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Carta do IBRE
6 A nova agenda do país: não é possível  

voltar ao pré-pandemia

Diante de tantas fragilidades e 

urgências trazidas pela Covid-19, 

respostas são aguardadas dos 

Executivo e Legislativo. Começa 

a tomar corpo junto à classe 

política a criação de um programa 

de transferência de renda que 

alcançaria todos os vulneráveis e que viria em substituição, ou 

adição, à boa parte dos benefícios assistenciais que são hoje 

concedidos. O conceito a ser definido já existe: Renda Brasil. 

Por outro lado, é vital que haja um sistema institucional que 

dê aos agentes econômicos a percepção de que a solvência 

fiscal não está em risco. Há a percepção de que a EC95, 

emenda do teto dos gastos, tem cumprido esse papel.

Ponto de Vista
10 Bolsonaro mantém o contrato  

social da redemocratização

O governo Bolsonaro enfrenta uma difícil situação. É claro 

que a elevação recente da popularidade do governo está 

associada ao auxílio emergencial (AE). Por outro lado, 

não é possível manter o AE. O custo mensal de R$ 50 

bilhões representa R$ 600 bilhões por ano ou 8,5% do 

PIB. Há, portanto, um complexo jogo de cena da política. 

Tanto o Executivo quanto o Legislativo sabem que 

necessariamente o gasto público cairá muito em 2021.

Entrevista
12 “O que pensávamos em câmara lenta sobre 

mudança climática, a Covid-19 ilustra como  

um filme acelerado”

Entre as lições que a parada súbita ocasionada pela pandemia 

de Covid-19 pode deixar para o mundo, o economista Luiz 

Awazu tem a sua escolhida: um aumento da conscientização 

dos impactos relacionados às mudanças climáticas, e a busca 

por um processo de recuperação econômica mais sustentável. 

Coautor do conceito de “cisne verde”, que trata dos riscos 

de desencadeamento de uma crise financeira sistêmica 

provocada por eventos relacionados ao efeito estufa, o vice-

diretor do BIS fala à Conjuntura Econômica sobre a relação da 

crise sanitária com os impactos ambientais, a necessidade de 

uma maior coordenação entre os diversos atores sociais para 

a consolidação de uma economia de baixo carbono, e o papel 

dos bancos centrais nesse processo.

Capa |Atividade econômica
34 Fase de testes

Dia 1o de setembro, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) apresentou a 

fotografia oficial do pior trimestre 

da economia brasileira sob a 

pandemia de Covid-19, e o pior 

segundo trimestre já registrado 

nas séries históricas, iniciadas em 1980. Exposta no mural 

das economias globais, a imagem não é das mais feias. 

A queda de 9,7% em comparação ao trimestre anterior 

está em linha com o desempenho dos Estados Unidos, da 

Alemanha e da média dos países da OCDE, e melhor do 

que Espanha, França, e as principais economias da América 

Latina. Tampouco a estimativa de que, se confirmada, a 

retração de -5,4% em 2020 estimada pelo FGV IBRE seria 

a maior em 120 anos, será exclusividade entre os diversos 

recordes esperados em diversos países. A parte da história 

que torna o Brasil diferente dos demais é sua condição 

mais frágil para a retomada.

Macroeconomia
42 O ogro filantrópico

Em artigo publicado no mês de julho na Americas Quarterly, 

o cientista político chileno Patricio Navia, professor adjunto 

do Centro de Estudos para América Latina e Caribe da 

Universidade de Nova York, desenha o pós-pandemia na 

América Latina como uma nova era de Estados com forte 

participação na economia. Levando em conta as gordas 

políticas fiscais e monetárias lideradas por países de outros 

continentes desde o estouro da Covid-19, a exclusividade do 

diagnóstico parece injusta, já que ainda é difícil prever como 

e quando esses governos descontinuarão suas medidas.



4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  S e te m b r o  2020

Fundador
Richard Lewinsohn

Editor-Chefe
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Editor-Executivo
Claudio Roberto Gomes Conceição

Editora
Solange Monteiro

Editoria de arte: Marcelo Nascimento Utrine
Capa e projeto gráfico: Marcelo Nascimento Utrine
Ilustração da capa: Istockphoto
Revisão: Mariflor Rocha
Impressão: Edigráfica

Colaboram nesta edição: Fernando de Holanda Barbosa, José Roberto R. Afonso, 
Leonardo Ribeiro, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira, Marcello Averbug e 
Samuel Pessôa

Secretaria e apoio administrativo
Jacqueline Howard
Rua Barão de Itambi, 60 – 8o andar
Botafogo – CEP 22231-000 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3799-6840 – Fax: (21) 3799-6855
conjunturaredacao@fgv.br

Conjuntura Econômica é uma revista mensal editada pelo Instituto Brasileiro de 
Economia, da Fundação Getulio Vargas, desde novembro de 1947. 

As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getulio 
Vargas, nas quais constem a sua identificação como tais, em artigos e entrevistas 
publicados nos meios de comunicação em geral, representam exclusivamente as 
opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da FGV.

A reprodução total ou parcial do conteúdo da revista somente será permitida com 
autorização expressa dos editores.

Assinaturas e renovações
conjunturaeconomica@fgv.br 
Rio de Janeiro: (21) 3799-6844
Outros estados: 08000-25-7788 ligação gratuita 

Circulação
Bernardo Nunes Chefer
Tel.: (21) 3799-6848 – Fax: (21) 3799-6855

Distribuição
DINAP - Distribuidora Nacional de Publicacoes – LTDA
Av. Doutor Kenkiti Shimomoto, 1678
Osasco – SP – CEP: 06045-390

Publicidade
(21) 3799-6840/41

ISSN 0010-5945Conjuntura Econômica. – Vol. 1, n. 1 (nov. 1947)
-.- Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1947-v. il.; 28cm. Mensal.
Órgão oficial de: Instituto Brasileiro de Economia. Diretores: Nov. 1947-mar. 1952, Richard Lewinsohn; 
Maio 1952-dez. 1968, José Garrido Torres; Jan. 1969-mar. 1974, Sebastião Marcos Vital;  Abr. 1974-mar. 
1979, Antonio Carlos Lemgruber; Abr. 1979-abr. 1994, Paulo Rabello de Castro;  Maio 1994-set 1999, 
Lauro Vieira de Faria; Out. 1999-nov. 2003, Roberto Fendt; Dez. 2003-jun. 2004, Antonio Carlos Pôrto 
Gonçalves; Jul. 2004, Luiz Guilherme Schymura de Oliveira. 
ISSN 0010-5945
1. Economia — Periódicos. 2. Brasil — Condições Econômicas — Periódicos. I. Fundação Getulio Vargas. 
II. Instituto Brasileiro de Economia.
CDD 330.5

Instituição de caráter técnico-científico, educativo e filantrópico, criada em 20 de 
dezembro de 1944, como pessoa jurídica de direito privado, tem por finalidade 
atuar no âmbito das Ciências Sociais, particularmente Economia e Administração, 
bem como contribuir para a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. 

Praia de Botafogo, 190 – CEP 22250-900 – Rio de Janeiro – RJ
Caixa Postal 62.591 – CEP 22257-970 – Tel.: (21) 3799-4747

Primeiro Presidente e Fundador
Luiz Simões Lopes

Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado), Marcos 
Cintra Cavalcanti de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Conselho Diretor
Presidente: Carlos Ivan Simonsen Leal

Vice-presidentes: Francisco Oswaldo Neves Dornelles (licenciado), Marcos 
Cintra Cavalcanti de Albuquerque, Sergio Franklin Quintella

Vogais: Armando Klabin, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Cristiano 
Buarque Franco Neto, Ernane Galvêas, José Luiz Miranda, Lindolpho de Carvalho 
Dias, Marcílio Marques Moreira, Roberto Paulo Cezar de Andrade

Suplentes: Aldo Floris, Antonio Monteiro de Castro Filho, Ary Oswaldo Mattos Filho, 
Eduardo Baptista Vianna, Gilberto Duarte Prado, Jacob Palis Júnior, José Ermírio de 
Moraes Neto, Marcelo José Basílio de Souza Marinho, Mauricio Matos Peixoto

Conselho Curador
Presidente: Carlos Alberto Lenz César Protásio

Vice-presidente: João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos & Cia.)

Vogais: Alexandre Koch Torres de Assis, Liel Miranda (Souza Cruz S/A), Antonio 
Alberto Gouvêa Vieira, Carlos Eduardo de Freitas, Cid Heraclito de Queiroz, Eduardo 
M. Krieger, Estado da Bahia, Estado do Rio de Janeiro, Estado do Rio Grande do 
Sul, José Carlos Cardoso (IRB-Brasil Resseguros S.A), Luiz  Chor, Luiz Ildefonso 
Simões Lopes, Marcelo Serfaty, Marcio João de Andrade Fortes, Miguel Pachá, 
Murilo Portugal Filho (Federação Brasileira de Bancos), Pedro Henrique Mariani 
Bittencourt, Ronaldo Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de 
Previdência Complementar e de Capitalização nos Estados do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo), Willy Otto Jordan Neto  

Suplentes: Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão, Carlos Hamilton Vasconcelos 
Araújo, General Joaquim Maia Brandão Júnior, José Carlos Schmidt Murta Ribeiro, 
Luiz Roberto Nascimento Silva, Manoel Fernando Thompson Motta Filho, Banco 
de Investimentos Crédit Suisse S.A, Olavo Monteiro de Carvalho (Monteiro Aranha 
Participações S.A), Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de 
Seguros), Ricardo Gattass, Rui Barreto, Sergio Lins Andrade 

Instituto Brasileiro de Economia
Diretoria: Luiz Guilherme Schymura de Oliveira

Vice-diretoria: Vagner Laerte Ardeo

Superintendência de Clientes Institucionais: Marcus Vinícius Pedrozo

Superintendência de Estatísticas Públicas: Aloisio Campelo Junior

Superintendência de Planejamento e Organização: Vasco Medina Coeli 

Controladoria: Regina Célia Reis de Oliveira



S e te m b r o  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  5 

Foi o pior segundo trimestre 
já registrado nas séries histó-
ricas do IBGE, iniciadas em 
1980, com o PIB caindo 9,7% 
no segundo trimestre deste ano 

no país. Apesar do tombo violento, ao olharmos no 
espelho as outras economias, o resultado não foi dos 
piores, já que a forte retração da atividade econômica 
ficou em linha com o desempenho dos Estados Uni-
dos, da Alemanha e a média dos países da OCDE. E 
caímos menos que a Espanha, França e as principais 
economias da América Latina. No entanto, diferen-
te de outras economias, nossa fragilidade é maior, já 
que entramos novamente em recessão – dois semestres 
seguidos de queda do PIB –, sem que tivéssemos nos 
recuperado da recessão anterior, encerrada há 3 anos. 
Também temos um quadro fiscal bastante dramático, 
que se agravou com a pandemia em função da libera-
ção de recursos de linhas de crédito e auxílio emergen-
cial – este com grande peso na composição dos gastos 
públicos em relação ao PIB e prorrogado até o final do 
ano –, como ilustra nossa matéria de capa. 

Com o desembarque do coronavírus no mundo, 
os governos e bancos centrais lançaram mão de vá-
rias medidas de estímulo monetário e fiscal para ten-
tar minimizar os efeitos da pandemia, especialmente 
no amparo aos mais vulneráveis, como foi o caso 
do Brasil. Na América do Sul, mesmo em governos 
considerados mais liberais, a disseminação do vírus 

levou a uma forte tentação de ampliar gastos, para 
manter os auxílios. Em certa medida, mesmo que 
justificada, a situação fiscal brasileira não permite 
que isso se mantenha por muito tempo, sob o ris-
co de piorar ainda mais o quadro fiscal, colocando 
em risco a solvência fiscal. Por aqui, a extensão do 
auxílio emergencial aumenta a popularidade do pre-
sidente, que busca a reeleição que irá ocorrer só em 
2022. Até lá, sem uma vigorosa recuperação da eco-
nomia, fica difícil se pensar em ampliar ainda mais 
esses auxílios (ver matéria na página 42).

Seguindo essa trilha, a Carta do IBRE defende que 
não é recomendável imaginar que a agenda nacional 
pós-pandemia retomará aquele momento de fevereiro 
deste ano, de política fiscal sob controle e foco concen-
trado numa pauta de produtividade e de crescimento 
de longo prazo mais. É claro que esses temas não de-
vem sair da pauta, mas o momento é outro, e o Brasil 
terá de priorizar novamente o desafio de ancorar a sol-
vência pública, sem perder de vista a situação dos mais 
vulneráveis, ao mesmo tempo em que cria as condições 
para uma retomada rápida da economia.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O Boletim Macro do FGV IBRE di-

vulgado em 20/2/2020, ou seja, há 

apenas seis meses, sugeria para 2020 

crescimento de 2,2% do PIB, tendên-

cia de queda da taxa de desemprego 

– em janeiro, ela estava em 11,2% 

– e déficit primário do governo cen-

tral de algo próximo a 1% do PIB no 

ano fechado. Diante do quadro des-

crito à época, a dívida bruta encerra-

ria 2020 abaixo de 80% do PIB.

Com a aprovação da abrangente 

reforma da Previdência em 2019, o 

país entrava em 2020 com a pers-

pectiva de que a situação fiscal per-

deria o protagonismo. Embora as 

contas públicas ainda merecessem 

atenção, o medo da insolvência já 

não assombrava tanto os analistas. 

A dívida bruta parecia ter se estabi-

lizado no patamar de 80% do PIB, 

com ligeira tendência de queda. 

Com isso, o debate poderia avançar 

para a construção de uma agenda 

mais ambiciosa para o país. Era 

hora de impulsionar a produtivida-

de e o crescimento sustentável.

Enfrentando as restrições im-

postas pela configuração brasileira 

– carga tributária bastante elevada 

para padrões internacionais e renda 

distribuída de forma extremamente 

desigual –, alguns dos principais ato-

res políticos e lideranças nacionais 

partiram na busca de caminhos para 

deslanchar a economia. Grande nú-

mero das proposições ganhou fôlego 

e começou a tramitar nas casas legis-

lativas, sendo a de maior impacto a 

reforma tributária.

De forma sucinta, esse era o pano-

rama econômico quando a Covid-19 

aterrissou no país, no fim de fevereiro.

A pandemia teve de ser combati-

da com a estratégia do isolamento 

social e das quarentenas, impondo 

um freio brutal à atividade econô-

mica, com destaque para o setor 

de serviços. A parada forçada da 

economia, com impacto imenso no 

mercado de trabalho e no caixa das 

empresas, levou o governo a for-

mular às pressas pacotes gigantes 

de apoio a famílias e negócios. Os 

destaques, no Brasil, foram o auxí-

lio emergencial, que distribui cinco 

(até agora) parcelas de benefícios 

de valor médio de mais de R$ 700 

para um público que já chegou a 

A nova agenda do país: 
não é possível voltar ao 
pré-pandemia

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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reviravolta. Agora, a turma do Bo-

letim Macro sugere que o déficit 

consolidado do setor público em 

2020 atinja 13,4% do PIB e que a 

dívida bruta do governo geral fe-

che o ano em 95,9% do PIB. Com 

isso, o risco de insolvência voltou 

ao radar, com a Covid-19 fazendo 

a política fiscal retomar o protago-

nismo da pauta econômica. 

O novo coronavírus também co-

locou em foco dezenas de milhões 

de brasileiros “invisíveis” para 

a política social, que não faziam 

parte do Cadastro Único dos pro-

gramas de transferência de renda 

do governo e nem do mercado de 

trabalho formal. Essas pessoas in-

gressaram no auxílio emergencial 

por meio do aplicativo disponibili-

zado pela Caixa. Adicionalmente, 

o público do Bolsa Família (cerca 

de 14 milhões de beneficiários) teve 

suas transferências multiplicadas 

em mais de cinco vezes. Toda essa 

65 milhões de pessoas; e o Progra-

ma Emergencial de Manutenção de 

Emprego e Renda, da MP 936, de 

redução proporcional de salário e 

jornada e suspensão temporária 

do contrato de trabalho, com os 

empregados recebendo o seguro-

desemprego (ou uma parcela dele, 

no caso da redução).

As cifras fiscais desses progra-

mas são astronômicas. O auxílio 

emergencial, por exemplo, sem 

considerar parcelas extras menores 

que estavam sendo discutidas quan-

do esta Carta foi redigida, está or-

çado em R$ 254 bilhões, cerca de 

3,6% do PIB. Essas despesas extra-

ordinárias, que não desrespeitaram 

o teto constitucional dos gastos 

pois este tem um dispositivo para 

excluir dispêndios emergenciais 

em situação de calamidade públi-

ca, estão sendo realizadas num ano 

em que, por causa da pandemia, a 

equipe do Boletim Macro, do FGV 

IBRE, projeta uma queda de 5,4% 

do PIB.

Com as empresas privadas com-

balidas – e precisando de tempo para 

se restabelecerem – e a economia 

dando fracos sinais de tração, a ação 

bem focada do Estado para impul-

sionar a retomada rápida de cresci-

mento parece inexorável.  

No entanto, há importantes res-

trições a considerar. Como não po-

dia deixar de ser, devido à atuação 

do Estado para mitigar os efeitos 

da crise sanitária, os indicadores 

de solvência pública, que no início 

do ano caminhavam para sair do 

radar das principais preocupações 

nacionais, sofreram uma radical 

No pré-pandemia, o 

medo da insolvência 

fiscal já não assombrava 

tanto os analistas. Era 

hora de impulsionar 

a produtividade e o 

crescimento sustentável

movimentação despertou o sistema 

político para o drama da pobreza 

e da desigualdade. Ficou clara a 

necessidade de respostas do poder 

público visando àqueles que estão 

à margem da sociedade, vivendo 

em condições sub-humanas. Ainda 

mais em um momento no qual não 

há postos de trabalho suficientes 

disponíveis para a população. Uma 

política mais robusta de inclusão se 

tornou improtelável. 

Diante de tantas fragilidades e 

urgências trazidas pela Covid-19, 

respostas são aguardadas dos Exe-

cutivo e Legislativo. Começa a to-

mar corpo junto à classe política a 

criação de um programa de transfe-

rência de renda que alcançaria todos 

os vulneráveis e que viria em subs-

tituição, ou adição, à boa parte dos 

benefícios assistenciais que são hoje 

concedidos. O conceito a ser defini-

do já existe: Renda Brasil.

Por outro lado, é vital que haja 

um sistema institucional que dê aos 

agentes econômicos a percepção de 

que a solvência fiscal não está em 

risco. Há a percepção que a EC95, 

emenda do teto dos gastos, tem 

cumprido esse papel. Mas o dispo-

sitivo apresenta dificuldades para 

ser respeitado. Como destacou o 

economista Bráulio Borges, pesqui-

sador associado do FGV IBRE, em 

recente artigo no Blog do IBRE, a 

não factibilidade do cumprimento 

do teto de gastos até 2026 (prazo 

para o qual está estipulado que os 

gastos das diversas áreas e pode-

res do sistema público federal não 

podem crescer em termos reais) foi 

atestada recentemente “de forma 
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o ministro se manterá firme até que 

um dispositivo seguro surja, a partir 

de uma construção política viável, 

para substituir o teto.  

Entre as soluções que vêm sen-

do aventadas, há uma engenhosa 

combinação de cuidadosos “furos” 

no teto com “furos no piso”. O 

“piso” dos gastos, no caso, expres-

são cunhada em recente artigo em 

defesa do teto de dezenas de econo-

mistas, é a rigidez do crescimento 

das despesas obrigatórias, como os 

dispêndios previdenciários e a folha 

salarial do setor público. “Furos” 

ou rebaixamento no piso poderiam 

ser, como já vem propondo a equi-

pe econômica, a desvinculação e a 

desindexação de despesas públicas, 

como o atrelamento do piso previ-

denciário ao salário-mínimo, que 

voltará a pressionar o gasto quan-

do o PIB, ao qual o mínimo vem 

sendo indexado, retomar o cresci-

mento. Já os furos no teto deve-

riam acomodar a reformulação da 

política social e alguma retomada 

do investimento público.

Não há dúvida de que existe 

uma situação fiscal crítica, até te-

merária. Aumentar gastos na atual 

conjuntura pode parecer insano. 

Na verdade, muitos argumentam 

que, para introduzir novos compro-

missos de dispêndios, é necessário, 

no mínimo, cortar alguma conta do 

orçamento para o reequilíbrio das 

despesas. Esta Carta faz coro ao 

grupo daqueles que enxergam como 

positivo o enxugamento dos gastos 

públicos, embora não seja o tema 

deste artigo esmiuçar o que deve 

ou não ser cortado do orçamento. 

Como apontado acima, trata-se de 

um embate distributivo que cami-

nhará em linha com a atuação das 

diversas forças políticas. 

Entretanto, devido ao baixo 

crescimento e à certa letargia do 

setor privado provocada pela crise 

sanitária, consideramos que as cir-

cunstâncias econômicas e políticas 

recomendam um programa de in-

vestimentos públicos com foco nos 

projetos que possuem uma taxa de 

retorno vistosa e efeito multiplica-

dor relevante. Outro critério de se-

leção é de que não tenham como ser 

concedidos ao setor privado num 

tempo razoável, levando em con-

sideração o momento crítico pelo 

qual passa a economia brasileira.

Da mesma forma, a sensibiliza-

ção da sociedade e da classe política 

para a questão social, na esteira da 

pandemia, não deve simplesmente 

desaguar no status quo anterior à 

Covid-19. A evolução institucio-

Há a percepção de que o 

teto dos gastos cumpre 

bem o papel de fiador 

da disciplina fiscal. Mas 

o dispositivo apresenta 

enormes dificuldades para 

ser respeitado

oficial”. Em resposta a um requeri-

mento de informações do senador 

José Serra, o Ministério da Econo-

mia produziu um exercício com re-

sultados preocupantes. 

Como relata Borges, “mesmo 

levando em conta os efeitos da re-

forma previdenciária aprovada no 

ano passado, o congelamento real 

do salário-mínimo até 2026 (por 

praticamente uma década), o con-

gelamento nominal das despesas 

com funcionalismo (que reduziria 

essa despesa da faixa de 4% a 4,5% 

do PIB observada nas últimas duas 

décadas para 2,9% em 2026) e, ain-

da, os efeitos do novo instrumento 

de gestão fiscal proposto pela PEC 

186 (‘Emergencial’), o atual teto so-

mente seria cumprido com a despe-

sa discricionária passando de 2,3% 

do PIB em 2019 para 1% em 2026 

(e com os investimentos/inversões 

financeiras, um subconjunto desse 

agrupamento, caindo de 0,8% para 

0,2% do PIB nesse ínterim)”. 

Esses são níveis de despesas pri-

márias e investimentos públicos que 

levariam ao shutdown de serviços 

do governo e à deterioração ace-

lerada da infraestrutura e do ativo 

fixo público.

É fundamental, portanto, criar 

um arranjo institucional que pos-

sa vir a substituir o teto de gastos 

como garantidor da solidez das 

contas públicas. Nesse contexto, 

cabe ao Ministério da Economia o 

papel de último bastião na defesa 

do teto. É evidente que, no momen-

to em que Paulo Guedes ventilar a 

possibilidade de que o teto possa 

ser furado, a regra acaba. Por isso, 
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nal leva a programas mais bem es-

truturados. O bem-sucedido Plano 

Real, por exemplo, se beneficiou 

do aprendizado de muitos progra-

mas de estabilização fracassados. 

Na verdade, o sistema de aprimora-

mento institucional não parou por 

aí. Há uma clara evolução no méto-

do de combate à inflação ao longo 

das últimas décadas. O Bolsa Famí-

lia, reconhecido internacionalmente 

como um programa de excelência, é 

sucedâneo do Fome Zero, que não 

correspondeu às suas ambições ini-

ciais. Qualquer nova iniciativa do 

governo deve, obviamente, ser pro-

jetada da melhor forma possível, 

mas inevitavelmente se trata de um 

regime de tentativas, erros e acer-

tos. Mirar apenas a perfeição leva 

ao imobilismo.

Assim, o processo pelo qual o 

Renda Brasil está sendo construí-

do, como um passo adiante do Bol-

sa Família, pode parecer confuso e 

ruidoso, mas isso não quer dizer que 

se deva abortar a iniciativa. Na ver-

dade, trata-se de dar mais um passo 

na direção de tentar sanar o pecado 

original da formação social brasilei-

ra, que é a enorme desigualdade com 

raízes na escravidão.

Não é recomendável, portan-

to, querer fazer o tempo recuar e 

imaginar que a agenda nacional 

pós-pandemia retomará aquele 

momento de fevereiro deste ano, 

de política fiscal sob controle e 

foco concentrado numa pauta de 

produtividade e de crescimento de 

longo prazo mais vigoroso. É cla-

ro que esses temas não devem sair 

da pauta, mas o momento é outro, 

e o Brasil terá de priorizar nova-

mente o desafio de ancorar a sol-

vência pública, sem perder de vista 

a situação dos mais vulneráveis, ao 

mesmo tempo em que cria as con-

dições para uma retomada rápida 

da economia. Não é uma composi-

ção fácil, mas, como vínhamos de-

fendendo neste espaço, em outras 

Cartas, a democracia brasileira já 

atingiu um grau de amadurecimen-

to que permite a construção de um 

arranjo institucional sociopolítico 

mais sofisticado, que responda aos 

anseios do país por mais cresci-

mento e justiça, sem comprometer 

o processo de saneamento das con-

tas públicas.   

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.

No pós-pandemia, a 

disciplina fiscal retoma o 

protagonismo. Os mais 

vulneráveis e a retomada 

rápida da economia 

requerem grande atenção 

da classe política 
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Em 31 de agosto, Paulo Guedes 
enviou ao Congresso o Projeto de 
Lei Orçamentária Anual (PLOA). 
A peça obedece ao teto de gastos. 
Entretanto, não estão definidos no 
PLOA nem os recursos nem o de-
senho do novo programa social, o 
Renda Brasil, que o Planalto deseja 
que substitua o auxílio emergencial, 
que vai durar só até o final do ano.

A aposta da coluna é que a tra-
mitação do PLOA será longa. Prova-
velmente se arrastará até dezembro 
de 2020. Três fatores levarão ao ar-
rasto na tramitação do PL.

Primeiro, vários senadores e 
deputados têm interesses na elei-
ção municipal. A eleição deste ano 
ajuda a construção de uma base de 
prefeitos para a disputa pelo esta-
do em 2022. Assim, é difícil votar 
temas difíceis antes do processo 
eleitoral de 2020.

Segundo, o orçamento de 2021 
é condicional à dinâmica da epide-
mia e seus possíveis desdobramentos 
no ano que vem. Antes do final de 
2020, não saberemos a situação da 
epidemia no Brasil no próximo ano.

Finalmente, a própria reação 
dos mercados é elemento impor-
tante do processo de desenho do 
orçamento. Esse fato ficou claro 
na manhã de quinta-feira, 20 de 
agosto, após o Senado, na noite 
anterior, ter derrubado o veto do 
presidente. A derrubada do veto 
permitiria que aumentos de salários 
aos servidores públicos pudessem 
ser concedidos no orçamento de 
2021. O mercado financeiro abriu 
na quinta-feira muito preocupado 
e o câmbio bateu R$ 6 por dólar 
americano. A Câmara se mexeu e o 
veto foi mantido por ampla maio-
ria em rápida votação. Como Tony 
Volpon escreveu,1 o pragmatismo 
de coação funcionou.

De fato, no episódio do Senado 
parece ter havido erro da lideran-
ça do governo que calculou vitória 
fácil, quando, de fato, não tinha o 
plenário a seu favor. Evidentemente, 
o tema é matéria ligada de forma di-
reta ao orçamento de 2021. Não faz 
sentido votar um veto dessa natureza 
antes que a tramitação no Congresso 
do PLOA 2020 esteja mais avança-

da. O líder do governo não poderia 
ter deixado que o presidente do Se-
nado pautasse o tema.

O governo Bolsonaro enfrenta uma 
difícil situação. É claro que a elevação 
recente da popularidade do governo 
está associada ao auxílio emergencial 
(AE). Por outro lado, não é possí-
vel manter o AE. O custo mensal de  
R$ 50 bilhões representa R$ 600 bi-
lhões por ano ou 8,5% do PIB.

Há, portanto, um complexo 
jogo de cena da política. Tanto o 

Bolsonaro mantém 
contrato social da 
redemocratização

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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Executivo quanto o Legislativo sa-
bem que necessariamente o gasto 
público cairá muito em 2021. Não 
importa se a emenda constitucio-
nal que estabeleceu um teto para 
o crescimento do gasto primário 
da União – o gasto que exclui pa-
gamentos de juros da dívida pú-
blica – será alterada, revogada ou 
não. Se a carga tributária será ou 
não elevada. Nada impedirá que o 
gasto público se reduza muito em 
2021. O jogo da política é proces-
sar essa queda do gasto de forma 
a machucar o menos possível a 
popularidade. Esse é o objetivo de 
Bolsonaro. Por sua vez o Congres-
so deseja que o custo da queda do 
gasto público seja absorvido pelo 
presidente. Muito provavelmente 
o Congresso está aborrecido com o 
fato de o presidente ter ficado com 
os louros do auxílio emergencial 
mais robusto de R$ 600 por mês (a 
proposta original do Executivo era 
de R$ 200).

O presidente sabe que a iniciati-
va de reduzir o AE terá que ser sua. 
Ele inclusive já deu declarações nes-
sa direção.

O movimento de Bolsonaro é ten-
tar encontrar um programa, eviden-
temente bem mais barato, mas que 
seja visto pela população como uma 
saída justa do AE. Um substituto do 
AE para tempos livres de pandemia.

A saída que o ministro Paulo 
Guedes encontrou foi rearranjar 
verbas no interior do próprio orça-
mento da assistência social. Há pro-
gramas que atendem às rendas mais 
baixas, mas ainda acima da linha da 
pobreza, que podem ser realocados 
para o AE como uma versão turbi-
nada do programa Bolsa Família. 
Por exemplo, o abono salarial e o 

seguro-defeso. Porém, como disse o 
presidente “não podemos tirar do 
pobre para dar ao paupérrimo”.

A outra solução é aumentar o gas-
to. É o que temos feito nos últimos 
25 anos. Será necessário aprovar 
um projeto de emenda constitucio-
nal (PEC) tornando o Renda Brasil 
(RB) um programa social extrateto. 
O programa Bolsa Família custa 
0,5% do PIB. Assim, se Bolsonaro 
criar um novo programa social para 
tempos livres de pandemia de 1,5% 

do PIB, por exemplo, deixará a sua 
marca na área social.

No entanto, um projeto desse tipo 
sem contrapartidas levará à fortíssi-
ma reação dos mercados. Já tem ha-
vido sinais de algum repasse cambial 
para a inflação dos preços ao produ-
tor. Se o Congresso Nacional elevar 
o gasto público em 1-1,5 p.p. do 
PIB, furando o teto e sem nenhuma 
contrapartida, haverá nova rodada 
de desvalorização do câmbio. Com a 

desancoragem das expectativas que 
naturalmente ocorrerá, a inflação 
possivelmente iniciará um movimen-
to de alta. Lembra o início de 2013 
e sua inflação do tomate: o início do 
fim de Dilma Rousseff. Difícil Bolso-
naro correr esse risco há dois anos 
da eleição. Muito tempo.

É difícil saber como essa história 
acabará. A política trabalhará muito 
neste segundo semestre. Tem algo de 
belo neste momento. A política fun-
ciona e procura saídas. Parece que a 
construção demandará a manuten-
ção do equilíbrio fiscal. O tal prag-
matismo de coação.

Minha bola de cristal aponta 
para uma nova rodada de elevação 
da carga tributária, ficando a dúvida 
sobre qual será a sua natureza. Será 
de forma difusa – uma CPMF e/ou 
Cide na gasolina – ou será gravando 
um grupo específico da sociedade? 
Até o final do ano saberemos.

Neste espaço, na coluna Ponto de 
Vista, de agosto do ano passado, notei 
que não estava claro que a eleição de 
Bolsonaro representava uma alteração 
no contrato social da redemocratiza-
ção, que era o desejo de construir no 
Brasil uma versão tropicalizada do 
Estado de bem-estar europeu conti-
nental. Os fatos indicam que o eleitor 
não alterou sua preferência. A delega-
ção do atual presidente não envolve 
reduzir o gasto social. De fato, ele irá 
aumentar – Bolsonaro dá mostras de 
gostar do papel de novo pai dos po-
bres. Afinal, que político não gosta? 

1Ver de Tony Volpon, Pragmatismo sob coação: 
petismo e economia em um mundo de crises. 
Editora Atlas book, 2019. Disponível em: <https://
www.amazon.com.br/Pragmatismo-Sob-
Coa%C3%A7%C3%A3o-Petismo-Economia/
dp/8550807974>.

É bastante provável que  

a tramitação do Projeto  

de Lei Orçamentária  

Anual (PLOA) será  

longa. Provavelmente  

se arrastará até  

dezembro de 2020
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Conjuntura Econômica — No início 

do ano, o BIS lançou o livro e o con-

ceito do green swan, ou cisne verde, 

quando a crise sanitária ainda estava 

em seu início. O impacto da Covid-19 

mudou alguma coisa nessa análise?

Escrevemos o livro The green swan 
 (https://www.bis.org/publ/othp31.
htm) como uma tentativa de analisar 
riscos sistêmicos globais ligados a mu-
danças climáticas para a estabilidade 
financeira. É o que os economistas 
chamam de externalidades negativas. 
E concluímos que muitos desses riscos 
geram acúmulo de perdas no sistema 
financeiro, com efeito multiplicador 
por seu efeito em cascata. Eventos 
que têm sido observados com mais 
frequência, como tufões, maremotos, 
são evidências de que as mudanças cli-
máticas têm potencialmente um efeito 

Entre as lições que a parada súbita ocasionada pela pandemia de Covid-19 

pode deixar para o mundo, o economista Luiz Awazu tem a sua escolhida: um 

aumento da conscientização dos impactos relacionados às mudanças climáti-

cas, e a busca por um processo de recuperação econômica mais sustentável. 

Coautor do conceito de “cisne verde”, que trata dos riscos de desencadeamento 

de uma crise financeira sistêmica provocada por eventos relacionados ao efeito 

estufa, o vice-diretor do BIS fala à Conjuntura Econômica sobre a relação da crise 

sanitária com os impactos ambientais, a necessidade de uma maior coordena-

ção entre os diversos atores sociais para a consolidação de uma economia de 

baixo carbono, e o papel dos bancos centrais nesse processo. “Com os desas-

tres ambientais e a Covid-19, fica claro que a maneira como nos comportamos 

como consumidores e produtores não está levando em conta ou pagando o 

seu verdadeiro custo social”, afirma.

Luiz Awazu Pereira da Silva
Vice-diretor geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS)

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“O que pensávamos 
em câmara lenta 

sobre mudança 
climática, a Covid-19 

ilustra como um  
filme acelerado”



ENTREVISTA LUIZ AWAZU PEREIRA DA SILVA

S e te m b r o  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  13 

as nossas ações corretamente e ter um 
sistema de seguros adequado para esse 
tipo de evento. 

O conceito de cisne verde, diferente-
mente do cisne negro de Nassim Taleb 
– no qual nos inspiramos, que descreve 
um evento raro que não se pode prever 
e só é observado depois que acontece –, 
é uma ocorrência altamente provável 
ou quase certa, precisamente pelo que 
estamos fazendo, com um enorme im-
pacto sobre o meio ambiente e in fine 
sobre a espécie humana. Achávamos 
que a mudança climática era algo que 

ia acontecer muito lentamente, não 
iria afetar a nossa geração, mas com a 
Covid-19 experimentamos um choque 
de realidade de que as coisas podem se 
acelerar, e isso vem exatamente desses 
fenômenos que nossos modelos não 
capturam adequadamente. No caso da 
pandemia, sabemos que o crescimento 
do número de contaminados é expo-
nencial, não é linear. Então, mudança 
climática e pandemia ilustram uma 

destruidor sobre as nossas socieda-
des, e podem causar crises financeiras 
gravíssimas. Nessa época, ainda não 
estávamos pensando na pandemia 
de Covid-19, mas ela também é um 
evento ilustrativo do conceito de cisne 
verde. Como escrevemos em um docu-
mento posterior, hoje vários cientistas 
mostram que, quando você provoca 
alterações no meio ambiente, isso tem 
um impacto sobre a biodiversidade 
e, quando você começa a reduzi-la, 
diminui barreiras biológicas naturais, 
gerando riscos maiores de pandemias 
como a de Covid-19. Isso ocorre, cla-
ro, além das próprias condições que o 
modo de viver globalizado cria, nos-
so modo de produzir e consumir em 
escala global, aumentando a proba-
bilidade de que algum tipo de epide-
mia local vire um evento catastrófico 
global. De certa forma, o que estáva-
mos pensando em câmara lenta sobre 
mudança climática, a Covid-19 ilustra 
como um filme acelerado.  

Do ponto de vista de banqueiro 
central, de autoridade monetária, isso 
é algo que tem que entrar na lista de 
preocupações pelo seu impacto sobre 
a estabilidade financeira. E achamos 
que esses riscos climáticos não estão 
sendo precificados corretamente, um 
pouco à imagem dos riscos dos produ-
tos “tóxicos” nos balanços dos ban-
cos na crise financeira de 2008, que 
também não estavam sendo correta-
mente precificados. É uma espécie de 
miopia benevolente em nossa maneira 
de funcionar. Diante disso, nossa men-
sagem, com os desastres ambientais e 
a Covid-19, é que as consequências 
do que fazemos, a maneira como nos 
comportamos como consumidores e 
produtores, não está levando em con-
ta ou pagando o seu verdadeiro custo 
social. Ou seja, precisamos precificar 

nova realidade para a qual precisamos 
estar muito atentos por causa de suas 
consequências dramáticas.

Como ilustrar esse grau de vulne-

rabilidade financeira a que esta-

mos expostos?

No livro, mostramos o quanto o custo 
da destruição provocada por eventos 
climáticos extremos excede os valo-
res que são cobertos por seguros. Em 
2017, por exemplo, quando as perdas 
com esses eventos chegaram a um ter-
ço de trilhão de dólares (somente o 
furacão Harvey, na região do Texas, 
Estados Unidos, gerou prejuízos esti-
mados em US$ 306 bilhões), a fatia 
que estava assegurada era de cerca 
de um quinto desse valor. Do ponto 
de vista financeiro, vem se revelando 
que muitas companhias de seguro não 
têm o capital necessário para cobrir a 
totalidade desses custos, e o ressegu-
ro é quase impossível, pelos mesmos 
motivos. Mais grave ainda, há luga-
res, as chamadas red zones, em que 
não existe mais preço para esse tipo 
de seguro. E elas não estão só nas re-
giões mais pobres. Se não formos ca-
pazes de evitar um crescimento acima 
de 1,5 grau Celsius nas temperaturas 
médias verificadas no período pré-in-
dustrial, isso vai acarretar alagamento 
de áreas que hoje são prime real state 
no mundo, como Amsterdã, Miami, 
Manhattan. E sabemos que vai tornar 
zonas imensas completamente inabi-
táveis, causando migrações maciças 
de milhões de pessoas.

De que forma os bancos centrais en-

tram no fortalecimento do combate 

às mudanças climáticas, levando em 

conta o complexo desafio que têm 

Os riscos climáticos não 

estão sendo precificados 

corretamente, um pouco 

à imagem dos produtos 

“tóxicos” nos balanços  

dos bancos na crise  

financeira de 2008
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hoje, de colaborar para a reacelera-

ção da economia?

Há algum tempo os BCs já estão 
envolvidos em questões climáticas. 
Como supervisores, reguladores, eles 
sabem que essas mudanças trazem 
riscos sistêmicos. Por isso, por exem-
plo, foi criada a rede para dar maior 
sustentabilidade ao sistema financeiro, 
a Network for Greening the Financial 
System (NGFS), em 2017. Hoje ela 
conta com 69 membros, incluindo o 
Brasil, confirmando a importância da 
agenda de sustentabilidade para a au-
toridade monetária, e o BIS faz parte 
do seu secretariado. A ideia central é 
que o fato dessas mudanças climáticas 
terem um efeito sobre a estabilidade 
financeira, sistêmica, seja nacional ou 
global, faz parte do mandato dos BCs. 
Então é natural se interessarem pelos 
riscos relacionados às mudanças cli-
máticas sobre a estabilidade financei-
ra, ou seja, sobre o sistema de bancos, 
mas também de seguradoras, fundos 
de pensão etc. Agora, obviamente exis-
te também uma consciência de que os 
bancos centrais não vão poder salvar 
o mundo sozinhos na questão da mu-
dança climática. Então, vemos o papel 
das autoridades monetárias como de 
facilitadoras, de coordenadoras de vá-
rias ações que devem ser endereçadas 
conjuntamente. Por exemplo, coorde-
nando-se junto aos órgãos regulado-
res sobre que tipo de regulamentação 
prudencial pode levar mais em conta 
a questão do risco para a estabilida-
de financeira de certos portfólios. Por 
exemplo, no BIS e no Fórum para a 
Estabilidade Financeira Global (Finan-
cial Stability Board – FSB), nos preo-
cupamos em examinar a resiliência, 
a qualidade do portfólio do sistema 
financeiro. A força-tarefa criada pede 
inclusive atenção para que cada insti-

tuição financeira seja capaz de medir 
a sua exposição a riscos climáticos. 
No Banco Central do Brasil, na época 
em que eu era diretor de normas, na 
gestão de Alexandre Tombini, propu-
semos uma série de elementos regula-
tórios apontando à necessidade de se 
formular uma política de responsabi-
lidade ambiental para cada instituição 
financeira. E isso foi feito inclusive em 
colaboração com a Febraban, foi um 
ato coordenado com o setor privado. 

A ideia de qualquer BC resolver 
esse tipo de problema sozinho é uma 

ilusão. Tem que haver colaboração e 
coordenação com uma série de ges-
tores de política econômica, como o 
regulador, com governos e tesouros 
nacionais, bancos de desenvolvimen-
to etc. Por exemplo, na promoção de 
políticas habitacionais mais preserva-
doras de energia, ou na maneira como 
se relaciona com o sistema de supervi-
são de risco no seu sistema de seguro, 
políticas de mapeamento, saber exata-

mente onde se pode construir ou não. 
Mas tudo tem que ser feito com bom 
senso. Não de forma extremada, mas 
cooperando com reguladores locais, 
com as organizações representativas 
setoriais e, obviamente, com represen-
tantes da sociedade civil e do setor pri-
vado. Além de sempre aprender com a 
experiência internacional. Outra coisa 
que está se desenvolvendo muito no 
mundo de hoje, uma área em que os 
BCs podem ajudar, mas onde o setor 
privado financeiro tem cumprido um 
papel importante, é o financiamento 
verde. São instrumentos de dívida ver-
de como os green bonds, por exemplo, 
que são classificados assim por contri-
buir para financiar projetos sustentá-
veis. Existe então uma espécie de leque 
de instrumentos que precisam ser acio-
nados conjuntamente para avançar. 

A ideia do livro, onde usamos a 
metáfora do cisne verde para prevenir 
mudanças climaticas, mas que tam-
bém se aplica a outros tipos de pro-
blemas globais como a pandemia, é a 
necessidade de se criar coordenação, 
colaboração, incentivos corretos que, 
de forma moderada, mas determina-
da, gerem consenso. E mesmo que em 
algumas situações possa faltar a ação 
de um ou outro ator institucional, a 
própria sociedade hoje está se cons-
cientizando dos perigos da mudança 
climática e agindo. Existe um grau de 
consciência bem maior, e é isso que é 
preciso aproveitar. 

Esse desafio da mudança climática 
também implica uma maior coorde-
nação em nível global, pois o tipo de 
problema que a mudança climática 
cria é muito complexo para se achar 
que a coordenação de atores nacio-
nais poderá resolver isoladamente o 
problema. Como eu dizia, a Covid-19 
foi uma versão acelerada desse tipo 

Talvez seja preciso usar a 

dramaticidade dessa crise 

sanitária para tentar fazer 

com que o processo de 

recuperação econômica 

da Covid-19 seja o mais 

sustentável possível
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A pandemia exacerbou algumas ten-
dências que já existiam. Ela colocou 
em dúvida uma série de coisas que 
concebíamos como extremamente 
eficientes. Como redes globais de pro-
dução, cadeias de valor globais, que, 
graças a um baixo custo logístico, 
criou uma dinâmica considerada ex-
tremamente eficiente por quase pres-
cindir, por exemplo, de estoques, mas 
que ao mesmo tempo demandaram 
muito mais transporte de carga e mo-
vimentação de pessoas. Não se tinha 
noção da vulnerabilidade desse tipo 

de cadeia, até ela ser interrompida. 
De certa forma, tinha-se uma falsa im-
pressão da resiliência de nosso sistema 
de produção e consumo global, con-
fortado pela má precificação dos seus 
riscos. Minha sensação é de que o que 
ocorreu com a pandemia está mudan-
do o planejamento de muitas grandes 
empresas do setor privado. Algumas 
atividades começam a incorporar 
uma nova relação de custo-benefício 

de problema. Por um lado, mostrou 
um efeito extremamente negativo, de 
quão destruidor pode ser um fenôme-
no global dessa amplitude. Por outro, 
indicou também que, quando você 
para a atividade poluidora, você tem 
uma mudança. As imagens de satélite 
que se tinha da poluição na Europa, 
China, Estados Unidos antes e duran-
te a paralisação causada pela pande-
mia foram uma ilustração disso. Uma 
consequência absolutamente invo-
luntária, uma parada súbita global 
– algo que ninguém deseja da forma 
como a Covid-19 proporcionou –, 
mas que mostrou que, se resolvermos 
pagar um pouco desse preço, desse 
seguro para melhorar nossa quali-
dade de vida global, os resultados 
chegam. Mas, insisto: para ser ende-
reçado, tem que contar com a coor-
denação entre vários atores. Tem que 
haver um programa de ação coletiva 
clássica, que as pessoas que estudam 
teoria de jogos conhecem bem. Esse 
tipo de proposta é o que colocamos 
no livro. E podemos usar um mal 
para um bem. Talvez seja preciso usar 
a dramaticidade dessa crise sanitária 
para tentar fazer com que o processo 
de recuperação econômica da Covid 
seja o mais sustentável possível, que 
tenha também uma dimensão de re-
dução da pegada de carbono como 
está sendo proposto pela Europa no 
seu European Green Deal.

Mas a pandemia também gerou 

uma maior tendência ao protecio-

nismo global. Somando-se ao viés 

extremista que já vinha sendo ado-

tado por alguns governos, isso não 

pode dificultar a adesão a esse ca-

minho de recuperação ambiental-

mente sustentável?

de uma cadeia global produtiva, pre-
cificando esse risco de uma maneira 
diferente. Independentemente de se te-
rem políticas nacionais mais ou menos 
protecionistas, do ponto de vista pu-
ramente comercial, tenho a impressão 
de que essa nova reflexão logística-
estratégica está acontecendo. 

Disse há pouco que um problema 
global não pode se resolver com solu-
ções nacionais. É preciso uma resposta 
através de fóruns globais para se ter 
harmonização de políticas. As solu-
ções que conhecemos para a redução 
de emissão de gases do efeito estufa 
têm um componente local via taxação 
do carbono ou direitos de emissão, 
mas tem que haver um plano coor-
denado globalmente. Tem que haver 
uma COP (conferência das partes), 
uma convenção internacional. Ter um 
preço do carbono harmonizado. Exis-
tir uma coordenação com taxação, 
impostos, que em geral são determi-
nados pelos tesouros nacionais. Esses 
elementos de diálogo e coordenação 
estão acontecendo, talvez não com 
a intensidade ideal que gostaríamos. 
Mas existem vários elementos que 
estão parceladamente contribuindo 
para a agenda climática. Além disso, 
estamos percebendo que esses even-
tos que chamamos de cisnes verdes 
têm um efeito negativo redistributivo 
enorme, porque afetam desproporcio-
nalmente países mais pobres e, dentro 
dos países, os segmentos mais pobres 
da sociedade. São fenômenos comple-
xos, pois exigem políticas de transição 
da sociedade, da forma de produzir, 
de consumir, para um maior grau de 
segurança com a redução da pegada 
de carbono. Mas é provável que os 
custos aumentem no curto prazo, pois 
precisam de tecnologias novas, mais 
investimentos, mais coordenação, 

A pandemia está mudando 

o planejamento de muitas 

empresas. Atividades 

começam a incorporar 

uma nova relação de custo-

benefício de uma cadeia 

global produtiva
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maior diálogo entre vários segmentos 
e instituições em cada sociedade. 

Apesar de ser um grande desafio, 
temos exemplos muito positivos de 
coordenação e prevenção, pagando-
se um seguro coletivo. No final de 
2004, quando houve o tsunami que 
deixou cerca de 230 mil mortos e 
bilhões em danos entre 14 países à 
beira do Oceano Índico, na Ásia, 
não havia nenhum sistema de alerta 
e cooperação entre esses países. Hoje 
existe. Criou-se um sistema de alerta 
geral que custou algumas centenas de 
milhões, compartilhados entre 28 pa-
íses, com custo operacional em torno 
de US$ 90 milhões ao ano. Esse é um 
exemplo que reforça nossa defesa de 
que a prevenção tem que ser interna-
lizada nos custos de operação. É me-
lhor pagar um pequeno custo agora 
do que ter de pagar uma contração de 
PIB de 10%, 15% quando um evento 
catastrófico acontece. Dei o exemplo 
do tsunami, mas pensando na Covid-
19, poderia se tratar de uma task for-
ce internacional ligada, por exemplo, 
à Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Isso existe no continente afri-
cano, em episódios virais. Mas dife-
rentemente desse exemplo em que se 
verifica uma letalidade elevada com 
baixa velocidade de transmissão, ou 
de gripes comuns, altamente trans-
missíveis, mas com baixa letalidade, 
hoje vivemos o pior desses dois casos. 
O que deve nos levar, como socieda-
des avançadas, como seres humanos 
globais, a tirar uma lição e começar 
a dialogar melhor, cooperar melhor, 
construir sistemas de prevenção. Isso 
tem custo. Como dizem os economis-
tas, there’s no free lunch. Mas está 
ficando cada vez mais claro que é me-
lhor prevenir hoje do que se defrontar 
com uma catástrofe mais tarde. 

Desde o protocolo de Kyoto, no final 

dos anos 1990, buscam-se formas 

de compensação de riscos climáti-

cos. Mas esse desenvolvimento se 

concentrou muito mais na Europa, 

e sua sustentabilidade se mostrou 

vulnerável a choques – como a cri-

se de 2008 e o anúncio do Brexit, e 

mesmo a decisão dos países euro-

peus de frear a aceitação de crédi-

tos de projetos de MDL (mecanis-

mos de desenvolvimento limpo) 

de países em desenvolvimento, em 

2013. O que se pode aprender des-

se histórico para se consolidar uma 

economia de baixo carbono?

Temos um acordo sobre a necessi-
dade de se reprecificar carbono, seja 
com a taxação, seja através de instru-
mentos de direitos de emissão que se-
jam transacionáveis. Vários prêmios 
Nobel estão de acordo com essas 
soluções teóricas. Não há uma expli-
cação única para a dificuldade de se 
colocar em prática esse tipo de mer-

cado. Há problemas de coordenação 
global, de free-riding e os efeitos das 
crises econômicas reduzindo deman-
da. Se eu me abstraio da tecnicidade 
desses mercados, existem alguns que 
sabemos que estão funcionando. O 
Sistema de Comércio de Emissões da 
União Europeia (EU ETS – primeiro 
grande esquema de transação de cré-
ditos de carbono, criado em 2005, 
que hoje cobre 11 mil fábricas nos 28 
Estados membros da União Europeia 
mais Islândia, Noruega e Liechtens-
tein, responsáveis por cerca de me-
tade das emissões de CO2 da União 
Europeia) tem sua dinâmica, o preço 
está um pouco abaixo do que os teó-
ricos acham que deveria ser o preço 
do crédito de carbono, mas está aí. 
Acho que o que não soubemos re-
solver é como ter uma narrativa para 
esses custos de transição que conven-
cesse a sociedade no seu conjunto. 
Sabemos que a transição para uma 
economia de baixo carbono vai ter 
um custo. Não sabemos medir muito 
bem como esse custo será distribuído, 
nem entre países, nem entre os atores 
na sociedade. Ficamos numa situação 
paradoxal em que as pessoas identi-
ficam muito bem o problema, sabem 
que é um problema sério, sabem quais 
os instrumentos a serem utilizados – 
taxação, direitos de emissão, projetos 
“verdes” novos – mas têm dificulda-
de política de convencer a sociedade 
de como repartir esses custos. 

Um elemento crítico para cons-
truir essa narrativa é saber se essa 
fase de transição a uma economia 
de baixo carbono é expansionista ou 
contracionista. É difícil responder. 
Claro que há elementos expansionis-
tas: novas tecnologias, novos inves-
timentos, geração de empregos em 
torno deles. Por exemplo, sabemos 

Como dizem os 

economistas, there’s no free 

lunch.  Mas está ficando 

cada vez mais claro que é 

melhor prevenir do que 

se defrontar com uma 

catástrofe mais tarde
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que o transporte com motor elétrico 
vai criar uma série de novas oportuni-
dades. Mas temos consciência de que 
outras atividades terão que diminuir 
de intensidade. Isso ainda coincide 
com a própria transição do welfare 
state dos países avançados, que tipo 
de sistema de transferência social é 
compatível com recursos orçamentá-
rios dos quais disporemos no futuro. 
Parece-me que todos esses elementos 
acabam por gerar a dificuldade de se 
criar uma transição exclusivamente 
via mercados, de transação de di-
reitos de emissão, e explicam a difi-
culdade de taxar carbono. Pudemos 
observar os efeitos políticos difíceis 
quando os países europeus decidiram 
começar a taxar carbono, como isso 
foi mal recebido pela sociedade. Não 
quer dizer que isso seja uma descul-
pa, mas nossa consciência sobre o 
que está acontecendo não conseguiu 
acomodar as condições sociopolíticas 
para se implementarem os instrumen-
tos que regulam e favorecem a tran-
sição. Sou otimista, e acho que isso 
vai acontecer. E já está acontecendo, 
como pude exemplificar. Mas, por en-
quanto, precisamos trabalhar, como 
os economistas gostam de dizer, com 
o second best, third best, mas cami-
nhando nessa direção.

Muitos instrumentos podem ser 

considerados numa estratégia de 

redução de emissões, que incluem 

de políticas industriais a tributárias. 

Há instrumentos menos indicados?

Como dizia no início, a transição tem 
que ser um processo organizado. Es-
tamos observando o que chamamos 
de riscos físicos da mudança, que são 
os eventos climáticos destruidores que 
estão acontecendo com cada vez mais 

frequência. Mas existem também os 
riscos da própria transição, como uma 
reprecificação de ativos repentina. Isso 
também cria risco para a estabilidade 
financeira. Por isso um processo de 
transição tem que ser feito com um 
conjunto de medidas coordenadas, 
um certo grau de precaução e cuidado 
para que seja sustentável. Há várias 
coisas que já estão sendo feitas, inclu-
sive pela mudança na preferência dos 
agentes consumidores e investidores. 
Por exemplo, grandes gestores de ati-
vos como a BlackRock têm mudado 

sua maneira de precificar o risco cli-
mático e expressado isso publicamen-
te. Há o financiamento de pesquisa em 
novas tecnologias. E uma revisão das 
metodologias de mensuração de risco. 
As metodologias tradicionais são ba-
seadas em modelar dados históricos, 
mas no caso da mudança climática é 
diferente, pois ela tem efeitos não line-
ares que ainda não puderam ser obser-
vados. Por isso será preciso uma nova 

Taxas de juros a níveis 

baixos podem nos  

ajudar a financiar essa  

transição, esse conjunto  

de mudanças, de 

forma que seja social e 

politicamente aceitável

revolução nos modelos de risco, que 
no livro chamamos de ruptura episte-
mológica. Não pensar mais de forma 
linear sequencial, mas exponencial e 
holística, com rupturas e ramificações 
de processos à la Mandelbrot. 

Veja, a Covid-19 está mudando a 
forma de as pessoas trabalharem, com 
o aumento do teletrabalho. Neste mo-
mento, estamos conversando graças 
a uma tecnologia digital. As viagens 
vão mudar. Nossa maneira de viver 
vai mudar. É fato que esse aumento 
da digitalização, especialmente nas 
atividades do setor de serviços, tam-
bém mudará a distribuição de renda. 
São transformações que afetarão o 
mercado de trabalho, e se juntarão a 
todas as outras mudanças que estáva-
mos elencando. As políticas públicas 
terão que tirar uma lição desse quadro 
complexo, visando preservar a esta-
bilidade macroeconômica e financei-
ra, e antecipando e adaptando-se às 
mudanças. Terão que incorporar os 
novos custos que uma transição des-
sa natureza implica. O lado positivo é 
que hoje as taxas de juros baixas ofe-
recem uma oportunidade de financiar 
esse calombo de despesas adicionais 
no curto prazo. O financiamento em 
parte via dívida da transição e da mi-
tigação de riscos climáticos é algo que 
muitos economistas têm advogado 
nos países avançados, de forma que 
seja social e politicamente aceitável. 
Mas é preciso trabalhar, ter plano, 
diálogo social, nacional e internacio-
nal, coordenação. Penso que só assim 
conseguiremos caminhar para uma 
transição que não implique rupturas 
com um alto custo social, algo que 
não se deseja para nenhuma socieda-
de. E que signifique uma recuperação 
da pandemia de Covid-19 da forma 
mais “verde” possível.  
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A Emenda Constitucional no 95, 
aprovada no governo Temer, proíbe 
que os gastos públicos, com consumo 
e investimento, aumentem acima da 
taxa de inflação. A emenda estabele-
ce, portanto, um teto para os gastos 
reais do governo, e ficou conhecida 
como a Emenda do Teto (ET).

No mês de agosto houve opi-
niões controversas entre economis-
tas sobre este tema. A ex-presidente 
Dilma afirmou que a ET é “um dos 
maiores atentados já cometidos, 
contra o povo brasileiro e a demo-
cracia em nossa história, pois, por 
20 anos tirou o povo do Orçamen-
to e também do processo de decisão 
sobre os gastos públicos” (Folha de 
S.Paulo, 23/8/2020, p. A10). Um 
grupo de economistas, classificado 
como ortodoxos, divulgou um docu-
mento, defendendo a ET (O Globo, 
16/8/2020). Outro grupo, conside-
rados heterodoxos, defendeu a ex-
tinção da ET, em artigo publicado 
na Folha de S.Paulo (22/8/2020, p. 
A22). Afinal de contas, quem está 
com a razão? 

Em primeiro lugar, em um debate 
sobre temas econômicos, é necessá-
rio conhecer os fatos. No governo 

da conta de juros. Todavia, alguns 
países não precisam se preocupar 
com o jogo de Ponzi quando a taxa 
de juros real paga na dívida pública 
for inferior à taxa de crescimento da 
renda per capita, como ocorre nos 
Estados Unidos. No Brasil, a taxa de 
juros real sempre foi maior do que 
o crescimento da renda per capita. 
Não cabe aqui discutir as razões 
para este fato, mas sem dúvida o 
nosso país tem uma história de mau 
pagador que torna o título público 
um ativo de risco.

A Emenda do Teto foi baseada 
no fato de que algumas rubricas dos 
gastos do governo têm crescido mais 
rapidamente do que a economia. 
Esse fenômeno observa-se, também, 
nos Estados Unidos. Greenspan e 
Wooldrige no livro que escreveram 
sobre a história do capitalismo nos 
Estados Unidos afirmam que as des-
pesas com benefícios sociais cresce-
ram tanto nos governos republica-
nos como nos governos democratas, 
e surpreendentemente para os auto-
res cresceu mais com presidentes re-
publicanos (10,7% ao ano) do que 
com presidentes democratas (7,3% 
ao ano) [Greenspan, Alan e Adrian 

Sustentabilidade fiscal:  
teto dos gastos ou piso do 

superávit primário

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

Dilma, o superávit primário pratica-
mente desapareceu em 2014 (0,03% 
do PIB). No ano seguinte tornou-se 
negativo, e continuou assim desde 
então. Este ano com a pandemia, 
explodiu. A crise fiscal que era ruim 
ficou pior. Quando o governo tem 
déficit primário por vários anos se-
guidos os economistas denominam 
esse fenômeno de jogo de Ponzi, em 
homenagem ao vigarista italiano 
que morava em Boston e que termi-
nou morrendo no Rio de Janeiro. O 
princípio do jogo é muito simples: 
você toma dinheiro emprestado e 
na hora de pagar a dívida, toma 
novo empréstimo no valor da dívi-
da e dos juros a serem pagos. Toda 
vez que tiver de pagar a dívida e os 
juros você repete a operação. Con-
clusão: o empréstimo original ja-
mais será pago.

Quando o governo não tem di-
nheiro sequer para pagar os gastos 
de consumo e investimento porque 
tem déficit primário e toma empres-
tado para pagar a dívida e os juros 
ele está numa trajetória de crise de 
dívida pública. Para evitar essa pa-
tologia o governo deve ter um supe-
rávit primário, pagando uma parcela 
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Wooldridge (2018). Capitalism in 
America An Economic History of 
the United States. Nova York: Pen-
guin Books, p. 405-406]. 

No Brasil, a participação dos 
gastos com previdência e assistên-
cia social já ultrapassa 15% do PIB. 
Todavia, a carga tributária não tem 
aumentado e está próxima de 34% 
do PIB. Os dados do Observatório 
de Política Fiscal do IBRE, da Fun-
dação Getulio Vargas, mostram que 
as despesas primárias do governo ti-
veram uma tendência de crescimen-
to desde a década de 90 e atingiram 
19,6% do PIB potencial em 2019.

A crise fiscal brasileira, com o 
déficit primário sistemático dos 
últimos 6 anos, pode ser resolvida 
com aumento da carga tributária e 
(ou) corte de gastos do governo. A 
ET poderia ser entendida como uma 
solução da crise pelo corte de gastos. 
Os economistas heterodoxos que re-

jeitam a ET implicitamente apoiam 
o aumento da carga tributária, des-
cartando que prefiram a hipótese de 
jogo de Ponzi, que levaria o circo 
das cloroquinas a pegar fogo. Aliás, 
cabe salientar que se nada for fei-
to e o jogo de Ponzi continuar até 
a crise da dívida pública, com um 
calote parcial, o ajuste das contas 
públicas terá de ser feito imediata-
mente, a menos que se apele para o 
imposto inflacionário e o regime de 
inflação crônica, como ocorre hoje 
na Argentina.

O teto de gastos não implica piso 
do superávit primário, tampouco o 
piso implica teto de gastos. A con-
clusão a que se chega é que a ET 
não é condição necessária nem su-
ficiente para a sustentabilidade da 
dívida pública. Tecnicamente, a 
sustentabilidade da dívida pública 
depende do superávit primário. A 
emenda constitucional deveria ter 

estabelecido um piso para o superá-
vit primário, e não um teto para os 
gastos. Se esse piso seria cumprido 
com corte de gastos e (ou) aumento 
de impostos caberia aos políticos, 
isto é, à sociedade, decidir.

Nota: No mês de julho, quando com-
pletei oficialmente 75 anos cheguei à 
idade de aposentadoria compulsória 
estabelecida pela FGV EPGE. Desde 
2005 escrevi mensalmente um artigo 
sobre a economia brasileira para a 
revista Conjuntura Econômica. Foi 
uma oportunidade que aproveitei 
para conhecer melhor o meu país e 
que usei para tentar formular hipó-
teses que expliquem as crises fiscais 
recorrentes e a estagnação que trato 
num livro que pretendo publicar nos 
próximos meses. Agradeço a atenção 
dos eventuais leitores e aos editores 
de Conjuntura Econômica por essa 
longa convivência.  

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

Outros estados:
0800-025-7788 (ligação gratuita)
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Uma boa gestão pública, especial-
mente quando envolve a difícil mis-
são de promover o ajuste das contas 
públicas, se constrói na prática e na 
política, exigindo uma atuação estra-
tégica compartilhada entre os poderes 
Executivo e Legislativo. Diante desse 
desafio inegavelmente imenso e com-
plexo, o governo federal tem apos-
tado todas as fichas em uma única 
regra fiscal – o teto de gastos crava-
do no texto constitucional – ignoran-
do as palavras do famoso jornalista 
Mencken: para todo problema existe 
sempre uma solução simples, elegan-
te e completamente errada. 

O desafio é colossal. Para mitigar 
os impactos da pandemia de Covid-
19, governos de diversos países têm 
promovido aumentos excepcionais 
do gasto público e de suas dívidas. 
No orçamento federal brasileiro, o 
acréscimo de despesas autorizadas 
já supera meio trilhão de reais, ain-
da que boa parte desse orçamento 
extraordinário não tenha sido efeti-
vamente gasto. Desse valor, cerca de 
R$ 250 bilhões se referem ao auxílio 
emergencial à população mais vulne-
rável – para uma noção da magnitu-
de, custa aproximadamente R$ 50 
bilhões por mês contra R$ 30 bilhões 
do gasto com Bolsa Família por ano.  

do Produto Interno Bruto (PIB) – o 
que tende a não ocorrer em tempos 
de pandemia e de recessão.  

É sabido também que, no Brasil, a 
expansão das despesas obrigatórias 
tem reduzido o espaço discricionário 
do orçamento do Poder Executivo 
federal a níveis aflitivos, compro-
metendo investimentos públicos e a 
infraestrutura mantida pelo governo 
federal. O descontrole das despesas 
obrigatórias, na realidade, é um fruto 
amargo da falta de visão estratégica 
na condução da política fiscal. Nos 
últimos anos, com efeito, criou-se 
a cultura de que o Poder Executivo 
seria capaz de assegurar o equilíbrio 
das contas públicas e a eficiência ao 
gasto mediante contingenciamento 
e controle das despesas discricioná-
rias. Como agravante, soluções ime-
diatistas acabam fragilizando a cre-
dibilidade da política fiscal do país. 

Em especial, destaca-se o cresci-
mento continuado das despesas com 
previdência do Regime Geral de Pre-
vidência Social (RGPS) e dos servido-
res públicos federais, que represen-
tam mais da metade do teto de gastos 
do Poder Executivo federal. Cabe 
destacar que o teto de gastos incluin-
do as despesas do RGPS tende a con-
sumir fortemente o espaço fiscal das 
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Os gastos emergenciais do governo 
brasileiro para lidar com os efeitos da 
pandemia têm sido viabilizados pelo 
aumento excepcional da dívida públi-
ca, que, naturalmente, não represen-
ta uma fonte de recursos ilimitada. É 
natural, portanto, que haja preocupa-
ções quanto à sustentabilidade fiscal 
do orçamento, em especial quando se 
considera que as medidas para mitigar 
os efeitos econômicos, sanitários e so-
ciais causados pelo vírus não podem 
ser cessadas da noite para o dia.  

Nas atuais circunstâncias, o teto 
de gastos do Poder Executivo fede-
ral, conforme estabelecido na Emen-
da Constitucional no 95, de 2016, li-
mita a variação dos gastos federais à 
inflação. A regra limita parcialmente 
o crescimento da despesa pública 
primária (regra de fluxo), deixando 
de restringir o crescimento do mon-
tante da dívida pública (não é uma 
regra de estoque), que também de-
corre de isenções fiscais e despesas 
financeiras.1 Dessa forma, o teto de 
gastos atua mais como “freio de ar-
rumação” da despesa pública, sem 
força para atuar como geração de 
superávit primário, uma vez que essa 
variável fica dependente de taxas de 
crescimento real (acima da inflação) 
da arrecadação de receitas públicas e 
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despesas orçamentárias ao contem-
plar somente o lado da despesa pre-
videnciária, ainda que o orçamento 
financie somente o déficit financeiro 
previdenciário.2 Portanto, as despesas 
obrigatórias, incluindo a despesa pre-
videnciária, devem comprometer o 
cumprimento do teto até 2026, quan-
do se poderá propor a alteração do 
índice de correção do limite.

A lógica matemática nos revela 
que a inclusão das despesas do RGPS 
no teto de gastos promoverá uma 
forte redução da despesa pública.3 
Os defensores da regra acreditam 
em uma espécie de milagre econômi-
co que há décadas não se repete no 
Brasil. Não percebem, também, que 
os poucos países que usam um teto 
para controlar o crescimento da des-
pesa adotam desenhos institucionais 
muito diferentes,4 assim como sem-
pre combinam esse mecanismo com 
uma regra de dívida – a mais predo-
minante no mundo, inclusive apoiada 
pelo Fundo Monetário Internacional5 
e pelo nosso Tesouro Nacional.6 No 
Brasil, ainda que a Constituição te-
nha previsto no artigo 52 um disposi-
tivo para se criar limites para o cres-
cimento da dívida pública, a regra 
nunca foi aplicada na esfera federal. 
Pouco tem sido lembrada atualmente 
pelos que se dizem preocupados com 
o crescimento descontrolado da dívi-
da pública na era pós Covid-19.7

Diante da inviabilidade técnica e 
política do teto de gastos, são preocu-
pantes as tentativas de se burlar a re-
gra mediante “contabilidade criativa”, 
como apontado pela Instituição Fiscal 
Independente do Senado Federal,8 
quando o necessário seria avançar em 
reformas estruturantes – por exemplo, 
a criação de um sistema unificado de 
administração de recursos humanos9 – 

e no planejamento de ações para lidar 
com a ineficiência do gasto público. 

Além disso, os defensores do teto 
de gastos promovem um terrorismo 
fiscal10 que nos afasta de um debate 
racional sobre a eficiência do gasto 
público e a adoção de boas práticas 
internacionais de governança orça-
mentária. Esta estratégia contrapro-
ducente, por exemplo, não nos leva 
para o estado da arte em matéria de 
finanças públicas, onde governantes 
de países tidos como avançados no 
tema patrocinam um sistema institu-
cional, técnico e político de revisão 
estratégica e periódica da estrutu-
ra de gastos – que ficou conhecido 
como Spending Review.11

Para superar essas limitações, o de-
bate público contemporâneo mereceria 
dedicar maior atenção à prática conhe-
cida como revisão do gasto público. 
No Brasil, a discussão sobre o tema 
ainda é embrionária, mas essa parece 
ser a ideia cuja hora é chegada no país, 
ainda mais quando se tem em mente 
que, para alcançar resultados diferen-
tes, é preciso agir de forma distinta.

Em 2017, o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) recomendou ao 
Brasil o estabelecimento de um pro-
grama permanente de rolling program 
of Spending Reviews.12 Trata-se de boa 
prática adotada em países desenvolvi-
dos, com destaque ao fato de que, no 
âmbito da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), 16 países-membros haviam 
realizado revisões de gastos até 2011, 
ao passo que em 2018 já haviam sido 
contabilizados 27 países praticantes. 

A revisão do gasto consiste no ree-
xame sistemático do gasto púbico, seja 
ele obrigatório ou discricionário, com 
o objetivo de controlar o seu montante 
ou encontrar espaço fiscal para a re-
priorização de despesas. Nesse proces-
so institucionalizado de reavaliação das 
despesas públicas, projetos e progra-
mas governamentais são reavaliados 
periodicamente para, necessariamente, 
mudar os níveis de financiamento das 
políticas públicas a partir de análises 
de seu custo e benefício.13 No contexto 
do teto de gastos, por exemplo, cabe-
ria discutir se as despesas com abono 
salarial, da ordem de R$ 19 bilhões, 
poderiam ceder lugar à ampliação de 
programas de renda mínima, e se esse 
movimento tornaria o orçamento mais 
alinhado ao objetivo de redução de de-
sigualdades. A revisão de gastos equi-
vale a esse tipo de reflexão, realizada de 
forma mais ampla, inclusive em relação 
a gastos tributários.

É importante observar que a iden-
tificação de opções de economia fis-
cal é parte essencial de um programa 
de revisão do gasto, como demons-
tra a figura 1. De maneira integra-
da com o processo orçamentário, 
as avaliações da eficiência do gasto 
servem de insumo para um método 
de gestão cujo objetivo é apresentar, 
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da forma mais transparente possível, 
opções de economia orçamentária.14

O sistema de revisão de gasto en-
volve um trabalho de coordenação 
na administração pública capaz de 
gerar ganhos de eficiência que sejam 
os mais benéficos para a sociedade. O 
objetivo final é bastante claro: alocar 
recursos em programas com maiores 
benefícios sociais – ou value for mo-
ney.15 O modelo adotado na Holan-
da, sintetizado na figura 2, representa 
um sistema de revisão de gasto bem-
sucedido, onde avaliações ex ante e 
ex post das políticas públicas geram 
uma lista de reformas capazes de pro-
mover economias orçamentárias.16

Subsidiadas por informações quanto 
ao desempenho das políticas públicas, 
as revisões periódicas do gasto evitam 
ajustes fiscais imediatistas, geralmente 
traduzidos na forma de cortes linea-
res de despesa, efetuados às cegas e de 
modo reativo. Até mesmo por isso, é 
recomendável que a revisão de gastos 
seja adotada em conjunto com um 
plano fiscal de médio prazo. É preciso 
ter clareza sobre o volume de despesas 
que se considera sustentável ao longo 
do tempo, e quais são os ajustes neces-
sários para que esse montante possa 
ser fiscalmente viável a longo prazo.

Esses são, em linhas gerais, os 
propósitos do Projeto de Lei do Se-
nado no 428, de 2017, em tramita-
ção na Câmara dos Deputados. A 
referida proposição busca institu-
cionalizar a prática de revisões de 
gastos no âmbito da União em uma 
lei permanente, com a interessante 
previsão de que, a cada ano, o presi-
dente da República deva apresentar 
ao Congresso Nacional, na abertu-
ra da sessão legislativa, um “Plano 
de Revisão Periódica de Gastos”, na 
forma de anexo específico ao “plano 
de governo” a que se refere o artigo 
84, XI, da Constituição. Tal prática 
representaria uma verdadeira revo-
lução na articulação entre as agen-
das legislativa e orçamentária, ainda 
muito pouco sensíveis à avaliação de 
desempenho das políticas públicas. 

Na presença desse instrumento, o 
Executivo informaria ao Legislativo 
as principais medidas julgadas neces-
sárias para adequar as despesas púbi-
cas às demandas prioritárias do país. 
O parlamento, por sua vez, teria em 
mãos uma pauta norteadora quanto 
às alterações constitucionais e legais 
necessárias à renovação responsável 
do gasto público, subsidiada por 
avaliações de custo e benefício dos 

programas governamentais. Assim, 
ambos os poderes teriam condições 
de elaborar orçamentos anuais cada 
vez mais estratégicos e potencializa-
dores da qualidade do gasto público, 
à luz do debate democrático.

Tenha-se claro que a revisão do 
gasto a partir de avaliações do desem-
penho do gasto público representa 
uma oportunidade para aperfeiçoar 
a qualidade da política fiscal e orça-
mentária adotada no Brasil. Sabe-se 
que a pandemia de Covid-19 vem 
afetando fortemente as contas públi-
cas no país, onde a elevada desigual-
dade de renda e a precária rede de 
infraestrutura já se colocava, antes da 
pandemia, como um enorme desafio 
para o desenvolvimento econômico 
e social. Nesse contexto, será crucial 
identificar ineficiências alocativas do 
processo orçamentário, à luz de uma 
visão estratégica de Estado. 

Em suma, a embarcação com uma 
pesada e firme âncora corre o risco 
de permanecer em mar aberto por 
longos anos. A segurança da tripu-
lação também depende de um rumo 
a ser seguido. No cenário fiscal, em 
que a desigual sociedade brasileira 
embarca no orçamento como princi-
pal instrumento de planejamento das 

Figura 1 Os quatro diferentes estágios do Spending Review  
segundo Marc Robinson

Fonte: Robinson (2013).
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políticas públicas, a própria compo-
sição do gasto público pode assumir 
configurações insustentáveis, ainda 
que haja controles e limites para seu 
valor agregado. 

1Um caso típico de teto de gastos é o limite às 
despesas de pessoal fixado na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal em que é dito que o tamanho 
da folha salarial de um poder ou de um órgão 
de um governo não poderá superar um percen-
tual da receita corrente líquida. Ver artigo 19 
da íntegra da lei: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>.

2O economista Bráulio analisa em detalhes 
a regra do teto de gastos no texto “Teto de 
gastos: mudar para melhorar e perdurar”. Blog 
do IBRE. Disponível em: <https://blogdoibre.
fgv.br/posts/teto-de-gastos-mudar-para-
melhorar-e-perdurar>.

3A Proposta de Emenda à Constituição no 182, 
de 2019, apresentada pelo senador José Serra, 
exclui do teto de gastos do Poder Executivo as 
despesas com benefícios do RGPS, condicio-
nando a exclusão à aprovação do limite da dí-
vida pública previsto no artigo 52 da Constitui-
ção Federal. Disponível em: <https://www25.
senado.leg.br/web/atividade/materias/- /
materia/139626>.

4AFONSO, José Roberto; RIBEIRO, Leonardo; 
SALTO, Felipe. (2017).  

5FMI, (2018). Second-Generation Fiscal Rules: 
Balancing Simplicity, Flexibility, and Enforceability. 
Editado por Luc Eyraud, Xavier Debrun, Andrew 
Hodge, Victor Lledó, and Catherine Pattillo. 
SDN/18/04. Disponível em: <https://www.imf.
org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/
Issues/2018/04/12/Second-Generation-Fiscal-
Rules-Balancing-Simplicity-Flexibility-and-
Enforceability-45131>.

6TESOURO NACIONAL. (2019). Regras fiscais: 
uma proposta de arcabouço sistêmico para o 
caso brasileiro. Disponível em: <https://www.
tesourotransparente.gov.br/sobre/outras-
informacoes-de-transparencia /material-
didatico-do-tesouro-nacional>.

7A economista Laura Carvalho propõe a cria-
ção de regra fiscal para controle da dívida pú-
blica, conforme artigo disponível em: <https://
www.nexojornal.com.br/colunistas/2020/Os-
atalhos-e-gatilhos-do-teto-de-gastos>.

8IFI. (2020). Considerações sobre o teto de 
gastos da União. Disponível em: <https://
www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/
id/575583/CI9_AGO2020_Consideracoes_
teto_gastos.pdf>.

9Afonso e Ribeiro, 2017. Brasil precisa de sistema 
nacional unificado de administração de pessoal. 
Poder 360, Disponível em: <https://www.
joserobertoafonso.com.br/sistema-nacional-
unificado-afonso-ribeiro/>.

10Valor Econômico, 2020. “Está na hora de parar 
com o terrorismo fiscal”. Artigo publicado em 
25/8/2020.
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putados.
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w w w.oecd.org /of f icialdocuments /publi
cdisplaydocumentpdf/?cote = GOV/ PGC/
SBO(2013)6&doclanguage=en>. 

15VANDIERENDONCK, C. Public Spending 
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European Commission. Economic Papers, 
n. 525, July 2014. Disponível em: <http://
e c . e u r o p a . e u / e c o n o m y _ f i n a n c e /
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16Spending Reviews in the Netherland, 2016. 
Presentation at the Performance and Program 
Budgeting Working Group Pempal, 23 de no-
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Figura 2 Spending Review na Holanda

Fonte: Spending Reviews in the Netherland, 2016. Presentation at the Performance and Program Budgeting Working Group Pempal, 23 nov. 2016. 
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Após John Maynard Keynes publicar 
seus textos, nada do que foi escrito 
no campo da economia suplantou a 
contribuição desse inglês genial. Ne-
nhum polo acadêmico ou indivíduo 
isolado voltou a criar conceitos tão 
capazes de revigorar o sistema ca-
pitalista. E nenhum autor elaborou, 
com ressonância semelhante, análise 
de igual lucidez sobre as limitações 
do laissez faire como determinante 
das melhores opções para elevar a 
qualidade de vida da sociedade.

No atual momento, a literatura 
econômica padece da ausência de 
outra elaboração teórica com di-
mensão equivalente à keynesiana, 
dedicada desta vez a traçar caminhos 
para enfrentar dois dos fenômenos 
que mais influenciam o destino da 
humanidade: a inequidade social e a 
degradação ambiental. Abordo neste 
artigo apenas o tema da inequidade.

Apesar de a Covid-19 haver sub-
vertido a rotina internacional, infli-
gindo mudanças nas prioridades go-
vernamentais, a pandemia não anula 
a relevância da extrema desigualdade 
social como modeladora do compor-
tamento da economia do planeta.

Entre o muito que já foi escri-
to sobre concentração de renda, o 
texto recente de maior repercussão 
é o livro Capital no século XXI, do 

Mas, especialmente na América Lati-
na, isso não aconteceu. Hoje constata-
se que a correta relação causa e efeito 
é oposta à imaginada no passado; isto 
é, a redução dos contrastes é que in-
centiva a prosperidade. 

Para visualizar de forma simplifi-
cada como o perfil da equidade con-
diciona o desempenho da economia, 
convém observar três casos emble-
máticos. O primeiro é o da Inglater-
ra, pioneira na Revolução Industrial, 
e que logrou atingir elevada taxa de 
crescimento econômico apesar da 
extrema concentração interna de ren-
da prevalecente naquela época. Esse 
crescimento só foi possível porque o 
destino principal dos bens então ela-
borados pelas fábricas inglesas era o 
mercado externo e não o domésti-
co. Somente após a Primeira Guerra 
Mundial o nível de vida das classes 
desprivilegiadas subiu, avanço acen-
tuado após a Segunda Guerra.

No caso da Coreia do Sul, quando 
a guerra local de 1950-53 terminou, 
a economia encontrava-se desmante-
lada, o índice de pobreza elevado e 
a ajuda americana contribuiu para a 
reconstrução do país. O esforço pelo 
crescimento foi deflagrado na década 
de 60 e acelerado nos anos 70, com 
incisiva atuação do Estado median-
te Planos Quinquenais. Entre 1962 

À espera de um novo Keynes 

Marcello Averbug
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economista francês Thomas Piketty, 
publicado em 2014. Minucioso diag-
nóstico a respeito do tema, abran-
gendo longo período de observação, 
o livro prestou valiosa contribuição 
ao árduo processo de conscientizar 
os detentores do poder a respeito da 
urgência em amenizar os desníveis 
extremados de renda. 

Embora Piketty também aponte 
alguns caminhos para enfrentar a ine-
quidade, a teoria econômica se res-
sente da ausência de profunda abor-
dagem sobre políticas redistributivas. 
Perguntas essenciais ainda não foram 
respondidas, tais como: a) qual o 
melhor conjunto de instrumentos de 
políticas públicas capaz de promover 
maior grau de equidade? b) como esse 
conjunto modifica-se em função das 
peculiaridades de cada país? c) qual a 
correlação econométrica entre redis-
tribuição de renda e as taxas de inves-
timento e de crescimento econômico? 
d) em que medida a produtividade é 
influenciada por incrementos na igual-
dade social? e) quais os reflexos sobre 
as áreas fiscal, monetária e cambial?

Logo após a Segunda Guerra Mun-
dial, prevalecia a crença de que a pros-
peridade dos então chamados países 
subdesenvolvidos abrandaria espon-
taneamente os contrastes radicais na 
qualidade de vida de seus habitantes. 
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vendas alcançam longínquos 
pontos do planeta. 
No Brasil, os maiores surtos de b) 
industrialização resultaram do 
processo de substituição de impor-
tações, sem priorizar educação e 
conhecimento tecnológico, e sem 
expandir enfaticamente o consu-
mo doméstico. O peso das vendas 
ao exterior da maioria das fábricas 
nunca atingiu proporções vultosas. 
Essa opção proporcionou alguns 
ciclos de crescimento do PIB, mas 
esgotou-se há muitos anos.

A experiência dos Estados Unidos 
difere da inglesa e da sul-coreana. Na-
ção organizada em torno da atividade 
rural, desde os primórdios da história 
americana os parâmetros satisfató-
rios de distribuição de renda, entre 
a população branca, fez florescer um 
mercado interno suficiente para sus-
tentar o crescimento da economia. 
Esse contexto viabilizou a posterior 
rápida industrialização, onde o papel 
do mercado externo era apenas coad-
juvante. Graças ao volume de bens e 
serviços que os americanos foram e 
são capazes de  consumir, o país tor-
nou-se potência. Lamentavelmente, 
desde a década de 80 os Estados Uni-
dos foram capturados por ascendente 
desigualdade social, cujas consequên-
cias são preocupantes. 

Cito os três exemplos acima para 
relembrar que a) em países onde pre-
valece intensa concentração de renda, 
a forma de obter elevada e persistente 
taxa de incremento do PIB restringe-
se à existência de competitividade ca-
paz de dinamizar as exportações. Pos-
teriormente, é possível até um esforço 
para diminuir a desigualdade; b) em 
países detentores de satisfatória equi-
dade social e expressiva população, 

e 1966 o setor industrial começou a 
germinar via substituição de importa-
ções, mas a partir de 1967 iniciou-se 
a instalação de grandes e competiti-
vas indústrias voltadas à exportação, 
compensando o raquitismo do mer-
cado consumidor interno. No perío-
do 1963-1979 o crescimento médio 
anual das exportações foi de 38,3%, 
e seu valor total representava 30% 
do PIB. A partir de meados da década 
de 80 surgem medidas destinadas a 
arrefecer a inequidade social, mas as 
exportações continuam sendo mola 
propulsora da economia. 

Para nós brasileiros a experiência 
da Coreia do Sul é de especial interesse 
pois no início da década de 60 a renda 
per capita desse país chegava apenas à 
metade da nossa, enquanto hoje é três 
vezes superior. Também em termos de 
equidade os coreanos nos superaram, 
a despeito de perdurarem atritos rele-
vantes nessa área. A atual distribuição 
de renda é mais equilibrada do que no 
Brasil, conforme demonstra o Coefi-
ciente de Gini de 2018: Coreia do Sul 
= 0,35; Brasil = 0,54. Segundo dados 
da ONU para 2019, o 1% mais rico 
dos sul-coreanos detém 12,2% da ren-
da total, enquanto no Brasil essa mes-
ma proporção de habitantes detém 
28,3% da renda.

O que explica essa diferença no 
destino dos dois países? A resposta 
pode ser assim resumida: 

A Coreia do Sul enfatizou a edu-a) 
cação, a pesquisa tecnológica  e 
investimentos em infraestrutu-
ra, visando à conquista de po-
sição competitiva no comércio 
internacional de bens industria-
lizados, de cujo dinamismo par-
ticipou intensamente. Portanto, 
os limites do mercado para suas 

as chances mais acessíveis de cresci-
mento proveem do mercado interno, 
dependendo menos do externo. 

A concepção de arcabouço teóri-
co que balize políticas redistributivas 
é especialmente essencial ao Brasil e 
demais nações populosas da América 
Latina. Isto porque a realidade ex-
posta no parágrafo anterior evidencia 
que a melhor hipótese desses países 
alcançarem patamar de desenvolvi-
mento econômico e social elevado 
consiste em implementar políticas de 
atenuação das disparidades de renda, 
visando alargar o mercado consumi-
dor interno. Sim, porque agora não 
há espaço para o ingresso exuberante 
no comércio exportador de bens in-
dustrializados e de serviços, hoje co-
modamente habitado pelos Estados 
Unidos, Europa e países asiáticos.

Embora as exportações prove-
nientes da agropecuária, do agrone-
gócio e de recursos naturais sejam 
benéficas aos países maiores do con-
tinente, elas são insuficientes para 
promovê-los à condição de desenvol-
vidos. Esse gênero de vendas ao ex-
terior reúne potencial para produzir 
elevado impacto sobre o PIB apenas 
em países menores que, por essa tri-
lha, podem atingir confortável status 
econômico e social.

Não faz sentido politizar o debate 
sobre os males gerados pelos extremos 
contrastes de renda. Assim como a de-
cadência ambiental é cientificamente 
comprovada e imune a controvérsias 
ideológicas, também os benefícios da 
menor desigualdade sobre o dinamis-
mo da economia são inquestionáveis. 
Aliás, convém lembrar que Keynes 
proporcionou sólidos argumentos de-
monstrando que países atentos à equi-
dade desfrutam de superior tendência 
à prosperidade.  
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Além do Renda Brasil

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Caminho para melhorar a condição dos 
trabalhadores informais é longo e mais amplo que o 
programa de transferências planejado pelo governo

Tal como era esperado, o aumento da flexibilização do 

isolamento na maior parte do país veio acompanhado da 

pressão por definições de como o governo pretende guiar 

a economia para uma retomada e, especialmente, como or-

questrará a retirada do auxílio emergencial à camada mais 

pobre da população, e o que colocará em seu lugar. Entre 

pressões por aumento de transferências e orçamento para 

obras de um lado, e a necessidade de sinalizar compromisso 

com o teto de gastos de outro, os embates começaram a sur-

gir antes mesmo dessa agenda chegar ao Con-

gresso. O Renda Brasil, programa estrela com o 

qual o governo pretende deixar o Bolsa Família 

no passado, teve seu desenho questionado pelo 

presidente Bolsonaro, e seu lançamento, que 

marcaria o bing bang day do ministro Paulo 

Guedes no final de agosto, foi prorrogado. Com 

as divergências sobre o alcance da reforma do 

abono salarial, que como outros programas so-

ciais seria abolido com o objetivo de melhorar a 

focalização e ajudar no financiamento do Ren-

da Brasil, a equipe de governo voltou às plani-

lhas em busca de alternativas para encaixá-lo 

na realidade fiscal do país.

Para especialistas, esse cenário de batalha 

por recursos gera preocupação dupla, pois sa-

bem que, além de ampliar o colchão assistencial 

para cuidar dos mais pobres, também é necessá-

rio acenar com medidas que amparem o grupo 



CONJUNTURA MACROECONOMIA

S e te m b r o  2020  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  2 9 

de trabalhadores informais que tive-

ram suas fontes de renda comprome-

tidas. E que, frente a um cenário de 

recuperação econômica ainda pouco 

claro, poderão ter dificuldade em re-

cuperar o nível de ingressos anterior 

à pandemia, ou sofrer de maior vola-

tilidade. No webinar “Informalida-

de, desigualdade e o sistema de pro-

teção social”, promovido em agosto 

pelo FGV IBRE em parceria com a 

Folha de S.Paulo, Fernando Veloso, 

pesquisador do IBRE, lembrou que 

essa informalidade que o ministro 

Paulo Guedes descreveu como invi-

sível até a chegada da Covid-19 já 

estava presente nas estatísticas, e que 

a alcunha de invisível, na verdade, só 

cabe do ponto de vista das políticas 

públicas. “Temos o Bolsa Família 

(BF), que é bem-sucedido em dar 

suporte aos mais pobres, e temos o 

sistema de proteção do trabalhador 

formal. Mas no meio da distribuição 

de renda estão esses trabalhadores 

que não são suficientemente pobres 

para estar no BF e, por não terem 

emprego formal, ficam sem qual-

quer proteção”, descreve. O auxílio 

emergencial tem acolhido parte des-

se grupo mas, como aponta Vinicius 

Botelho, pesquisador associado do 

FGV IBRE, tratam-se de trabalha-

dores com uma gama heterogênea 

de necessidades, que com o fim do 

benefício terão de ser mais bem-en-

dereçadas. “O Renda Brasil atende-

rá à camada de informais estrutural-

mente pobres, mas a informalidade 

se encontra em diferentes estratos de 

renda”, diz. “Supondo que o gover-

no consiga aprovar o programa com 

um benefício de R$ 300 per capita, 

ainda haverá um contingente muito 

grande de informais que ganha em 

torno de R$ 400 per capita e que, 

por qualquer circunstância, poderá 

ver sua renda cair de R$ 400 para 

zero. E essa parte o Renda Brasil não 

soluciona”, afirma. “Programas de 

transferência de renda ajudam, mas 

para o nível de problemas que temos 

que atacar agora, o nível de sofisti-

cação de instrumentos de que iremos 

precisar é muito maior.” 

Em agosto, a política mais men-

cionada pelo governo para tratar 

desse tema foi estimular o emprego 

formal através da desoneração da 

folha de pagamentos. Que, por sua 

vez, tampouco contava com fonte 

de recursos garantida. No webinar, 

moderado pelo repórter especial da 

Folha de S.Paulo Fernando Canzian, 

os debatedores demonstraram certo 

ceticismo quanto à eficácia da medi-

da no curto prazo. Primeiramente, 

lembra Veloso, pelo caráter crônico 

da informalidade em economias em 

desenvolvimento como a brasileira. 

“Nossa informalidade está relacio-

nada com fatores como baixa esco-

laridade, baixa produtividade, e por 

isso é pouco realista pensar que mu-

daremos esse quadro de uma hora 

para outra”, diz. Após a recessão de 

2014-2016, esse problema tendeu 

a aumentar pois, diferentemente de 

outras crises, dessa vez a recupera-

ção da atividade não veio acompa-

nhada do aumento da oferta de em-

prego formal. “Pelo menos desde a 

década de 1990, a tendência geral 

era de que após a recessão a infor-

malidade caía. Entre 2017 e 2019, 

entretanto, o PIB cresceu pouco, em 

torno de 1% ao ano, e a recuperação 

do emprego, relativamente vigorosa, 

foi predominantemente informal.”

Outro elemento apontado pelo 

pesquisador do IBRE é que as evidên-

cias em outros países que adotaram 

a desoneração de folha, como Chile 

e Argentina, apontam para uma ge-

ração de empregos limitada, em que 

pese o custo fiscal dessa política. “O 

exemplo mais bem-sucedido que co-

Mais de um instrumento: no webinar promovido por FGV IBRE e Folha de S. 
Paulo, participantes destacaram o desafio de se desenvolver políticas múltiplas 

para atender a diferentes tipos de informalidade
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nheço é o da Colômbia”, diz, con-

tando que o diferencial da medida 

nesse país foi de ser concentrada em 

trabalhadores de baixa renda, que 

tendem a ser menos produtivos e, 

por isso, custar relativamente mais a 

seus empregadores, quando se levam 

em conta as contribuições e encar-

gos. Além de considerar experiências 

como essa, a orientação de Veloso é 

de moderar as expectativas quanto à 

efetividade dessa medida na resolu-

ção do problema.  

Uma das defesas compartilhadas 

entre os debatedores do webinar foi 

a de focar as transferências para os 

que têm renda permanentemente 

baixa, e criar um sistema de seguro 

para aqueles com potencial de ge-

ração de renda. Para Pedro Nery, 

consultor legislativo do Senado Fe-

deral, uma alternativa seria ampliar 

a estrutura do regime de Microem-

preendedor Individual (MEI) – que 

já garante auxílio-doença, aposen-

tadoria por idade e invalidez – e 

incluir um mecanismo de proteção 

contra o desemprego. “Poderia-se 

permitir, por exemplo, o acesso a 

um tipo de FGTS, uma poupança 

que o participante pudesse usar em 

caso de queda de renda”, diz. Nery 

reconhece que esse tampouco seria 

um caminho fácil, já que o MEI 

reúne críticas de diversas frentes. 

De um lado, por implicar um alto 

subsídio do governo, devido à sua 

alíquota de contribuição – de 11% 

do piso previdenciário de 2009, 

quando entrou em vigor, em 2011, 

e de 5% a partir de maio desse últi-

mo ano. De outro, por grupos que 

o consideram um instrumento de 

precarização do trabalho.

Em estudo de 2018, o pesquisa-

dor do Ipea Rogerio Nagamine es-

timou que a contribuição dos MEIs 

para a Previdência poderia cobrir 

apenas 7% do valor total da des-

pesa estimada com aposentadoria 

por idade nesse grupo entre 2015 e 

2060. Esse cálculo levou em conta, 

entre outras premissas, reajustes 

do salário mínimo sem ganho real 

entre 2020 e 2060, e uma massa 

de 2,77 milhões de trabalhadores 

com pelo menos uma contribuição 

como MEI em 2014. No documen-

to, ele demonstra que o perfil de 

aderentes ao sistema – em 2014, 

oito em cada dez se situavam entre 

os 50% mais ricos da população, 

considerando renda domiciliar per 

Saída da última recessão não reduziu informalidade 

Fonte: IBGE.
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capita – dá indícios de desvio do 

propósito de ajudar autônomos 

com capacidade contributiva limi-

tada. Em outro documento, lança-

do em março de 2020 em coauto-

ria com mais dois pesquisadores 

do Ipea, Nagamine sugere algumas 

medidas para corrigir esse proble-

ma. Entre elas, a revisão do limite 

de faturamento anual para adesão 

ao regime, levando em conta que 

um trabalhador com faturamento 

de R$ 81 mil ao ano, teto permi-

tido pelo MEI, poderia arcar com 

uma contribuição superior a 5%; 

e a vinculação de planos subsidia-

dos – nos quais, além do MEI, se 

inclui o Plano Simplificado de Pre-

vidência Social (PSPS) – a regis-

tros governamentais que servissem 

como filtro de elegibilidade. Para 

o pesquisador, a revisão do MEI 

não apenas melhoraria sua focali-

zação como reduziria ineficiências, 

“minimizando os riscos de preca-

rização das relações de trabalho e 

danos adicionais sobre o financia-

mento da Previdência Social”.

Outro elemento que também será 

decisivo para a capacidade do setor 

público em ampliar o conjunto de 

medidas de combate à informalida-

de, levantada pelos participantes do 

evento, são as reformas tributária e 

administrativa. “Com a pandemia, 

a agenda distributiva veio à tona, 

reforçando a necessidade de se re-

discutirem benefícios dados a em-

presas e pessoas”, defende Veloso, 

lembrando, por exemplo, que as 

renúncias fiscais do governo federal 

ultrapassam R$ 300 bilhões. En-

tre as principais estão o Simples, a 

Zona Franca de Manaus e a desone-

ração da cesta básica. O pesquisa-

dor do IBRE também lembrou que a 

simplificação do sistema tributário 

pode melhorar o ambiente de ne-

gócios, estimulando o crescimento 

de empresas formais e mais produ-

tivas, elemento crucial na geração 

de empregos. “O problema funda-

mental da economia brasileira há 

décadas é sua baixa capacidade de 

gerar empregos produtivos, por isso 

temos uma alta taxa de informali-

dade. Muitas vezes as pessoas mi-

gram para o por conta própria não 

por sua vocação empreendedora, 

mas pela dificuldade de se colocar 

no mercado de trabalho”, lembra. 

Para Nery, a pandemia e o pró-

prio projeto do Renda Brasil são 

ganchos relevantes para impulsio-

nar mudanças difíceis de se con-

quistar em tempos normais, seja 

na tributação, seja em readequar o 

vencimento dos servidores públicos. 

“Mas será preciso identificar onde 

Simplificação do  

sistema tributário  

pode estimular o 

crescimento de  

empresas formais, 

cruciais para a geração  

de emprego

estará a janela de oportunidade do 

ponto de vista político”, pondera 

Nery. Um dos focos de preocupa-

ção de Veloso é o caminho tomado 

pela reforma tributária. “Da parte 

do governo, são acenos confusos. A 

proposta de criação da Contribui-

ção sobre Bens e Serviços (CBS, que 

unificaria impostos federais) é boa, 

mas o aceno de criação de uma nova 

CPMF vai na direção contrária. Se 

aumentar impostos é por si só ruim, 

uma CPMF é pior ainda. É a mais 

cumulativa que podemos imaginar. 

Não à toa, arrecada muito com uma 

alíquota baixa”, afirma. 

Nery considera que avanços nes-

sas agendas só serão possíveis quan-

do o governo federal definir o norte 

que deseja para essas políticas, que, 

como pontuaram todos os partici-

pantes do evento, não se esgotam em 

superar limitações fiscais. “É preciso 

mostrar uma narrativa consistente de 

preocupação com o social, que ainda 

não está clara”, diz, ressaltando que 

no início do ano, pré-pandemia, o 

Bolsa Família contava com 1 milhão 

de famílias habilitadas a receber o 

benefício, mas que estavam fora do 

programa por falta de orçamento, 

sem aceno sobre seu futuro. “Até a 

crise de Covid-19, não tivemos um 

endereçamento claro para esse défi-

cit, como ficaria essa política de as-

sistência, mas agora o quadro é ou-

tro. O governo terá de mostrar que 

seu interesse vai além de estender o 

ganho de popularidade do presiden-

te com o auxílio emergencial, e ca-

pacidade de liderar esse diálogo tão 

importante com o conjunto da socie-

dade”, conclui. 
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“Precisamos trabalhar 
com prioridades”

Jorge Guimarães
Diretor-presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Inovação Industrial (Embrapii)

Conjuntura Econômica — A Em-

brapii chegou à marca de 1.000 pro-

jetos em agosto. Como a pandemia 

afetou o trabalho?

Apesar de dificuldades política e fi-
nanceira que tivemos desde a criação 
da Embrapii, no começo de 2015, 
ela nunca parou de crescer, e nunca 
atrasou um dia de repasse para os 
projetos. No Brasil, mais de 90% das 
indústrias carecem de um centro de 
pesquisas próprio, pois é caro man-
ter pessoal qualificado, equipamen-
tos atualizados para fazer pesquisa 
aplicada. O que fizemos, então, foi 
quebrar resistências para a interação 
entre empresas e institutos de pes-
quisa e universidades. Isso de forma 
flexibilizada, com burocracia zero (o 
contrato feito através da Embrapii 
não demanda edital para liberação 
de recursos, e o valor do projeto é 
bancado 50% pelo setor empresarial, 

33% não reembolsáveis pela Embra-
pii e o restante de contrapartida não 
financeira pelos centros de pesquisa). 
Com isso, nesses seis anos, consegui-
mos concretizar projetos que somam 
R$ 1,5 bilhão em investimentos.

Este ano, devido à pandemia, pro-
jetamos não ter mais do que 100 pro-
jetos. Somente no primeiro semestre, 
entretanto, batemos 110. Desse total, 
60 foram para o combate à Covid-19. 
Entre eles, de produção de máscaras, 
materiais para fabricação de diafrag-
ma para ventiladores pulmonares, 
produtos têxteis com propriedades 
antivirais, uso de radiação ultravioleta 
em purificadores de ar, até controle de 
resultados de exames em blockchain. 

No ano passado, em entrevista à 

Conjuntura Econômica, o senhor 

mencionou que o foco da Embrapii 

a partir de 2019 seria ampliar con-

tratos em saúde, além de máquinas 

e equipamentos, para os segmentos 

de fármacos, biofármacos e ensaios 

pré-clínicos. Conseguiram?

A resposta direta e triste é não. Não 
tivemos o repasse do Ministério da 
Saúde previsto no contrato de gestão 
que assinamos em 2018. Hoje temos 
12% de projetos na área de saúde, 
mas muito pouco nesses segmentos. 
Veja, quando o contágio de Covid-19 
começou, respondemos rapidamente 
e em 18 de março já estávamos ne-
gociando contratos de pesquisa. Pu-
demos fazer isso porque já éramos 
fortes nesses segmentos, e ajudamos 
várias empresas a se adaptarem, como 
do setor automobilístico e de manu-
fatura. Pequenas startups, que per-
ceberam um nicho de oportunidade, 
também entraram para esse grupo. 
Mas, dos 60 projetos que mencionei, 
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Jorge Guimarães conta à Conjuntura Econômica como a pandemia tem afetado a demanda 

por contratos de pesquisa aplicada firmados entre empresas e institutos de pesquisa 

credenciados à Embrapii, especialmente no setor de saúde
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somente cinco eram da área biológi-
ca. De antiviral, tivemos apenas um. 
É algo complexo, pois somos o sexto 
maior mercado de medicamentos do 
mundo, e a grande despesa do SUS 
está justamente em biofármacos, va-
cinas, anticorpos monoclonais. 

Nossos institutos e universidades 
têm demonstrado alta capacidade 
para essas pesquisas. Mas, para de-
senvolver essa área, entusiasmar o se-
tor público, também dependemos do 
interesse da indústria farmacêutica. 
Esse é um dos setores mais capitaliza-
dos do Brasil, mas não está atuando 
em inovação como precisa, e deveria. 
Está acomodado na fabricação de ge-
néricos. Mas essa fonte também pode 
escassear, pois as grandes já percebe-
ram que os genéricos são um grande 
mercado, e não estarão mais tão dis-
postas a repassar patentes de remé-
dios quando essas vençam. 

A Embrapii tem buscado novas fon-

tes de financiamento?

Sim. Em agosto, por exemplo, forma-
lizamos um apoio do BNDES de R$ 
20 milhões em projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (PD&I), 
não reembolsáveis, para o desenvol-
vimento de fases finais como certifi-
cações. É um financiamento voltado 
à área de saúde que inclui uso de tec-
nologia de alta complexidade, cuja 
aplicação é ampla. Isso nos ajudará no 
desenvolvimento de uma nova área da 
Embrapii, a emergencial, na área bio-
lógica, para a qual já temos duas uni-
dades: um instituto de biologia mole-
cular no Paraná, spin off da Fiocruz, e 
um instituto de pesquisa em Santa Ca-
tarina voltado à pesquisa pré-clínica.

Também temos conseguido recur-
sos, por exemplo, da Lei de Informá-

tica, específicos para a inovação, e 
do Rota 2030, do setor automotivo. 
No caso do Rota 2030, há um fundo 
(formado com a arrecadação de 2% 
do valor importado em autopeças, 
que tiveram sua alíquota zerada), 
em que o Ministério da Economia 
fez algo positivo: já que esses valo-
res são para estimular a inovação no 
Brasil, ele abriu mão do dinheiro, 
que é repassado para cinco agentes 
que operam esses recursos, que gi-
ram em torno de R$ 40 milhões anu-
ais para cada um, e entre os quais 
estamos nós.

A Covid-19 provocou retração de 

demanda por projetos em algum 

segmento com o qual trabalham?

Até agora, os sinais que tivemos 
não foram de arrefecimento. Ape-
sar de termos focado o combate à 
Covid-19, a demanda continuou 
acontecendo em outras áreas, como 
energia, manufatura, agroindús-
tria. Nosso milésimo projeto, por 
exemplo, consiste na melhora de um 
processo biotecnológico para o au-

mento da produção microbiana de 
duas bactérias que podem ser usadas 
como fertilizante ou para controle 
biológico de culturas agrícolas. Te-
mos buscado negociar com todos os 
ministérios relacionados, mostrando 
nossa capacidade de induzir projetos 
nesses setores. Nosso objetivo agora 
é obter renovações e novos contratos 
de gestão que nos permitam, em um 
horizonte de dez anos, saltar das 700 
empresas atendidas para 12 mil, pois 
sabemos que há esse grupo de inte-
ressados em inovar. E o que os minis-
térios, o governo federal, ganham em 
financiar 1/3 de projetos de forma 
não reembolsável? Empregos de alta 
qualidade, patentes, internacionali-
zação de pequenas e médias empre-
sas, mais arrecadação de impostos, 
desenvolvimento econômico e social. 
Acho que justifica, né? Erro é pen-
sar que essas empresas vão financiar 
inovação com empréstimo bancário, 
pois não vão. O que o Brasil precisa 
agora é trabalhar com prioridades. 
E, para priorizar, é preciso planejar, 
algo que não é muito nosso forte, 
mas que é necessário.  

Das 700 empresas com contrato com a Embrapii

Fonte: Embrapii. 
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Dia 1o de setembro, o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) apresentou a fotografia 
oficial do pior trimestre da economia brasileira sob 
o impacto da pandemia de Covid-19, e o pior se-
gundo trimestre já registrado nas séries históricas, 
iniciadas em 1980. Exposta no mural das econo-
mias globais, a imagem não é das piores. A queda 
de 9,7% em comparação ao trimestre anterior está 
em linha com o desempenho dos Estados Unidos, 
da Alemanha e da média dos países da OCDE, e 
melhor do que Espanha, França e as principais eco-
nomias da América Latina.

Se confirmada, a retração de -5,4% do PIB em 
2020 estimada pelo Boletim Macro IBRE da Fun-
dação Getulio Vargas será a maior em 120 anos, 
o que tampouco é exclusividade da economia bra-
sileira, em meio a outras estimativas de retrações 
recordes pelo mundo. A parte da história que torna 
o Brasil diferente dos demais é sua condição mais 
frágil para a retomada. Juliana Trece, pesquisado-
ra do Núcleo de Contas Nacionais do FGV IBRE, 

Redução gradual de estímulos 
e volta da atividade apontarão 
consistência da recuperação 
econômica – e os danos estruturais 
que a pandemia deverá deixar

Fase de 
testes
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lembra que o país entrou na recessão 
da pandemia sem ter se recupera-
do plenamente da anterior – outro 
fato inédito –, encerrada há 3 anos. 
“Agora, o que perdemos em apenas 
um trimestre é mais do que nos 11 
trimestres da recessão de 2014-16, 
quando o PIB do país retraiu 8%”, 
compara a pesquisadora. Soma-se 
a isso a limitação do quadro fiscal, 
com o país entrando no sétimo ano 
de déficit primário, com uma dívida 
bruta do governo geral que vai se 
aproximar de 100% do PIB. Se a re-
cuperação econômica, com todas as 
dúvidas e condicionantes que ense-
ja, será difícil para a maior parte do 
planeta, esse ponto de partida pode-
rá nos levar a uma reação ainda mais 
lenta do que a maioria.

Para conseguir um parco cres-
cimento entre 2017 a 2019, o país 
contou com a pujança do agrone-
gócio, ainda resiliente, mas também 
com o consumo das famílias – que 
ganhou empurrõezinhos extras 
como a liberação de desembolsos do 
FGTS – e o aumento da informali-
dade, concentrado especialmente no 
setor de serviços, que compensou a 
debilidade do mercado de trabalho 
e a demora da reação do emprego 
formal. Desta vez, entretanto, con-
sumo e informalidade foram forte-
mente impactados pelas medidas 
de isolamento necessárias para res-
tringir o contágio. Comparado ao 
mesmo trimestre de 2019, de abril 
a junho o consumo das famílias re-
cuou 13%. E, da queda recorde de 
8,9 milhões na população ocupada 
no trimestre encerrado em junho 
em relação ao trimestre anterior, 6 
milhões eram informais, represen-
tando 68% do total, de acordo à 
Pnad Contínua. 

Juliana e Claudio Considera, co-
autores do Monitor do PIB, indicam 
que metade da queda do consumo 
das famílias deveu-se à redução do 
consumo de serviços – que registrou 
contração de 11,2% em relação ao 
segundo trimestre do ano passado. 
Dentro desse setor, os mais impac-
tados foram os segmentos de trans-
porte (-19,3%) e o de outros servi-
ços (-19,8% em relação ao trimestre 
anterior). “Há quatro meses segui-
dos que ‘outros serviços’ caem 23% 
contra o mesmo mês do ano ante-
rior. É um impacto grande, para um 
segmento que reúne atividades como 
alimentação fora de casa, hotelaria, 
educação e saúde privadas, e servi-
ços prestados a empresas e famí-
lias”, descreve Considera. Reunidas, 
essas atividades classificadas como 
outros serviços representam 18% do 
PIB brasileiro, e ao menos 30% dos 
postos de trabalho. Por serem sensí-
veis a restrições ao convívio social e 
à tendência de contenção de gastos 
em períodos de incerteza econômica, 
esses negócios deverão se recuperar 
mais lentamente que, por exemplo, 
o comércio varejista, que em junho 
apresentou variação positiva mes-
mo na comparação interanual – mas 
com segmentos ainda com forte que-
da, como o de vestuário e calçados. 
E também o setor industrial, que em 
julho registrou o terceiro mês con-
secutivo de alta em relação ao mês 
anterior – ainda sem recuperar as 
perdas do choque, mas com 25 dos 
26 segmentos apresentando taxa po-
sitiva nesse mês, sendo o setor auto-
motivo o grande destaque. 

“Apesar de todos os indicadores 
de altíssima frequência apontarem 
que esta recessão teve seu maior 
impacto concentrado em 45 dias 
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entre março e abril, há uma hetero-
geneidade muito grande entre cada 
segmento da atividade”, diz Aloisio 
Campelo, superintendente de Es-
tatísticas Públicas do FGV IBRE. 
Levando em conta a percepção dos 
empresários sobre a situação atual, 
Campelo afirma que este episódio 
registra a maior dispersão de respos-
tas da série das sondagens, entre os 
49 segmentos investigados. “Certa-
mente, o desempenho atípico do se-
tor de serviços, que agrega 13 desses 
segmentos, tem muita relação com 
esse resultado”, diz.  

Autonomia de voo?
Tal qual em outros países que inves-
tiram em fortes pacotes de estímulo, 
o Brasil coleciona evidências do pa-
pel do auxílio emergencial de R$ 600 
para evitar um resultado ainda pior 
do PIB na primeira metade do ano. 
Na edição de agosto da Conjuntura, 
o pesquisador do FGV IBRE Daniel 

Duque indicava que, graças ao au-
xílio, os 40% mais pobres do país 
haviam obtido um ganho médio de 
27,7% no rendimento domiciliar per 
capita. “Tomando a massa ampliada 
de rendimentos, o auxílio possibilitou 
um crescimento de 10% no segundo 
trimestre; sem ele, o resultado seria 
uma queda de -12,2%”, comple-
menta Luana Miranda, também do 
IBRE. A pergunta comum que tanto 
o Brasil como os demais países terão 
de responder a partir deste semestre 
é quanto da reação da economia que 
passa a ser observada é sustentável e 
poderá se consolidar com a saída gra-
dual das políticas de apoio. 

Para Campelo, a baixa confiança 
do consumidor registrada nas son-
dagens, tanto sobre a situação atual 
quanto sobre as expectativas futuras, 
é um indicativo importante das incer-
tezas que ainda pairam no caminho. 
“No caso da situação corrente, a 
confiança do consumidor recuperou 
apenas 41% das perdas registradas 

entre março e maio. Especialmente 
nas faixas mais baixas de renda, há 
muita apreensão quanto ao desem-
prego e uma redução dos ganhos”, 
diz. Silvia Matos, coordenadora do 
Boletim Macro IBRE, lembra que a 
redução gradual do auxílio tenderá 
a pressionar mais o mercado de tra-
balho, levando pessoas que estavam 
fora da população economicamente 
ativa a buscar uma fonte de renda. 
“Caso não consigamos dinamizar a 
atividade, realmente me preocupa 
o risco de histerese, com o choque 
da pandemia comprometendo o re-
torno a uma situação de mercado de 
trabalho que já não era boa”, res-
salta. Com todas as implicações que 
o afastamento do trabalho por um 
tempo prolongado geralmente traz, 
como uma deterioração do capital 
humano e a consequente perda de 
produtividade – leia-se potencial de 
crescimento. “Em geral esses cho-
ques atingem especialmente os traba-
lhadores de mais baixa qualificação, 

Fonte: OCDE. 

Queda livre no segundo trimestre
PIB (%) em relação ao trimestre anterior
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entre os quais estão os mais jovens”, 
complementa Silvia, ressaltando que 
são perdas difíceis de se reverter se o 
tempo de afastamento se alarga. 

Ana Maria Castelo, pesquisado-
ra responsável pela Sondagem da 
Construção do FGV IBRE, reforça 
que mesmo setores como o de cons-
trução, que hoje apresentam boas 
perspectivas, terão seu horizonte li-
mitado sem uma recuperação mais 
consistente da demanda. “As taxas 
de juros baixas e as boas condições 
de financiamento fortalecem decisões 
de compra, mas sem uma melhora 
sustentada, não consigo imaginar 
um cenário virtuoso”, diz. Ana sa-
lienta que o resultado do setor no 
segundo trimestre (com retração de 
-5,7% ante o trimestre anterior, e de 
-11,1% contra o mesmo período de 
2019), melhor que o esperado pelo 
mercado, se divide em duas partes. 
A primeira é uma dinâmica positiva 
no segmento da autoconstrução, que 
inclui pequenas obras de particula-

res, e pode ser observada através de 
sinais como o aumento das compras 
de materiais de construção no comér-
cio varejista. “É uma tendência que 
se mantém. A produção de cimento 
em julho, por exemplo, cresceu 18% 
em relação a julho de 2019. Já na 
Sondagem da Construção de agosto, 
o fator mais apontado pelo comércio 
como limitativo das vendas foi a de-
mora no tempo de entrega pelos for-
necedores”, ilustra. A dúvida, aponta 
Ana, é a extensão desse dinamismo 
no tempo. “Primeiramente, porque 
parte das pequenas obras deve ter 
sido viabilizada com o auxílio emer-
gencial. Este se reduzindo, as escolhas 
sobre em que gastar assumirão outros 
contornos e prioridades”, diz. “E, em 
segundo lugar, as decisões de reforma 
têm um ciclo, com tendência a se de-
sacelerar”, complementa, lembrando 
que em geral pessoas não reformam 
os mesmos espaços com frequência.

Outra parte dessa história é o setor 
imobiliário, cujo ciclo de retomada vi-

nha de 2019, e apresentou alguma sus-
tentação. Em praças como São Paulo, 
por exemplo, o interesse pela aquisi-
ção de imóveis superou parcialmente 
as limitações dadas pelo afastamento 
social, com a migração do atendimen-
to para plataformas online. Segundo a 
Secovi-SP, as compras no primeiro se-
mestre na capital paulista foram ape-
nas 14% menores do que no mesmo 
período de 2019, que havia apresen-
tado desempenho recorde. “Por outro 
lado, parte dos lançamentos previstos 
para o primeiro semestre foi suspen-
sa ou cancelada, provocando um im-
pacto na demanda para os próximos 
meses, além de dificultar a operação 
de algumas empresas do setor”, pon-
dera Ana. No agregado, entretanto, 
as perspectivas futuras são positivas, 
como demonstra o comportamento 
de algumas atividades como a pre-
paração de terrenos, que nas últimas 
sondagens apontou uma recuperação 
quase total do ânimo que registrava 
no pré-pandemia, em fevereiro. 

Fontes: FGV IBRE (Monitor do PIB), IBGE (Contas Nacionais, PMS, PNADC), Inep e DataSUS.
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Ana considera que o Minha Casa 
Verde Amarela, programa habitacio-
nal lançado pelo governo em substi-
tuição ao Minha Casa Minha Vida, 
não deverá alterar a tendência da ati-
vidade no setor. “Os segmentos que 
mais estavam andando eram os das 
antigas faixas 2 e 3 – especialmente 
esta última, de interesse também de 
investidores, por serem imóveis de 
alto giro –, e deverá continuar as-
sim.” Mas ressalta outros elementos 
positivos do Minha Casa Verde Ama-
rela: o fortalecimento da importân-
cia do FGTS como financiador da 
habitação social, e o lançamento da 
linha de regularização e melhoria de 
imóveis. “Esta última não deve, en-
tretanto, trazer impacto econômico 
de curto prazo, já que demanda o 
chamamento de empresas privadas 
para executar essa política, e isso 
leva um tempo – ainda que o governo 
tenha prometido seu início para ou-
tubro”, afirma. Já no setor de infra-
estrutura, a pesquisadora reconhece 

sinais positivos como a aprovação 
do novo marco legal do saneamento 
básico, mas adverte que “sem recurso 
público, nem garantia de investimen-
to externo, fica difícil pensar em um 
movimento de retomada que seja in-
dutor de crescimento e faça frente às 
necessidades que temos”. 

Caminho do meio
Por agora, o alívio dos pesquisadores 
é poder eliminar do radar as piores 
projeções para o PIB de 2020 – que 
chegou a -9% nas estimativas de 
junho do FMI –, ainda que sob um 
quadro de recuperação heterogênea, 
e com a ajuda da extensão do auxí-
lio emergencial até dezembro. José 
Ronaldo de Souza, do Ipea, destaca, 
nesse caminho, outros fatores menos 
ruins, como a parte do choque regis-
trado no segundo trimestre que não 
carrega perspectivas negativas para 
o futuro. “É o caso das despesas re-
lacionadas à administração pública 

– que representam 24% do total do 
PIB dos serviços e tiveram retração 
de 8,6% no segundo trimestre em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior”, cita, já que a retomada de 
serviços públicos como saúde e edu-
cação são demandas garantidas. Nos 
cálculos de Luana, do IBRE, caso os 
serviços da administração pública re-
tomem plenamente suas atividades 
ao longo de 2021, o PIB do ano que 
vem poderá chegar a 3,5%. Souza 
também indica, como fator positivo, 
o potencial guardado no aumento do 
nível de poupança no segundo trimes-
tre, de uma taxa de 15,5% do PIB, 
contra 13,1% no mesmo período de 
2019. “Provavelmente, parte desse 
aumento é de poupança precaucio-
nal, de pessoas e empresas inseguras 
quanto ao futuro, e outra resultado 
de um consumo de serviços restrito 
pela pandemia, como viagens. O fato 
é que são recursos que podem signi-
ficar uma maior capacidade de reto-
mada tanto do consumo quanto dos 

Fonte: Cielo. 
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investimentos nos próximos meses, 
conforme se reduzam a incerteza e as 
restrições”, diz. 

Para Nelson Marconi, da FGV 
Eaesp, um dos fatores ainda críti-
cos para uma reação do consumo 
é a falta de uma política de saúde 
federal consistente para lidar com 
a pandemia, o que manteve o país 
em um platô de mil mortes diárias 
por cerca de 3 meses, refletindo-se 
em uma flexibilização trôpega que 
afetou empresas e trabalhadores. 
“Normalizamos uma situação grave 
que, se não for atacada, mantere-
mos um cenário morno de retoma-
da, com pessoas paralisadas entre o 
medo e o cansaço”, diz. No caso do 
investimento privado, Luana consi-
dera que seu aumento daqui adiante 
dependerá da direção indicada pelo 
governo para a questão fiscal. “Hoje 
temos taxas de juros historicamente 
baixas, o que é positivo. Mas as dú-
vidas quanto ao cenário de gastos e a 
perspectiva de reformas podem frear 
uma retomada”, diz. Luana ilustra 

esse diagnóstico citando o Índice 
de Incerteza da Economia do FGV 
IBRE, cujos resultados mais recentes 
indicam uma freada na recuperação 
do componente incerteza fiscal, en-
quanto a incerteza política continua 
retornando do pico registrado no 
início da pandemia. A pesquisadora 
ainda faz uma comparação do Índice 
de Condições Financeiras do Brasil, 
também do FGV IBRE, com o dos 

Estados Unidos, para reforçar esses 
sinais de preocupação. Quando so-
brepostos, os gráficos indicam uma 
direção de melhora mais constante 
do índice naquele país, enquanto o 
Brasil registra um repique negati-
vo em junho, e uma nova piora em 
agosto. “Isso demonstra que as con-
dições financeiras afrouxaram em 
âmbito internacional, mas a incerte-
za sobre o que será feito em relação 

Dados em % Empresarial Indústria Serviços Comércio Construção

A empresa não adotou nenhuma medida 15,1 14,1 0,4 34,9 24,4

Redução do quadro de funcionários 34,1 25,3 43,5 27,0 38,3

Redução proporcional de salários e jornada de trabalho 38,4 42,8 43,6 31,7 18,3

Suspensão de contrato de trabalho 33,6 34,2 38,9 28,6 20,4

Teletrabalho (home office) 46,4 63,5 51,6 23,9 48,0

Antecipação de férias individuais 38,7 44,6 45,3 26,6 28,9

Promulgação de férias coletivas 7,5 18,1 3,3 4,9 6,6

Banco de horas 19,2 27,5 18,3 15,5 11,0

Antecipação de feriados não religiosos 9,6 17,9 9,2 4,4 4,4

Outros 5,1 4,0 7,4 3,2 2,5

Fonte: FGV IBRE

Medidas tomadas por empresas em relação ao quadro de funcionários

Fonte: FGV IBRE. 
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às contas fiscais no futuro é um fa-
tor que impediu que essas condições 
financeiras devam melhorar.” Silvia 
Matos, do IBRE, reforça esse diag-
nóstico indicando o encurtamento 
do perfil da dívida pública, “a des-
peito da liquidez mundial e das sina-
lizações recentes do FED de aceitar 
mais inflação sem mexer imediata-
mente nos juros”, diz. 

Para os pesquisadores, mudar 
esse cenário depende de maior cla-
reza do governo quanto à política de 
retomada, que hoje se vê presa em 
meio à polarização entre responsabi-
lidade fiscal, preocupação com juros 
e trajetória da dívida de um lado; e 
aumento de gastos para acelerar a 
recuperação e preservar o PIB po-
tencial do país de outro. “Ambos os 

caminhos têm riscos e, dependendo 
da forma como são abordados, são 
inadequados”, diz Manoel Pires, 
pesquisador associado do FGV IBRE 
e responsável pelo site Observatório 
Fiscal. O projeto de lei orçamentá-
ria (PLOA) entregue pelo governo 
em 31 de agosto mostra pouco so-
bre a posição do Executivo, já que 
apresenta um cumprimento do teto 
cravado no limite de gastos, sem es-
paço para políticas como o Renda 
Brasil, programa que pretende ser a 
ponte entre o auxílio emergencial e 
o Bolsa Família. Ou a consideração 
de que dificilmente os efeitos da pan-
demia se dissolverão com a simples 
mudança de calendário para 2021, à 
exceção de um tratamento eficaz que 
combata ou previna a Covid-19. Em 
alguns países da região, essa consta-
tação já se reflete em algumas polí-
ticas (ver pág. 42). Na Colômbia, o 
presidente Iván Duque anunciou em 
agosto a extensão de sua versão do 
auxílio emergencial para o primeiro 
semestre de 2021, em menor valor. 
O governo chileno, por sua vez, vo-
tou em junho o segundo pacote de 
medidas de combate aos efeitos da 
pandemia, de US$ 12 bilhões, com 
horizonte até 2022. Caso os efeitos 
da pandemia se arrefeçam antes e 
parte dos recursos não seja neces-
sária, estes serão direcionados ao 
fundo de estabilização criado para a 
amortização de choques fiscais. 

Pires não descarta a possibilidade 
de que, até o final do ano, haja uma 
extensão do estado de calamidade 
pública, abrindo espaço de gasto em 
2021 para se manejar demandas adi-
cionais. Isso, entretanto, tampouco 
serve como indicativo de um plano 
de retomada. “A solução, para o 
caso brasileiro, não está nos polos, Fonte: FGV IBRE. 
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Condições financeiras: Brasil destoa

Situação atual Expectativas

Consumidor 72 Consumidor 87

Serviços 77 Comércio 91

Construção 82 Serviços 94

Empresarial 89 Construção 94

Indústria 98 Empresarial 96

Comércio 102 Indústria 100

Fonte: Sondagens FGV IBRE. 

Índices apontam consumidores como  
os menos otimistas

Dados dessazonalizados
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Política Fiscal

Brasil perde grau de investimento,
segundo a S&P Crise financeira EUA 

2008/09

Pandemia
Covid-19

mas no meio-termo, desmontando 
estímulos aos poucos, para bancar 
algumas políticas, e buscando outras 
formas de financiamento permanente 
para mudanças mais estruturantes”, 
diz. “Assim, se precisar de um pou-
co mais de impulso fiscal no ano que 
vem, este poderá se equilibrar com 
o resultado de reformas estruturan-
tes que estão sendo debatidas, dese-
nhando um cenário fiscal de longo 
prazo para as finanças públicas que 
equilibre a trajetória da dívida.” Pi-
res dá como exemplo desse manejo a 
negociação do Renda Brasil que, em 
sua opinião, deveria ser proposta em 
uma versão menos ambiciosa “que 
os R$ 100 bilhões mencionados pelo 
governo, mas com financiamento 
equacionado”. “Levando em conta 
que o programa já estava no proje-
to político do governo, não justifica 

que essa readequação ainda não te-
nha acontecido”, afirma.

Marconi reforça a diretriz de se 
defender horizontes para um inves-
timento mais amplo, sem onerar o 
fiscal. “Minha defesa vai na linha 
da emissão monetária, que consi-
dero cabível em tempos anormais 
como o que estamos vivendo, além 
das transferências de reservas que o 
Banco Central está fazendo ao Te-
souro, que são importantes. Mas, 
pensando que o governo não adotará 
essa estratégia, ainda assim poderia 
criar um fundo com outros recur-
sos para investir em infraestrutura”, 
diz. “Por exemplo, se eliminasse 
10% dos subsídios vigentes, seriam  
R$ 30 bilhões; outros 5% de reservas 
internacionais, mais R$ 10 bi. Ta-
xando lucros e dividendos, poderia 
conseguir mais uns R$ 30 bi. E des-

sa forma se desenha uma estratégia 
elencando projetos prioritários – que 
o Ministério da Infraestrutura prova-
velmente já tem, mas que não conhe-
cemos”, afirma.  

Para isso, entretanto, os pesquisa-
dores alertam que é preciso vontade 
política, articulação e foco. “A gente 
já aprendeu que a questão dos inves-
timentos públicos, por exemplo, tam-
bém tem a ver com governança . Além 
de recursos, é preciso mostrar que os 
investimentos terão projeto executi-
vo, avaliação de custo-benefício bem 
feita, que as privatizações estão bem 
desenhadas. São elementos que, junto 
à moderação fiscal, elevam a confian-
ça de que o governo sabe o que está 
fazendo, não repetirá erros do passa-
do.” E que, priorizando o caminho do 
meio, não deixe o Brasil no meio do 
caminho da recuperação.  

Fonte: FGV IBRE. 

Incerteza política e fiscal
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O ogro filantrópico

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O desafio de governos latino-americanos de 
capitanear a necessidade de aumento do gasto 
público superando ineficiências estruturais

Em artigo publicado no mês de ju-

lho na Americas Quarterly, o cien-

tista político chileno Patricio Na-

via, professor adjunto do Centro 

de Estudos para América Latina e 

Caribe da Universidade de Nova 

York, desenha o pós-pandemia na 

América Latina como uma nova 

era de Estados com forte partici-

pação na economia. Levando em 

conta as gordas políticas fiscais e 

monetárias lideradas por países de 

outros continentes desde o estou-

ro da Covid-19, a exclusividade 

do diagnóstico parece injusta, já 

que ainda é difícil prever como e 

quando esses governos desconti-

nuarão suas medidas. Mas a pre-

ocupação de Navia se concentra 

em uma característica peculiar da 

região, que o escritor e diplomata 

mexicano Octavio Paz nomeou de 

ogro filantrópico. Em um texto de 

1978, Paz tomou como exemplo 

seu país natal para descrever Esta-

dos que estabelecem uma miríade 

de subsídios e programas de ajuda, 

ao mesmo tempo em que devoram 

a prosperidade da nação com for-

mas disfuncionais de financiar-se. 

O que acontece, especialmente, 

pela inépcia em mudar uma estru-

tura patrimonialista de origem e a 

pressão corporativista que se cria 

ao seu redor – cujo resultado, em 

geral, se reflete em gastos excessi-

vos para uma atenção ineficaz.

Na América do Sul, mesmo no 

grupo de governos de diretriz libe-

ral e reformista, e considerando a 

expectativa de que a maior parte 

desse choque ainda demandará po-

líticas fiscais, Navia alerta para a 

tentação por se ampliar o gasto pú-

blico sem uma avaliação adequada 

de impacto – fundamental quando 

se observam os drásticos efeitos da 

pandemia na vida da população 

mais vulnerável –, ou mesmo uma 

contrapartida equilibrada do lado 

das receitas. “Especialmente se o 

calendário eleitoral premiar, gover-

nos terão mais incentivos para gas-

tar”, opina. No Brasil, a pressão do 

presidente Jair Bolsonaro sobre o 

destino do auxílio emergencial e a 

condução dos arranjos que determi-

narão o financiamento de um novo 

programa de transferências de ren-

da, que substituirá o Bolsa Família, 

parecem estreitamente vinculadas ao 

seu interesse em manter os ganhos 

de popularidade advindos com o 

auxílio, mesmo que ainda haja uma 

boa distância de 2022. Mas medi-

das votadas dentro do Congresso, 

como a derrubada, pelo Senado, do 

veto do presidente à desoneração da 

folha de pagamentos de 17 setores – 

que vigeria até o fim de 2021, e que 

no fechamento desta edição ainda 

estava em avaliação no Congresso – 

também são observadas como refle-

xo dessa debilidade estrutural dos 

Estados da região.
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Em outras economias, a dobra-

dinha se repete. No Peru, onde a 

lista de candidatos à disputa pre-

sidencial do ano que vem deve ser 

fechada até o final de setembro, 

é difícil avaliar de onde a pressão 

virá mais forte, diz Alfredo Thorne, 

ex-ministro da Fazenda peruano 

(2016/2017). No país, que registra 

a maior letalidade por Covid-19 

acumulada por milhão de habitan-

tes da região e uma das maiores do 

mundo, bem como uma estrondosa 

queda de PIB no segundo trimestre, 

de -30% em relação ao mesmo pe-

ríodo de 2019, a corrida pela edi-

ção de medidas que brequem esse 

derretimento na economia e na so-

ciedade é intensa. As políticas de 

estímulo do governo somam 20% 

do PIB, dos quais 4,6% são gastos 

fiscais, 1,7% alívio tributário, e o 

restante, medidas de liquidez, em 

sua maioria garantias de crédito 

pelo Banco Central. As transferên-

cias diretas às famílias representam 

1,7% do PIB – longe dos 4,6% 

que deverão representar o auxílio 

emergencial brasileiro, de cinco 

parcelas de R$ 600, se contada sua 

ampliação até dezembro, pela me-

tade do valor. 

A versão de auxílio emergencial 

peruano se dividiu em quatro pro-

gramas: Bono Universal Familiar, 

Yo me Quedo em Casa, Bono Inde-

pendiente e o Bono Rural. Na so-

matória, beneficiarão 8,5 milhões 

de famílias, cerca de metade do 

total de lares peruanos, com duas 

transferências de 760 soles (cerca 

de R$ 1.140 cada): uma já distri-

buída, e outra que começou a ser 

entregue a partir de agosto, resul-

tado de uma extensão do progra-

ma. “Essa ajuda não foi suficiente 

para conter a queda na demanda – 

a renda dos trabalhadores, sem o 

auxílio, caiu 56,7% em termos re-

ais, e o consumo privado registrou 

-22% no segundo trimestre em re-

lação ao mesmo período de 2019. 

Com a abertura gradual, vemos 

alguma reação da demanda. Mas 

acho que será preciso amparar fi-

nanceiramente a população por 

mais tempo”, diz Thorne. 

Para estimular o consumo, outra 

linha de ação foi liberar a poupan-

ça previdenciária dos peruanos. A 

decisão tomada pelo governo foi de 

um saque de até 2 mil soles (R$ 3 

mil) das contas de planos privados 

Fonte: European CDC. Dados mais recentes do Peru são de 24 de julho; o Chile mudou a metodologia de contagem em 18 de julho.

Sem controle 
Mortes por Covid-19 acumuladas, por milhão de habitantes (em 1 de setembro)

Peru 877,84

Chile 590,55

Brasil 571,05

Estados Unidos 554,67

México 499,59

Colômbia 386,44

Argentina 188,03
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em AFPs – sigla para administra-

doras de fundos de previdência –, 

além de uma liberação de até 2,4 

mil soles (R$ 3,6 mil) na conta 

de Compensação por Tempo de 

Serviço (CTS), parecida ao FGTS 

brasileiro. O Congresso foi além, 

ampliando o direito de saque nas 

contas em AFPs em até 25% – com 

potencial de gerar uma liquidez de 

6% do PIB. E há um projeto em 

tramitação que amplia o percen-

tual para 100%. As AFPs alertam 

que essa medida, se aprovada, im-

plicará uma venda maciça de títu-

los de dívida peruana para garantir 

os pagamentos, o que poderia le-

var a aumento de risco país e de 

taxa de juros. Em agosto, a onda 

de liberação coordenada pelo Con-

gresso também chegou ao regime 

público de repartição (ONP, para 

os peruanos), com a aprovação de 

uma retirada de até 4,3 mil soles 

(R$ 6,46 mil) do sistema, conforme 

o nível de aporte, e retirada total 

das contribuições para pessoas aci-

ma de 65 anos que não consegui-

ram completar 20 anos de contri-

buição. “Como as AFPs tratam de 

contas individuais, o governo deci-

diu não interferir. Mas, neste caso, 

o presidente afirma que irá ao Tri-

bunal Constitucional para barrar 

a lei, se preciso for”, diz Thorne. 

“Estamos tratando de uma medida 

que baterá direto no déficit fiscal. 

E que percentual dos mais vulne-

ráveis contribuem para a ONP? 

Menos de 5%”, lembrando que um 

dos principais ativos do país é uma 

boa classificação de risco. “Não 

acho que devemos voltar à discipli-

na fiscal imediatamente, mas é pre-

ciso apresentar um panorama às 

classificadoras de risco, sinalizan-

do quando se espera voltar a níveis 

adequados de dívida.” 

Frente a esse quadro, a consulto-

ria do ex-ministro, que leva o seu 

sobrenome, é mais pessimista que o 

governo nas projeções de PIB para 

2020 e 2021. “O governo espera 

uma queda de 12% este ano e um 

resultado positivo de 11% no ano 

que vem. Nossos números são, res-

pectivamente, -17% e 6,8%.” A di-

ferença, diz, se deve à expectativa 

de uma recuperação da demanda 

interna mais gradual, e à volatilida-

de comum em anos eleitorais, “que 

não é favorável ao investimento”. 

Thorne ainda lembra que, antes 

mesmo da pandemia, o presidente 

Martín Vizcarra já tinha suspendi-

do a lei de responsabilidade fiscal, 

que só voltará a ser efetiva a partir 

de 2022, após as eleições. 

Quanto a estas, um imbróglio 

jurídico não deixa clara a possibi-

lidade de Vizcarra ser candidato, 

já que chegou ao poder com a re-

núncia de Pedro Pablo Kuczynski 

Abaixo da 
linha

Acima da 
linha

Outros Total

Alemanha 31,5 9,4 - 40,9

Japão 24 11,3 - 35,4

Países desenvolvidos 10,9 8,9 - 19,8

Peru 10,7 6,9 2,3 20

Chile 10 7,7 - 17,7

Brasil 5,4 6,5 - 11,9

Colômbia 6 3 - 9

Argentina 2 2,8 - 4,8

Medidas fi scais em resposta à Covid-19
% do PIB

Fontes: FMI, Cepal, MEF. 
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(PPK) – que abandonou o cargo 

em 2018 no dia do julgamento de 

seu impeachment, acusado de rece-

ber dinheiro indevido da constru-

tora Odebrecht quando ainda era 

ministro do presidente Alejandro 

Toledo (2001-2006). Até agosto, 

entretanto, Vizcarra era categóri-

co em negar uma candidatura, e 

o quadro sucessório se via emba-

ralhado. “Como em outros países, 

aqui as definições acontecerão na 

última hora”, diz Thorne. 

Colchão fiscal
No caso do Chile, o atual presi-

dente Sebastián Piñera tampouco 

poderá se candidatar a um segundo 

mandato nas eleições do ano que 

vem, devido a uma mudança nas 

regras aprovadas em 2006, quando 

também se reduziu o mandato pre-

sidencial de cinco para quatro anos. 

Os desafios para a frente partidária 

de direita se manter no poder, diz 

Patricio Navia, não serão peque-

nos. Ele lembra que as mudanças 

de prioridade do governo liberal 

de Piñera começaram a acontecer 

antes mesmo da pandemia, com as 

manifestações populares de outubro 

de 2019. “Apesar de ele ter chegado 

ao poder prometendo um governo 

de direita, depois da explosão social 

teve que adotar uma agenda muito 

diferente da que promoveu em seus 

18 primeiros meses de governo, vol-

tando-se a um Estado mais robus-

to”, diz. Entre as mudanças prévias 

à Covid-19 estão o aumento de até 

50% nas aposentadorias sociais, 

beneficiando 1,6 milhão de pesso-

as; o aumento de 11% no gasto per 

capita no sistema de atenção básica 

de saúde; e a criação, em abril, do 

Ingreso Mínimo Garantizado, que 

prevê um benefício de até 45.353 

pesos chilenos (cerca de R$ 318) 

a quem recebe menos de 384.363 

pesos (R$ 2,69 mil) e cuja família 

esteja entre as 90% mais pobres de 

acordo ao registro social do gover-

no. Além, e não menos importante, 

do aceite ao processo de elaboração 

de uma nova Constituição para o 

país, cujo plebiscito, que seria no 

primeiro semestre, foi remarcado 

para outubro. 

A ação inicial do governo no com-

bate aos efeitos da pandemia foi um 

pacote de US$ 17 bilhões, que possi-

bilitaram, entre outras medidas, a sus-

pensão do recolhimento de contribui-

ções patronais na folha de empregados 

com contratos suspensos; um benefício 

transitório a trabalhadores indepen-

dentes de até 650 mil pesos (R$ 4,5 

mil) mensais por até três meses, que a 

partir de 2022 terão de ser devolvidos 

ao Fisco; e a suspensão de pagamen-

to de impostos por três meses. Com 

Fonte: Sondagem Econômica da América Latina FGV IBRE feita a partir da entrevista com 136 especialistas econômicos em 15 países da região.

Brasil Chile Colômbia Peru
América 

Latina

O clima econômico já era desfavorável no meu país 29,4 50 0 25 42,6

Queda nos preços das commodities 23,5 10 80 25 26,3

Resposta insuficiente ou atrasada do governo para lidar 
com a crise na saúde

70,6 30 20 68,8 52,8

Resposta insuficiente ou inadequada do governo para 
lidar com a crise econômica

23,5 30 33,3 56,3 45,4

Desempenho desfavorável de parceiros internacionais no 
comércio

23,5 10 46,7 18,8 20,7

Instabilidade política 58,8 30 0 18,8 33,2

Elevada incerteza em relação ao futuro 35,3 60 80 62,5 43,8

Outros 0 10 6,7 6,3 2,9

Sondagem do FGV IBRE aponta fatores de influência na revisão do PIB de cada país 
(até três opções selecionadas, em %)
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a aceleração do contágio por Covid-

19, em junho o governo negociou um 

novo pacote, com duração até junho 

de 2022, já reconhecendo um processo 

mais longo de recuperação. O plano é 

financiado por um fundo de US$ 12 bi-

lhões cujas regras de distribuição ainda 

estavam sendo revisadas pelo Senado 

chileno ao fechamento desta edição. E 

cujos excedentes, se existirem no final 

do período, irão para o fundo de esta-

bilização do país, voltado a financiar 

déficits fiscais e amortizações da dívi-

da pública. Desse novo plano consta 

a versão final do Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE), que prevê três bene-

fícios de até 100 mil pesos (R$ 700) 

por pessoa, pagos a partir de julho – e 

com extensão já discutida pelo gover-

no, em montante menor. Entre os crité-

rios de elegibilidade estão pertencer ao 

registro social de famílias do país ou 

estar entre os 80% mais vulneráveis 

em um indicador emergencial criado 

pelo governo. Além de redução de im-

postos a pequenas e médias empresas 

até 2022, simplificações regulatórias e 

ajuda aos municípios. 

A previsão do ministro da Fa-

zenda, Ignacio Briones, é financiar 

o plano com recursos de fundos 

do Tesouro e, fundamentalmente, 

aumento do endividamento públi-

co – o que poderia elevar a dívida 

bruta do país de 28% no final de 

2019 para 43% no final de 2022. O 

que significará, para o próximo pre-

sidente, a tarefa não trivial de zelar 

pela convergência fiscal já no seu 

primeiro ano de mandato. “As de-

mandas por mais gastos se acumu-

lam e seguirão crescendo. Aos com-

promissos firmados para mitigar 

os impactos da pandemia, haverá 

os que certamente serão acordados 

na Assembleia Constituinte que, se 

tudo correr como o esperado, co-

meçará seus trabalhos em junho de 

2021”, lembra Navia. Ele reconhe-

ce que, além do espaço fiscal mais 

cômodo que o de outros países, o 

Chile também conta com espaço 

para aumentar sua carga tributária. 

“Mas se essa não for acompanha-

da de incentivos ao investimento, o 

crescimento demorará a chegar e o 

país poderá não mais experimentar 

o nível de expansão econômica ne-

cessário para atender às demandas 

que chegam”, diz. Entre os especia-

listas que formam o comitê respon-

sável por calcular o PIB tendencial 

do Chile, a estimativa de agosto é de 

que este ficará na casa de 1,5% em 

2021 – seguido por 1,6% em 2022 e 

1,7% em 2023. É o pior percentual 

desde 2002, quando se começou a 

calcular PIB tendencial, apontando 

as dificuldades do país para expan-

dir sua atividade no médio prazo. 

“Se o crescimento não chegar, os 

chilenos terão que despertar e per-

ceber que seu país tem problemas 

institucionais e estruturais simila-

res ao restante da América Latina”, 

afirma Navia.  

Questão do emprego
No caso da Colômbia, o problema 

estrutural que preocupa Mauricio 

Olivera, diretor-geral da Econo-

metría, ex-vice-ministro de Traba-

lho e Previdência (2012/2013), é a 

demora na capacidade de resposta 

do Executivo, frente à urgência de Fontes: Dane, INEI, INE; ministérios da Fazenda; para o Brasil, IBGE e FGV IBRE.

Queda livre 
PIB do segundo trimestre de 2020, em relação ao mesmo período 

de 2019, e estimativa para o fechamento do ano

2o tri 2020 2021

Peru -30,20% -12% 10%

Colômbia -15,70% -5,50% 6,60%

Chile -14,10% -6,50% 5,50%

Brasil -11,40% -5,40% 2,40%

No Peru, as políticas de 

estímulo do governo 

somam 20% do PIB, 

dos quais 4,6% são 

gastos fiscais, 1,7% alívio 

tributário, e o restante 

medidas de liquidez
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medidas para evitar a quebra de pe-

quenas e médias empresas, que cor-

respondem a 96% do total de em-

presas do país. A primeira iniciativa 

do governo foi abrir o caminho do 

crédito às empresas em dificulda-

de. “O governo dispôs de cerca de  

R$ 8 bilhões do fundo nacional de 

garantias para cobrir 80% do risco 

do sistema financeiro na cessão de 

crédito a esses negócios, mas até 

agora não tem sido bem-sucedido, 

pois os bancos privados não querem 

assumir nenhum nível de risco”, 

afirma. Por sua vez, o programa de 

subsídio ao pagamento de funcio-

nários que recebem salário mínimo 

por três meses (Programa de Apoyo 

al Empleo Formal – Paef), só che-

gou em maio. “E ainda há fila de 

empresários que querem entrar no 

programa”, afirma.  A alta deman-

da levou o governo a estender o 

Paef inicialmente por mais um mês, 

e espera-se uma nova renovação de 

prazo até dezembro, com gastos to-

tais estimados em R$ 7,2 bilhões.

Para Olivera, a falta de tempesti-

vidade na resposta governamental, 

somada à extensão da quarentena 

observada no país, faz com que a 

situação da economia colombiana 

ainda seja uma incógnita. “Somente 

a partir de setembro, com a abertura 

da economia, é que começaremos a 

descobrir o real estado de saúde de 

diversas empresas, e sua capacidade 

de recuperação”, diz. Em junho, a 

taxa de desemprego no país chegou 

a 19,8%, contra 10% antes da pan-

demia, “e poderia ser de 30%, não 

fosse o aumento da inatividade”, 

diz o ex-ministro, lembrando que a 

perda de postos de trabalho supera 

os 4,8 milhões. 

Para amparar a população vul-

nerável, o governo lançou o Ingreso 

Solidario, programa que foi pror-

rogado por duas vezes, conforme 

se aumentava a duração do isola-

mento, e que atualmente tem du-

ração prevista para junho de 2021. 

O auxílio cobre 3 milhões de famí-

lias, que receberão um total de 1,44 

milhão de pesos colombianos (cer-

ca de R$ 2,1 mil) até o final deste 

ano, e outros 960 mil pesos (R$ 1,4 

mil) em 2021. Olivera conta que a 

experiência de 15 anos do Familias 

em Acción, versão colombiana do 

Bolsa Família, facilitou e acelerou a 

implantação do programa de emer-

gência, com o qual se conseguiu de-

senvolver uma plataforma de trans-

ferências que estimulou o aumento 

da bancarização, além da criação 

de um registro social de famílias, 

que centralizam os dados de bene-

ficiários de transferências. “Antes 

da pandemia, tínhamos chegado a 

um ponto de inflexão, já não era 

tão necessário direcionar um gran-

de montante de recursos para ata-

cá-la. Agora, entretanto, deveremos 

ter um aumento de dez pontos per-

centuais nessa taxa. Teremos que 

pensar não só em reduzi-la, como 

cuidar da classe média vulnerável 

que precisará de apoio para se re-

posicionar”, afirma. Ainda não há 

planos do governo de ampliação do 

Familias en Acción ou outro pro-

grama de forma permanente, ainda 

que projetos de renda básica sejam 

discutidos entre acadêmicos e espe-

cialistas. “O importante, nesse caso, 

é caminhar para modelos que evi-

tem incentivos perversos na geração 

de emprego”, diz, lembrando ainda 

que a taxa de informalidade – que 

na Colômbia é contabilizada pelo 

número de pessoas sem cobertura 

previdenciária – é de 46%.  

Fontes: Dane, INEI, INE e IBGE. Para Chile e Brasil, dados do trimestre encerrado em junho; para os demais, dados de junho. 
Comparação sempre feita com o período anterior.

O desafio do emprego 
Em %

13,30 12,20

19,80

8,80

44,70
48

43,60

54,70

Brasil Chile Colômbia Peru

Desemprego (%) População fora da força de trabalho (%)
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A estimativa do governo é que a 

Colômbia registre uma retração de 

5,5% do PIB – percentual alinha-

do ao de outras economias, como 

a brasileira, mas acima do pior re-

sultado histórico para o país, de 

-4,5% em 1999. “E ainda não sa-

bemos se essa é uma estimativa oti-

mista. De qualquer forma, esta já 

é a crise mais dura que vivemos”, 

diz. Também poderá ser demasiado 

otimista, para o ex-ministro, a es-

timativa do governo de, em 2021, 

se reduzirem 3 pontos percentuais 

do déficit fiscal estimado para este 

ano, saindo de -8,2% para -5,1%, 

depois de crescer 6 pontos percen-

tuais em relação ao déficit de 2019. 

Essa meta serve como âncora de 

gastos para o ano que vem, já que 

a suspensão da regra fiscal defini-

da pelo governo vale para o biênio 

2020/21. “O governo espera uma 

recuperação significativa da receita 

do petróleo, com a qual não conto 

muito. E a pressão fiscal será gran-

de. Hoje já contabilizamos uma 

perda de arrecadação em impostos 

de 2 pontos percentuais, e não sa-

bemos quanto desse resultado po-

derá se reverter”, diz. 

Olivera aponta que, tal qual 

como em outros governos com dire-

cionamento pró-mercado, o manda-

to de Iván Duque agora deverá ceder 

à necessidade de aumento do gasto 

público, mas de forma eficiente. No 

ano passado, o governo fez uma re-

forma tributária visando à isenção 

de impostos a empresas e estabe-

leceu um marco fiscal de corte de 

gastos, para reduzir a dívida pública 

abaixo de 50% do PIB, considerado 

ideal para amortizar choques fiscais 

sem colocar a sustentabilidade fiscal 

em risco. Para este ano, a estimativa 

é que a dívida chegue a 65% do PIB, 

e os planos foram revisados para se 

alcançar um nível de 43% em 2031. 

“Até agora, o governo demonstrou 

valorizar a estabilidade macro, mas 

precisará lidar com essa demanda 

por um Estado maior”, afirma. Um 

passo nesse caminho, afirma o ex-

ministro, seria encaminhar uma re-

forma previdenciária. “Não como 

no Brasil, focada em reduzir os gas-

tos, mas em aumentar a cobertura”, 

diz. Atualmente, o gasto previdenci-

ário colombiano é de 2,7% do PIB 

– baixo, em parte, pela baixa cober-

tura do sistema. “Atualmente, 25% 

das pessoas em idade de se aposentar 

recebem o benefício, e somente 46% 

dos trabalhadores estão contribuin-

do para o sistema, sem garantias 

de que conseguirão se aposentar”, 

conta. No plano assistencial, o país 

conta com o programa Colombia 

Fontes: Ministérios da Fazenda dos países.

Cenários para déficit e dívida, na visão dos governos 
(% do PIB)

-2,8

28

-9,6

35

-4,2

40

-2,5

50,3

-8,2

65,6

-5,1

60,5

-0,2

26,8

-8,9

35,4

-4,2

38

Déficit fiscal Dívida Déficit fiscal Dívida Déficit fiscal Dívida

2019 2020 2021

Chile Colômbia Peru
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Mayor, que dá cobertura a 24% dos 

elegíveis a uma aposentadoria, mas 

com um valor baixo, de 80 mil pe-

sos (cerca de R$ 116). “Em 2012, 

quando estive no governo, criamos 

o programa Beneficios Económicos 

Periodicos, para estimular os infor-

mais, com renda baixa e volátil, a 

poupar o quanto podem, ganhando 

em contrapartida 20% de subsídio 

do governo. Os aposentados por 

esse sistema ainda representam 1% 

do total, mas são políticas como essa 

que poderiam nos ajudar e redese-

nhar a realidade desses trabalhado-

res”, afirma. 

Pelo lado da receita, Astrid 

Martinez, pesquisadora sênior do 

Centro de Pesquisa Econômica da 

Social (Fedesarrollo) da Colômbia, 

aponta a necessidade de ajustes 

que contribuam para reequilibrar 

arrecadação, como uma segunda 

etapa de reforma tributária, que 

já estava sendo discutida. “Não 

consideramos que seja possível um 

completo desmonte de isenções a 

segmentos empresariais, já que a 

filosofia dominante é de que dessa 

forma as empresas investem mais. 

Mas estudam-se alterações, por 

exemplo, nos impostos subnacio-

nais, no IVA, e no imposto de ren-

da pessoa física, com aumento de 

alíquotas para os mais ricos e algu-

ma medida adicional de taxação de 

dividendos”, diz. 

Astrid reconhece, entretanto, 

que a baixa popularidade de Duque 

provavelmente impossibilitará que 

reformas substanciais aconteçam 

neste governo. “Houve alguma me-

lhora em sua aceitação no início da 

pandemia, mas com a extensão do 

isolamento isso se perdeu. Duque 

quer marcar sua gestão como a de 

um governo jovem, técnico, moder-

nizador, estimulador da inovação e 

da ‘economía naranja’ – no Brasil, 

conhecida como economia criativa 

–, mas não conseguiu”, diz. Entre 

os entraves, a pesquisadora cita a 

falta de manejo do governo com 

o déficit financeiro do sistema de 

saúde, tema que evita tratar, e cer-

ta obsessão em reformar o acordo 

de paz firmado em 2016, que busca 

reinserir ex-integrantes das Farc na 

sociedade. “É uma causa na qual 

insiste, e só colhe desgaste e perda 

de possíveis alianças políticas para 

fazer grandes reformas”, diz.  

“Vivemos situações de polari-

zação que, infelizmente, tendem a 

se sobrepor a um esforço de refor-

mas”, concorda Olivera, incluindo 

à lista o decreto de prisão domi-

ciliar, no início de agosto, do ex-

presidente Álvaro Uribe, fundador 

do Centro Democrático, partido de 

Duque. “Uribe tem grande popula-

ridade, e sua detenção certamente 

concentrará atenções e suscitará 

embates.” Para Olivera, o fato de 

o país ter uma macroeconomia es-

tável até a Covid-19 leva a popula-

ção a sentir que essa é uma carac-

terística dada, e que não é preciso 

esforço para restabelecê-la. “Essa 

condição, e os demais temas que 

polarizam a sociedade, nos fazem 

perder uma oportunidade impor-

tante de melhorar o sistema”, afir-

ma, referindo-se à teoria compor-

tamental, que aponta que grandes 

mudanças, em geral, acontecem 

quando o status quo é rompido. 

“Nesse sentido, sairíamos fortale-

cidos se priorizássemos mudanças 

estruturais, como do sistema previ-

denciário e tributário. Seria como 

levar o país dos próximos 30 anos 

a um lugar melhor”, diz. Certa-

mente, mais distante do ogro filan-

trópico de Octavio Paz.  

Risco país em risco? 
(pontos básicos, média diária entre 1 de janeiro e 18 de agosto)

Fontes: S&P, Moody’s, Fitch Ratings, Bloomberg.

335

217
241

149

Brasil Chile Colômbia Peru
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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 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

Jul. 128,089 213,792 223,573 199,003 168,560 143,944 203,129 204,727 195,375

*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 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

Jul. 1.263,262 764,898 2.040,211 701,772

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 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

Jul. 253,778 209,222 251,450 202,822 544,926 280,139

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 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

Jul. 793,891 803,584 891,421 907,577 799,589 810,083 817,620

*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 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

Jul. 125,068 189,120 219,082 174,262 223,364 211,266

*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 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

Jul. 176,148 97,943 193,942 151,415 149,720 191,648

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 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

Jul. 596,930 567,762 564,842 627,037 763,364 1.021,773 1.123,416 416,759 253,591

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 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

Jul. 120,157 226,169 57,806 301,033 479,089 545,489 385,760
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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 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

Jul. 770,553 918,631 1.114,695 773,083 447,495 587,910 537,872 543,606 970,826

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 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

Jul. 402,827 86,735 357,971 744,840 476,161 599,581 717,168 528,746 120,912

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 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

Jul. 682,228 1.061,046 412,045 1.103,364 508,970 532,457 392,090 - 448,878

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 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

Jul. 328,842 836,685 226,841 208,275 205,813 346,403 614,431
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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 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

Jul. 662,360 583,674 833,622 295,599 782,537 736,350 760,010 547,639 122,279

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 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

Jul. 553,775 535,569 695,743 200,081 632,161 786,462 461,532 692,549 110,396

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 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

Jul. 303,061 295,426 318,348 320,599 306,328

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 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

Jul. 877,845 624,976 1.220,210 730,536 579,784 926,038

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 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

Jul. 783,303 776,638 785,967 784,129 1.106,023 570,564

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 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

Jul. 851,544 706,113 1.019,337 866,361 614,702 1.202,195 831,323 553,051 1.236,283 777,994 623,937 975,296

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 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

Jul. 799,589 1.062,879 610,917 793,116 810,481 800,280 799,589

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 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

Jul. 436,615 308,908 531,914 185,336 1.062,879 614,364 600,886 591,790

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 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

Jul. 799,589 610,917 488,850 537,445 585,504 453,615 507,169 460,855 472,288 426,603

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 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

Jul. 420,946 189,655 347,599 446,675 403,822 469,691 155,585 161,385
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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 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

Jul. 567,449 686,345 842,541 502,157 1.173,643 474,473 544,608

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 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

Jul. 325,265 358,399 319,143 240,929 320,281 311,640 276,833 311,797 623,158
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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 31/08/2020.
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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.

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

Jul. 803,584 2,34 6,98 10,37 810,083 2,23 6,71 9,27 907,577 3,14 9,74 14,27 799,589 1,17 2,93 4,29
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Notas: 1De 1995 a 2016, média do ano. 2De 1995 a 2016, média sobre média. 3De 1995 a 2016, dezembro sobre dezembro. 4A partir de Janeiro/2012 índices calculados pela nova estrutura de ponderação/classificação (POF 2008/2009) dos 
produtos e serviços e pesos regionais atualizados. Os indicadores IPC-BR-DI Bens Comercializáveis e IPC-BR-DI Bens Não Comercializáveis não foram disponibilizados até o fechamento desta edição. Fontes:  FGV IBRE e IBGE.

Índices de Preços ao Consumidor

Período

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

Índice1

(Base: Ago. 

94 = 100)

Variação (%)

Bens 

Comer-

cializáveis

Bens Não  

Comercializáveis
Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%) Índice1

(Base: Dez. 

93 = 100)

Variação (%)

Total
Tarifas 

Públicas

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3
Índices (Base: Ago. 94 = 100)1

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no 

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

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

Jul. 596,930 0,49 1,04 2,40 423,538 824,457 1064,053 5.493,48 0,44 0,80 2,69 5.344,63 0,36 0,46 2,31
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Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

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

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

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

 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

 90,5 89,8 87,4 94,5 71,8

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

Jul. 529,429 0,25 0,58 2,73 - 505,72 524,74
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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        

Out. 2,06 1,62 95,10 87,90 5,76 5,76 104,20 100,00

Nov. 2,30 2,13 90,60 88,60 5,32 5,47 100,50 100,40

Dez. 2,50 2,50 81,00 91,40 4,53 4,53 101,70 98,10

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,10 -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 96,50 100,80

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,70 -2,38 0,84 95,30 100,10

Maio 1,98 2,94 84,40 80,10 -1,76 0,43 104,10 103,50

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

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

Ago. 2,33 3,02 98,20 89,10 -0,94 -0,48 104,20 100,40

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

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

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

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

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 86,70

Abr. -2,47 -1,10 83,40 86,90 -10,85 -2,66 73,60 78,30

Maio -0,38 0,06 91,00 87,30 -12,11 -4,15 86,70 86,50

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,40 -12,55 -5,39 87,50 87,10

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

Ago. -1,60 -1,59 96,20 87,20 -10,64 -6,40 102,30 98,70

Set. -1,27 -1,27 91,80 87,50 -9,76 -6,52 98,10 96,60

Out. -1,00 -1,23 97,00 88,40 -9,50 -7,36 98,90 94,30

Nov. -1,06 -1,27 88,00 87,00 -9,49 -8,27 92,40 91,90

Dez. -1,09 -1,09 76,90 86,20 -9,72 -9,72 93,90 90,50

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 87,70 -8,20 -10,45 80,10 87,90

Mar. -1,62 -0,98 78,00 79,70 -5,78 -9,52 83,20 86,40

Abr. -8,27 -2,87 60,50 64,40 -2,41 -7,23 80,80 86,00

Maio -11,25 -5,37 71,10 69,70 -3,09 -6,27 81,70 81,90

Jun. -10,86 -5,62 78,10 75,90 -2,72 -5,10 86,70 86,40
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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 86,93 96,90 84,81 131,86 89,09 68,65 85,23 70,41 92,15 72,03 85,13

2005 2,42 – 89,35 89,44 95,28 84,39 130,26 90,10 73,38 87,36 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,66 97,98 85,63 130,75 91,72 78,73 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,90 104,61 101,26 132,82 94,38 82,68 90,08 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,57 107,68 109,57 128,04 94,83 82,79 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,72 89,00 79,55 119,73 94,06 88,69 92,97 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,88 105,92 124,80 94,84 99,04 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,67 104,50 105,91 105,10 95,37 98,61 98,52 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,80 99,93 100,26 99,91 100,01 99,78 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,74 100,15 104,10 100,24 106,62 98,11 99,43 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,67 92,73 98,18 93,58 108,98 99,47 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,91 83,89 79,46 102,50 94,48 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,55 74,13 75,65 94,19 91,53 100,12 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

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

Nov. 1,92 1,69 89,40 87,30 88,00 77,10 81,10 91,20 94,50 106,20 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 91,00 93,30 80,10 83,40 87,80 95,50 110,80 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

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

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,60 86,90 78,50 78,20 83,50 93,50 107,90 70,50 77,00 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,70 86,70 81,10 79,50 86,60 90,90 106,70 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,30 86,60 77,70 78,10 91,60 94,00 107,20 79,30 85,90 86,10 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 77,60 82,50 74,20 75,40 94,70 79,00 93,80 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,30 85,90 79,20 77,40 96,40 100,70 111,60 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,30 86,30 80,80 79,90 98,30 105,10 112,70 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,70 85,40 82,80 78,90 90,90 95,70 113,90 89,00 98,10 96,10 102,60

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

Out. 1,97 2,58 94,40 85,90 88,30 79,60 79,50 89,20 93,00 110,90 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,00 88,50 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 88,70 77,60 73,80 88,60 92,50 107,50 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,70 85,60 75,00 77,50 87,40 97,30 104,50 63,40 82,70 70,20 84,60

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

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,30 85,20 78,30 75,50 88,80 98,40 105,20 73,40 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,70 86,80 85,60 80,10 88,10 100,10 106,00 79,40 81,10 86,90 89,60

Maio 1,37 0,66 91,50 86,90 86,70 85,00 77,70 91,50 98,00 107,60 86,20 90,20 90,80 95,30

Jun. 0,32 -0,01 85,60 85,80 86,60 76,20 76,80 92,30 95,70 100,20 76,60 87,30 73,40 89,70

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,40 85,70 82,00 76,30 92,30 93,90 102,70 84,10 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 86,10 84,80 79,30 77,50 95,40 91,80 104,80 85,40 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,80 83,90 79,10 79,30 94,70 95,50 103,60 79,70 91,50 84,90 99,30

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

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,50 80,60 78,60 79,30 94,10 98,60 104,10 77,20 85,80 84,50 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 85,80 78,90 71,40 79,90 98,00 98,90 104,60 59,30 77,70 63,30 85,20

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 87,50 83,30 79,30 79,90 100,10 98,00 106,60 66,00 81,50 71,80 83,90

Fev. 0,57 0,17 78,70 87,20 83,90 79,70 81,10 98,50 98,30 109,00 71,70 79,00 76,80 81,90

Mar. -1,05 0,26 77,30 78,50 81,00 72,70 63,90 97,90 79,00 108,10 70,10 79,70 68,90 79,50

Abr. -9,07 -2,25 57,90 60,30 57,60 50,10 39,00 80,00 49,20 106,70 38,00 66,80 13,10 66,90

Maio -12,31 -5,23 69,80 67,90 62,50 55,50 42,10 93,00 83,80 99,80 52,60 76,90 27,50 77,10

Jun. -13,36 -6,39 69,80 74,60 64,40 61,40 56,50 91,30 100,00 100,00 59,60 82,10 47,60 84,70
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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

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 -9.351 -1.810 -2.866 -7.322 -219 34 -9.243 75

Fev. 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -3.127 259 -2.380 -3.195 -192 15 -3.487 -374

Mar. 69,18 56,45 17.429 13.133 4.296 -2.516 1.430 -2.373 -3.865 -82 50 -1.626 840

Abr. 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -1.671 1.906 -3.193 -3.779 202 29 -2.534 -893

Maio 71,13 56,20 20.592 14.968 5.624 -1.992 1.822 -3.161 -4.186 372 17 -3.177 -1.202

Jun. 67,45 53,53 18.406 13.029 5.377 -2.541 1.229 -3.448 -3.900 129 4 -2.801 -263

Jul. 66,02 52,53 20.151 17.759 2.391 -9.790 -1.785 -3.439 -8.165 161 73 -10.158 -442

Ago. 70,79 54,48 19.670 15.570 4.100 -3.032 1.325 -2.228 -4.682 325 68 -3.962 -998

Set. 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -2.728 725 -2.506 -3.733 280 25 -3.354 -652

Out. 71,62 53,88 19.577 17.027 2.550 -7.285 -1.850 -3.653 -5.564 129 18 -6.205 1.061

Nov. 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -2.176 612 -2.279 -2.949 161 17 -2.587 -428

Dez. 70,35 53,42 18.503 12.556 5.947 -4.719 1.545 -3.541 -6.165 -99 22 -4.329 368

Acum. Ano 69,77 55,03 225.384 177.348 48.036 -50.928 5.407 -35.066 -57.502 1.168 369 -53.464 -2.906

2020             

Jan. 70,58 56,71 14.508 16.177 -1.669 -11.912 -4.922 -2.451 -7.121 131 59 -12.285 -431

Fev. 73,34 58,15 15.592 13.256 2.337 -6.147 -531 -2.303 -5.798 182 34 -4.766 1.347

Mar. 80,18 63,15 18.369 14.516 3.854 -1.533 1.673 -1.672 -3.381 175 31 -2.574 -1.073

Abr. 83,45 65,94 17.647 11.611 6.036 1.724 4.647 -1.099 -3.197 273 26 2.671 922

Maio 89,97 68,71 17.600 13.393 4.207 547 2.224 -1.629 -1.925 248 22 990 421

Jun. 81,02 62,52 17.609 10.449 7.161 3.896 5.336 -1.259 -1.706 266 18 4.077 164

Jul. 79,48 61,91 19.566 11.506 8.060 1.628 5.564 -1.819 -4.148 211 38 1.293 -372
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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

Jun. 13,3 47,9 55,3 2.500 2.294 1.585 932 3.776 6.297 1.792 203.519
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É MAIS QUE MBA. É FGV.


