% nas expor-

tações e de 5,2% nas importações. 

Em termos de volume, porém, os ín-

dices elaborados (Icomex) pelo FGV 

IBRE mostram uma história diferen-

te, quando se considera o efeito das 

plataformas de petróleo. Nesse caso, 

a mudança na forma de contabilizar 

essas operações afeta os resultados. 

Com as plataformas, as exportações 

aumentaram 0,1% e as importações 

1,0% em relação ao primeiro semestre 

de 2019, nesse caso o comércio exte-

complexo soja (dados do primeiro 

semestre de 2020).

Os resultados acima levam a 

que o setor agropecuário desponte 

como o principal responsável pela 

dinâmica das exportações brasilei-

ras. Na comparação entre os dois 

primeiros semestres de 2019 e 2020, 

as exportações em volume do setor 

cresceram, 24,5%, enquanto os da 

indústria extrativa e de transforma-

ção registraram queda de 1,7% e de 

7,7%, respectivamente. 

O melhor desempenho do setor 

de agropecuária, em especial quan-

do comparado com a indústria de 

transformação, já tornou-se uma 

característica quase “estrutural” do 

comércio exterior brasileiro. Os grá-

ficos 1 e 2 mostram a evolução da 

média móvel semestral do índice de 

volume das commodities, das não 

commodities e dos setores de ativi-

dade. Desde 2009/2010, a trajetória 

das exportações de commodities e 

do setor agropecuário distancia-se 

das não commodities e da indústria 

Os motores de crescimento das 
exportações brasileiras1

Lia Baker Valls Pereira

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

rior teria tido uma contribuição nega-

tiva para o PIB do país. No entanto, 

quando são excluídas as plataformas, 

as exportações aumentam em 1,3% e 

as importações recuam em 3,2%, uma 

contribuição positiva para o PIB. Esse 

último resultado condiz mais com o 

ciclo recessivo do país e com o aumen-

to das  exportações das commodities, 

em especial da agropecuária.

As exportações de commodities 

explicaram 70% das vendas externas 

brasileiras no primeiro semestre de 

2020. O volume das commodities re-

gistrou um aumento de 13,4% entre 

os dois primeiros semestres dos anos 

de 2019 e 2020, enquanto a venda de 

não commodities recuou 19,8%, nes-

se mesmo período em 2020. 

Chamamos atenção para o com-

portamento das commodities, prin-

cipalmente associado às vendas do 

complexo de soja e de outros itens 

do setor agrícola. Esses produtos 

explicaram cerca de 65% do to-

tal das commodities exportadas, 

sendo que 56% são produtos do 
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Agropecuária Extrativa Transformação

de transformação, respectivamente. 

Enquanto os dois primeiros mostram 

tendência de alta, as vendas externas 

de não commodities e de produtos 

da indústria de transformação mos-

tram piora de desempenho em rela-

ção ao período pré 2008. Esse resul-

tado indica que a competitividade da 

indústria de transformação requer 

medidas e reformas que contribuam 

positivamente para o aumento da 

sua produtividade. 

O dinamismo das commodities está 

associado à demanda da China, que se 

tornou nosso principal parceiro. Em 

Gráfico 1 Média móvel semestral do índice do volume exportado de  
commodities e não commodities

Fonte: Base Icomex. Elaboração: FGV IBRE.

Gráfico 2 Média móvel semestral do índice de volume exportado  
por atividade econômica 
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2009, a participação da China era de 

10,8%, em 2019 de 28,5% e no pri-

meiro semestre de 2020 foi de 33,8%. 

Ressalta-se que a China ultrapassou a 

participação da União Europeia, des-

de 2016 (gráfico 3). Observa-se que, 

como mostra o gráfico 4, a China é 

o único país junto com o restante da 

Ásia que registrou aumento em volu-

me das exportações brasileiras. 

Não há novidades nessas descri-

ções. No entanto, reforçam a mensa-

gem principal que é o caráter estrutural 

que adquiriu a presença da China e das 

commodities nas exportações brasilei-

ras. Num momento de crescente ten-

são entre a China e os Estados Unidos, 

o “realismo pragmático” se impõe. 

Diversificar a pauta em termos 

de mercados e produtos é uma meta 

desejável, mas depende de mudanças 

também de caráter estrutural nos fa-

tores que determinam a competitivi-

dade da oferta brasileira no mercado 

internacional. Voltamos para a agen-

da da produtividade. 

1Texto extraído, em parte, do Boletim de Comér-
cio Exterior (Icomex) no portal do IBRE. www.
portalibre.fgv.br

Fonte: Secex/Ministério da Economia. Elaboração: FGV IBRE.

Gráfico 3 Participação (%) dos mercados nas exportações brasileiras 
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Gráfico 4 Variação (%)  no volume das exportações por mercados de destino
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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

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

Jun. 125,540 214,051 224,392 197,310 168,694 143,902 196,411 208,605 174,645

*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

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

Jun. 1.218,715 742,992 1.889,165 687,150

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

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

Jun. 248,848 201,424 235,446 202,822 502,408 284,157

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

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

Jun. 775,822 785,221 864,292 879,957 790,331 792,429 802,295

*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

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

Jun. 125,074 186,794 216,003 172,056 220,357 211,258

*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

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

Jun. 174,703 95,716 192,567 149,366 146,678 189,795

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

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

Jun. 594,046 567,050 564,500 625,407 757,402 1.019,777 1.107,063 419,052 251,576

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

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

Jun. 117,901 221,939 56,718 298,831 475,618 541,921 - 387,848
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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

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

Jun. 775,228 930,092 1.132,107 775,054 447,467 587,063 535,707 537,044 971,024

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

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

Jun. 397,097 86,299 355,563 719,874 470,662 598,287 714,164 527,733 120,261

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

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

Jun. 678,291 1.055,987 411,815 1.097,575 504,910 527,774 391,303 - 446,512

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

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

Jun. 327,519 836,243 227,872 209,504 206,100 347,487 610,463
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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

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

Jun. 661,318 587,297 829,959 297,567 777,873 737,463 759,396 545,719 120,554

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

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

Jun. 550,266 535,352 687,839 201,182 627,417 788,752 455,838 690,637 109,195

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

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

Jun. 302,755 294,259 316,703 318,635 304,223

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

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

Jun. 871,837 615,210 1.220,210 727,910 575,289 926,038

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

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

Jun. 764,396 756,326 767,607 765,405 1.065,994 564,609

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

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

Jun. 849,007 701,839 1.019,337 860,621 606,122 1.202,195 826,923 546,160 1.236,283 765,535 619,272 952,566

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

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

Jun. 790,331 1.048,476 605,258 783,321 801,995 790,420 790,331

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

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

Jun. 435,676 308,762 531,214 184,426 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

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

Jun. 790,331 605,258 483,432 529,683 577,503 451,170 498,389 451,945 464,235 416,708

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

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

Jun. 419,877 189,774 346,899 445,140 402,146 469,221 155,157 161,211
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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

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

Jun. 559,640 679,066 815,457 493,672 1.148,101 473,052 539,983

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

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

Jun. 321,289 355,750 313,598 240,003 317,268 309,735 272,785 309,802 619,965
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 31/07/2020.
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Índices Gerais de Preços – base: ago. 94 = 100

Período

Índice Geral de Preços

Disponibilidade Interna (IGP-DI)

Índice Geral de Preços

do Mercado (IGP-M)

Índice de Preços ao Produtor Amplo

Estágios de Processamento (IPA-EP-DI)

Índice Nacional do Custo da

Construção (INCC-DI)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

Índices1

Variação (%)

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

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

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

Jun. 785,221 1,60 4,54 7,84 792,429 1,56 4,39 7,31 879,957 2,22 6,40 10,56 790,331 0,34 1,74 3,68
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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

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

Jun. 594,046 0,36 0,55 2,22 420,631 821,124 1050,879 5.469,41 0,30 0,36 2,35 5.325,46 0,26 0,10 2,13



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

X I I  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A g o s to  2020

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

 77,9 77,6 78,4 79,1 66,1

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

Jun. 528,134 0,39 0,34 2,62 - 512,84 547,03
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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).

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 4,67 102,30 100,80

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 98,20

2018        

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

Fev. 3,77 2,90 77,30 88,80 -2,77 2,42 88,00 96,50

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,20 -2,75 1,45 96,50 100,70

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,00

Maio 1,98 2,94 84,40 79,90 -1,76 0,43 104,10 102,50

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,20 -1,46 -0,09 102,50 102,60

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

Ago. 2,33 3,02 98,20 89,10 -0,94 -0,48 104,20 100,50

Set. 1,76 2,57 90,70 86,90 -0,99 -0,75 100,90 99,40

Out. 1,65 2,15 95,80 87,40 -0,64 -0,74 106,70 102,20

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 0,14 103,10 103,60

Fev. 0,06 0,44 79,10 87,60 -3,58 -0,11 79,80 87,50

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

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

Maio -0,38 0,06 91,00 86,90 -12,11 -4,15 86,70 85,60

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,40 -12,55 -5,39 87,50 87,70

Jul. -1,52 -1,26 93,50 86,20 -11,97 -6,24 96,30 92,70

Ago. -1,60 -1,59 96,20 87,20 -10,64 -6,40 102,30 98,80

Set. -1,27 -1,27 91,80 87,50 -9,76 -6,52 98,10 96,70

Out. -1,00 -1,23 97,00 88,40 -9,50 -7,36 98,90 94,40

Nov. -1,06 -1,27 88,00 87,00 -9,49 -8,27 92,40 92,10

Dez. -1,09 -1,09 76,90 86,10 -9,72 -9,72 93,90 90,60

2020        

Jan. -0,87 -1,00 79,90 87,20 -14,84 -11,08 87,80 88,20

Fev. -0,56 -1,18 78,90 87,80 -8,20 -10,45 80,10 87,80

Mar. -1,66 -0,99 77,90 79,70 -5,78 -9,52 83,20 86,20

Abr. -8,27 -2,87 60,60 64,70 -2,41 -7,23 80,80 85,70

Maio -11,25 -5,37 71,10 69,20 -3,09 -6,27 81,70 80,90
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base Fixa Com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

Mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo Semi 

e Não Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa Com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa Sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

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

2004 8,59 – 87,24 86,94 96,91 84,80 131,88 89,10 68,66 85,22 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,46 95,29 84,39 130,28 90,10 73,38 87,36 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,66 97,98 85,63 130,77 91,70 78,71 89,32 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,89 104,59 101,26 132,81 94,37 82,72 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

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

2009 -7,03 – 92,84 92,73 89,00 79,55 119,74 94,06 88,72 92,96 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,88 105,93 124,81 94,84 99,07 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,49 105,92 105,10 95,35 98,62 98,50 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,81 99,93 100,26 99,90 100,01 99,80 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,13 104,11 100,24 106,63 98,11 99,41 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,65 92,73 98,17 93,58 108,98 99,46 98,37 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,90 83,88 79,46 102,53 94,50 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,38 79,58 74,14 75,66 94,19 91,53 100,11 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

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

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

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,40 87,90 77,10 81,00 91,20 94,40 106,10 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 91,00 93,30 80,10 83,50 88,00 95,10 110,60 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 87,90 88,00 82,10 81,50 86,80 96,00 108,60 68,40 83,40 73,40 86,20

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

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,70 86,90 80,80 79,10 86,80 90,90 106,90 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,20 86,80 77,50 77,40 91,70 94,60 107,30 79,30 85,90 86,10 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,50 83,10 73,70 76,10 94,90 78,00 94,00 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,40 79,90 77,60 95,80 103,00 111,20 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,50 86,00 81,00 80,10 98,00 105,20 112,50 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,80 85,10 82,90 79,00 90,90 95,00 113,90 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 86,00 90,50 75,20 79,30 89,30 86,10 111,30 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 85,90 88,00 79,70 79,60 89,30 93,00 110,90 88,00 94,10 91,40 104,30

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

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,10 88,60 77,50 73,80 88,80 92,40 107,40 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,60 85,80 74,90 77,30 87,60 97,10 104,60 63,40 82,70 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 86,60 86,00 76,90 77,10 91,00 98,20 104,90 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,10 85,70 77,90 75,00 89,00 98,30 105,40 73,40 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,60 87,00 85,30 79,30 88,30 100,90 106,20 79,40 81,10 86,90 89,60

Maio 1,37 0,66 91,50 86,70 87,60 84,40 78,60 91,80 96,10 107,90 86,20 90,20 90,80 95,30

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,00 85,90 76,90 77,00 91,50 98,10 99,70 76,60 87,30 73,40 89,70

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,60 85,20 82,30 76,40 92,00 94,20 102,50 84,10 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,20 84,40 79,50 77,70 95,30 91,10 104,70 85,40 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,90 83,80 79,20 79,50 94,60 95,50 103,60 79,70 91,50 84,90 99,30

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,10 81,30 80,20 78,50 92,60 97,30 106,00 86,00 94,30 98,00 108,20

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

Dez. 0,19 0,19 74,80 85,80 78,90 71,40 79,90 98,20 98,90 104,60 59,30 77,70 63,30 85,20

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 87,40 83,50 79,10 79,70 100,30 97,70 106,70 65,90 81,50 71,80 83,90

Fev. 0,57 0,17 78,70 87,00 84,20 79,60 81,00 98,70 98,00 109,20 71,70 79,00 76,80 81,90

Mar. -1,05 0,26 77,30 78,30 81,50 72,20 63,30 98,20 79,60 108,20 70,10 79,70 68,90 79,40

Abr. -9,03 -2,24 58,00 60,30 57,80 50,00 39,20 80,20 49,40 107,00 38,20 66,90 13,10 67,00

Maio -12,31 -5,23 69,70 67,60 63,30 54,50 43,20 93,20 81,80 100,10 52,30 77,00 27,50 76,90
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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

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 14.504 16.176 -1.672 -11.767 -5.120 -2.657 -6.766 118 59 -12.128 -420

Fev. 73,34 58,15 15.593 13.256 2.337 -4.395 -567 -2.417 -3.904 76 34 -3.014 1.347

Mar. 80,18 63,15 18.375 14.516 3.859 -11 1.564 -1.787 -1.645 70 31 -1.053 -1.073

Abr. 83,45 65,94 17.670 11.607 6.063 3.183 4.560 -1.214 -1.544 168 26 4.149 940

Maio 89,97 68,71 17.665 13.393 4.272 1.020 2.176 -1.743 -1.298 142 22 983 -60

Jun. 80,61 62,22 17.912 10.449 7.463 2.235 5.527 -1.371 -3.452 160 18 2.420 167



CONJUNTURA ESTATÍSTICA
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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           

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

Maio 12,9 49,5 56,8 2.460 2.309 1.597 930 3.722 6.014 1.769 206.623
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