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Carta do IBRE
6 Renda Cidadã, teto de gastos e muitas dúvidas

O novo coronavírus tornou real 
uma situação extrema em que 
a maior parte das ocupações 
informais foi paralisada por 
um longo período, devido à 
quarentena e ao isolamento social. 
O impacto nesse contingente de 
brasileiros teria sido dramático e 

devastador se não fosse o auxílio emergencial. O governo 
vem buscando alternativas para a implantação de um 
novo programa, o Renda Cidadã, que criaria um auxílio 
permanente. Mas o que tem sido visto é um aparente 
impasse entre ampliar a política social com o novo 
programa e respeitar o teto constitucional de gastos.

Ponto de Vista
10 A não sustentabilidade da política econômica  

no ciclo petista

Apesar de ter sido o período de maior popularidade de um 
presidente – basta lembrarmos da forma como Lula passou 
a faixa à Dilma –, a era petista terminou com a maior crise 
de nossa história.

Entrevista
12  “Governo não abre novos caminhos para a 

sociedade se recuperar”

Conhecido por idealizar a implementação de um imposto 
único no Brasil na década de 1990, Marcos Cintra, ex-
secretário da Receita e professor da FGV, afirma ter 
passado por um processo de autocrítica que o fez rever 
suas convicções. Hoje não mais apoia um modelo de 
tributação unificada, que considera incompatível fora 
dos manuais de economia, mas mantém a defesa da 
tributação de movimentação financeira para usos que vão 
do financiamento da desoneração da folha, como propôs 
o Ministério da Economia, a um imposto mínimo que 
resgataria a parte da arrecadação que hoje é sonegada no 
país, colaborando com a recuperação econômica no pós-
pandemia sem aumentar a carga para os adimplentes.

Macroeconomia
18 Mais Bolsa Família, um salto para a Renda Básica

Como a pobreza tende a se perpetuar entre gerações, o 
Bolsa Família buscou assegurar direitos e prioridade no 

atendimento nos sistemas públicos para as crianças do 
programa. Com isso, a ampliação necessária para o Mais 
Bolsa Família, ao fim da pandemia e como mecanismo de 
sucessão ao auxílio emergencial, deverá requerer uma 
cobertura maior.

46 Momento de definição

Os sinais dados pela atividade econômica mundial no terceiro 
trimestre indicam um movimento de recuperação do choque 
da Covid-19 melhor do que o incialmente esperado. Em 
setembro, a OCDE revisou suas projeções do PIB global para 
uma queda de 4,5%, mais amena do que a divulgada em 
junho, de 6%. No Brasil, a estimativa do Boletim Macro IBRE de 
setembro é de que o país feche o ano com retração de -5,3%, 
com um crescimento de 6,6% no terceiro trimestre em relação 
ao anterior. Para analisar os rumos da economia, em setembro, 
pesquisadores do FGV IBRE analisaram cenários pós-Covid 
em três webinares promovidos pelo IBRE em parceria com os 
jornais O Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e Valor Econômico 
(link para os vídeos na pág. 44).

Capa | Reforma tributária
52 Dura na queda

A reforma tributária, presente na 
agenda do Ministério da Economia 
desde sua posse, teve sua definição 
várias vezes postergada. Seu 
avanço correu por fora, pelo 
Congresso, primeiramente com 
a PEC 45 da Câmara, focada na 
unificação de cinco impostos 

sobre o consumo das três esferas de governo, criando o 
IBS; e depois com a PEC 110, proposta pelo Senado, que 
prevê a transformação de nove tributos em dois, um 
de competência estadual e outro federal. A resposta do 
governo chegou em agosto deste ano, passada a fase mais 
crítica da crise sanitária, com o anúncio do primeiro de 
quatro eixos de sua proposta, que unifica os dois impostos 
federais, PIS e Cofins, na Contribuição sobre Bens e Serviços 
(CBS). A segunda, focada na desoneração da folha de 
pagamento, teria como base a reedição de uma tributação 
sobre operações financeiras, mas as divergências em torno 
de uma reedição da CPMF – que no ano passado levaram 
à saída do então secretário da Receita Federal, Marcos 
Cintra, seu defensor –, também voltaram à tona, jogando 
a proposta de novo para o banho-maria; outro de reforma 
do imposto de renda, pessoas física e jurídica; e uma 
reformulação do IPI. 
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O tombo que as economias 
mundiais tiveram com a eclo-
são do coronavírus, embora 
menor do que o esperado, já 
dá sinais de recuperação ainda 

com a pandemia afetando dezenas de países com maior 
ou menor intensidade. A OCDE revisou suas projeções 
de PIB global para uma queda de 4,5%, mais amena 
que os 6% previstos em junho. Por aqui, o Boletim 
Macro projeta uma queda do PIB de 5,3% este ano. 

Com a pandemia, a legião de pessoas que ficaram 
sem renda, desigualdade já conhecida, mas que ganhou 
nova dimensão, foi socorrida pelo auxílio emergencial 
que, embora necessário, tem pressionado ainda mais o 
já combalido quadro fiscal brasileiro. O governo busca 
alternativas para criar um programa permanente, ba-
tizado inicialmente de Renda Cidadã, mas tem esbar-
rado num impasse entre ampliar a política social com 
o novo programa e respeitar o teto constitucional de 
gastos, como mostra a Carta do IBRE.

Nessa linha de amparo aos mais vulneráveis, Tere-
za Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome durante o governo da presidenta Dilma 
Rousseff, em artigo explica que, como a pobreza tende a 
se perpetuar entre gerações, o Bolsa Família buscou as-
segurar direitos e prioridade no atendimento nos siste-

mas públicos para as crianças do programa. Com isso, a 
ampliação necessária para o Mais Bolsa Família, ao fim 
da pandemia e como mecanismo de sucessão ao auxílio 
emergencial, deverá requerer uma cobertura maior.

Um outro embate, que se arrasta há anos, parece ter 
sido jogado para 2021: a reforma tributária que rea-
cendeu, há cerca de um mês, um intenso debate sobre 
as propostas em análise, como a PEC 45. De difícil im-
plementação, dada a complexidade e fortes interesses 
envolvidos, e com eleições municipais à frente, a refor-
ma parece ter sido postergada, como explica a editora 
Solange Monteiro na matéria de capa desta edição, que 
se complementa com a entrevista do ex-secretário da 
Receita Federal e professor da FGV, Marcos Cintra, que 
defende a implantação da tributação de movimentação 
financeira e de um imposto mínimo que resgataria a par-
te da arrecadação que hoje é sonegada no país, colabo-
rando com a recuperação econômica no pós-pandemia 
sem aumentar a carga para os adimplentes.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br

Nota do Editor
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A pandemia da Covid-19, como tra-
tado nas últimas Cartas do IBRE, 
provocou mudanças importantes, e 
provavelmente duradouras, na pai-
sagem política e nas percepções so-
bre a questão social no Brasil.

Frente ao novo quadro, ficou evi-
dente uma grande lacuna no arca-
bouço de proteção social: dezenas de 
milhões de trabalhadores informais 
cuja renda, consumo e padrão de 
vida são jogados à sorte das flutua-
ções econômicas.

O novo coronavírus tornou real 
uma situação extrema em que a 
maior parte das ocupações infor-
mais foi paralisada por um longo 
período, devido à quarentena e ao 
isolamento social. O impacto nesse 
contingente de brasileiros teria sido 
dramático e devastador se não fosse 
o auxílio emergencial.

Com isso, a sociedade despertou 
para o fato de que outras crises eco-
nômicas, ainda que não produzam 
um efeito potencial tão cataclísmico 
no setor informal, podem da noi-
te para o dia reduzir ou eliminar a 
renda de um enorme grupo de brasi-

leiros, que não têm a proteção nem 
das instituições voltadas ao mercado 
formal, como a Previdência Social, 
nem do arcabouço direcionado aos 
muito pobres, como o Cadastro Úni-
co e o Bolsa Família.

Assim, o Executivo e o Legislati-
vo, refletindo um novo elemento na 
sensibilidade social do eleitorado, 
voltaram-se à criação de um pro-
grama social que preencha a lacuna 
relativa aos informais revelada pela 
pandemia. O último nome pelo qual 
o novo programa vem sendo chama-
do é Renda Cidadã.

O que está em pauta, de certa 
forma, é uma ampliação no Bolsa 
Família, tanto nos valores mensais 
pagos como no universo dos favo-
recidos. Discussões dentro e fora do 
governo contemplam algo no inter-
valo de um benefício mensal entre 
R$ 200 e R$ 300 para um público 
entre 20 e 25 milhões de brasileiros, 
comparado à transferência média de 
R$ 190 e a cobertura de 14 milhões 
dos usufruidores do Bolsa Família. 
Uma conta simples mostra que a 
despesa anual total, considerando os 

limites inferiores e superiores daque-
les intervalos de valor de benefício e 
público-alvo, vão de R$ 60 bilhões a 
R$ 90 bilhões. Considerando que o 
Bolsa Família gasta hoje anualmente 
em torno de R$ 32 bilhões ao ano, a 
despesa adicional variará de R$ 28 a 
R$ 58 bilhões.

Com esse esboço em mente, a 
equipe econômica partiu para iden-
tificar possíveis fontes de finan-
ciamento. No primeiro momento, 

Renda Cidadã, teto de 
gastos e muitas dúvidas

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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sustentabilidade; redirecionar as 
despesas públicas de forma a que o 
teto seja preservado; ou, acionar os 
“gatilhos” previstos na EC 95.

Esta Carta parte da premissa de 
que a EC 95 será mantida. Ao des-
considerar a eventualidade da mu-
dança do instituto do teto, restam as 
duas últimas opções levantadas aci-
ma para que o Renda Cidadã possa 
ser viabilizado. No que tange à re-
alocação dos gastos públicos para 
gerar o espaço fiscal necessário para 
abarcar o novo programa social, pa-

rece haver poucas alternativas politi-
camente viáveis em jogo. Na verda-
de, todas as que foram apresentadas 
até o momento têm encontrado for-
tes resistências políticas. 

A possibilidade remanescente é o 
estouro do teto, o que implica o acio-
namento dos gatilhos. Para começar, 
como se sabe, a redação da EC 95 
deixa dúvidas sobre a maneira como 
tais dispositivos deveriam ser dispa-
rados. Há o entendimento de que o 
teto só pode ser rompido quando as 

acreditava-se que os recursos pode-
riam vir da própria área social, com 
uma reorganização geral em que 
seriam eliminados programas como 
o abono salarial, auxílio-família, 
Farmácia Popular e seguro-defeso. 
O presidente Jair Bolsonaro, no 
entanto, vetou esse caminho, decla-
rando que não tiraria dinheiro “dos 
pobres para dar aos paupérrimos”. 
Ele também desautorizou, de forma 
ainda mais contundente, a ideia de 
não reajustar nominalmente duran-
te dois anos as aposentadorias e 
pensões do RGPS, o regime previ-
denciário do setor privado. Assim, 
foi estabelecido um aparente im-
passe entre ampliar a política social 
com um novo programa de distri-
buição de renda e respeitar o teto 
constitucional de gastos – o que, 
na interpretação convencional, exi-
ge que a nova despesa tenha como 
contrapartida o corte equivalente 
de outros gastos. 

Antes de pormenorizar as vias a 
serem trilhadas para uma saída des-
sa sinuca, é importante contextuali-
zar o atual debate sobre o teto dos 
gastos. A grande questão para 2021, 
na visão da maioria dos analistas, é 
que a pandemia terá se tornado um 
evento previsível e, portanto, não 
caberia a edição de novos crédi-
tos extraordinários, como ocorreu 
este ano. Por conseguinte, o orça-
mento projeta um “abismo fiscal” 
(redução grande e brusca do gas-
to público), com o teto finalmente 
se tornando restritivo no ano que 
vem. Daí o debate ganha corpo e 
as sugestões apresentadas para o 
estabelecimento da ancoragem fis-
cal passam a girar em torno de três 
campos de possibilidades: substituir 
o teto por uma nova regra crível de 

Há um aparente  

impasse entre  

ampliar a política social 

com o Renda Cidadã  

e respeitar o  

teto constitucional  

de gastos

despesas discricionárias são corta-
das ao ponto de atingir o lockdown 
do governo federal e o investimen-
to público é zerado. No entanto, é 
suposto que, nas tratativas entre 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
alguma solução será dada para que 
o disparo dos gatilhos ocorra sem a 
necessidade da parada completa da 
máquina pública.

Mas é justamente nesse momen-
to, como observa Manoel Pires, pes-
quisador associado do FGV IBRE, 
que o país entra em um “novo regi-
me fiscal”, o dos gatilhos acionados, 
que pode ser muito diferente do que 
pensa a maioria dos observadores 
sobre os impactos da EC 95 nas con-
tas públicas.

O artigo 109 da EC 95 estabele-
ce que, no caso da inobservância do 
limite individualizado (há um teto 
para cada poder e órgão autônomo), 
são aplicadas, até o final do exercí-
cio em que as despesas voltem aos 
respectivos limites, as seguintes veda-
ções: aumento de despesas com pes-
soal (reajuste, concurso, gratificações, 
progressões etc.), criação ou reajuste 
real de despesa obrigatória, reajuste 
real do salário mínimo e subsídios de 
crédito e benefícios tributários.

Na prática, esses dispositivos já 
foram quase integralmente acio-
nados, como argumenta Nelson 
Barbosa, pesquisador associado 
do FGV IBRE, em recente artigo 
no Blog do IBRE, “Dez gatilhos e 
quase nenhuma munição”. Adicio-
nalmente, como já apresentado por 
diversos analistas, incluindo Vilma 
Pinto, pesquisadora do FGV IBRE, 
o simples acionamento dos gatilhos 
não é capaz de levar as despesas de 
volta para o nível prescrito pela EC 
95, que é a manutenção do valor real 
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tilhos, não é uma âncora fiscal que 
consegue conter descontroles das 
contas públicas que porventura ve-
nham a surgir. 

Diante desse quadro, restam 
muitas dúvidas. Será que o regime 
dos gatilhos acionados é sustentá-
vel politicamente, ao colocar todo 
o peso do ajuste fiscal em cima do 
funcionalismo, cujos vencimentos 
ficarão congelados nominalmente, e 
das pessoas que recebem salários ou 
benefícios (mais de 30 milhões, no 
segundo caso) vinculados ao salário 

mínimo, que permanecerá congela-
do em termos reais? Ambos os gru-
pos de afetados são politicamente 
muito articulados.

Outra questão: o novo “regime 
dos gatilhos” será percebido como 
uma âncora fiscal de longo prazo 
quando ficar claro que ele deixa 
grande número de despesas livres 
para crescer em termos reais? A 
maior flexibilidade desse regime 
deve vir, necessariamente, acompa-
nhada de maior responsabilidade e 

empenho na gestão das expectativas 
– mas isto será crível? E há o agra-
vante de que, no meio da travessia, 
acontecem as eleições presidenciais 
de 2022. Sabe-se que o ciclo polí-
tico no Brasil costuma ser bastante 
acerbado: anos de eleições para pre-
sidente e para as casas legislativas 
federais e estaduais correspondem a 
picos de despesas públicas.

É difícil antecipar a reação dos 
agentes econômicos se o “regime 
dos gatilhos” for acionado. Será 
que outras metas fiscais, como a de 
resultado primário, poderiam con-
ter as expectativas de deterioração 
fiscal? Será que, acoplado a algum 
aumento de carga tributária, como 
o novo imposto sobre transações fi-
nanceiras que o governo vem apon-
tando, aumentos de despesas não 
incluídas nos gatilhos seriam ab-
sorvidas pelo mercado sem maiores 
danos à percepção de risco fiscal? 
Até que ponto essas despesas livres 
poderiam aumentar sem inquietar 
os investidores?

Finalmente, será que justamente 
essa flexibilidade da regra dos gati-
lhos, ao abrir espaço para solução 
do dilema político-fiscal de curtíssi-
mo prazo, ao mesmo tempo em que 
traz insegurança sobre o médio e 
longo prazo, não seria uma boa pon-
te para se discutir um novo regime 
fiscal definitivo, que seja elaborado 
de forma mais bem estruturada do 
que o atual teto?  

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.

Segundo Manoel Pires, 

do FGV IBRE, não há 

nada na emenda do teto 

dos gastos que defina 

limites para outras despesas 

“discricionárias”, no âmbito 

de gatilhos disparados

de 2016. Assim, o “exercício em que 
as despesas voltem aos respectivos 
limites”, na prática, nunca chegará, 
e os dispositivos estabelecidos na EC 
95 ficarão acionados até 2026 (data 
estabelecida para uma primeira revi-
são da regra).

O que Pires acrescenta, entretan-
to, é que “não há nada na EC 95 que 
defina limites para outras despesas”, 
no contexto de gatilhos disparados. 
Ele menciona, como exemplos de 
despesas que não seriam controla-
das na emenda, o Bolsa Família, os 
mínimos constitucionais de saúde e 
educação (desde que a despesa não 
seja usada para pagamento de pes-
soal), transferências discricionárias 
para estados e municípios e investi-
mentos públicos.

Com isso, é importante notar que, 
ao usar a plataforma já existente do 
Bolsa Família, o governo consegui-
ria “criar” seu novo programa so-
cial, isto é, o Renda Cidadã, dentro 
da regra do teto. Da mesma forma, 
os investimentos públicos, como de-
sejam alguns ministros, também po-
dem ser contemplados nesse “regime 
dos gatilhos acionados”. A ressalva 
é que o raciocínio aqui desenvolvido 
parte do princípio de que os gatilhos 
já teriam sido acionados e supõe que 
vão valer as disposições que efeti-
vamente constam da EC 95 sobre a 
situação de estouro do teto – não se 
especulou sobre o que ocorreria no 
caso de uma interpretação diversa 
pelo Judiciário.

Como se vê, o descumprimento 
do teto de gastos – nas condições 
mencionadas acima – leva a um 
ajuste forte de parcela pequena das 
despesas e à liberação dos demais 
gastos. Ironicamente, portanto, o 
teto de gastos, com sua regra de ga-
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O mandato do presidente Bolsonaro 
segue para fechar seu segundo ano 
e as movimentações para 2022 se 
iniciam. Certamente, em seguida às 
eleições municipais e, principalmen-
te, após a renovação da presidência 
da Câmara e do Senado em fevereiro 
próximo, o movimento da política 
adquirirá velocidade.

O momento é de reflexão. Ciro 
Gomes publicou o volume Projeto 
nacional: o dever da esperança com 
suas ideias. Mais recentemente, a 
Fundação Perseu Abramo, think tank 
do Partido dos Trabalhadores, divul-
gou o documento Plano de recons-
trução e transformação do Brasil. No 
final do ano passado, Armínio Fraga 
publicou, na revista Novos Estudos 
Cebrap, o artigo “Estado, desigual-
dade e crescimento no Brasil”. Todos 
esses esforços são importantes e con-
tribuem para que o próximo processo 
eleitoral tenha como ponto de partida 
reflexão mais aprofundada de nossas 
mazelas e nossos desafios.

Na visão desta coluna, o início de 
qualquer debate sobre os rumos do 
país tem que ser uma correta avalia-

ção da última longa hegemonia po-
lítica que tivemos, os 13,5 anos de 
governos petistas.

Apesar de ter sido o período de 
maior popularidade de um presi-
dente – basta lembrarmos da forma 
como Lula passou a faixa à Dilma –, 
a era petista terminou com a maior 
crise de nossa história.

Com o passar do tempo, é pos-
sível olhar para essa fase histórica 
com maior distanciamento. A evo-
lução das séries macroeconômicas, 
bem como a revisão dos dados e 
produção das estatísticas definitivas, 
permite um olhar mais equilibrado. 

Muitos eram os sinais de que a 
política econômica perseguida desde 
2006, após a saída de Palocci do Mi-
nistério da Fazenda, não era susten-
tável. O objetivo da coluna é reunir 
esse conjunto probatório.

O primeiro sinal é dado pelo me-
lhor termômetro que uma economia 
tem em tempo real: a inflação. O 
IPCA, após o nadir (ponto mais bai-
xo) no final de 2006, quando atingiu 
3%, passou a crescer, lentamente, até 
os 6,5% do final de 2014. Essa ten-

dência é reforçada quando olhamos 
a média de cinco núcleos da inflação: 
nadir pouco superior a 3% ao ano no 
final de 2006, e 7% no final de 2014. 
Mas a coisa desanda mesmo quando 
miramos a inflação de serviços. Parte 
de 4% em meados de 2007 para 9% 
no final de 2014. Só não houve uma 
deterioração total porque os preços 
administrados ficaram artificialmente 
contidos até o início de 2015.

Um segundo sinal foi a redução da 
rentabilidade das empresas privadas. 

A não sustentabilidade 
da política econômica 
no ciclo petista

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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Carlos Rocca tem feito no Centro 
de Estudos de Mercado de Capitais 
(Cemec) cuidadosa documentação da 
evolução das condições do balanço 
das empresas não financeiras. Do-
cumentou de forma cristalina que os 
problemas do setor privado são muito 
anteriores à Operação Lava Jato.1 O 
investimento para todas as empresas 
abertas e as principais fechadas, que, 
de 2006 a 2010, rodou em média a 
8% do PIB, cai para 7,3% em 2011, 
6,91% em 2012, 4,68% em 2013 e 
3,80% do PIB em 2014. Ou seja, em 
2014, antes que desse tempo de a Lava 
Jato impactar a vida das empresas,2 o 
investimento para as firmas da amos-
tra de Rocca era menos da metade da 
média observada no segundo mandato 
de Lula. O motivo do recuo do investi-
mento foi a queda da lucratividade. Se, 
no segundo mandato de Lula, o lucro 
para a amostra de Rocca foi em mé-
dia da ordem de 4,9% do PIB, ele cai 
para 4,4% em 2011, 2,5% em 2012, 
2,3% em 2013 e 1,2% em 2014, an-
tes, portanto, da Operação Lava Jato. 
A grande crise brasileira foi precedida 
por um longo período de queda de lu-
cros e de investimento privado.

Um terceiro sinal veio da piora das 
contas externas. Tomando-se as con-
tas nacionais trimestrais do IBGE, as 
exportações líquidas, a preços cor-
rentes, atingiram seu zênite de 3,4% 
do PIB em 2005 e o nadir de -2,7% 
do PIB em 2014. Uma virada de 7,1 
pontos percentuais (p.p.) nas expor-
tações líquidas. A preços constantes, 
a virada foi de 8 p.p. do PIB.

Um quarto sinal foi mapeado re-
centemente pela minha colega do 
IBRE, Luana Miranda. Um tema im-
portante é saber como evolui a ocio-
sidade da economia e a intensidade 
de utilização dos recursos. Trata-se 

da medida mais importante para ava-
liarmos a sustentabilidade ou não da 
política econômica. Luana mostrou 
que, entre meados de 2006 e de 2016, 
a economia operou com sobreutiliza-
ção dos fatores de produção. Como 
vimos, a inflação subiu, mas não ex-
plodiu, pois a absorção de poupança 
externa também cresceu muito, além 
do alívio temporário e não susten-
tável promovido pelo congelamento 
dos preços administrados.

A partir do dado de nível de 
ociosidade da economia calculado 
por Luana, outra colega minha do 
IBRE, Vilma Pinto, produziu a sé-
rie do déficit público estrutural, que 
é aquele que desconta as flutuações 
provocadas pelo ciclo econômico. 
Após o pico de +3,9% do PIB, em 
2005, o resultado estrutural cai para 
+2,42% em 2006, fica negativo em 
2010, atinge -2,15% do PIB em 2013 
e incríveis -4,5% do PIB em 2014. A 
correlação simples entre o déficit pú-
blico estrutural e as exportações lí-
quidas a preços correntes é de 86%. 
São quase a mesma estatística.

Mas a não sustentabilidade da 
política perseguida ao longo do perí-
odo petista não se revela apenas nas 
políticas macroeconômicas. Diversas 
políticas públicas não surtiram os re-
sultados esperados. Por exemplo, em 
recente post para o Blog do IBRE, 
documentei que os vultosos recur-
sos gastos no programa Minha Casa 
Minha Vida não conseguiram redu-
zir em nada o déficit habitacional.

Também estudos do Ipea mostra-
ram que o programa de reconstrução 
da indústria naval, PROMEFE, não 
andou bem. Pesquisa conduzida pelo 
Ipea indicou que, entre 2005 a 2011, 
a produtividade do trabalho nos esta-
leiros não subiu. Foram seis anos em 

que deveriam ter ocorrido ganhos de 
aprendizado.3 Sem que aconteçam 
rapidamente expressivos ganhos de 
aprendizado, a política não é sustentá-
vel. O mesmo relatório aponta que o 
custo unitário do trabalho (razão entre 
os custos e a produtividade da mesma 
quantidade de trabalho) da indústria 
naval no Brasil é 11 vezes maior do 
que na China e cinco vezes maior do 
que na Coreia do Sul.4 Há evidências 
de que a grande diferença de custos do 
setor entre o Brasil e os asiáticos é o 
custo do trabalho.5

Assim, para pensar o futuro é neces-
sário que estejamos dispostos a olhar 
o passado recente com um mínimo de 
objetividade e que analisemos as ex-
periências que tivemos sem o calor da 
disputa. As sociedades fazem escolhas. 
Escolhas políticas. Mas a qualidade da 
implantação das medidas e a consis-
tência dos diagnósticos precisam ser 
sempre o primeiro passo. Caso con-
trário teremos derrocada na certa. 

1Arquivo ppt do 16o seminário Cemec, desa-
fios da retomada do investimento privado e 
do crescimento – a necessidade de uma nova 
estratégia de crescimento, por Carlos A. Roc-
ca, do Cemec do Ibmec (São Paulo, dezembro 
de 2016).

2A operação se inicia em março de 2014 e tem 
desenvolvimento pleno em março de 2016, 
quando os casos envolvendo a Odebrecht vie-
ram a público.

3Ver “Competitividade e tributação na indús-
tria de construção naval brasileira: peso dos 
tributos sobre preço de navio-petroleiro e 
plataforma offshore” relatório de pesquisa do 
Ipea de 2014 de Marcello Muniz da Silva, pág. 
51, gráfico 9.

4Idem, pág. 53.

5Ver pág. 419 do capítulo 10, “Estrutura de custos 
e tributação na indústria de construção naval: 
comparando Coreia do Sul, China e Brasil”, de 
Marcello Muniz da Silva, no livro Ressurgimento 
da indústria naval do Brasil, organizado por Car-
los Alvares da Silva Campos Neto e Fábiano Me-
zadre Pompermayer, Ipea, 2014.
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Conjuntura Econômica — Como 

avalia a capacidade de o Brasil 

sair da crise econômica provocada 

pela Covid-19?

O Brasil teve uma resposta ade-
quada à pandemia, dentro da sua 
capacidade. Lógico que no come-
ço houve certa resistência, a ideia 
de que não precisaria um esforço 
tão grande, mas acabamos alocan-
do 10% do PIB como atendimento 
emergencial. É bastante para um 
país como o Brasil. Na Alemanha 
foi muito mais, quase 25% do PIB. 
Nos Estados Unidos, também. Mas, 
considerando nosso status, acho 
que a resposta do Brasil foi muito 
eficiente, e acabou sustentando um 
nível de atividade que está se mos-
trando menos maléfico do que em 

Conhecido por idealizar a implementação de um imposto único no Brasil na dé-

cada de 1990, Marcos Cintra afirma ter passado por um processo de autocrítica 

que o fez rever suas convicções. Hoje não mais apoia um modelo de tributação 

unificada, que considera incompatível fora dos manuais de economia, mas man-

tém a defesa da tributação de movimentação financeira para usos que vão do 

financiamento da desoneração da folha, como proposto pelo Ministério da Eco-

nomia, a um imposto mínimo que resgataria a parte da arrecadação que hoje é 

sonegada no país, colaborando com a recuperação econômica no pós-pandemia 

sem aumentar a carga para os adimplentes. Em entrevista à Conjuntura Econô-

mica, Cintra expressa preocupação com a situação fiscal e faz um balanço de sua 

experiência no primeiro ano do atual governo. “Não fomos capazes de converter 

o presidente ao liberalismo moderno”, avalia.

Marcos Cintra
Professor da FGV Eaesp, ex-secretário da Receita Federal

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Governo não abre 
novos caminhos 
para a sociedade 
se recuperar”
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que não há mais espaço para au-
mento de carga no Brasil, pois isso 
cria um crowding out muito sério 
na economia, em termos de investi-
mento, em termos de credibilidade 
de políticas, assim por diante. O 
segundo seria evidentemente um 
aumento de endividamento, que 
durante um período de crescimen-
to medíocre não deve acontecer, 
porque agrava o problema fiscal 
ao invés de resolvê-lo. A terceira 
alternativa é a que países em geral 
fazem quando não encontram ou-

tros instrumentos, que é deixar a 
inflação correr. Mas essa é a medi-
da mais injusta e socialmente cri-
ticável. Nós, que já vivemos duas 
ou três crises inflacionárias, não 
podemos mais correr esse risco. 
Então, a única forma de tentarmos 
solucionar esse problema veio com 
o teto de gastos. Não que ele resol-
va o problema em si, mas obriga o 
país a buscar espaço orçamentário 

muitos países. Então esse é o dado 
positivo: o governo reagiu correta-
mente, impelido pela necessidade 
do momento.

Mas o desequilíbrio estrutural fis-
cal brasileiro já antecedia a pandemia 
e foi agravado por ela. A situação da 
economia brasileira me parece típi-
ca de um país que tenta implantar 
desde 1988 um Estado de bem-estar 
social que acabou gerando gastos e 
um problema fiscal muito além da-
quele que a economia consegue su-
portar. Num mundo como o de hoje, 
onde a comunicação, a troca de in-
formações é tão intensa, se geram 
expectativas internas que muitas ve-
zes países emergentes como o Brasil 
acabam sendo incapazes de atender. 
E o problema típico é esse estrutural, 
de desajuste fiscal, que tem prejudi-
cado muito o crescimento do país e 
tem nos deixado praticamente com 
uma taxa medíocre desde a redemo-
cratização. Então vejo o Brasil com 
esse problema muito sério. Toda 
vez que tivemos historicamente um 
incremento, uma explosão de cresci-
mento, ela é de curtíssima duração 
porque acaba esbarrando nessas li-
mitações fiscais, gerando pressões 
inflacionárias, e acabamos fazendo 
os famosos voos de galinha, perío-
dos muito curtos de crescimento. E é 
um problema que vem aumentando 
com o engessamento do orçamento, 
que se tentou de alguma maneira re-
solver no governo Temer, com o teto 
de gastos. 

Para mim, o teto de gastos foi 
uma medida heroica porque, para 
um problema fiscal crônico, estru-
tural como esse, só existem as solu-
ções tradicionais. A primeira delas 
é aumentar a carga tributária, e 
isso já foi feito até o limite. Acho 

internamente, reduzir custos para 
manter as atividades essenciais em 
funcionamento. O teto só resolve 
o problema fiscal havendo cresci-
mento econômico. Aí sim, começa-
se a abrir espaço orçamentário para 
investimentos, e pode-se resolver o 
problema fiscal. 

Como avalia a ação do governo para 

manter o teto como âncora fiscal?

O governo, infelizmente, não tem 
essa concepção que descrevi. Porque 
ela exige abrir espaço dentro do atu-
al orçamento, engessado e comple-
tamente limitado do ponto de vista 
dos gastos discricionários. Vejo o 
Brasil com uma enorme dificuldade 
econômica, sem uma liderança po-
lítica capaz de levar a sociedade a 
compreender a dificuldade do mo-
mento, e exigir sacrifícios. Um esta-
dista veria que isso é momentâneo e 
reverteria medidas corretas em seu 
benefício. Infelizmente, nosso gover-
no não abre novos caminhos para a 
sociedade se recuperar. É um gover-
no que simplesmente se pauta pela 
opinião pública, pelas manchetes de 
jornais, por um certo populismo, 
por uma discussão sobre reeleição 
absolutamente prematura e indevida 
que não fazia parte da proposta des-
te governo eleito, do qual fiz parte 
na elaboração do projeto econômi-
co. E que, portanto, acaba tornando 
o próprio teto de gastos uma medida 
ineficaz, não havendo vontade po-
lítica de abrir espaço orçamentário 
para respeitá-lo.

Qual será a saída, então?

Hoje, para mim, esse é o grande 
dilema. O processo inflacionário 

Vejo o Brasil sem uma 

liderança política  

capaz de levar a  

sociedade a compreender 

a dificuldade do 

momento, e exigir 

sacrifícios
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não seria uma saída imediata, pois 
a crise atual deixou um grande es-
paço de capacidade ociosa, uma de-
manda bastante reprimida, e vamos 
aguentar mais um ou dois anos sem 
uma crise inflacionária grande. A 
outra seria furar o teto de gastos, 
em vez de rebaixar o piso, o que se-
ria desastroso para o país. Resolve 
no curto prazo, mas agrava a crise 
fiscal na medida em que aumenta 
endividamento, a taxa de juros ten-
de a subir, e o país começa a mos-
trar inconsistência intertemporal na 
gestão de dívida. Aí começo a con-
cordar com o Armínio Fraga, que 
diz que não vê outra saída senão 
aumento de carga tributária.

Tenho meditado sobre isso, e 
volto à minha tese da questão tri-
butária, com uma outra proposta. 
Se não dá para aumentar endivida-
mento, e não queremos inflação, 
poderíamos criar um imposto mí-
nimo, que incidiria apenas sobre 
quem hoje não está pagando, pela 
tributação sobre movimentação 
financeira, uma CPMF compen-
sável. Depois podemos discutir 
por que considero essa tributação 
menos distorcida que um IVA mal 
aplicado. O fato é que esse é o úni-
co tributo insonegável e que alcan-
ça a todos. É o único tributo que 
durante 12 anos foi implantado 
no Brasil (IPMF, entre 1993-94; e 
CPMF, 1996-2007) e duvido você 
apontar alguma forma de sonega-
ção sistemática desse imposto. Um 
tributo que chegou a arrecadar 
5%, 6% da carga tributária brasi-
leira e não deixou nenhum conten-
cioso tributário. 

A minha proposta, então, é 
implantar esse imposto mínimo 
com uma alíquota alta, digamos, 

de 2%, 3% ou até 5%, tornando 
a arrecadação compensável com 
qualquer outro tributo federal, 
estadual ou municipal. Com isso, 
você aumenta a arrecadação por 
chegar a uma fatia significativa do 
universo de contribuintes que não 
são atingidos plenamente pelos tri-
butos convencionais declaratórios. 
Quem são? O sonegador, que às ve-
zes é formal mas cria mecanismos 
de sonegação ilegais; o informal; o 
evasor, aquele sonegador legal en-
tre aspas que busca brechas no sis-

tema tributário; e o ilegal, que no 
Brasil é um caso sério, que vai do 
roubo de carga ao tráfico de dro-
gas. Veja, estimativas do sindicato 
dos auditores fiscais mostram que, 
de uma carga tributária federal de 
aproximadamente R$ 1,6 trilhão, 
há evasão, sonegação, de R$ 400 
bilhões. Então, se eu não sou sone-
gador, uso esse crédito gerado pelo 
imposto mínimo para pagar meus 

impostos. Mas o que está na infor-
malidade, na ilegalidade, pratica 
evasão em alta escala, esse vai ter 
créditos remanescentes que, termi-
nado o exercício, serão revertidos 
para o Tesouro Nacional. O assala-
riado não vai sofrer nada com isso. 
Hoje a tecnologia permite até gerar 
uma progressividade nesse impos-
to mínimo. Por exemplo, gerando 
isenção para movimentações men-
sais de até R$ 2 mil. Isso significa 
usar a tecnologia para criar novos 
sistemas tributários, compatíveis 
com nosso mundo digital. A crítica 
da cumulatividade de tributo so-
bre movimentação financeira não 
procede, tampouco de que vai le-
var à verticalização, à monetização 
da economia, à dolarização. Nada 
disso aconteceu em mais de uma 
década de CPMF. 

A volta de uma CPMF se manteve 

no projeto de reforma tributária 

do Ministério da Economia, casa-

da com a desoneração da folha 

de pagamentos. Considera que, 

da forma como foi apresentada, a 

proposta poderia convergir para 

um imposto sobre movimentação 

financeira (IMF) que substituísse 

outros impostos?

O que o ministro Paulo Guedes 
propôs se coaduna com o que pen-
so, porque fiz minha autocrítica e 
deixei de pensar em um IMF que 
abranja todos os tributos. Acho 
que a gente tem que começar com 
um tributo que substitua os mais 
malévolos na economia. O sistema 
tributário é uma construção social 
que tem que evoluir ao longo do 
tempo. Dentro do projeto do go-
verno, a desoneração da folha de 

Se não dá para aumentar 

endividamento, e não 

queremos inflação, 

poderíamos criar um 

imposto mínimo, uma 

CPMF compensável com 

qualquer outro tributo
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viços. Então, a desoneração de fo-
lha vai ao encontro desse novo tri-
buto tecnológico, que elaboramos 
e o governo continua defendendo, 
e que é absolutamente compatível 
como um uso cirúrgico, em situa-
ções específicas. 

Mas, como disse, hoje penso 
assim porque fiz minha autocrí-
tica. Minha primeira proposta de 
reforma, no início da década de 
1990, era criar um imposto único 
nacional. Era uma visão ideal, de 
prancheta – que é como eu vejo a 

PEC 45, de um IVA impoluto, que 
funciona dentro de uma realidade 
que não existe em nenhum país do 
mundo. Mas ao longo da vida, e 
especialmente depois de minha pas-
sagem pela Receita Federal, percebi 
que tributação não era matéria só 
para economistas, e não pode ser 
desenvolvida in vitro, fora da rea-
lidade social. É uma matéria de po-
lítica, de direito, onde os economis-

salários é essencial, especialmente 
em um momento pós-pandemia, 
em que você tem uma crise de de-
semprego gigantesca. E mais ain-
da no Brasil, que possui uma das 
maiores cunhas fiscais sobre salá-
rio do mundo, comparável apenas 
a França e Dinamarca. Sob essas 
circunstâncias, desonerar folha de 
salários tem grandes vantagens em 
um projeto de reforma tributária. 
Primeiramente, ajuda a gerar em-
prego. Além disso, substitui a base 
de financiamento da Previdência 
brasileira, que é a folha de salários, 
que está em franca erosão. Tendên-
cias como sharing economy, gig 
economy e outras novas formas de 
trabalho levam essa base tributária 
a um claro enxugamento. Se manti-
vermos a folha como principal base 
de financiamento da Previdência, os 
déficits serão crescentes. E uma ter-
ceira vantagem, quem sabe a maior 
de todas: a desoneração é chave 
para fazer com que os setores que 
serão fortemente prejudicados com 
a CBS (Contribuição sobre Bens e 
Serviços, que pelo projeto do go-
verno substitui o PIS e a Cofins) 
tenham compensação, e com isso 
se derrube o veto que esses setores 
estão dando há 30 anos a projetos 
de reforma tributária. Não vamos 
esquecer que, de 1998 para cá, 
praticamente o mesmo projeto de 
unificação de impostos é apresen-
tado e reapresentado na Câmara 
dos Deputados, sem sucesso. Pri-
meiro porque ele mexe na estrutu-
ra federativa, que não é fácil. Além 
disso, há o conflito entre os setores 
que têm créditos para compensar e 
aqueles que não têm créditos e so-
frerão uma gigantesca elevação de 
carga, como os prestadores de ser-

tas entram para fazer avaliações. 
Agora digo: antes de fazer qualquer 
proposta de reforma tributária, tem 
que passar por um estágio na Recei-
ta Federal do Brasil, para ver como 
as coisas funcionam. 

Como avalia sua passagem pelo 

atual governo? 

Posso começar pelo que me frus-
trou. Foi que a equipe econômica, 
com o ministro Paulo Guedes e to-
dos aqueles que estavam desde o 
começo da campanha, não ter sido 
capaz de converter o presidente ao 
liberalismo moderno. Ele fez uma 
campanha em cima dessa propos-
ta, ainda que tenha tido algumas 
recaídas na visão estatista – que 
evoluíram para o atual populismo. 
Nossa expectativa era de que, com 
o andar da carruagem, o presi-
dente seria convertido. Ainda que 
muitas vezes eu tenha dito para o 
ministro: “Paulo, vamos lembrar 
do nosso amigo querido Roberto 
Campos, que alertava para se to-
mar cuidado com a fé débil dos 
recém-convertidos”. E foi o que 
aconteceu. Achamos que ele havia 
se convertido para o liberalismo, 
mas a fé era muito débil e não re-
sistiu aos encantos do populismo, 
da reeleição, do apoio das igrejas 
evangélicas, ao estamento militar. 
E nisso está a base do meu insu-
cesso – não estou falando do go-
verno, pois ele ainda está aí e pode 
ter bons resultados –, em não con-
seguir converter o presidente para 
uma visão liberal moderna. 

Mesmo assim, formulamos um 
projeto que o ministro ainda con-
tinua defendendo. O lado positivo 
do meu aprendizado é ter traba-

Tendências como  

sharing economy, gig 

economy e outras formas 

de trabalho levam a 

base tributária da folha 

de salários a um claro 

enxugamento
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lhado na Receita Federal com uma 
equipe muito profissionalizada, de 
gente com elevadíssimo gabarito. 
Temos alguns estamentos no Brasil 
que são dignos de respeito – o pes-
soal do Banco Central, da diploma-
cia, da Receita, alguns núcleos de 
excelência do setor público pelos 
quais eu evito traçar críticas sobre 
o desempenho do funcionalismo 
público. Mas a experiência foi mui-
to boa, de conhecer profissionais 
com cabeça aberta, diferentemente 
do que se imagina. 

Também tenho como positivo 
deixar inoculado dentro do gover-
no essa visão do sistema tributário 
que seria o de um IVA dual, com 
o governo federal criando um bom 
IVA, fazendo com que os estados 
unifiquem 27 IVAS em 1 e deixem 
o 28o do governo federal separado, 
porém construídos de forma har-
mônica. Desonerar folha era o ou-
tro componente desse projeto, para 
desmontar a oposição econômica e 
política dos grupos que desigual-
mente arcariam com o ônus do au-
mento de carga tributária previsto 
na reforma, que são basicamente os 
setores intensivos em mão de obra. 
Ela é que possibilitaria o funciona-
mento de uma discussão conjunta 
disso. E o terceiro componente era 
a reforma do imposto de renda, 
acompanhando o que o mundo in-
teiro está fazendo: reduzir imposto 
de renda de pessoa jurídica, elimi-
nar uma série de deduções e benefí-
cios de imposto de renda de pessoa 
física – ainda tenho alguma dúvi-
da sobre tributação de dividendos, 
acabar com juros sobre capital 
próprio –, harmonizar nossos siste-
mas tributários como acontece no 
mundo, com redução de carga. 

Mas tive uma posição discor-
dante com o ministro Paulo Gue-
des. O ministro adotou uma orien-
tação que considero equivocada, e 
pela qual estamos pagando um pre-
ço alto até agora. Ele quis, aconse-
lhado não sei por quem, acredito 
até pelas suas próprias convicções, 
fragmentar todo o debate econô-
mico. Então, em 2019, durante 
seis meses foi proibido falar em 
reforma tributária. Só se falava em 
reforma da Previdência. Depois, 
quando se começou a falar de re-

forma tributária, ao invés de apre-
sentar o projeto inteiro, optou-se 
por fragmentá-lo: primeiro o IVA 
federal, depois desoneração de fo-
lha, depois o imposto de renda. 
Isso não faz sentido, pois a reforma 
tributária é um sistema. Defendia 
apresentar o conjunto da obra, de 
partes que interagem, de maneira a 
garantir organicidade. E mais ain-
da. Dizia: “ministro, vamos apre-

sentar agora todos os nossos pro-
jetos”. Começou-se a fragmentar a 
discussão, a perder foco. Conside-
ro isso um erro, porque o debate 
precisa ser amplo. 

Por minha experiência política, 
dizia ao Guedes que quando se co-
loca apenas um projeto no Poder 
Legislativo, toda a conjugação de 
interesses, a favor e contra, fica 
concentrada nesse projeto. Aí você 
abre espaço para a criação de coli-
gações, às vezes de forças opostas, 
contra ele. Apresentando tudo, al-
guns setores que podem ser contra 
uma parte da Previdência vão ser 
a favor de parte da reforma tri-
butária, e aí você fragmenta o de-
bate, desfaz essas coligações que 
criam vetos. E gera uma discussão 
temática, por núcleos de interesse 
parlamentar. Mas o governo foi 
se desgastando. A aprovação da 
reforma da Previdência, que era 
para demorar dois ou três meses, 
demorou nove. E quando se come-
çou a falar de reforma tributária, 
já havia desgaste para o debate, e 
o presidente me exonerou. Enfim. 
Acho que houve um timing políti-
co muito equivocado do Ministério 
da Economia na discussão de suas 
reformas. O ambiente poderia ter 
sido outro, diferente, se a opinião 
de dois assessores do ministro ti-
vesse sido ouvida: a minha e a do 
Guilherme Afif Domingos. Aí deu 
no que deu.  

Uma das mensagens do docu-

mento “Caminhos para a reforma 

tributária” (pág. 52), do qual é 

signatário, é de que a conjuntu-

ra extraordinária provocada pela 

pandemia não é adequada para 
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fragmentar todo o debate 

econômico
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a aprovação de uma reforma tão 

complexa como a tributária. O se-

nhor faria alguma exceção, como à 

dobradinha nova CPMF/desonera-

ção da folha?

Acho que a desoneração da folha 
fica em pé por si só, e seria uma 
coisa boa especialmente nesse mo-
mento pós-pandemia. Desonerar a 
folha com tributo sobre movimen-
tação financeira não depende de 
você criar um IVA. Já a recíproca 
não é verdadeira. Um IVA não se 
sustentaria sem uma compensação 
como a desoneração. 

Esse é um tema interessante, 
porque todo mundo concorda com 
desonerar folha, mas todo mundo 
critica a movimentação financeira 
para fazer a desoneração. Fiquei 
durante nove meses na Receita ana-
lisando alternativas de financia-
mento, pedindo propostas para se-
rem analisadas. O Appy (Bernard, 
diretor do CCiF, que lançou as 
diretrizes da proposta da PEC 45) 
chegou a sugerir um adicional no 
IVA, mas aí a alíquota dele chegaria 
a 30%, e o setor de serviços dizia 
que não ia aguentar. Aí se pensou 
no imposto de renda, mas seria ir 
na contramão do que o mundo está 
fazendo, de reduzir o IR corporati-
vo. Além disso, o IR de pessoa física 
já tem alíquotas que chegam a 27% 
para famílias com renda mensal de  
R$ 5 mil. Como vou aumentar im-
posto de renda num país que não 
tem renda? Se fosse aumentar o 
ICMS, viraria inflação, preço. Ana-
lisamos todas as propostas, e a úni-
ca coisa plausível, fácil, automática, 
que distribuiu o ônus pegando 50% 
da economia que está fora do sis-
tema tributário, é uma tributação 
sobre contribuição financeira. Acho 

que será difícil encontrar outra al-
ternativa para desonerar a folha. 

Seria adequado aprová-la mesmo 

fora do pacote completo que o se-

nhor defendeu?

Buscar aprovações em partes não 
é bom, não ajuda o debate. Mas, 
como disse, a desoneração consegue 
se manter em pé de forma isolada. 
Continuo, porém, defendendo que o 
ministro deve colocar à mesa todos 
os projetos – tanto o da desonera-

ção de folha, com coragem, ousadia, 
dizendo o que é de fato e deixar a 
sociedade discutir; bem como o do 
imposto de renda. Isso facilita o de-
bate, clareia o ambiente, dá perspec-
tiva ao agente econômico que vai ser 
afetado pela reforma. Imagine, por 
exemplo, que o setor de serviços pre-
vê um aumento de carga tributária 
de 100% a 200% com implantação 
do IVA, em determinados segmentos. 

Desonerar a folha 

com tributo sobre 

movimentação 

financeira não depende 

de você criar um IVA. 

Já a recíproca não é 

verdadeira

Ele não será a favor. É como dizer a 
esses empresários: “aceite aumentar 
de 3,65% para 12% de IVA, mesmo 
que não tenha crédito sobre folha, 
que representa 70% de seu custo, 
porque você será compensado quan-
do eu apresentar os outros projetos 
daqui a um mês, ou dois”. Alguém 
vai acreditar? Não acredito que se 
o Executivo e o Legislativo continu-
arem batendo nas teclas que estão 
batendo hoje chegaremos a uma re-
forma tributária. Agora, mesmo não 
havendo reforma, a desoneração é 
uma medida que por si só é boa. Não 
acho que exista outra forma senão a 
movimentação financeira. Mas se ti-
ver outra, que seja feita. 

Outras medidas que se sustentam 
isoladamente podem ser apresenta-
das a qualquer momento. Everardo 
Maciel diz que reforma tributária 
é a última coisa que devemos fazer 
em profundidade, pois defende que 
o defeito do nosso sistema não está 
na característica dos tributos em 
si, mas nos processos e nas formas, 
que podem ser melhorados com 
desburocratização, simplificação 
de procedimentos. Tem muita coi-
sa que pode ser feita. Mas querer 
tudo num momento bastante tu-
multuado como este que vivemos, é 
complexo. Quando o presidente da 
Câmara chega dizendo: “imposto 
sobre movimentação financeira eu 
não coloco em pauta”, como pode 
ser? É papel de presidente da Câ-
mara dizer que não coloca em pau-
ta porque ele não quer? Ou tem que 
colocar e deixar os parlamentares 
discutirem e reprovarem? Enfim, 
erra o governo ao fragmentar o de-
bate, e erra o Legislativo ao querer 
impor uma solução preconcebida, 
idealizada em laboratório.  
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Em 2013, a Associação Internacio-
nal de Seguridade Social concedeu 
ao Brasil o Award for Outstanding 
Achievement in Social Security pelo 
programa Bolsa Família. Conside-
rado uma espécie de “Nobel” da 
seguridade social, o prêmio devia-se 
ao sucesso do programa como “ex-
periência excepcional e pioneira na 
redução da pobreza e na promoção 
da seguridade social”. Como esse, 
há inúmeros exemplos do reconheci-
mento internacional1 angariado pelo 
Bolsa Família em seus 17 anos de 
existência, em contraste com as po-
lêmicas que o envolveram no Brasil. 
Desconhecimento, discordância de 
políticas de enfrentamento à pobreza, 
preconceito contra os pobres, oposi-
ção ideológica são algumas das expli-
cações para, ainda hoje, o Brasil ter 
dificuldade em reconhecer que criou 
uma tecnologia social de vanguarda, 
eficiente e copiada mundo afora, que 
resultou no maior, mais bem focali-
zado, de maior escala e mais eficiente 
programa de transferência de renda 
do mundo. 

Em 2020, frente aos impactos 
da pandemia da Covid-19 sobre a 

renda da população, a importância 
de o Brasil dispor de um programa 
de renda básica tornou-se quase 
unânime. Há propostas de variados 
conteúdos, a maioria ignorando 
a experiência do Bolsa Família e, 
principalmente, os extraordinários 
resultados por ele alcançados no 
enfrentamento à pobreza e inclusão 
social no Brasil. A intensidade sem 
precedentes da crise sanitária, eco-
nômica e social parece ter varrido 
17 anos de experiência e de constru-
ção participativa de uma política de 
sucesso, gerando debates que pro-
põem desconstruir toda a estrutura 
de proteção social no Brasil. 

O presente texto tem um duplo 
objetivo: explicitar conceitos, proce-
dimentos operacionais e institucio-
nalidade que estão na base do suces-
so e do reconhecimento angariado 
pelo Bolsa Família; e mostrar que, se 
há consenso quanto à necessidade de 
o Brasil ampliar a proteção de renda 
da população, o caminho mais rápi-
do, seguro e eficiente é o aprimora-
mento do Bolsa Família. Temos uma 
tecnologia reconhecida em todo o 
mundo, que pode ser a base para a 

Mais Bolsa Família,  
um salto para a renda básica
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transição em direção à tão sonha-
da renda básica. Ignorá-la seria um 
imenso equívoco.

Bases conceituais do  
Bolsa Família
O Bolsa Família foi criado em ou-
tubro de 2003, para complementar 
o sistema de proteção social insti-
tuído pela Constituição de 1988. 
Embora o Brasil dispusesse de uma 
ampla rede de proteção social, com-
posta por benefícios contributivos 
(aposentadorias, pensões, seguro-
desemprego) e não contributivos 
(destaque para o Benefício de Pres-
tação Continuada – BPC), faltava 
um instrumento com cobertura e 
escalas adequadas para assegurar o 
enfrentamento da pobreza que inci-
dia sobre as famílias em idade ativa 
e na informalidade.

Em 2001, ao final do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, surgi-
ram o Bolsa Escola, o Auxílio Gás 
e o Bolsa Alimentação, dando um 
passo nessa direção. No primeiro 
ano do governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, foi implantado o cartão 
alimentação, dentro do Fome Zero, 
estratégia para enfrentamento à 
fome. O Bolsa Família unificou es-
sas iniciativas para elevar a escala 
de atendimento, aumentar o grau de 
proteção das famílias e integrar, em 
um único instrumento a ser opera-
do em conjunto com os entes fede-
rativos, os esforços para combater a 
pobreza no Brasil.

Dois aspectos da construção do 
Bolsa Família merecem destaque. De 
um lado, ele unificou programas com 
objetivos similares e, na imensa maio-
ria dos casos, benefícios sobrepostos, 
sem substituir ou eliminar os demais 

instrumentos da rede de proteção so-
cial no Brasil. Nenhuma das funções 
ou objetivos foram descartados. De 
outro, todos os atendidos pelos pro-
gramas unificados continuaram rece-
bendo benefícios (no mínimo o que 
já recebiam) e a quase totalidade mi-
grou para o Bolsa Família, na maio-
ria dos casos valores bem acima que 
os anteriormente recebidos.

Ao longo de seus 17 anos de exis-
tência, o Bolsa Família foi sendo 
aprimorado, a partir do aprendizado 
dos gestores, do maior conhecimen-
to sobre as carências do público be-
neficiário e da ampliação dos meca-
nismos e oportunidades de garantia 
de direitos a seu público-alvo. Esses 
aprimoramentos ocorreram sem al-
terar as bases conceituais do progra-
ma que, articuladas e fortalecidas, 
explicam os extraordinários resulta-
dos alcançados pelo Bolsa.   

Reconhecendo que a pobreza atin-
ge de forma diferenciada as famílias, 
o Bolsa não definiu um valor único de 
renda a ser transferida. Ao contrário, 
adotou um conjunto de benefícios 

conforme a severidade da pobreza, 
que depende, em grande medida, da 
renda per capita e do perfil de cada 
família. Assim, famílias com crianças 
e adolescentes teriam direito a bene-
fícios específicos para esses cidadãos. 
Gestantes teriam direito a um bene-
fício específico durante a gravidez e 
nutrizes, durante a amamentação. 
Com o Brasil sem Miséria, no gover-
no da presidenta Dilma, foi criado o 
benefício de superação da extrema 
pobreza, para garantir que todas as 
famílias tivessem renda per capita de, 
no mínimo, R$ 70 (equivalente na 
ocasião à linha de pobreza adotada 
pelos ODMs e pelo Banco Mundial, 
de US$ 1,25 PPP). O desenho mais 
complexo justifica-se pela busca do 
maior impacto possível sobre a po-
breza, uma vez que um valor igual 
para todos teria pouco efeito se fosse 
muito baixo ou teria custo fiscal in-
sustentável se fosse alto o suficiente 
para assegurar a superação da pobre-
za a todo o tipo de família.

Como a pobreza tende a se perpe-
tuar entre gerações, o programa bus-
cou assegurar direitos e prioridade no 
atendimento nos sistemas públicos 
para as crianças do Bolsa Família. Este 
objetivo está na base das condiciona-
lidades do programa – frequência es-
colar para crianças e adolescentes na 
educação básica e acompanhamento 
médico e vacinação para crianças até 
5 anos e gestantes. Tratava-se de com-
prometer os sistemas de educação e 
saúde com o atendimento a um públi-
co que, muitas vezes, não tinha acesso 
a direitos ou o seu acesso era limitado 
pelas condições de pobreza. Gestores 
públicos responsáveis pela garantia 
desses direitos devem acompanhar as 
famílias, assegurar as condições para 
exercício desses direitos e, sempre que 
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houver algum descumprimento, mobi-
lizar as redes para identificar as causas 
e apoiar as famílias. O objetivo pri-
mordial nunca foi punir, mas sim as-
segurar às crianças de famílias pobres 
acesso a direitos que poderiam mudar 
seu futuro. Por ser uma porta de en-
trada das famílias vulneráveis, torna-
se também um mecanismo de pressão 
para o Estado viabilizar a oferta desses 
serviços e fazer frente a essa deman-
da, sem o que não seria possível exigir 
contrapartida das famílias. 

Embora seja um programa federal, 
a implementação do Bolsa Família es-
teve, desde o início, ancorada na coo-
peração federativa. Esta é seguramente 
uma das razões do sucesso do progra-
ma, que opera em todas as 5.570 ci-
dades brasileiras e no Distrito Federal, 
com atribuições compartilhadas entre 
governo federal, estados e municípios. 
Ainda que o pagamento do benefício 
seja feito por meio de um cartão mag-
nético emitido pela Caixa, banco fede-
ral, a operacionalização do programa 
– cadastramento e acompanhamento 
de beneficiários, garantia de acesso a 
serviços – depende da atuação das re-
des estaduais e municipais de assistên-
cia social, educação e saúde. Frente às 
diferentes capacidades operacionais e 
técnicas dos municípios brasileiros, fo-
ram criados instrumentos para apoiar 
a capacitação de todos os agentes e 
ampliar progressivamente a transpa-
rência desta cooperação.

A intersetorialidade foi priorizada 
desde o início do Bolsa Família. Ape-
sar de o objetivo primeiro do progra-
ma ser ampliar a disponibilidade de 
renda das famílias, para reduzir o dé-
ficit de seu acesso a políticas e direitos 
e apoiar seu desenvolvimento é neces-
sário mobilizar as redes de educação, 
saúde e assistência. Por essa razão, 

em vez de criar uma burocracia pró-
pria para o programa, foi construída 
progressivamente a articulação das 
redes existentes, tanto nas áreas te-
máticas, quanto nos níveis da Federa-
ção. As condicionalidades da educa-
ção são acompanhadas pelas redes de 
educação municipal e estadual; as de 
saúde, pelas redes de saúde municipal 
e estadual; o cadastramento e acom-
panhamento das famílias, pela rede 
municipal de assistência social. 

O Cadastro Único de Programas 
Sociais, o CadÚnico, tem sido decisi-
vo para a cooperação federativa, para 
a intersetorialidade e para o próprio 
sucesso do Bolsa Família. Um dos 
maiores desafios no início do progra-
ma era como fazer o cadastramento 
dos beneficiários, pois era necessá-
rio muito mais que unificar distintas 
bases de dados; era preciso construir 
um cadastro robusto, continuamen-
te atualizado e transparente. Em vez 
de criar uma estrutura federal, o 
Bolsa Família adotou uma estraté-
gia federativa de gestão do cadastro, 
atribuindo à assistência social nos 

municípios a função de cadastrar as 
famílias com base em regras impesso-
ais. Este cadastro foi sendo continua-
mente aprimorado e transformou-se 
progressivamente em uma platafor-
ma integrada de informações sobre 
cerca de 40% das famílias brasileiras, 
uma vez que contém hoje dados tam-
bém sobre famílias vulneráveis fora 
do perfil de renda do Bolsa Família.

O CadÚnico tornou-se funda-
mental também para operacionalizar 
outro conceito subjacente ao Bolsa 
Família, que é o reconhecimento de 
que a pobreza é multidimensional. 
Em especial a partir da criação do 
Brasil sem Miséria, a complemen-
tação de renda pelo Bolsa Família 
tornou-se crescentemente porta de 
entrada para direitos e programas 
sociais. As famílias do Bolsa passa-
ram a ter prioridade em programas 
de capacitação profissional, micro-
crédito, acesso à água, energia, mo-
radia e assistência técnica e extensão 
rural, entre outras. 

O Bolsa Família nasceu como um 
programa de transferência de ren-
da e, nesses 17 anos, evoluiu para 
se transformar em peça central de 
um esforço intersetorial e federativo 
de inclusão e garantia de direitos à 
população pobre brasileira. Uma 
tecnologia social consistente e inte-
grada ao sistema de proteção social, 
comprovadamente bem-sucedida no 
enfrentamento da pobreza em um 
país com tamanhas dimensões po-
pulacional e territorial. Isso o torna 
uma referência no mundo.

Resultados do Bolsa Família
A implantação do Bolsa Família pro-
piciou extraordinária ampliação da 
cobertura e efetividade das políticas 

Como a pobreza tende a se 

perpetuar entre gerações, o 

programa buscou assegurar 

direitos e prioridade no 

atendimento nos sistemas 

públicos para as crianças do 

Bolsa Família
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de enfrentamento à pobreza no Bra-
sil. Com custo baixo – cerca de 0,5% 
do PIB –, o Bolsa Família vem asse-
gurando complemento de renda para 
cerca de 14 milhões de famílias, tendo 
se tornado universal entre os pobres. 
O programa foi decisivo para que a 
pobreza diminuísse de 41,8 milhões 
para 17 milhões de pessoas entre 
2003 e 2015 (de 23,6% para 8,3% 
da população). No mesmo período, a 
extrema pobreza caiu de 8,2% para 
3%, patamar estabelecido pelos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel para o mundo atingir a superação 
da extrema pobreza em 2030.

Graças ao Bolsa Família, milhões 
de famílias foram incorporadas ao 
mercado de consumo, com impactos 
sobre a dinâmica da economia, prin-
cipalmente nos pequenos municípios 
e regiões deprimidas. Isso deve-se, 
em grande medida, ao elevado efeito 
multiplicador das transferências do 
Bolsa – cada R$ 1,00 gasto no pro-
grama, estimularia um crescimento 
de R$ 1,78 no PIB.2

Outro efeito importante é o empo-
deramento feminino proporcionado 
pelo programa. Como o pagamen-
to do benefício é feito por meio de 
cartão magnético pessoal e a titulari-
dade da mulher foi priorizada, 93% 
das famílias têm mulheres como ti-
tulares do cartão e administradoras 
do benefício. 

Com mais renda, as famílias pu-
deram melhorar sua alimentação, 
com rápido e intenso impacto so-
bre a saúde das crianças. Entre as 
famílias beneficiárias do programa, 
a mortalidade de crianças de 0 a 5 
anos por diarreia diminuiu 46% e a 
mortalidade por desnutrição, 58%.3  
O déficit de estatura associado à des-
nutrição das crianças também caiu 

fortemente – estudo longitudinal re-
alizado entre 2008 e 2012, reporta 
um decréscimo de 51%.4

O acompanhamento de 9 mi-
lhões de famílias beneficiárias pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) mos-
tra que houve aumento da parcela 
de crianças de até 6 meses alimen-
tadas exclusivamente por amamen-
tação, e daquela que completa o ca-
lendário de vacinação, que é maior 
entre os beneficiários que entre os 
não beneficiários. 

Para assegurar o cumprimento 
das condicionalidades em educação, 
cerca de 17 milhões de crianças e 
adolescentes de famílias benefici-
árias são anualmente acompanha-
das, o que corresponde a cerca de 
um terço das matrículas no sistema 
público de educação. Isso resultou, 
como esperado, na redução de 36% 
na parcela de crianças de 6 a 16 anos 
que não frequentavam a escola, que-
da observada entre meninas e meni-
nos. As taxas de abandono escolar e 
de aprovação mostram que os estu-
dantes do Bolsa tendem a apresentar 

resultados melhores que os demais 
estudantes da rede pública, em espe-
cial no ensino médio.

Além dos impactos diretos da 
transferência de renda e do acom-
panhamento das famílias, cabe des-
tacar os resultados alcançados com 
a integração com outras políticas de 
garantia de direitos e de geração de 
oportunidades. Por meio do CadÚ-
nico, o Bolsa Família transformou-se 
em porta de entrada em dezenas de 
programas, tornando as famílias be-
neficiárias visíveis para estas ações. 
No Pronatec, por exemplo, progra-
ma de formação profissional, foram 
atendidos 1,8 milhão de beneficiá-
rios do Bolsa, e um terço deles con-
seguiu seu primeiro emprego formal. 
Pouco mais de 700 mil beneficiários 
do programa foram inscritos no Mi-
croempreendedor Individual (MEI), 
sendo que 200 mil deles foram tam-
bém atendidos por programas de 
assistência técnica do Sebrae. No 
programa Crescer, de microcrédito 
produtivo orientado, 3,9 milhões de 
operações de crédito (de um total de 
11 milhões) foram realizadas por be-
neficiários do Bolsa. Cerca de 77 mil 
famílias beneficiárias do Bolsa que 
vivem em áreas com rico ativo am-
biental passaram a receber o Bolsa 
Verde, para assegurar a continuida-
de de seu trabalho extrativista e de 
proteção à biodiversidade. No Nor-
deste, 1,2 milhão de famílias rece-
beram cisternas, a maioria do Bolsa 
Família, para assegurar seu acesso à 
água. Para assegurar a inclusão das 
crianças de 0 a 3 anos de famílias 
beneficiárias do Bolsa em creches, os 
municípios passaram a receber um 
adicional por vaga por eles preenchi-
das, o que permitiu, em apenas qua-
tro anos, aumentar de 483 mil para 

A ampliação necessária 

para o Mais Bolsa Família, 

ao fim da pandemia e como 

mecanismo de sucessão 

ao Auxílio Emergencial, 

deverá requerer uma 

cobertura maior
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756 mil o contingente atendido. No 
programa Minha Casa Minha Vida, 
900 mil famílias eram do CadÚnico.

Esses resultados mostram que o 
Bolsa Família, nascido como progra-
ma de transferência de renda, trans-
formou-se, ao longo de seus 17 anos, 
em núcleo de um integrado sistema de 
atenção, proteção e geração de opor-
tunidades para milhões de famílias 
historicamente excluídas. Apoiado no 
CadÚnico como instrumento de identi-
ficação e monitoramento das famílias, 
o Bolsa construiu uma rede de gestão 
intersetorial e interfederativa decisiva 
para que todos esses extraordinários 
resultados fossem alcançados.5

Por isso, mais que um programa 
de transferência de renda, o Bolsa Fa-
mília passou a ser reconhecido como 
uma tecnologia social inovadora. 
Foram quase duas décadas de cons-
trução, mobilizando diferentes atores 
públicos e privados e construindo 
mais uma peça no sistema de prote-
ção social brasileiro, um patrimônio 
a ser aprimorado continuamente.

Aprimorando um programa 
bem-sucedido
O atual Bolsa Família é diferente da-
quele que foi implantado em 2004. 
Oferece maior cobertura, assegura 
mais benefícios, está mais integra-
do às demais políticas de proteção 
e garantia de direitos. Se o aprimo-
ramento do programa foi constante 
nestes anos, não há porque, neste 
momento em que se discute a neces-
sidade de fortalecer os instrumentos 
de proteção à renda no Brasil, des-
prezar uma política com tantos re-
sultados positivos.

O Bolsa Família está operacional 
em todos os municípios brasileiros, 

com parcerias duradouras e consis-
tentes com os entes federados. Está 
ancorado no CadÚnico, cuja alimen-
tação e atualização seguem parâme-
tros definidos e pactuados em todo 
o território nacional. Essa estrutura 
operacional é o caminho mais segu-
ro para avançar, garantindo que o 
Bolsa Família possa ser adaptado às 
necessidades de um Brasil impactado 
pela pandemia e seja transformado 
em um programa de proteção de 
renda das famílias vulneráveis.

Atualmente, o Bolsa Família aten-
de famílias pobres e muito pobres, 
com renda per capita de R$ 89 e  
R$ 178, respectivamente. O benefí-
cio médio recebido pelas famílias é 
de cerca de R$ 190. Tanto os crité-
rios de elegibilidade quanto os valo-
res transferidos não são atualizados 
desde 2016.

Há três aprimoramentos a serem 
feitos: elevar o valor de renda per 
capita que define a elegibilidade do 
programa; elevar os valores dos be-
nefícios transferidos às famílias; sim-
plificar a estrutura de benefícios. Se 

o valor de elegibilidade for suficien-
temente elevado, sua revisão permi-
tiria ao Bolsa Família ir além dos 
pobres, aumentando sua cobertura 
para alcançar famílias cuja instabi-
lidade de renda as torna vulneráveis 
à pobreza. Ou seja, é possível atua-
lizar o Bolsa Família para que seja 
mais eficiente no enfrentamento do 
problema estrutural de instabilidade 
de renda entre as famílias brasileiras 
que a pandemia desnudou.

Como proposta para este neces-
sário salto para Mais Bolsa Família, 
o Projeto de Lei no 4.106/2020 es-
tabelece que todas as famílias com 
renda de até R$ 600 per capita se-
jam potenciais beneficiárias do novo 
programa. Esse conjunto de famí-
lias teria direito a dois benefícios: 
se tivessem crianças e adolescentes 
com menos de 18 anos, receberiam  
R$ 300 por cada um deles; se, após 
receber este valor, sua renda per ca-
pita ainda não alcançasse R$ 300, 
receberiam um benefício em valor 
equivalente ao necessário para isto. 

Com este novo desenho, o Bolsa 
Família (1) continuaria benefician-
do o universo de famílias extre-
mamente pobres do Brasil, agora 
correspondendo a todas aquelas 
que têm renda per capita abaixo de  
R$ 300; (2) se tornaria um benefí-
cio universal para todas as crianças 
e adolescentes de famílias com ren-
da per capita de até R$ 600. 

A ampliação necessária para o 
Mais Bolsa Família, ao fim da pan-
demia e como mecanismo de suces-
são ao Auxílio Emergencial, deverá 
requerer uma cobertura maior, de-
vido ao momento de saída da cri-
se. Estima-se que seja necessário 
contemplar cerca de 30 milhões de 
famílias, a um custo de R$ 19 bi-

Entre as famílias 

beneficiárias do Bolsa 

Família, a mortalidade 

de crianças de 0 a 5 anos 

por diarreia diminuiu 

46%; e a mortalidade por 

desnutrição, 58%
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lhões por mês. Superadas as crises 
sanitária e econômica, o público a 
ser atendido deve se reduzir, poden-
do-se estimar o retorno a padrões li-
geiramente superiores aos do Bolsa 
Família atual, da ordem de 18 mi-
lhões de famílias e um custo de R$ 
11 bilhões por mês. Cabe destacar 
que parte deste custo já está coberto 
pelos recursos atualmente destina-
dos ao Bolsa Família e parte deverá 
ser coberto pelo previsível aumento 
de receitas advindo da expansão do 
consumo das famílias. 

Ainda que outras alternativas de 
novas fontes de financiamento pos-
sam ser buscadas, o Projeto de Lei 
no 4.106/2020 prevê que os recursos 
para fazer frente a esses novos gastos 
advenham da reinstituição da cobran-
ça de lucros e dividendos, imposto de 
renda pessoa física dos 0,3% mais ri-
cos e imposto sobre grandes fortunas 
e heranças. Essas duas agendas corre-
lacionadas contribuiriam para o en-
frentamento e redução das desigual-
dades que marcam de forma deletéria 
a economia brasileira. 

Esse aumento da capacidade pro-
tetora do Bolsa Família deveria ser 
acompanhado por uma mudança 
operacional condizente com a insta-
bilidade de renda das famílias brasi-
leiras. A inclusão no programa deve 
ser automática, a partir da compro-
vação da elegibilidade pelo critério 
renda. A “fila” hoje existente, de-
corrente das cotas por município, 
seria eliminada, e o Bolsa Família 
funcionaria em moldes similares ao 
seguro-desemprego, de acesso ime-
diato a quem dele precisa.

Para assegurar esta inclusão au-
tomática (e a exclusão, quando a 
renda da família se elevar) será ne-
cessário promover mais aprimora-

mentos no CadÚnico, tornando-o 
de fato o cadastro de todos os 
brasileiros atendidos por todos os 
programas e benefícios do sistema 
de Seguridade Social. Usando como 
chave de conexão o CPF, todos os 
cidadãos atendidos por qualquer 
benefício ou política seriam inscri-
tos, sempre conectados a sua famí-
lia, para assegurar máxima eficácia 
em seu atendimento. Cada cadastro 
de cada política seria um módulo 
do sistema, para preservar as ne-
cessidades específicas de controle 
e atendimento de cada uma delas, 
mas o cidadão seria tratado como 
único e visto, no sistema, em sua in-
tegralidade de atenção pelo Estado.  

Este novo desenho do CadÚnico 
permitiria conectar todas as agências 
da Previdência, da assistência social 
e do trabalho, assegurando a am-
pliação da rede de atendimento ao 
cidadão no território, sem necessida-
de de novos investimentos. Ademais, 
para avaliar e assegurar o contínuo 
aperfeiçoamento desses novos me-
canismos, seria desejável criar uma 

É possível atualizar o Bolsa 

Família para que seja mais 

eficiente no enfrentamento 

do problema estrutural de 

instabilidade de renda entre 

as famílias brasileiras que a 

pandemia desnudou

instância de avaliação das políticas 
de combate à pobreza e inclusão so-
cial, que estaria vinculada ao Con-
gresso Nacional e com participação 
da sociedade, em formato similar à 
existente no Canadá, país referência 
nesse tema.

Aprimorar o Bolsa Família é um 
caminho consistente e seguro para 
assegurar que nenhum brasileiro viva 
abaixo de um patamar de dignidade. 
Em tempos de incerteza profunda, 
fortalecer essa tecnologia social de-
senvolvida pelo Brasil, reconhecida 
internacionalmente e com extraordi-
nários e inquestionáveis resultados, 
pode ser a rota segura rumo à renda 
básica de cidadania. 

1Ver, por exemplo, Organização das Nações 
Unidas. Relatório sobre Erradicação da Pobreza 
para o Conselho Econômico Social, fevereiro 
de 2012 (https://undocs.org/E/CN.5/2012/3); 
World Bank. Bolsa Família: changing the lives 
of millions. Disponível em: <https://www.
worldbank.org/en/news/feature/2010/05/27/
br-bolsa-familia>.

2NERI, M.; VAZ, F. M.; SOUZA, P. H. Efeitos ma-
croeconômicos do programa Bolsa Família: 
uma análise comparativa das transferências 
sociais. In: IPEA. Bolsa Família. Uma década de 
inclusão e cidadania. Brasília, p. 193-206, 2013.

3RASELLA, D. et al. Effect of a conditional cash 
transfer programme on childhood mortality: a 
nationwide analysis of Brazilian municipalities. 
The Lancet, v. 382, n. 9.886, p 57-64, July 2013.

4JAIME, P. C. et al. Desnutrição em crianças de 
até cinco anos beneficiárias do Programa Bolsa 
Família: análise transversal e painel longitudinal 
de 2008 a 2012. In: BRASIL. Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome. Cadernos 
de Estudos Desenvolvimento Social em Debate. 
Brasília, DF: MDS, SAGI, n. 17, set. 2014.

5Análises mais detalhadas sobre os resultados 
do Bolsa Família podem ser vistas em NERI, 
M.; CAMPELLO, T. Bolsa Família. Uma década 
de inclusão e cidadania. Brasília: Ipea, 2013; e 
em SOUZA, P. H. G. F.; OSÓRIO, R. G.; PAIVA, L. 
H.; SOARES, S. Os efeitos do Programa Bolsa 
Família sobre a pobreza e a desigualdade: um 
balanço dos primeiros quinze anos. Rio de Ja-
neiro: Ipea, Texto para discussão, n. 2



O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fundação Getulio Vargas, tem realizado eventos em parceria 
com grandes jornais do País, com o intuito de disseminar informações sobre vários temas considerados 
relevantes para uma melhor compreensão da economia brasileira. O objetivo é levar informações de 
qualidade, através de estudos, pesquisas e projeções, que contribuam à implantação de melhores 
políticas e práticas para a gestão pública.

Lives do Valor – parceria FGV IBRE

Para acessar outros eventos clique aqui www.fgv.br/ibre/eventos

Eventos FGV IBRE

O teto de gastos públicos no centro do debate – Valor/FGV IBRE

Carlos Kawal
Diretor do ASA Investments e ex-secretário do Tesouro

Ribamar Oliveira
Repórter especial e colunista do Valor

Manoel Pires
Pesquisador Associado do FGV IBRE

 https://bit.ly/3iakJ04

10/09

O desafio de atender demandas sociais no pós-pandemia – Valor/FGV IBRE

Cristiano Romero
Editor-executivo e colunista do Valor

Luiz Guilherme Schymura
Diretor do Instituto Brasileiro de Economia – FGV IBRE

 https://bit.ly/347nXMN

02/07



Conjuntura em tempos de pandemia – Valor/FGV IBRE

Eduardo Belo
Editor-assistente de Brasil

Silvia Matos
Coordenadora do Boletim Macro FGV IBRE

 https://bit.ly/36g7b0D

23/04

A política monetária em tempos de pandemia – Valor/FGV IBRE

Lucinda Pinto
Editora do ValorPro

José Júlio Senna
Chefe do Centro de Política Monetária do FGV IBRE

 https://bit.ly/346aZ1R

30/04

Os riscos econômicos do cenário pós-pandemia – Valor/FGV IBRE

Sergio Lamucci
Editor de Brasil

Fernando Veloso
Pesquisador do FGV IBRE

 https://bit.ly/30fbmWS

25/05



MACROECONOMIA

2 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2020

Esta nota se destina a expor o que 
aconteceu com as contas fiscais bra-
sileiras depois de 2016, a partir da 
aprovação do chamado “teto de 
gastos”. Propositalmente, ele não 
trata em detalhes da realidade fiscal 
de 2020, vista como um “ponto fora 
da curva”, após o qual as contas de-
vem retomar uma trajetória de re-
dução dos desequilíbrios, de modo 
a combater a alta da relação dívida 
pública/PIB. Propositalmente, tam-
bém, evita-se entrar no debate acer-
ca da sustentação ou não do teto até 
2026. O propósito da nota é duplo: 
1. explicar, com fins didáticos, uma 
série de detalhes nem sempre conhe-
cidos da questão fiscal e que são im-
portantes para entender os limites e 
possibilidades da ação das autori-
dades; e 2. apontar que é viável res-
peitar o teto no restante do período 
do atual governo (2021/2022), dei-
xando o debate acerca do que fazer 
depois para ser travado no próximo 
governo (2023-2026).

Os dois conceitos de gasto
Um primeiro ponto a destacar é 
a existência de uma certa dupli-
cidade estatística, que confundiu 

Em 2018, com o deslocamento de 
datas de pagamento de rubricas-cha-
ve num dos critérios, essa diferença 
foi em boa parte sanada a partir de 
então, limitando-se hoje a pequenos 
pagamentos que de um modo geral, 
nas principais contas, são da ordem 
de grandeza de poucas centenas de 
milhões de reais, irrelevantes numa 
despesa total da ordem de grandeza 
de R$ 1,5 trilhão, em perspectiva 
para 2021. Como se pode observar 
na tabela 1, a diferença entre am-
bos os critérios tinha relevância até 
2018, mas foi irrisória em 2019.3

Um teto que tem coisas 
acima dele
Uma segunda distinção importan-
te a fazer é entre a despesa total e 
as “despesas sujeitas ao teto”. O 

Teto de gastos: o que aconteceu 
depois de 2016?

Fabio Giambiagi
Economista do BNDES1

um pouco os números no passado, 
embora a questão tenha sido em 
boa parte corrigida em 2018. Tal 
duplicidade decorre do fato de que 
as estatísticas fiscais apuradas pela 
Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) para aferição do resultado 
fiscal tomam como referência o 
chamado conceito de “pagamen-
to efetivo”, ao passo que o teto é 
monitorado pelo conceito definido 
como “valor pago”. Embora am-
bas as expressões soem similares 
ao leigo em termos da etimologia 
da palavra, em termos fiscais são 
conceitos diferentes, com a dife-
rença entre eles relacionada basica-
mente ao tratamento concedido às 
guias de pagamento feitas no final 
do mês t, capturadas como despesa 
do mês t numa estatística e de (t + 
1) na outra (tabela 1).2

Tabela 1 Gasto total, excluindo transferências a  
estados e municípios (R$ bilhões)

Valores correntes 2016 2017 2018 2019

Pagamento efetivo 1.249 1.279 1.352 1.407

Valor pago 1.258 1.281 1.318 1.407

Fonte: STN. Em 2019, não considera a transferência da parcela recebida da cessão onerosa paga à Petrobras.
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conceito de teto, ao contrário do 
que por vezes se supõe, não se re-
fere ao total das despesas e sim a 
um subconjunto destas, que exclui 
quatro ou cinco itens, dos quais 
destacaremos dois: as transferên-
cias constitucionais para estados 
e municípios, pela sua relevância; 
e os créditos extraordinários, pela 
importância assumida em 2020, 
embora o foco da nota não seja o 
ano em curso (tabela 2). 

As transferências constitucio-
nais correspondem essencialmente 
– excetuando pequenos detalhes – 
aos elementos de despesa descon-
tados da receita bruta para chegar 
ao conceito de receita líquida. Já 
os créditos extraordinários, em 
condições normais, são dotações 
orçamentárias aprovadas após a 
votação do Orçamento e que seria 
absurdo não realizar. Imagine-se 
que no começo de dezembro haja 
uma enchente numa cidade, que 
deixe 100 mil desabrigados e o 
governo seja chamado a socorrer 
emergencialmente a população. É 
evidente que o Orçamento apro-
vado quase um ano antes não po-
deria prever essa verba porque a 
enchente não tinha ocorrido. Esse 
tipo de despesas, então, é deduzido 
das despesas totais para chegar ao 
conceito de “despesas sujeitas ao 
teto”. Em 2020, essencialmente, as 
despesas associadas ao combate aos 
efeitos do coronavírus serão regis-
tradas sob essa rubrica, claro que 
em valores completamente diferen-
tes dos de outros anos. Em 2016, 
as despesas sujeitas ao teto foram, 
por definição, idênticas ao teto ori-
ginal, a partir daí indexado todos 
os anos. Já as “despesas sujeitas ao 
teto” seguiram uma trajetória mais 

contida. Em 2019, houve uma fol-
ga de R$ 34 bilhões entre o que po-
deria ter sido gasto à luz do teto e o 
que de fato foi gasto. Isso significa 
que se essa folga tivesse sido utili-
zada, o gasto poderia ter sido algo 
mais de 2% superior ao tamanho 
efetivamente observado do gasto.

O teto que se mexeu
O terceiro ponto que deve ser re-
gistrado é que, ao contrário do 
senso comum, o teto não se revelou 
um valor fixo em termos reais, por 
duas coisas: 1. a existência de um 
“salto” real em 2017; e 2. peque-
nas diferenças entre o indexador 

do teto (a inflação acumulada em 
12 meses até junho do ano anterior 
pelo IPCA) e a variação média dos 
preços na economia, medida pelo 
deflator implícito do PIB. A expli-
cação pode ser melhor compreen-
dida à luz da tabela 3.

Como, no momento do envio 
da Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) ao Congresso Nacio-
nal, em 2016, havia muitas dúvidas 
acerca da trajetória da inflação, 
imputou-se para 2017 um indexa-
dor de 7,2% – próximo ao que se 
imaginava que seria a inflação de 
2016. O fato, porém, é que esse 
incremento nominal do teto em 
2017 foi muito superior, ex post, 

Fonte: STN. Em 2019, não considera a transferência da parcela recebida da cessão onerosa paga à Petrobras.

Valores correntes 2016 2017 2018 2019

Despesa total 1.485 1.510 1.575 1.695

(-) Transferências constitucionais 245 246 275 308

(-) Créditos extraordinários 12 1 6 4

(-) Outros 7 4 6 10

Despesas sujeitas a teto (A) 1.221 1.259 1.288 1.373

Teto (B) 1.221 1.309 1.348 1.407

Despesa líquida (C) 1.258 1.281 1.318 1.407

Margem (B-A) 0 50 60 34

Despesa líquida – sujeita a teto (C-A) 37 22 30 34

Tabela 2 Gasto no conceito de valor pago (R$ bilhões)

Variável 2017 2018 2019 2020

Indexador teto 7,20 3,00 4,39 3,37

IPCA médio anual 3,45 3,67 3,73 2,00

Deflator PIB 3,64 3,28 4,15 2,00

Tabela 3 Deflatores: taxa de variação (%)

Fonte: IBGE. Para 2020, projeção do autor.
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à inflação de fato verificada, o que 
significa, na prática, que “o teto se 
moveu para cima”, apresentando, 
portanto, um aumento real e um 
menor rigor quanto ao cumprimen-
to que o valor real original. 

A tabela 4 mostra o que aconte-
ceu com o teto até agora, indexan-
do o valor do teto de cada ano em 
função da variação do deflator do 
PIB daí em diante. Como se pode 
ver, nos quatro anos de 2016 a 
2020, dado que o indexador terá 
representado um aumento nominal 
de 19,1%, ao passo que a inflação 
acumulada terá sido de 13,7% até 
2020 (inclusive), nesse período terá 
havido um aumento real acumula-

do do teto – por mais paradoxal 
que pareça – de quase 5%.

Um total heterogêneo
O quarto elemento que é necessário 
levar em consideração é a diferença 
entre o que ocorre com a despesa 
total e com os seus componentes em 
particular. A tabela 5 apresenta os 
valores da despesa no conceito de pa-
gamento efetivo, de 2016 a 2021, a 
preços constantes de 2021, adotando 
premissas realistas para 2020 e 2021 
(com base na visão do autor, ajustan-
do ligeiramente os números da Pro-
posta de Lei Orçamentária de 2021) 
e utilizando o deflator do PIB, com 
hipóteses de inflação média de 2,0% 
e de 2,5% para 2020 e 2021, respec-
tivamente. Três observações saltam 
aos olhos na comparação entre 2016 
e 2021, em termos reais (tabela 5):

o gasto total terá aumentado em •	
torno de 4%;
as despesas com pessoal e com •	
o INSS terão sofrido aumentos 
acumulados de 12% e de 19%, 
respectivamente; e
as demais despesas terão apresen-•	
tado uma contração real acumu-
lada de 16%.

As “outras das outras” 
despesas
Finalmente, cabe analisar o que está 
ocorrendo no universo das “outras 
despesas”, sem contar as rubricas de 
pessoal e do INSS, despesas outras 
que em 2021 somam R$ 476 bilhões, 
na tabela 5. Há duas questões a con-
siderar. A primeira é que se trata de 
um conjunto muito heterogêneo de 
rubricas, algumas das quais continua-
ram a aumentar. A segunda é que, nas 
despesas de 2016, havia itens que com 
o tempo poderiam cair drasticamen-
te ou, até mesmo, desaparecer, sem 
prejuízo da qualidade da oferta de 
serviços por parte do poder público. 
Esses pontos ficam mais claros anali-
sando a tabela 6, lembrando que esta 
é exposta em valores constantes de 
2021, com base nas mesmas hipóteses 
de inflação para 2020 e 2021. Nela, 
foram explicitados entre as despesas 
obrigatórias, além das rubricas nu-
mericamente mais importantes, como 
FAT e Loas, despesas de 2016 que po-
deriam desaparecer ou cair drastica-
mente. Entre as despesas passíveis de 
serem “zeradas” estão, por exemplo, 
o apoio de R$ 3 bilhões a estados e 
municípios concedido em 2016 – na 
prática, para o Rio de Janeiro, pal-
co das Olimpíadas daquele ano – e a 

Preços constantes 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pessoal 300 320 324 328 333 337

INSS 592 627 639 655 694 704

Outras 564 492 509 489 1053 476

Total 1.456 1.439 1.472 1.472 2.080 1.517

Obs.: Deflator: Deflator PIB.
Fonte: STN. Em 2019, não considera a transferência da parcela recebida da cessão onerosa paga à Petrobras.

Tabela 5 Gasto total, excluindo transferências a estados e municípios:  
pagamento efetivo (R$ bilhões)

Tabela 4 Índice real do teto 
(base 2016 = 100)

Ano Índice real

2016 100,0

2017 103,4

2018 103,2

2019 103,4

2020 104,8

Obs.: Deflator do PIB.
Fonte: Elaboração própria. Para 2020 adotou-se um deflator 
de 2,0%.
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já deduzidos os componentes obriga-
tórios do gasto. 

As despesas discricionárias
As despesas discricionárias foram de 
R$ 141 bilhões em 2016, a preços cor-
rentes, equivalentes a R$ 165 bilhões 
a preços de 2021, utilizando o deflator 
do PIB. Como em 2021 elas deverão 
cair para R$ 112 bilhões, isso significa 
que essa rubrica cairia em termos reais 
32% em relação a 2016 (gráfico 1).

Além disso, entre as despesas dis-
cricionárias, a dupla de setores de 
saúde e educação abrange despesas 
que, excedendo as rubricas obriga-
tórias, atendem a demandas que é 
natural que sejam privilegiadas tan-
to pelo legislador como pelos admi-
nistradores, aumentando a rigidez 
do Orçamento. Quando se excluem 
esses dois, os demais setores contem-
plados pelas despesas discricionárias 
teriam uma queda real acumulada 
de 43% entre 2016 e 2021.  

Não há estatísticas desagregadas 
para as despesas discricionárias an-
teriores a 2010. Sabe-se, porém, que 
entre os anos 1990 e o final da pri-
meira década do atual século, houve 
um expressivo expansionismo fiscal, 
centrado justamente na expansão das 
“outras despesas”, além do que, en-
tre 2010 e 2016, no ano da adoção 
do teto, as despesas discricionárias 
tiveram um aumento real acumulado 
de 5%. É válido concluir, então, que 
no momento da adoção do teto, ha-
via alguma margem de manobra de 
cortes que poderiam ser efetivados 
através da redução do que costuma 
ser chamado de “gordura orçamen-
tária”. É evidente, por outro lado, à 
luz do gráfico 1, que essa margem de 
manobra foi se tornando menor com 

Variável 2016 2021

Pessoal 300 337

INSS 592 704

Outras despesas 564 476

FAT 65 59

Loas 57 66

Subsídios 27 14

Fundeb 16 19

Lei Kandir 7 4

Demais despesas 392 314

Sentenças judiciais 12 21

Compensações RGPS 21 4

Complementação FGTS 7 0

Apoio a estados e município 3 0

Fies 8 0

Outras despesas obrigatórias 25 22

Despesas obrigatórias com controle de fluxo 151 155

Saúde/educação 100 101

Demais 51 54

Despesas discricionárias 165 112

Saúde/educação 57 50

Demais 108 62

Total 1.456 1.517

Obs.: Para 2021, adotou-se uma inflação de 2,5%. 
Fonte: STN. Para 2020/2021, projeção do autor, com base no PLOA com algumas adaptações.

Tabela 6 Composição da despesa, no conceito de 
pagamento efetivo (R$ bilhões constantes de 2021)

compensação ao INSS pelas desonera-
ções do Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS), de R$ 21 bilhões em 
2016 – sempre a preços de 2021 – e 
que poderão vir a ser nulas até 2022. 
Essas despesas são parte do teto, mas 
sendo eliminadas abrem espaço para 
o incremento de outras rubricas, sem 
prejuízo da obediência à restrição to-
tal. Entre as despesas que caíram ou 

cairão muito depois de 2016 estão 
também aquelas com subsídios e com 
o Fies. No fim, mesmo assim, se há 
rubricas que são obrigatórias e rígidas 
e continuam aumentando, como os 
gastos assistenciais da Loas, a forma 
de respeitar a restrição orçamentária 
acaba sendo cortar nas “outras des-
pesas das outras despesas”, ou seja, as 
chamadas “despesas discricionárias”, 
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o passar dos anos, lembrando que di-
versos analistas julgam que o mínimo 
das despesas discricionárias necessá-
rio para o governo poder funcionar 
sem chegar a uma situação de shut-
down seria algo entre R$ 90 e R$ 100 
bilhões. É justamente o restante de 
margem de manobra que deverá ser 
utilizado em 2022, provavelmente.

A travessia de 2021/2022
Superada a emergência de 2020, as 
contas fiscais precisam retomar uma 
trajetória assemelhada à da tabela 5 
antes de 2020: as despesas do INSS 
devem ter um aumento real da or-
dem de 2% a.a., mesmo com a re-
forma previdenciária vigente. Nesse 
sentido, considerando:

futura moderação dos aumentos i) 
reais do INSS;
a possibilidade de contenção da ii) 
despesa de pessoal depois de 2021; 

a existência de uma margem de iii) 
espaço fiscal antes de alcançar o 
teto; e
a possibilidade de algumas despe-iv) 
sas de 2021 (basicamente, subsí-
dios e compensação pelas desone-
rações do INSS) serem reduzidas 
ou zeradas até 2022;

seria possível chegar a 2022 obede-
cendo à restrição do teto, sem preju-
ízo do atendimento das necessidades 
básicas por parte do governo, ou 
seja, sem chegar ao shutdown. Isso, 
evidentemente, condicionado a que 
novas rubricas em debate no cenário 
fiscal sejam consistentes com o res-
peito a essa restrição orçamentária, 
o que exigiria cortes compensatórios 
para seu financiamento – por exem-
plo, eliminando o abono salarial 
para financiar o plus de gasto especí-
fico, se vigorar o pretendido progra-
ma Renda Brasil em substituição ao 
Bolsa Família. De 2023 em diante, o 

debate sobre o teto estará associado 
a qual será a variável de ajuste para 
acomodar a continuidade do aumen-
to da despesa do INSS: 1. o gasto to-
tal, se a regra do teto for revista em 
2023; ou 2. a despesa com pessoal, 
com a aprovação de medidas mais 
restritivas envolvendo, por exemplo, 
uma reforma administrativa, even-
tualmente aplicada também para os 
funcionários ativos. Esse debate es-
tará claramente colocado nos próxi-
mos anos. 

1O conteúdo do artigo representa exclusiva-
mente as opiniões do autor e não corresponde 
necessariamente às posições da instituição à 
qual ele pertence.

2São distinções que guardam certa relação 
com a velha diferença entre os critérios ditos 
de “caixa” e de “competência”.

3Cumpre ressaltar que o número de 2019 de 
ambas as variáveis não é estritamente idêntico 
entre si, afetando apenas a casa decimal ou va-
lores referidos em milhões e não bilhões, como 
na tabela.

Gráfico 1 Evolução das despesas discricionárias: 
pagamento efetivo (R$ bilhões constantes de 2021)
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Obs.: Deflator PIB.
Fonte: STN. Em 2019, não considera a transferência da parcela recebida da cessão onerosa paga à Petrobras. Para 2020/2021, projeção do autor.
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Como nunca as famílias estão a pou-

par, em todo o mundo, com o ad-

vento do novo coronavírus e, como 

em outras crises, no Brasil, derrete 

a taxa de investimento fixo. Se crise 

vira oportunidade, um desafio mo-

numental é aproveitar para se trans-

formar poupança em investimento.  

A Covid-19 provocou uma reces-

são mundial e levou a mudanças ra-

dicais de comportamento, inclusive 

de consumo das famílias. Mesmo de-

pois de vencida a pandemia, novos 

hábitos permanecerão e formarão o 

dito novo normal.

Um dos diferenciais marcantes e 

inusitados da crise da Covid-19 é 

o impacto no aumento da poupan-

ça familiar. Em crises anteriores, 

por vezes se aumentou a poupança 

dita precaucional.1 Com receio de 

que, no caso dos que mantinham 

ou pouco perdiam em renda, salá-

rios e lucros, se poupava de forma 

preventiva para lidar com as ad-

versidades quando chegasse a essa 

família da mesma forma que já fus-

tigava outras famílias. A Covid-19 

tornou ainda mais potencializado 

ou extremado esse efeito ao exigir 

isolamento e depois distanciamento 

social e com isso impediu a maio-

ria das famílias, mesmo que não 

tivessem perdido renda, de manter 

o mesmo volume e padrão de con-

sumo anteriores. 

Não há dúvida sobre a queda do 

consumo familiar, e mesmo a renda 

tendo sido abalada pelo desemprego, é 

certo que a poupança aumentou pelas 

evidências iniciais de incremento nos 

depósitos de poupança e dos investi-

dores individuais na bolsa de valores. 

São fortes as evidências do processo:

recente levantamento do FGV •	

IBRE mostra que a cada R$ 100 

recebidos como renda extra duran-

te a pandemia, 20% foram desti-

nados a depósitos de poupança;2

A poupança precaucional da 
Covid-19: o desafio de seu 

aproveitamento 

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e  

pós-doutorando do ISCSP/Universidade de Lisboa 

Thiago Felipe R. Abreu
Doutorando do PPGCE-Uerj
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a captação líquida de depósito •	

de poupança, investimento mais 

utilizado entre os brasileiros, 

vem batendo recorde no perío-

do de pandemia, com aumen-

to líquido de R$ 12,2 bilhões 

em março, R$ 30,5 bilhões, em 

abril, e R$ 37,2 bilhões em maio 

de 2020, de modo que o saldo 

total chegou a R$ 976 bilhões, 

em julho (fonte BCB);

os investimentos no mercado de •	

ações vêm se tornando cada vez 

mais populares, principalmente 

durante a pandemia: o total de 

investidores pessoas físicas pas-

sou de 85 mil para 813 mil entre 

2002 e 2018, eram 1,7 milhão 

de CPFs ao final de 2019, che-

gando a 2,9 milhões em agosto 

de 2020 (fonte B3).

Outros países já estão a medir es-

pecificamente o aumento de taxas da 

poupança familiar: 

nos Estados Unidos têm sido noti-•	

ciado que a maior queda na propen-

são de consumir e, por conseguin-

te, o maior aumento da propensão 

a poupar se dá no extrato de renda 

mais elevado e, também, o menos 

afetado pela crise.3 Em nível agre-

gado, de acordo com os dados dis-

ponibilizados pelo Federal Reserve 

Bank of St. Louis, em fevereiro 

de 2020 a poupança das famílias 

americanas representava 8,3% de 

sua renda disponível, em março 

a mesma taxa subiu para 12,9%, 

chegando a 33,7% em abril;4

na Europa, uma seguradora es-•	

timou que as taxas de poupança 

das famílias europeias possam 

aumentar 20 pontos de suas 

rendas, passando a ser de 26%, 

em média, no segundo trimestre 

de 2020;5

em Portugal, a taxa de poupança •	

das famílias aumentou em 7,4% 

no primeiro trimestre de 2020, 

quando comparado ao mesmo pe-

ríodo do ano passado, conduzin-

do o indicador ao seu valor mais 

alto desde 2014 (fonte INE).6

Alguns banqueiros centrais e eco-

nomistas esperam que parte relevan-

te dessa poupança precaucional seja 

canalizada para a aquisição de dí-

vida pública nos respectivos países, 

servindo, assim, de funding para o 

elevado esforço fiscal de guerra em-

preendido pelos países para fazer 

frente aos efeitos econômicos, so-

ciais e de saúde pública decorrentes 

da pandemia, podendo servir, inclu-

sive, para financiar os programas de 

reconstrução econômica.7

O tema não tem despertado a 

devida atenção no debate brasilei-

ro, nem mesmo por curiosidade. 

Talvez a falta de dados explique. 

Infelizmente os dados nacionais 

disponíveis sobre poupança no 

Brasil são muito escassos, princi-

palmente com relação a estatísticas 

da poupança das famílias, que po-

deria servir como base à realização 

desses novos investimentos. O últi-

mo dado oficial sobre o tema data 

do ano de 2017, referente às Con-

tas Nacionais do IBGE. 

Analisando os dados é possível 

observar que as famílias brasileiras 

poupam muito, a um nível superior 

ao dos países da OCDE, mas a ad-

ministração pública, por sua vez, ao 

longo das últimas décadas, tem sido 

“despoupadora”, ou seja, absorve 

poupança dos demais setores institu-

cionais para financiar o seu excesso 

de gastos, fazendo com que a pou-

pança agregada seja uma das mais 

baixas do mundo.8,9 

A poupança das famílias é calcu-

lada de forma residual através da 

diferença entre a renda das famí-

lias disponível bruta (levando em 

consideração a variação da partici-

pação líquida das famílias nos fun-

dos de pensões) e o consumo das 

famílias, onde a taxa de poupança 

é dada pela razão desta diferença 

e a renda das famílias disponível 

bruta ajustada.

Devido à ausência de dados, 

optou-se por fazer um exercício bá-

sico para tentar estimar a taxa de 

poupança das famílias nos últimos 

anos. Para essa finalidade, admite-

se como hipótese que as variações 

Analisando os dados é 

possível observar  

que as famílias  

brasileiras poupam  

muito, a um nível 

superior ao dos países  

da OCDE
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percentuais nominais anuais da 

“renda disponível bruta das famí-

lias” (somada à variação da par-

ticipação líquida das famílias nos 

fundos de pensões) e da “renda dis-

ponível bruta ajustada das famílias” 

se comportam de forma linear à va-

riação percentual nominal anual do 

Produto Interno Bruto.10,11

Com relação à variável consumo 

das famílias, há disponíveis os dados 

provenientes do Contas Nacionais 

Trimestrais do IBGE e das Contas 

Econômicas Integradas. Foi realiza-

do exercício semelhante para testar 

se existe algum nível de identidade 

entre ambas as séries para que a pro-

veniente das Contas Econômicas In-

tegradas pudesse ser encadeada com 

base nas variações observadas nas 

Contas Nacionais Trimestrais, visto 

que esta possui um número de ob-

servações maior do que aquela. Os 

resultados se mostraram robustos 

para o encadeamento.12

Para 2020 foram utilizadas como 

base as projeções do PIB (-5,4%) e 

do consumo das famílias (-7,2%) 

do FGV IBRE, divulgadas no últi-

mo Boletim Macro.13 Os resultados 

apontam para um aumento de 6,7 

p.p. entre os anos de 2019 e 2020 da 

poupança das famílias em percentu-

al de sua renda disponível.

Vale destacar o fraco desempe-

nho e volume da taxa nacional de 

investimentos, não apenas porque 

compromete o tamanho do PIB 

potencial e do estoque de capital, 

como também mostra uma influên-

cia marginal sobre a demanda na-

cional por bens e serviços. O baixo e 

decrescente gasto com formação de 

capital indica que não será apenas 

necessário elevar, até para atender à 

natural depreciação do estoque pas-

sado, como poderá ser uma variável 

importante para estimular a futura 

demanda nacional.

De acordo com as Contas Na-

cionais Trimestrais produzidas pelo 

IBGE, na primeira década, a taxa 

quase sempre esteve abaixo da casa 

dos 20 pontos do produto interno. 

A partir de 2014 houve um profun-

do mergulho por três anos, indo de 

20,9% até bater em 14,5% em me-

ados de 2018, ou seja, um recuo de 

seis pontos do PIB em apenas dois 

anos. Quando ensaiava uma recu-

peração, muito leve, a chegada da 

Covid-19 acabou com qualquer es-

perança de melhora no indicador, 

chegando a um valor 15,47% do 

PIB, acumulado em quatro trimes-

tres até junho deste ano.

Poupança das famílias
Em % da renda disponível e do PIB (2000-2020) 
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O Indicador Ipea de FBCF apon-

ta que entre abr-jun/2020, período 

de maior impacto da Covid-19 so-

bre a economia, a formação bruta 

de capital fixo (FBCF) sofreu uma 

queda de 23,1% quando comparada 

ao mesmo período do ano passado, 

encerrando o acumulado no ano até 

jun/2020 com queda de 9,8%.14

O mesmo indicador é apresentado 

com abertura por tipo de investimen-

to. No total da FBCF, o drástico im-

pacto no último trimestre de 23,1%, 

é explicado pela queda de 33,5% em 

máquinas e equipamentos, de 15,4% 

na construção civil e de 18% nos de-

mais tipos de investimentos. 

Em recente estudo do Ipea, onde 

se buscou construir uma estimati-

va mais acurada do estoque de ca-

pital físico da economia brasileira, 

demonstra-se que apesar de a re-

tomada do crescimento dos inves-

timentos brutos ter se iniciado em 

2017, somente no início de 2020 

eles voltaram a ficar maiores que o 

investimento necessário para repor 

a depreciação.15

Outro dado importante é apre-

sentado pelo economista Claúdio 

Frischtak, da Inter.B Consultoria, 

entre 2001 e 2017 o investimento em 

infraestrutura teve uma média anual 

de apenas 2% do PIB, enquanto o 

investimento necessário seria de ao 

menos 4,24% do PIB. Isso significa 

que o Brasil precisaria de um aporte 

adicional de 2,23% do PIB anuais 

(R$ 161,4 bilhões), somente em in-

vestimentos em infraestrutura.

O aumento da poupança finan-

ceira privada, hoje direcionada para  

ativos de alta liquidez, especialmen-

te na forma da dívida pública, e o 

inédito aumento da poupança fa-

miliar dita precaucional, em fun-

ção tanto da supressão do consumo 

quanto pelo aumento do medo em 

relação ao futuro, podem vir repre-

sentar o dínamo da depressão, mas 

também podem, se bem elaborados, 

dar movimento a uma nova trajetó-

ria expansiva.

Desafio será mobilizar e trans-

formar tais recursos em fonte de fi-

nanciamento de projetos de investi-

mento, que, desde sua estruturação 

inicial, possam ser geridos pelo setor 

privado. Uma solução pode ser for-

matar parcerias público e privadas 

em novas bases institucionais e ge-

renciais. Cabe construir um novo ar-

ranjo institucional e financeiro para 

compartilhar entre setor privado e 

público projetos de investimento, a 

partir de formatos diferenciados de 

Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria.
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financiamento, implantação e poste-

rior operação.  

Isso passa por condições mais fa-

voráveis e estáveis de crédito de longo 

prazo, aperfeiçoamento do ambiente 

regulatório e de licenciamento, além 

de medidas tributárias urgentes que 

estimulem o investimento. 

Desde cedo, essa tarefa deve ali-

cerçar a elevação do financiamento 

dos projetos de investimentos com-

partilhados e assim criar as bases 

para um sistema financeiro mais só-

lido e desenvolvido, que será menos 

dependente do governo e de sua dívi-

da, dos bancos clássicos e de instru-

mentos financeiros tradicionais. 

Mais do que tradicionais con-

cessões ou parcerias, pode-se ado-

tar um novo arranjo institucional 

em que se crie uma autêntica joint 

venture para cada empreendimen-

to. O governo deve dar a partida 

resolvendo licenças e outros aspec-

tos regulatórios, enquanto o setor 

privado pode cuidar, desde o início, 

da elaboração do projeto executi-

vo. A construção legal deverá criar 

condições para o setor privado fi-

nanciar, participar e sempre que 

possível, o mais cedo, administrar 

os projetos de investimentos, des-

de os de caráter mais social (saúde, 

saneamento, urbanização), como 

também em torno da infraestrutura 

(física e digital). 

Sendo o investimento a porta de 

saída unânime para a depressão, ela 

exige um tratamento tributário ao 

menos adequado e ideal estimula-

do. Destacam-se, neste caso, entre 

outros, a possibilidade de deprecia-

ção acelerada; o aperfeiçoamento 

da sistemática atual de devoluções 

de créditos tributários acumulados, 

tornando-os tempestivos e diminuin-

do os custos financeiros (capital de 

giro); e a cumulatividade tributária 

sobre o investimento e a venda de 

produtos, especialmente industriais.

Enfim, nunca é demais frisar, 

o Brasil tem uma chave a virar. A 

pandemia escancarou esta realida-

de. A expansão da poupança é uma 

chance que, se mal gerida, poderá 

levar o sistema econômico a uma 

estagnação persistente, sucedida 

pelas crises social e política habitu-

ais. Optar por transformar a chan-

ce em realidade exige mudar a pos-

tura do Estado e construir novos 

canais e instituições que amparem 

a transformação da poupança e in-

vestimento real. 

1Ver, por exemplo, MODY, A.; FRANZISKA O.; 
DAMIANO S. Precautionary savings in the gre-
at recession, IMF Economic Review, v. 60, n, 1, p. 
114-138, 2012.

Mais do que tradicionais 

concessões ou parcerias, 

pode-se adotar um novo 

arranjo institucional em 

que se crie uma autêntica 

joint venture para cada 

empreendimento

2Disponível em: <https://bit.ly/3iLhwoR>. 
Acesso em: 18 de set. de 2020.

3BADGER. E.; PARLAPIANO. A. The rich cut their 
spending. That has hurt all the workers who 
count on it, The New York Times, jun. 2020. Dis-
ponível em: <https://nyti.ms/2ZFUf0h>. Aces-
so em: 15 de set. de 2020.

4Dados disponíveis em: <https://fred.stlou-
isfed.org/series/PSAVERT>. Acesso em: 15 de 
set. de 2020.

5ALLIANZ. Europe should unlock excess saving 
from Covid-19 response. Munique, abr. 2020. 
Disponível em: <https://bit.ly/2XYsvn3>. Aces-
so em 15 de set. de 2020.

6ANÍBAL, S. A pandemia trouxe mais poupança. 
E um efeito imediato negativo na economia. 
Público, set. 2020. Disponível em: <https://bit.
ly/3iSalev>. Acesso em: 21 de set. de 2020.

7FINANCIAL TIMES. European consumers 
stockpile saving, adding to economic drag. 
maio 2020. Disponível em: <https://on.ft.
com/37ubYdr>. Acesso em: 15 de set. de 2020.

8Para mais detalhes sobre o tema ver: AFON-
SO, J. R. R.; ABREU, T. F. R.; HECKSHER, M. D. 
A baixa e decrescente poupança brasileira. 
Economic Analysis of Law Review, v. 10, p. 220-
250, 2019.

9Esse tema já foi tratado em outra edição da re-
vista Conjuntura pelos mesmos autores: AFON-
SO, J. R. R.; ABREU, T. F. R. Alguns poupam mui-
to, mas mal, no Brasil. Conjuntura Econômica, v. 
72, p. 24-27, 2018.

10Foram estimadas as variações nominais das 
rendas mencionadas para os anos de 2018, 2019 
e 2020 através do método de mínimos quadra-
dos ordinários, tendo a variação nominal anual 
das rendas como variáveis dependentes. O de-
flator a ser aplicado para chegar à taxa nominal 
foi estimado utilizando-se o modelo TRAMO-
SEATS, modelo de ajuste sazonal.

11A fonte dos dados das rendas disponíveis das 
famílias é do IBGE/SCN/CEI e o Produto Interno 
Bruto do IBGE/SCN/CNT.

12Obteve-se, primeiramente, que o parâmetro 
de intercepto era estaticamente igual a zero, 
realizando o mesmo exercício sem o parâme-
tro constante encontrou-se que o parâmetro 
de inclinação da regressão é aproximadamen-
te igual a um, possibilitando, assim, o encade-
amento da série.

13Disponível em: <https://bit.ly/35Eai29>. 
Acesso em: 15 de set. de 2020.

14Disponível em:  <https://bit.ly/3iyKrwn>. 
Acesso em: 15 de set. de 2020.

15Disponível em: <https://glo.bo/3gk3EjJ>. 
Acesso em: 2 de jul. de 2020.



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao


MACROECONOMIA

3 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  O u t u b r o  2020

Mais de seis meses após o início das 

medidas de isolamento social, o país 

chegou a uma situação em que a 

pandemia parece ter sido incorpora-

da ao nosso dia a dia, infelizmente. 

O número de novos casos e mortes 

se estabilizou em um patamar eleva-

do, com lenta tendência à redução. 

A população tenta retomar suas 

atividades usuais, porque é impos-

sível permanecer afastado de tudo 

por tanto tempo; mas o risco con-

siderável de contágio permanece. 

Se o governo tivesse, no início, sido 

mais enérgico no enfrentamento à 

pandemia, como já escrevi anterior-

mente, teríamos um quadro diferen-

te. Mas, agora, em virtude da (falta 

de) estratégia adotada, a economia 

permanecerá com pouquíssimos es-

tímulos à retomada, ainda que não 

deverá entrar em uma nova reces-

são no curto prazo, enquanto os in-

dicadores do mercado de trabalho 

poderão até piorar.  

Uma série de estatísticas levanta-

das pelo IBGE nos permitem apostar 

neste cenário. Os dados analisados 

são oriundos de duas pesquisas da 

instituição: a Pnad-Covid-19 e a Pul-

so Empresa. Foram selecionadas as 

informações das coletas referentes às 

últimas semanas de cada mês, entre 

maio e agosto, para possibilitar a 

comparação com os dados mais re-

centes divulgados até o momento em 

que este texto está sendo redigido 

(última semana de agosto). 

Primeiramente, nota-se que a 

preocupação com o isolamento so-

cial, após um período tão longo, 

vem se reduzindo. Nos últimos dois 

meses (não há dados disponíveis 

para os meses anteriores) diminuiu 

o percentual de pessoas que ficaram 

rigorosamente isoladas e cresceu 

relativamente o número de pessoas 

que reduziu contato, mas continuou 

saindo de casa ou recebendo visitas 

(vide tabela 1). Também aumentou 

o percentual de pessoas que apre-

sentou algum sintoma e não se pre-

ocupou em se resguardar em suas 

residências. Já o percentual de pes-

soas que apresentou algum sintoma 

se reduziu, indicando o arrefecimen-

to da tendência de crescimento da 

pandemia, e a boa notícia é que o 

número de pessoas que apresentou 

algum sintoma e procurou um es-

tabelecimento de saúde, bem como 

aquelas que foram internadas, en-

A pandemia virou 
a normalidade

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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tre as que procuraram atendimento 

hospitalar, aumentou. É um sinal de 

que temos mais informações para 

buscar e obter tratamento frente 

aos indícios de presença do vírus 

(aliás, a ampla maioria das pessoas 

tem buscado atendimento junto ao 

SUS, variando entre 80 e 90% do 

total, fato que demonstra ser invi-

ável uma redução ainda maior dos 

recursos orçamentários alocados às 

atividades de saúde).

Por outro lado, um dado relati-

vo ao mês de agosto ressalta nossa 

desigualdade no tocante ao alcance 

e tratamento dos sintomas da pan-

demia: quanto mais alta a renda 

familiar per capita, um percentual 

maior de pessoas realizou o teste 

para detectar o vírus e um menor 

percentual resultou positivo. Como 

já sabíamos, os mais pobres vêm 

sendo mais fortemente afetados 

pela contaminação do vírus. 

Em função do isolamento pro-

longado e da esperada reação da 

população a esse fato, o percentu-

al de pessoas que permaneceram 

ocupadas e afastadas do trabalho 

se reduziu rapidamente e, em ritmo 

menor, está também se reduzindo 

o percentual de ocupados que está 

trabalhando remotamente (que 

inclui o grupo das ocupações que 

requerem maiores habilidades e 

pagam melhores salários, como já 

Indicador
Semana 4
24 a 30 de 

maio

Semana 8
21 a 27 de 

junho

Semana 12
19 a 25 de 

julho

Semana 16
23 a 29 de 

agosto

Percentual da população residente que não fez restrição (%) - - 1,9 2,4

Percentual da população residente que reduziu contato, mas continuou 
saindo de casa e/ou recebendo visitas (%)

- - 31,9 36,5

Distribuição da população residente que ficou em casa e só saiu por 
necessidade básica (%)

- - 42,5 41,9

Distribuição da população residente que ficou rigorosamente isolada (%) - - 23,0 18,4

Percentual de pessoas que apresentou sintoma(s), no total da população (%) 10,5 7,3 6,3 5,3

Percentual de pessoas que, entre as que apresentaram sintoma(s), foi a 
estabelecimento de saúde (%)

16,4 20,0 24,3 23,0

Percentual de pessoas que foi internado, entre aquelas que procuraram 
atendimento em hospital (público, privado ou ligado às forças armadas) (%)

11,7 12,2 14,5 15,2

Percentual das pessoas que, entre as que não procuraram atendimento em 
estabelecimento de saúde e apresentaram algum dos sintomas, ficou em 
casa (%)

82,4 80,4 76,9 72,6

Percentual das pessoas que procurou posto de saúde/unidade básica de 
saúde /equipe de Saúde da Família/pronto-socorro do SUS/UPA/hospital 
do SUS, entre aquelas que apresentaram algum dos sintomas e procuraram 
estabelecimento de saúde (%)

84,2 88,9 82,3 87,0

Taxa de desocupação (%) 11,4 13,1 13,7 14,3

Percentual de pessoas ocupadas e afastadas do trabalho que tinham devido 
ao distanciamento social no total da população ocupada (%)

17,2 12,5 7,1 4,4

Percentual de pessoas ocupadas e não afastadas do trabalho, que 
trabalhavam de forma remota, no total da população ocupada e não 
afastada do trabalho (%)

13,2 12,4 11,5 10,9

Percentual de pessoas desocupadas ou não ocupadas que não procuraram 
trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade, mas 
que gostariam de trabalhar, no total de pessoas na força de trabalho ou que 
não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na 
localidade, mas gostariam de trabalhar (%)

25,3 26,8 27,9 27,1

Tabela 1
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demonstrei em artigos anteriores). 

Com isso cresceu o percentual de 

pessoas que tem interesse em pro-

curar trabalho, mas não o fizeram 

ainda, bem como a população que 

resolveu procurar ocupação e não 

encontrou, o que está resultando 

em um movimento ascendente da 

taxa de desemprego.  

Parece que chegamos então à se-

guinte situação: as pessoas querem 

retomar a normalidade, ainda que 

restrita, e aqueles que não têm ocu-

pação, voltaram a procurá-la. Neste 

momento, a grande questão em re-

lação ao mercado de trabalho é: a 

economia terá condições de absorver 

esse crescimento da oferta de mão de 

obra? Esse momento era mais que es-

perado, e deveríamos estar em uma 

fase mais avançada de recuperação 

da pandemia para que a resposta fos-

se positiva. Vamos observar então al-

guns indícios do comportamento da 

demanda por mão de obra, para in-

ferir o comportamento das empresas, 

por meio dos dados da Pesquisa Pul-

Unidade: número de empresas e percentagem de empresas
1 - Tem tido um efeito 

negativo
2 - Teve diminuição 3 - Teve dificuldade 4 - Houve redução 5- Superior a 50%

Agregação
Total de 

empresas em 
funcionamento

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

Total

Total 3.167.537 70,0 38,6 70,7 36,1 63,7 44,9 34,6 8,7 29,7 17,5

Faixas de pessoal ocupado

até 49 3.105.493 70,1 38,8 70,9 36,3 64,0 45,3 34,4 8,7 30,3 17,9

50 a 499 56.876 66,1 28,4 62,9 25,5 54,8 24,4 45,4 9,9 10,2 0,5

500 ou mais 5.168 69,7 25,5 58,7 16,8 35,6 16,2 37,2 15,2 6,0 2,0

Atividade

Indústria 344.835 72,9 32,8 65,3 30,8 59,5 38,6 29,8 9,5 12,4 20,1

Construção 192.379 72,6 47,9 73,1 36,2 58,5 52,2 45,2 20,0 21,8 27,1

Comércio 1.253.392 65,3 46,3 70,8 44,5 69,4 51,0 35,2 4,4 22,4 4,5

Comércio varejista 890.909 65,4 47,6 71,8 48,9 70,7 54,6 40,0 4,9 25,3 0,0

Comércio por atacado 221.034 63,2 41,2 61,8 27,1 65,6 46,7 21,7 3,8 0,0 0,0

Comércio de veículos, peças e motocicletas 141.448 67,4 46,3 75,5 43,7 64,7 35,2 18,2 2,6 10,6 68,6

Serviços 1.376.931 74,4 31,7 71,9 29,7 59,0 39,8 33,8 10,9 44,4 19,2

Serviços prestados às famílias 337.439 76,7 36,5 84,5 38,2 64,4 48,0 35,5 20,0 25,1 17,7

Serviços de informação e comunicação 115.504 72,3 19,6 69,0 17,1 55,5 24,3 27,3 11,3 55,3 41,8

Serviços profissionais, administrativos e complementares 510.845 79,4 30,6 64,3 27,2 59,9 38,8 37,5 3,0 71,0 13,7

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 166.654 68,9 31,1 67,7 26,1 58,5 34,1 32,2 18,8 19,0 30,0

Outros serviços 246.488 66,6 33,4 73,1 31,5 52,2 41,9 28,9 9,4 27,2 0,0

Grandes Regiões

Norte 61.790 61,7 41,9 53,7 38,3 53,5 42,1 27,0 9,3 19,7 10,3

Nordeste 507.291 63,0 20,4 69,4 23,9 62,5 44,3 41,4 10,6 36,7 4,6

Sudeste 1.538.945 68,0 43,6 70,9 40,7 64,4 48,9 36,2 10,0 29,0 25,7

Sul 763.097 76,0 39,9 69,7 33,2 62,9 39,7 30,2 4,0 27,4 13,7

Centro-Oeste 296.413 77,8 39,8 77,9 39,8 66,5 39,3 28,0 11,3 26,5 4,9

1 – De uma forma geral, como sua empresa tem sido 
afetada pela pandemia da Covid-19 até o final da 
quinzena? 

2 –  Qual foi o efeito da pandemia da Covid-19 sobre 
as vendas dos produtos ou serviços comercializados 
por sua empresa em relação à quinzena anterior?

3 – Qual o efeito da pandemia da Covid-19 
sobre a capacidade da sua empresa para realizar 
pagamentos de rotina  durante a quinzena em 
relação à quinzena anterior (exemplo: tributos, 
fornecedores, salários, aluguéis, energia elétrica)? 

4 – Qual foi o efeito da pandemia da Covid-19 sobre 
o número de funcionários na empresa ao final da 
quinzena em relação à quinzena anterior?  

5 – Indique a melhor estimativa para essa redução. 

Tabela 2 Pesquisa Pulso 
Empresa (IBGE) – impacto da 
Covid-19 nas empresas

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Pesquisa Pulso Empresa.
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so Empresa do IBGE, incluídos nas 

tabelas 2 e 3 a seguir. Os dados regis-

tram a percepção das empresas desde 

o início da pandemia até as primeiras 

quinzenas de junho e agosto, no caso 

da tabela 2, para identificarmos mu-

danças nas tendências.

Todos os indicadores apresenta-

dos na tabela 2 apresentam melhoria 

quando comparadas as duas quin-

zenas. Entretanto, o percentual de 

empresas que permanece em dificul-

dade e enfrentou redução de vendas 

na quinzena anterior permanece alto, 

entre 30 e 40%, na maioria dos se-

tores (exceção apenas às atividades 

de informação e comunicação). Tam-

bém permanece alto o percentual de 

empresas que apresenta dificuldades 

para realizar pagamentos; o percentu-

al de empresas que demitiu funcioná-

rios na quinzena anterior se reduziu, 

mas ainda é significativo em setores 

intensivos em mão de obra, como 

construção, serviços prestados às fa-

mílias e transportes; adicionalmente, 

nota-se que as reduções no quadro 

Unidade: número de empresas e percentagem de empresas
1 - Tem tido um efeito 

negativo
2 - Teve diminuição 3 - Teve dificuldade 4 - Houve redução 5- Superior a 50%

Agregação
Total de 

empresas em 
funcionamento

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

1a  quinz. 
Junho

1a quinz. 
Agosto

Total

Total 3.167.537 70,0 38,6 70,7 36,1 63,7 44,9 34,6 8,7 29,7 17,5

Faixas de pessoal ocupado

até 49 3.105.493 70,1 38,8 70,9 36,3 64,0 45,3 34,4 8,7 30,3 17,9

50 a 499 56.876 66,1 28,4 62,9 25,5 54,8 24,4 45,4 9,9 10,2 0,5

500 ou mais 5.168 69,7 25,5 58,7 16,8 35,6 16,2 37,2 15,2 6,0 2,0

Atividade

Indústria 344.835 72,9 32,8 65,3 30,8 59,5 38,6 29,8 9,5 12,4 20,1

Construção 192.379 72,6 47,9 73,1 36,2 58,5 52,2 45,2 20,0 21,8 27,1

Comércio 1.253.392 65,3 46,3 70,8 44,5 69,4 51,0 35,2 4,4 22,4 4,5

Comércio varejista 890.909 65,4 47,6 71,8 48,9 70,7 54,6 40,0 4,9 25,3 0,0

Comércio por atacado 221.034 63,2 41,2 61,8 27,1 65,6 46,7 21,7 3,8 0,0 0,0

Comércio de veículos, peças e motocicletas 141.448 67,4 46,3 75,5 43,7 64,7 35,2 18,2 2,6 10,6 68,6

Serviços 1.376.931 74,4 31,7 71,9 29,7 59,0 39,8 33,8 10,9 44,4 19,2

Serviços prestados às famílias 337.439 76,7 36,5 84,5 38,2 64,4 48,0 35,5 20,0 25,1 17,7

Serviços de informação e comunicação 115.504 72,3 19,6 69,0 17,1 55,5 24,3 27,3 11,3 55,3 41,8

Serviços profissionais, administrativos e complementares 510.845 79,4 30,6 64,3 27,2 59,9 38,8 37,5 3,0 71,0 13,7

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 166.654 68,9 31,1 67,7 26,1 58,5 34,1 32,2 18,8 19,0 30,0

Outros serviços 246.488 66,6 33,4 73,1 31,5 52,2 41,9 28,9 9,4 27,2 0,0

Grandes Regiões

Norte 61.790 61,7 41,9 53,7 38,3 53,5 42,1 27,0 9,3 19,7 10,3

Nordeste 507.291 63,0 20,4 69,4 23,9 62,5 44,3 41,4 10,6 36,7 4,6

Sudeste 1.538.945 68,0 43,6 70,9 40,7 64,4 48,9 36,2 10,0 29,0 25,7

Sul 763.097 76,0 39,9 69,7 33,2 62,9 39,7 30,2 4,0 27,4 13,7

Centro-Oeste 296.413 77,8 39,8 77,9 39,8 66,5 39,3 28,0 11,3 26,5 4,9
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de empregados, quando ocorrem, são 

significativas – superiores a 50% em 

17,5% dos casos, chegando a 27% no 

comércio, 30% em transportes, e 69% 

no comércio. Reforçando esse qua-

dro, notamos na tabela 3 que, entre 

as medidas adotadas pelas empresas 

para reagir aos impactos da pande-

mia, destacam-se mudanças no méto-

do de entrega de produtos, a adoção 

de trabalho domiciliar e o adiamento 

do pagamento de impostos. Chama a 

atenção o fato de que um percentu-

al baixíssimo de empresas conseguiu 

uma linha de crédito emergencial para 

pagamento da folha salarial.  

Assim, como a possibilidade de 

extensão do trabalho domiciliar por 

um longo período é reduzida (com ex-

ceção apenas dos setores que adotam 

tecnologias mais avançadas, como 

comunicação e informação e serviços 

profissionais e administrativos – vide 

tabela 3), e as empresas não estão ten-

Unidade: percentagem de empresas A empresa lançou ou 
passou a comercializar 

novos produtos ou 
serviços

Alterou o método de 
entrega de produtos 

ou serviços; incluindo 
a mudança para 
serviços online

Adiou o pagamento de 
impostos

Conseguiu uma linha 
de crédito emergencial 

para pagamento da 
folha salarial

Adotou trabalho 
domiciliar 

(teletrabalho, trabalho 
remoto e trabalho 

a distância) para os 
funcionários

Antecipou férias dos 
funcionários

Agregação

Total

Total 13,2 30,6 32,0 10,9 32,3 15,3

Faixas de pessoal ocupado

até 49 13,2 30,8 32,0 10,9 32,0 15,1

50 a 499 13,5 23,6 32,2 10,2 44,9 26,9

500 ou mais 15,5 18,7 29,4 7,4 68,7 33,8

Atividade

Indústria 11,8 20,3 29,9 11,4 27,8 14,0

Construção 2,7 4,3 31,4 9,9 14,6 16,6

Comércio 16,6 40,5 39,9 13,5 23,5 14,2

Comércio varejista 19,6 44,1 42,8 17,8 20,6 16,1

Comércio por atacado 13,0 29,7 41,6 1,5 42,6 10,3

Comércio de veículos, peças e motocicletas 3,8 35,2 19,3 5,4 12,3 8,7

Serviços 11,9 27,9 25,5 8,6 43,9 16,4

Serviços prestados às famílias 9,3 24,6 31,8 7,4 23,0 17,9

Serviços de informação e comunicação 24,0 15,7 21,8 3,5 58,0 17,5

Serviços profissionais, administrativos e complementares 7,9 36,6 18,1 8,5 61,9 14,5

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 7,8 15,6 41,3 14,5 21,6 15,1

Outros serviços 21,0 28,2 23,4 8,7 43,5 18,6

Grandes Regiões

Norte 17,3 35,8 34,7 7,1 19,6 16,9

Nordeste 11,4 33,0 40,2 14,3 29,5 9,7

Sudeste 13,8 35,5 34,9 12,4 41,2 17,4

Sul 10,9 20,6 23,9 8,9 20,5 16,3

Centro-Oeste 18,4 25,9 23,5 3,2 23,7 11,0

Tabela 3 Pesquisa Pulso 
Empresa – impacto da 
Covid-19 nas empresas

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Pesquisa Pulso Empresa.

Brasil – 1a Quinzena de agosto de 2020

A empresa adotou alguma das seguintes 
medidas em relação aos impactos da 
pandemia da Covid-19  desde o início da 
pandemia? (Selecione tudo que se aplica.)
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Unidade: percentagem de empresas A empresa lançou ou 
passou a comercializar 

novos produtos ou 
serviços

Alterou o método de 
entrega de produtos 

ou serviços; incluindo 
a mudança para 
serviços online

Adiou o pagamento de 
impostos

Conseguiu uma linha 
de crédito emergencial 

para pagamento da 
folha salarial

Adotou trabalho 
domiciliar 

(teletrabalho, trabalho 
remoto e trabalho 

a distância) para os 
funcionários

Antecipou férias dos 
funcionários

Agregação

Total

Total 13,2 30,6 32,0 10,9 32,3 15,3

Faixas de pessoal ocupado

até 49 13,2 30,8 32,0 10,9 32,0 15,1

50 a 499 13,5 23,6 32,2 10,2 44,9 26,9

500 ou mais 15,5 18,7 29,4 7,4 68,7 33,8

Atividade

Indústria 11,8 20,3 29,9 11,4 27,8 14,0

Construção 2,7 4,3 31,4 9,9 14,6 16,6

Comércio 16,6 40,5 39,9 13,5 23,5 14,2

Comércio varejista 19,6 44,1 42,8 17,8 20,6 16,1

Comércio por atacado 13,0 29,7 41,6 1,5 42,6 10,3

Comércio de veículos, peças e motocicletas 3,8 35,2 19,3 5,4 12,3 8,7

Serviços 11,9 27,9 25,5 8,6 43,9 16,4

Serviços prestados às famílias 9,3 24,6 31,8 7,4 23,0 17,9

Serviços de informação e comunicação 24,0 15,7 21,8 3,5 58,0 17,5

Serviços profissionais, administrativos e complementares 7,9 36,6 18,1 8,5 61,9 14,5

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 7,8 15,6 41,3 14,5 21,6 15,1

Outros serviços 21,0 28,2 23,4 8,7 43,5 18,6

Grandes Regiões

Norte 17,3 35,8 34,7 7,1 19,6 16,9

Nordeste 11,4 33,0 40,2 14,3 29,5 9,7

Sudeste 13,8 35,5 34,9 12,4 41,2 17,4

Sul 10,9 20,6 23,9 8,9 20,5 16,3

Centro-Oeste 18,4 25,9 23,5 3,2 23,7 11,0

do acesso a crédito para financiar suas 

folhas de pagamento, não há estímulo, 

neste momento, para elas buscarem 

estender o vínculo empregatício de um 

número de pessoas superior ao neces-

sário. Como, adicionalmente, um per-

centual grande, ainda que declinante, 

de empresas ainda passa por dificul-

dades (vide tabela 2), não há porque 

esperar um movimento positivo, e 

significativo, pelo lado da demanda 

por mão de obra, e principalmente em 

setores que costumam empregar um 

grande volume de trabalhadores. 

O novo normal, que não é a pós-

pandemia, mas a própria pandemia 

(por incrível que pareça), reflete uma 

economia andando de lado e a taxa de 

desemprego subindo rapidamente. Ao 

que tudo indica, a situação do mercado 

de trabalho deverá piorar neste cená-

rio. É mais um fator a inibir a retoma-

da, além de todos os problemas sociais 

que já vêm sendo observados.   
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Momento de definição

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Em eventos, pesquisadores do FGV IBRE defendem diretrizes 
claras para a recuperação fiscal a partir de 2021

Os sinais dados pela atividade eco-
nômica mundial no terceiro trimestre 
indicam um movimento de recupera-
ção do choque da Covid-19 melhor 
do que o inicialmente esperado. Em 
setembro, a OCDE revisou suas pro-
jeções do PIB global para uma queda 
de 4,5%, mais amena do que a divul-
gada em junho, de 6%. No Brasil, a 
estimativa do Boletim Macro IBRE 
de setembro é de que o país feche o 
ano com retração de -5,3%, com um 
crescimento de 6,6% no terceiro tri-
mestre em relação ao anterior, quan-
do a economia despencou 9,7% na 
mesma comparação. 

Essa reação, entretanto, não pode 
ser considerada um movimento se-
guro e constante. Primeiramente, 
por não estar disseminada por toda a 
economia, como o setor de serviços, 
forte empregador, demonstrando 

mais dificuldade na retomada. Se-
gundo, porque ainda se sabe pouco 
sobre o possível impacto de novas 
ondas de contágio, como as obser-
vadas em países europeus. E, para 
arrematar, a questão que domina o 
radar dos analistas: qual o vigor da 
resposta da demanda privada quan-
do os gordos pacotes de estímulo 
público promovidos por governos 
de vários países forem retirados, em 
menor ou maior ritmo? 

Em setembro, pesquisadores do 
FGV IBRE analisaram cenários pós-
Covid em três webinares promovi-
dos pelo IBRE em parceria com os 
jornais O Estado de S.Paulo, Folha 
de S.Paulo e Valor Econômico (link 
para os vídeos na pág. 44). Para 
esse exercício, Armando Caste-
lar, coordenador da Economia 
Aplicada do FGV IBRE, tomou 

como ponto de partida o reconheci-
mento de que o problema com que 
o mundo se defronta é essencialmen-
te de saúde, e que uma recuperação 
robusta de atividades dependentes de 
maior contato humano – em geral as 
que se enquadram dentro do setor de 
serviços, que no Brasil é responsável 
por 74% do PIB – só poderá acon-
tecer com o aperfeiçoamento 
de protocolos e a descoberta 
de tratamentos eficazes para 
combater a Covid-19. “Para 
dar vazão ao desejo de 
consumir das famílias 
para além de alimentos 
e eletrodomésticos, é 
preciso dar coragem e 
condições para que elas 
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Além da redução do auxílio emergencial, 
a perda de renda disponível nessa 

camada da população tende a se agravar 
com a inflação de alimentos

Silvia Matos  – FGV IBRE

voltem aos restaurantes, médicos e es-
colas”, diz. Somente após uma maior 
normalização dessas atividades é que 
se poderá observar, ainda, como a 
pandemia influenciará os hábitos de 
consumo da sociedade de forma per-
manente, “demandando uma reade-
quação da estrutura de oferta”, com-
plementa Manoel Pires, pesquisador 
associado do FGV IBRE. 

No Brasil, o aumento significa-
tivo da poupança privada durante 
o período de isolamento mais rí-
gido – no segundo trimestre deste 
ano, a taxa de poupança do país 
cresceu quase 2 pontos percentuais 
como proporção do PIB em relação 
a igual período de 2019 – pode ser 
um indicativo de consumo e investi-
mentos reprimidos, à espera do fim 
da pandemia. Para que eles aconte-
çam, entretanto, será preciso injetar 
confiança em famílias e empresá-
rios sobre a consistência da recu-
peração, aquecendo a demanda e o 
emprego. Na opinião dos pesquisa-
dores, no Brasil essa tarefa depende 
de o governo retomar a agenda de 
reequilíbrio fiscal – o que significa 
operar um ajuste que faça o déficit 
primário cair cerca de 9 pontos per-
centuais no ano que vem em relação 
a 2020 – e, simultaneamente, man-
ter o apoio aos segmentos que ainda 
sofrerão dificuldades de se levantar 
do impacto da pandemia. 

O diagnóstico compartilhado por 
pesquisadores do IBRE e economis-
tas convidados é o de que, até agora, 
o governo falhou em sinalizar como 
pretende conciliar esses dois campos. 
A coleção de anúncios de propostas 
incompletas, por vezes rechaçadas 
pelo presidente, leva à sensação de 
que há pouca certeza quanto às prio-
ridades para timonear o país nessa 

travessia complexa. “Temos a per-
cepção de que falta dinheiro, mas 
acho que não é assim. Há dinheiro, 
mas é preciso saber onde ocupá-lo”, 
afirma Nilson Teixeira, sócio-funda-
dor da Macro Capital, participante 
do webinar Os caminhos da recupe-
ração. Na ocasião, Teixeira referia-
se especialmente ao projeto de subs-
tituição do Bolsa Família, ainda sob 
a alcunha de Renda Brasil, que foi 
derrubado pelo presidente por este 
discordar das fontes de financia-
mento para garantir o benefício de  
R$ 300 previsto. Entre elas estavam 
a revisão de programas considerados 
ineficientes, como abono salarial, sa-
lário-família e seguro-defeso. 

Força motriz
A existência do teto de gastos como 
âncora fiscal deveria ser a força mo-
triz para uma readequação de gastos 
defendida por Teixeira. Mas o novo 
programa de transferência, anuncia-
do pelo governo em 28/9, pareceu ir 
na direção contrária. Pela proposta, 
o Renda Cidadã será financiado por 
recursos de precatórios e do Fundeb, 
acendendo o alarme do mercado, 
que classificou a escolha de pedala-
da. Na manhã desse mesmo dia, no 
III Seminário de Análise Conjuntu-
ral, José Júlio Senna, chefe do Cen-
tro de Estudos Monetários do FGV 
IBRE, parecia antecipar o alerta re-
fletido no fechamento do mercado 
após esse anúncio. “O desconforto 
com as contas públicas já está em 
toda a parte – no câmbio, na bolsa, 
na inclinação da curva de juros – e 
demanda uma disposição mais firme 
de se enfrentar os custos políticos 
das medidas que precisam ser feitas 
para equilibrar o fiscal.”

O desconforto com as contas públicas 
já está em toda a parte – no câmbio, na 

bolsa, na inclinação da curva de juros

José Júlio Senna – FGV IBRE
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Para Silvia Matos, coordenadora 
do Boletim Macro IBRE, a amplia-
ção das políticas sociais é de extrema 
importância para conter os efeitos 
da pandemia, sob um cenário incer-
to de recuperação do emprego, espe-
cialmente em se tratando da camada 
de informais que não têm direito à 
proteção do seguro-desemprego e o 
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FGTS, tampouco é elegível ao Bolsa 
Família. “É uma demanda meritó-
ria por mais gastos, mas a discussão 
sobre achar espaço no orçamento 
para financiá-los tem de passar pela 
revisão de políticas que já sabemos 
que são ineficientes, com impacto 
fiscal elevado e sem resultados em 
termos de produtividade”, defende. 
A estimativa do IBRE para a taxa 
de desemprego média este ano é de 
13,4%, podendo iniciar 2021 em 
15%. “Além da redução do auxílio 
emergencial, a perda de renda dis-
ponível nessa camada da população 
também tende a se agravar com a in-
flação de alimentos, que tem maior 
peso na cesta de consumo desse gru-
po, o que reforça a necessidade de 
apoio”, complementa. 

No webinar Os caminhos da recu-
peração, Pires avaliou que a retirada 
dos estímulos fiscais terá de ser feita 
de forma paulatina, mas desmontan-

do o arcabouço fiscal de pandemia 
criado pelo governo. “Ainda que gere 
alguma pressão de dívida no próxi-
mo ano, será importante sinalizar 
uma estratégia de retirada, criando 
um caminho de consolidação mais à 
frente, que vai ensejar novas refor-
mas, novas medidas estruturais que 
focarão na sustentabilidade fiscal.” 
Tanto Castelar quanto Pires defen-
dem que o esforço de readequação de 
políticas não deve acontecer somen-
te do lado quantitativo, mas também 
do qualitativo. “Relatório recente da 
OCDE enfatizou essa necessidade de 
mudança da natureza dos estímulos. 
Por exemplo, separando empresas 
que estão passando por momento 
transitório e poderão voltar à ativi-
dade daquelas que não têm condi-
ções de fazê-lo”, cita Castelar. Pires, 
por sua vez, considera a necessidade 
de se reverter o peso dos programas 
– que no Brasil se concentrou muito 

mais nas transferências de renda às 
pessoas em detrimento da ajuda às 
empresas, que foi a tônica na maior 
parte dos países com vultosos pa-
cotes emergenciais. “Considero que 
daqui para frente seja necessário 
retirar um pouco mais rapidamente 
os estímulos de transferência de ren-
da, mas permanecer um pouco mais 
com as medidas de crédito para as 
empresas se capitalizarem”, afirma, 
ressaltando a importância da boa 
saúde do setor produtivo na recupe-
ração do emprego. “De certa forma 
o governo já está nesse caminho, re-
duzindo o valor e a abrangência do 
benefício emergencial.”

Mas tudo isso deve acontecer, 
reforça Castelar, sem descuidar das 
contas públicas. “Entendo a dúvida 
de quem considera que ajustes com a 
economia retraída podem provocar 
uma nova retração. Mas não fazer 
significa inibir a demanda privada, 

Incerteza fiscal ainda pesa mais que a política

Fonte: FGV IBRE.
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e é esta que precisa se recuperar”, 
diz, reforçando que riscos fiscais 
impactam diretamente a decisão de 
famílias e empresas em consumir e 
investir. Silvia recorda que, mesmo 
num cenário base otimista, com a 
manutenção do teto de gastos como 
âncora e mantendo-se uma discipli-
na de ajustes, “a dívida pública che-
gará a 100% do PIB e ficará vários 
anos nesse nível, e a volta de superá-
vit primário não acontecerá antes de 
2026”. Ou seja, qualquer mudança 
de cenário pode colocar a trajetória 
da dívida em risco. “Dívidas só são 
sustentáveis se os juros reais forem 
menores que o crescimento da eco-
nomia. Se houver a necessidade de 
subir juros, não há como pensar em 
sustentabilidade”, diz.

Trajetória de incertezas
No webinar Recuperação econômi-
ca e a política monetária, promovido 
no início de setembro, o ex-presiden-
te do Banco Central, Affonso Celso 
Pastore, já alertava para os sinais da 
incerteza quanto à trajetória fiscal 
na capacidade de financiamento do 
país. Na ocasião, ele apontou que a 
queda na participação de não resi-
dentes entre investidores em títulos 
da dívida mobiliária e na B3 somava 
R$ 56 bilhões nos 12 meses encer-
rados em agosto, e que uma percep-
ção crescente de risco fiscal poderá 
complicar ainda mais o horizonte de 
financiamento da dívida. Para ele, 
a indicação do governo de respei-
to à manutenção do teto de gastos 
inverteria essa trajetória de piora, 
“sinalizando que a relação dívida/
PIB voltará para um padrão susten-
tável, mesmo que os gastos cresçam 
no curto prazo, e a intolerância à 

dívida desapareça. Do contrário, 
quanto maior for o risco de insol-
vência – e esse risco cresce conforme 
o tamanho e a dinâmica da dívida –, 
maiores serão os prêmios de risco de 
títulos mais longos”.

No evento, Mario Mesquita, 
economista-chefe do Itaú Unibanco, 
lembrou que, no médio prazo, esse 
risco tende a se estender à inflação. 
“Hoje vemos um aumento no IGP-M 
(alta de 13,2% em 12 meses até agos-
to). Já temos algum repasse cambial, 
e impacto da alta das commodities. 
Isso ainda não se traduz em inflação 
ao consumidor devido à severidade 
da crise. Mas poderá se converter em 
pressão quando a economia mostrar 
mais dinamismo”, disse. A resposta, 
para Mesquita, está na manutenção 
da regra fiscal, citando o economis-
ta americano John Cochrane, que 
diz que países conseguem rolar bem 
sua dívida quando têm um “decen-
te plan” para se manter solventes. 
“Desde 2016, nosso ‘plano decente’ 
tem sido o teto de gastos. Passamos 
por um processo de ajuste fiscal mui-
to gradualista, não geramos superá-
vit em nenhum momento, mas este 
não explodiu. O auxílio emergen-
cial foi importante este ano, mas a 
questão é o futuro”, disse. “Vemos 
uma pressão grande para extrava-
sar o teto, e acho que o grande tema 
de política econômica daqui para 
o final do ano será como e em que 
medida encontraremos espaço para 
ampliar transferências sociais de for-
ma permanente. Isso vai ditar não só 
o futuro do programa de assistência, 
mas as perspectivas de fluxo de ca-
pital do país e o comportamento da 
taxa de câmbio”, afirmou.

A evolução dos números de mer-
cado durante setembro, entretanto, 

Há uma forte pressão para extravasar o 
teto. Acho que o grande tema daqui para 

a frente será como encontrar espaço 
para ampliar as transferências sociais 

Mário Mesquita – Itaú-Unibanco

Quanto maior for o risco de insolvência, 
que cresce conforme o tamanho e a 
dinâmica da dívida, maiores serão os 

prêmios de risco de títulos mais longos

Affonso Celso Pastore – AC Pastore
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não refletiu qualquer melhora na 
percepção do risco fiscal. Senna 
alerta que o deságio começou a 
aparecer nas Letras Financeiras do 
Tesouro (LFTs), apontando uma 
baixa disposição dos investidores 
em adquirir títulos públicos nos 
leilões a juros modestos. “Os ju-
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ros vão abrindo, e o Tesouro vai 
encurtando prazos. Na cabeça de 
muita gente isso pode não dizer 
muita coisa. Mas diz. Temos hoje 
mais de um quarto do endivida-
mento público em mercado finan-
ciado praticamente no overnight, 
por meio das chamadas operações 
compromissadas”, ressalta, apon-
tando ao aumento do percentual de 

Temos a percepção de que falta dinheiro, 
mas acho que não é assim. Há dinheiro, 
mas é preciso saber onde ocupá-lo

Nilson Teixeira – Macro Capital
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dívida que vence em 12 meses. Para 
Senna, o pior cenário seria o de o 
Banco Central se ver forçado a re-
alizar um afrouxamento quantitati-
vo para reduzir o deságio das LFTs, 
enxugando o excesso de reserva via 
aumento de compromissadas. “Es-
pero que isso não aconteça. Além 
de representar uma piora do perfil 
do endividamento, uma retirada do 
deságio da LFT significaria quebrar 
o termômetro do risco. Mas ele con-
tinuará refletido em outros lugares, 
como na bolsa e no câmbio.” 

Castelar acrescenta que a dispu-
ta presidencial nos Estados Unidos, 
que geralmente não costuma afetar 
a dinâmica dos mercados, desta vez 
deverá provocar alta volatilidade nas 
semanas que precedem as eleições, e 
talvez nas seguintes, caso o resultado 
seja judicializado. “O Brasil sentirá 
isso porque está numa posição de in-
vestimento de risco muito grande por 
conta da questão fiscal. Nosso câm-
bio está 45% mais desvalorizado do 
que sugeriria a paridade do poder de 
compra, o que é muito alto. E nossa 

bolsa de valores, mesmo em real, se 
recuperou menos do que a bolsa em 
dólar de outros emergentes”, compa-
ra. Outro motivo para o Brasil sentir 
mais acentuadamente esse impacto 
vem da relação entre os presidentes 
Bolsonaro e Trump. “Uma vitória 
de Joe Biden terá efeitos não triviais 
para o Brasil, pelo grau de isolamen-
to que já enfrenta internacionalmen-
te. Caso se confirme um cenário pos-
sível de democratas levarem tanto a 
presidência do país quanto as duas 
casas do Congresso, nosso problema 
de inserção externa crescerá bastan-
te”, avaliou Castelar. No caso de vi-
tória de Trump, o economista iden-
tifica a chance de Bolsonaro ganhar 
um novo gás em sua relação com o 
Congresso. “Isso tanto poderia sig-
nificar maior atrito, ou um Legisla-
tivo mais disposto a trabalhar com 
o presidente, já que sua chance de 
reeleição, aparentemente, seria vista 
como maior.”

Para Senna, uma vitória de Trump 
somada ao aumento recente da po-
pularidade de Bolsonaro poderia 
trazer o risco de o presidente brasi-
leiro resistir a mudanças estruturais 
no campo dos gastos. “O presidente 
parece estar muito concentrado na 
questão da reeleição, mas ainda fal-
tam dois anos. Se continuar o cabo 
de guerra quanto às reformas, o mer-
cado continuará embutindo isso nos 
prêmios de risco e a economia não 
deslanchará”, afirmou, reforçando 
que a única solução para reverter 
essa tendência é um ajuste fiscal fir-
me. “Para quem está preocupado 
com reeleição, do ponto de vista de 
um economista, digo que um ajus-
te bem-feito traria frutos melhores 
para o governo.” 

Preocupação com as contas públicas se refletem nos 
juros de mercado – curva de DIs

Fonte: FGV IBRE.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Se há um consenso que domina as 
análises sobre o impacto da Covid-19 
no funcionamento do mundo é o de 
que a pandemia, além de trazer um 
novo e gigantesco desafio no campo 
da saúde, também ampliou a escala 
dos conhecidos problemas com os 
quais nos defrontávamos antes do es-
palhamento do vírus. No Brasil, essa 
máxima tem se refletido fielmente no 
campo fiscal, bem como na lista de 
reformas estruturais negligenciadas 

Divergências em torno da reforma 
tributária jogam dúvidas sobre a 
viabilidade – e conveniência – de sua

aprovação no 
curto prazo

Dura na 
queda

por décadas, que hoje poderiam faci-
litar o caminho da recuperação eco-
nômica, seja através de uma alocação 
mais eficiente do gasto público, seja 
por um melhor ambiente de negócios 
para as empresas. 

Entre os itens mais caros dessa 
lista, que agora repousa nas mãos 
do governo Bolsonaro, está a refor-
mulação do sistema tributário. O 
tema, presente na agenda do Mi-
nistério da Economia desde a pos-

se, teve sua definição várias vezes 
postergada. O avanço correu por 
fora, através do Congresso, primei-
ramente com a PEC 45 da Câma-
ra, focada na unificação de cinco 
impostos sobre o consumo das três 
esferas de governo, criando o IBS; 
e depois com a PEC 110, proposta 
pelo Senado, que prevê a transfor-
mação de nove tributos em dois, um 
de competência estadual, e outro fe-
deral. A resposta do governo chegou 
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CPMF – que no ano passado leva-
ram à saída do então secretário da 
Receita Federal, Marcos Cintra, seu 
defensor –, também voltaram à tona, 
levando a proposta de novo para o 
banho-maria. Os outros dois, ainda 
não anunciados, são de reforma do 
imposto de renda, pessoas física e 
jurídica, e uma reformulação do IPI. 
No contratempo do movimento do 
governo, ainda se somou à lista ou-
tra proposta, o Simplifica Já, conso-
lidada na Emenda 144 à PEC 110, 
que unifica tanto o ICMS quanto o 
ISS em nível nacional, preservando 
a separação de cada imposto em sua 
esfera, estadual e municipal.  

Em meio a esse cenário difuso, que 
concorre com outras decisões nada 
triviais como o encaminhamento da 
reforma administrativa e a definição 
do programa substituto do Bolsa Fa-
mília – visando acomodar a camada 
da população economicamente mais 
atingida pela pandemia, que até de-
zembro receberá o auxílio emergen-
cial –, especialistas em tributação 
decidiram se reunir em um grupo 
para sensibilizar a sociedade sobre 
as decisões que estão em jogo nessa 
negociação, e os riscos de se acele-
rar uma aprovação. Liderado por 
Fernando Rezende, da FGV Ebape, 
o grupo lançou em setembro o do-
cumento Caminhos para a reforma 
tributária, do qual são signatários, 
além de Rezende, o ex-secretário da 
Receita Federal, Everardo Maciel; 
José Roberto Afonso, professor do 
IDP e colunista da Conjuntura; Mar-
cos Cintra, da FGV Eaesp; Márcio 
Holland, da FGV EESP; Tathiane 
Piscitelli, da FGV Direito SP, Vagner 
Ardeo, do FGV IBRE, e Vilma Pin-
to, pesquisadora licenciada do IBRE. 

Rezende enfatiza que, mais do que 
propor –  o que deverá acontecer em 
documentos posteriores – o objetivo 
desse primeiro trabalho foi questio-
nar o que está à mesa. “Precisamos 
aprofundar a discussão, explorar o 
contraditório”, afirma. Outra carac-
terística observada no grupo é a de 
não necessariamente compartilhar o 
mesmo ponto de vista sobre os temas 
abordados, ainda que suas análises 
levem a uma mesma mensagem: a de 
frear o carro, indicando o risco de se 
provocar o efeito contrário ao espe-
rado há mais de duas décadas, desde 
que a primeira grande proposta de 
reforma tributária após a Constitui-
ção de 1988, feita no governo Fer-
nando Henrique Cardoso em 1995, 
morreu na praia.

Para José Roberto Afonso, no 
curto prazo, a bandeira prioritária 
deve ser a pandemia. “Não adianta 
fazer a coisa certa na hora errada”, 
afirma. “A hora é de resolver a cri-
se da saúde, a social e a econômica, 
todas muito longe de serem equacio-
nadas.” Vagner Ardeo engrossa o ra-
ciocínio de Afonso defendendo que 
a votação de mudanças com o grau 
de complexidade da tributária deve 
acontecer quando a atividade econô-
mica estiver minimamente estabiliza-
da. “Reformas como essa sempre ge-
ram algum impacto. Para os setores 
atualmente mais afetados pela crise, 
como o de serviços, fica mais difícil 
imaginar a absorção, se eles sequer 
têm um horizonte claro de sua recu-
peração, o que aumentaria o grau de 
incerteza econômica”, diz. 

Mas a resistência dos pesquisa-
dores a uma votação de reforma no 
curto prazo não se limita à questão 
de timing. No documento, a equipe 

em julho deste ano, passada a fase 
mais crítica da crise sanitária, com 
o anúncio do PL 3.887, o primei-
ro de quatro eixos de sua proposta, 
que unifica os dois impostos fede-
rais, PIS e Cofins, na Contribuição 
sobre Bens e Serviços (CBS). O se-
gundo eixo, focado na desoneração 
da folha de pagamento, teria como 
base a reedição de uma tributação 
sobre operações financeiras, mas as 
divergências em torno de uma nova 
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aponta uma série de elementos que 
identifica como pontos frágeis das 
propostas, mais especificamente da 
PEC 45, a mais adiantada em trami-
tação, e do PL 3.887, sob o ponto de 
vista econômico e operacional, bem 
como sua compatibilização com o 
avanço da economia digital. 

Medir impacto
No aspecto econômico, o elemen-
to que reúne o maior número de 
referências pelos especialistas é a 
falta de estudos e simulações que 
apontem os efeitos de cada propos-
ta na atividade. No caso da CBS, 
apresentada pelo governo federal 
para unificar PIS e Cofins, Everar-
do Maciel ressalta que a discrimi-
nação da alíquota de 12% ocorreu 
sem uma apresentação da memória 

de cálculo, e que a própria Receita 
Federal informou não haver estima-
tivas de impacto com a criação do 
novo tributo, ao ser acionada pela 
Lei de Acesso à Informação. Ele 
alerta, por exemplo, que pequenos 
prestadores de serviços – que pelo 
sistema cumulativo recolhem hoje 
3,65% – teriam um aumento sig-
nificativo de carga, já que a possi-
bilidade de geração de crédito para 
amortizar essa alta é relativa à com-
pra de insumos, e nesses negócios o 
maior custo se concentra na mão de 
obra. Esse risco, aponta, abarca em-
presas do Simples. Particularmente 
produtores rurais, que no Brasil em 
98% dos casos são pessoas físicas 
equiparadas a jurídicas, que não 
transferem crédito às indústrias que 
compram seu produto. Em geral, 
hoje essas empresas apuram toma 

um crédito presumido que varia en-
tre 40% e 60%,  percentual que se-
ria reduzido a 15%, eliminando-se 
a isenção dos insumos. 

Para Tathiane Piscitelli, a pro-
posta do CBS é comprometida pela 
escolha do governo em fatiar a re-
forma, sem detalhar previamente 
o pacote completo. “Observamos 
o possível impacto do CBS, mas a 
promessa é: calma, vamos desone-
rar a folha, e aí o setor de serviços 
será compensado. Mas cadê a de-
soneração? Não está. Então, como 
avaliar um arranjo adequado?”, diz. 
Entre os membros do grupo lidera-
do por Rezende, não parece haver 
divergências sobre a necessidade de 
se desonerar salários. Em sua con-
tribuição, junto a Vilma Pinto, ao 
Caminhos para a reforma tributá-
ria, Afonso ressalta o fato de que a 
tributação sobre a folha sempre foi 
utilizada para custear a Previdência, 
e que a erosão dessa base tributária 
já vinha acontecendo antes mesmo 
da pandemia, devido ao desempre-
go estrutural e ao aumento da auto-
mação. “Cada vez mais o trabalho é 
prestado informalmente, logo, pode 
ser pouco eficaz buscar soluções que 
tenham como meta o emprego for-
mal. Quando se definir melhor a or-
ganização do mercado de trabalho 
e qual é o objetivo da mudança tri-
butária, ela poderá ser desenhada”, 
afirma. Afonso, que coordenou o li-
vro Trabalho 4.0, lançado em agos-
to pelo IDP, diz não que descarta a 
ideia de uma CPMF, mas critica que 
o debate se limite a essa alternativa. 
“Nos últimos anos, alguns países 
desoneraram a folha contra o au-
mento de IVA, e nenhum trocou por 
imposto sobre transações financei-
ras ou digitais. Não descarto que se *Levantamento junto às fontes oficiais solicitado pelo site Jota.

Reforma tributária: muitas tentativas
De outubro de 1988 a janeiro de 2020, foram apresentadas  no Congresso 345 
propostas de Emenda à Constituição* 

Fernando Henrique Cardoso 

PEC 175/95, que previa a extinção do IPI, a 
criação de um IVA federal e de um imposto 
seletivo estadual, entre outros pontos 

Lula (1o mandato)

PEC 41/03,  regulamentava o ICMS por lei federal, 
transferia o ITR para os estados e transformava 
a CPMF em permanente. Alguns trechos se 
transformaram nas Emendas 42 e 44 

Lula (2o mandato)

PEC 233/08, propunha um IVA 
federal (unificando PIS, Cofins, 
CIDE-Combustíveis e  Salário-
Educação) e unificação e 
nacionalização do ICMS

As principais:
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considerem todas as hipóteses, mas 
não lidar como se fosse uma única 
hipótese”, afirma.

No caso da PEC 45, Marcio 
Holland defende que o cálculo de 
que esta teria um impacto sobre o 
PIB potencial brasileiro de 20,2% 
em 15 anos, e de 24% no longo pra-
zo – principalmente pelo aumento 
da produtividade e dos investimen-
tos em ativos fixos – possui restri-
ções, e que com a PEC corre-se o 
risco de aumentar a regressividade 
da economia. “O projeto contempla 
a desoneração da cesta básica, sem 
abordar adequadamente como se 
daria essa compensação. E mesmo 
que esta fosse bem-sucedida, mitigar 
o risco a uma maior regressividade 
demandaria que o projeto fosse ver-
dadeiramente amplo – tratando de 
outras tributações além do consu-
mo”, afirma. 

Braulio Borges, pesquisador asso-
ciado do FGV IBRE, autor da nota 

técnica contratada pelo Centro de Ci-
dadania Fiscal (CCif) a que Holland 
se refere, afirma reconhecer no traba-
lho que o Brasil tem pelo menos cinco 
grandes temas tributários – além da 
tributação indireta, sobre patrimô-
nio, sobre dividendos, imposto de 
renda, e o Simples – e que a PEC 45 
trata de um IVA puro. “Entretanto, 
é um catching up do que boa parte 
dos demais países com IVA aplica, e 
que a OCDE tem recomendado anu-
almente em seu relatório dedicado ao 
Brasil – talvez até como orientação 
ao país em sua candidatura a mem-
bro do bloco”, diz. Borges também 
aponta que imprecisões nas variáveis 
usadas, como as de gasto tributário 
pela Receita Federal, são possíveis; 
bem como no suposto de que se po-
deria conquistar um IVA com alíquo-
ta única. “Isso não significa dizer, en-
tretanto, que um IVA com meia dúzia 
de alíquotas não seja melhor do que 
o que temos hoje”, afirma, ressaltan-
do que outros estudos têm chegado a 
resultados promissores: confirmando 
uma alíquota neutra abaixo de 25%, 
que poderia ser reduzida no caso da 
aplicação de impostos seletivos como 
o carbon tax, ou outros incidentes em 
produtos de alguma forma nocivos. 

Menos ou mais?
Para Everardo Maciel, um avanço na 
avaliação das propostas em questão 
depende da capacidade de que ana-
lisa de exorcizar o princípio de que 
toda reforma é redentora. Em seu 
artigo em Caminhos para a refor-
ma tributária, ele desmonta a ideia 
de que uma unificação necessaria-
mente gerará impostos mais simples 
que os anteriores. No caso da CBS, 
aponta que PIS e Cofins, “exceto em 

situações especialíssimas, hoje têm a 
mesma legislação e são pagos com o 
mesmo documento de arrecadação”, 
e que a apuração da CBS tende a ser 
mais complexa, gerando mais risco 
de litígio. No caso da PEC 45, cita 
que esta “dispõe sobre mais de 150 
normas constitucionais, o que propi-
ciaria litígios judiciais cuja solução 
demandaria décadas” para serem 
apaziguados. Para ele, o sucesso des-
se processo virá do entendimento de 
que mudanças no sistema tributário 
“não se dão em um evento específi-
co, mas como um processo perma-
nente”, que inclui as regras e meca-
nismos adotados para controlar a 
conformidade do processo. 

Samuel Pessôa, pesquisador asso-
ciado do FGV IBRE, afirma compre-
ender a mirada cética de Maciel quan-
to às PECs. “É uma atitude correta, de 
respeito ao status quo, reconhecendo 

O IVA surgiu com a revolução industrial, 
alterando a forma de tributação 
das vendas para desincentivar a 

verticalização. Hoje, cada vez menos 
estamos tratando de uma cadeia 

produtiva linear

Fernando Rezende – FGV Ebape 

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A hora é de resolver a crise da saúde, 
a social e a econômica, todas muito 
longe de serem equacionadas

José Roberto Afonso – IDP

Foto: Bianca Gens
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que qualquer sociedade que busque 
mudanças precisa entender seu pro-
cesso histórico, já que o atual sistema 
tributário não caiu do céu.” Apesar 
da empatia com a postura de Maciel 
– na qual identifica um matiz burkia-
no, referindo-se a Edmund Burke, 

parlamentar irlandês do século XVIII 
conhecido por seu tom conservador 
e conciliador –, Pessôa, entretanto, 
considera que o remédio para o caso 
brasileiro não está em processos in-
crementais. “Construímos o sistema 
tributário sobre a produção mais ba-
gunçado que existe na face da Terra. 
Gestamos um ICM que ficou alijado 
do ISS, que não gera crédito e é dos 
municípios. E, nos anos 1990, em 
função das nossas necessidades fis-
cais, ainda deixamos a União, que já 
tinha o IPI, avançar sobre a base tri-
butária dos estados, criando o PIS e a 
Cofins”, descreve. O resultado é um 
universo de ineficiências que, ilustra 
Pessôa, mais lembra o Brasil hiperin-
flacionário de antes do Plano Real. 
“Nessa época, as empresas tinham 
departamentos financeiros gigantes. 
Havia uma agência bancária em cada 
esquina, com a função de auxiliar as 
pessoas a viverem com a inflação. Era 
um monte de capital empregado em 
fazer coisas só porque a inflação es-
tava lá.” No caso tributário, as dis-
torções do sistema cobram a conta no 
alto custo de conformidade; na alta 

litigiosidade; em escolhas nem sempre 
eficientes de onde e como produzir, e 
quanto investir.

Pessôa considera que, quando a 
bagunça do sistema, alimentada por 
grupos de pressão, é grande, refor-
mas incrementais se limitam a esco-
lher o beneficiário da vez. “Por isso 
estamos no mesmo lugar há 30 anos. 
Sempre que queremos fazer uma re-
forma incremental, saímos com um 
regime especial”, afirma. Nesse em-
bate entre economistas e advogados, 
Pessôa busca apoio no cientista polí-
tico americano Mancur Olso, autor 
de A lógica da ação coletiva, para 
sustentar sua opinião. “Olso aponta 
que, nas situações em que o conjunto 
de distorções se avoluma demais, a 
solução está em juntar todo mundo. 
Todos percebem que vão perder um 
pouco, porque sua legislação específi-
ca vai embora, mas o país melhora.” 

Pessôa reconhece, entretanto, 
que tal estratégia demanda coesão. 
Elemento sensível, na opinião de 
Tathiane, para tratar de questões 
operacionais da PEC 45 como o 
prazo de transição de dez anos até 
a implantação integral do IBS – “em 
que teremos a vigência concomitan-
te de dois regimes tributários dis-
tintos, com contenciosos distintos” 
–, e a atuação da Agência Tributá-
ria Nacional (ATN), autarquia que 
será responsável por definir e disci-
plinar o processo administrativo do 
IBS, bem como gerenciar os litígios. 
Bernard Appy, diretor do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF), que redigiu 
a PEC 45, afirma que o modelo de 
ATN proposto pelo CCiF tem gover-
nança semelhante à de uma empre-
sa de capital aberto, na qual todos 
os entes da Federação têm direito a 
voto, cujo peso ainda está em discus-

De 1988 a 2018, o Brasil registrou:

16 

emendas constitucionais tributárias

390.726 
normas sobre impostos editadas

Observamos o possível impacto do 
CBS, mas a promessa é: calma, vamos 
desonerar a folha, e aí o setor de 
serviços será compensado. Mas cadê 
a desoneração?

Tathiane Piscitelli – FGV Direito-SP

Foto: Edu Viana
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são. Seria formado por uma assem-
bleia geral, que elegeria um conselho 
de administração – que é uma ins-
tância técnica –, e este, uma diretoria 
executiva. “O corpo técnico da ATN 
seria formado por auditores fiscais 
cedidos por União, estados e muni-
cípios, e ela pode ainda atuar de for-
ma coordenada com, por exemplo, 
administrações tributárias e procu-
radorias da União, estados e muni-
cípios para realizar a fiscalização”, 
descreve. “É um modelo de atuação 
coordenada, que mantém a estrutura 
relativamente enxuta e consegue al-
cançar todas as localidades.”

Borges reconhece que um país 
federativo como o Brasil poderá 
ter mais dificuldade na implanta-
ção desse comitê gestor. “Na Índia, 
por exemplo, são apenas o repre-
sentante federal e o dos demais 28 
estados, sem a instância municipal, 
o que facilita o trabalho”, compa-
ra. “Mas como o IBS dá parâmetros 
para estados e municípios, limitando 
a discricionariedade de suas ações, 
considero que será mais fácil chegar 
a consensos.” Borges também consi-
dera que essa alta centralização da 
gestão do tributo pode ser suavizada 
dentro da comissão mista onde se 
discute a PEC 45 junto à PEC 110 
e as demais emendas, incluindo a do 
Simplifica Já.  

O futuro, de longo e 
curto prazo
Outro ponto de destaque no Ca-
minhos da reforma tributária é a 
adequação do IVA aos desafios im-
postos pelo avanço da economia 
digital. Para a liderança desse tema 
no grupo, foram escalados dois ata-
cantes que, em tempos passados, in-

flamavam a torcida em times adver-
sários. “Rezende já foi meu maior 
oponente quando eu defendia, há 
30 anos, o imposto único”, lembra 
Cintra, citando os críticos artigos 
que o colega publicava na mídia 
contra seu projeto estrela, que na 
proposta original previa um impos-
to de 1% sobre transações bancá-
rias, que, sozinho, arrecadaria 23% 
do PIB. “Certa vez, ele comparou o 
imposto a um camelo atrás da por-
ta: para quem via só o nariz, achava 
que havia um cordeirinho escondi-
do. Quando abria a porta, se de-
parava com um bicho horroroso”, 
recorda, aos risos.  

Hoje, ambos defendem a neces-
sidade de se avaliar a melhor forma 
de taxar a economia digital – que, 
para eles, pode não ser o modelo de 
IVA presente nas atuais propostas 
de reforma. “O IVA surgiu com o 
avanço da revolução industrial, al-
terando a forma de tributação das 
vendas para desincentivar a vertica-
lização de grandes conglomerados 
industriais, devido a menores custos 
de transação. Hoje, entretanto, isso 
está mudando rapidamente. Cada 
vez menos estamos tratando de 
uma cadeia produtiva linear. As coi-
sas circulam como uma roda-viva, 
não se sabe onde começa e termina 
a geração de valor, e princípios de 
origem e destino se confundem”, 
descreve Rezende. “Cadeias de pro-
dução se tornaram networks, e al-
guns elementos ficam indecifráveis 
do ponto de vista tributário. Essa 
zona cinzenta que a economia digi-
tal cria torna conceitos convencio-
nais de muito difícil operacionaliza-
ção, podendo gerar enormes custos 
de compliance”, reforça Cintra. “Se 
ignoramos essa realidade, ignora-

mos um sério desafio para o país se 
manter competitivo.”

O advogado Leonel Pessôa, da 
FGV Direito SP, considera essa pre-
ocupação excessiva. Co-organizador 
do livro Razões para a reforma tribu-
tária: distorções da tributação sobre 
o consumo no Brasil, que será lan-
çado dia 16 de outubro pela Editora 
Synergia, Pessôa argumenta que no-
vas tecnologias não deverão ser mais 
difíceis de abarcar pelo IVA. “Entre 
os mais de 160 países que adotam o 
imposto sobre valor agregado, não 
há sinais de movimento para aban-
doná-lo”, diz, ressaltando que o pro-
blema, no caso da economia digital, 
não está na tributação do consumo, 
mas na da renda. 

Tathiane Piscitelli reconhece que 
hoje, no Brasil, o maior entrave na 
tributação digital no consumo se 
concentra no conflito de competên-
cia entre estados e municípios. Por 
exemplo, a contratação de um sis-

A PEC 45 contempla a desoneração 
da cesta básica, sem abordar 

adequadamente como se daria 
essa compensação

Márcio Holland – FGV EESP

Foto: Divulgação
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tema Office 365 que se usa na nu-
vem, eliminando a necessidade de 
download, é disputada por estados e 
municípios – os primeiros a classifi-
cando de mercadoria e, os segundos, 
de serviço. “Nesse sentido, o modelo 
de um IVA que unifique ICMS e ISS 

previsto na PEC 45 resolve a ques-
tão”, diz. Uma vantagem que a pro-
posta do Simplifica Já não garante, 
por preservar cada imposto em sua 
esfera, afirma Leonel Pessôa, ressal-
tando que essa dicotomia de com-
petências há tempos impacta a eco-
nomia real. “O setor de construção 
civil é um exemplo. Empresários em 
geral optam pela alvenaria feita no 
canteiro de obras ao investimento 
em pré-fabricados em busca de uma 
alíquota menor (do ISS). Mantendo 
esse sistema, a tendência é de que o 
setor continue menos produtivo e 
moderno do que poderia ser.” 

No caso da tributação de renda 
dentro da economia digital, Tathia-
ne lembra que, pelo fato de o Bra-
sil contar com filiais das principais 
gigantes do setor – como Apple, 
Google, Facebook, Netflix – em seu 
território, não sofre o problema de 
reconhecimento da receita por falta 
de estabelecimento da empresa na 
jurisdição, que é muito comum em 
regiões como a Europa. “Em países 
onde, por exemplo, o Facebook não 
está presente fisicamente, ele gera 

receita com publicidade direciona-
da no feed dos usuários, exploran-
do aquele mercado sem deixar nada 
em termos de arrecadação”, explica, 
apontando que, no mundo, os paí-
ses têm batido cabeça sobre qual re-
gra de reconhecimento de mercado 
consumidor usar. No caso brasileiro, 
as empresas com filial no país são 
tributadas via PIS/Cofins e impos-
to de renda. Para as que não têm, 
mecanismos de retenção na fonte, 
“algo muito particular do Brasil”, 
diz Tathiane, cobrem as remessas de 
valores para o exterior. No âmbito 
internacional, José Roberto Afonso 
indica que o avanço mais significati-
vo dado até o momento foi para tri-
butar os gigantes da internet sobre o 
faturamento bruto, que é exatamen-
te a base da Cofins e PIS que o Brasil 
usa, mas pretende descartar com a 
reforma. “Ou seja, o que era veneno 
até há pouco, com a nova realidade, 
pode se transformar em remédio”, 
pondera, defendendo que o avanço 
da economia digital potencializado 
pela Covid-19 não pode ser acompa-
nhado de uma compreensão primá-
ria do assunto. 

Para Rezende, esse é um claro 
exemplo do imperativo de se apro-
fundar o diagnóstico sobre uma re-
forma tributária, evitando erros fu-
turos. “Tampouco repetir erros do 
passado”, afirma, ao defender que 
a discussão de projetos de mudan-
ça constitucional, neste momento, 
significaria começar o debate pelo 
fim. Everardo Maciel reforça essa 
defesa, jogando o foco para as re-
formas infraconstitucionais, de 
mais simples aprovação e efeitos 
mais rápidos. Ele cita como exem-
plo o caso do PIS/Cofins, cuja liti-
giosidade poderia acabar com uma Fonte: Elaborado por EY, 2019.

Estoque de crédito tributário contencioso

2.275 2.396 2.709 3.078 3.195 3.440

42,7 41,5
45,2

49,1 48,8 50,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

R$ bilhões % do PIB

A PEC 45 é um catching up do que boa 
parte dos demais países com IVA aplica, 
e que a OCDE tem recomendado 
anualmente em seu relatório 
dedicado ao Brasil

Braulio Borges – FGV IBRE

Foto: Bianca Gens
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mudança no conceito de insumo 
usado no regime não cumulativo, e 
a introdução de um mecanismo de 
compensação mais célere. “No regi-
me cumulativo do PIS/Cofins nunca 
existiu controvérsia. No regime não 
cumulativo, quase todos os litígios 
estão centrados nesse reconheci-
mento dos direitos creditórios dos 
insumos, que decorre de um erro 
de interpretação em ato infralegal, 
cuja solução é trivial”, diz. 

Nessa mesma linha, Maciel é co-
autor, junto ao tributarista Ives Gan-
dra, de uma proposta defendida pela 
FecomércioSP de 11 anteprojetos de 
alteração do sistema tributário por 
meio de lei complementar e ordinária 
para simplificação de obrigações aces-
sórias, emissão de documentos fiscais 
e relacionamento com os fiscos consi-
deradas, pela Federação, mais urgen-
tes que a reforma tributária. Entre as 
propostas estão uma compensação 
universal de tributos que permitiria 
uma compensação no âmbito das 
três esferas de governo, incluindo a 
patronal previdenciária; uma equi-
valência entre encargos aplicáveis a 
restituições e ressarcimentos, que eli-
minaria o tratamento diferenciado na 
cobrança entre tributos e precatórios 

devidos pelo fisco; e uma unificação 
cadastral de União, estados e municí-
pios que agilizasse a função fiscaliza-
tória e reduzisse a burocracia. 

Tal princípio, afirma Maciel, se 
aplicaria até para a tão condenada 
guerra fiscal, à qual chama de ile-
galidade consentida. “Ela existe por 
dois erros graves: um administrati-
vo, que foi a extinção da coordena-
ção nacional do ICMS na reforma 
feita pelo governo Collor que ex-
tinguiu a Secretaria de Economia 
e Finanças do então Ministério da 
Fazenda, e a ausência da lei comple-
mentar prevista na Constituição de 
1988 para disciplinar a concessão e 
revogação de incentivos no âmbito 
do ICMS”, descreve. As soluções 
legislativas apresentadas na fal-
ta dessa lei, lembra Maciel, foram 
de pouca eficácia coercitiva, o que 
levou ao abuso desse expediente. 
“Mas essas deficiências normativas 
a administrativas podem ser solu-
cionadas com a definição de crité-
rios objetivos para disciplinar esse 
tema, por lei complementar, asso-
ciadas a sanções eficazes aplicáveis 
ao contribuinte, ao infrator, ao ente 
federativo e aos agentes públicos 
responsáveis”, diz. 

Bernard Appy, por sua vez, con-
tinua convencido de que, apesar dos 
efeitos da Covid-19, a conjuntura é 
positiva para uma reforma mais ambi-
ciosa. “Do ponto de vista técnico, não 
tenho dúvida de que temos um bom 
projeto no Congresso, fruto de um pe-
ríodo longo de discussão – que iniciou 
em meados de 2015 e ainda não pa-
rou”, afirma, citando as sugestões de 

Do ponto de vista técnico, não tenho 
dúvida de que temos um bom projeto 

no Congresso, fruto de um período 
longo de discussão

Bernard Appy – Centro de 
Cidadania Fiscal – Ccif

Foto: Luis Simione

% Quantidade % Valor

Até 60 salários mínimos (SM) (cerca R$ 60 mil) 69,5 1,6

Entre 60 e 120 SM (R$ 60 mil e 120 mil) 8 1,2

Entre 120 SM (R$ 120 mil e R$ 15 milhões) 22,2 43,3

Acima de R$ 15 milhões 0,3 53,9

Fonte: ETCO.

Valores de processos em litígio na primeira instância
 Em fevereiro de 2020 
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mudança no texto base e o projeto de 
lei complementar que o CCif elaborava 
no final de setembro. Para Appy, que 
esteve mergulhado na tramitação da 
reforma de 2008, quando era secretá-
rio de Política Econômica, a união dos 
27 estados trabalhando pela propos-
ta, além da disposição do Congresso, 
são elementos políticos muito fortes 
nessa balança – mesmo tendo como 
contrapeso os municípios maiores, 
mais resistentes em perder o ISS. “Em 
2008, a falta de unanimidade entre os 
estados foi o que bloqueou o projeto 
(aprovado em comissão especial, mas 
sem apoio suficiente para avançar no 
plenário da Câmara). Hoje, além desse 
apoio e da atuação do Congresso, te-
mos ainda uma maior percepção, pela 
sociedade, da relevância da aprovação 
de uma reforma para o crescimento 
do país”, diz. 

Mas exatamente nos estados é 
que se concentra um dos pontos de 

relutância do Executivo em aceitar a 
proposta vinda do Congresso, devido 
ao pedido de R$ 480 bilhões, em dez 
anos, para alimentar dois fundos: um 
de desenvolvimento regional, e outro 
inicialmente criado como de com-
pensação às exportações – o que fa-
zia pouco sentido com a mudança de 
cobrança do imposto para o destino 
–, mudado para Fundo de Incentivo 
às Exportações, na proposta revisada 
no final de setembro pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Fazenda 
(Comsefaz). Segundo o Conselho, 
esse segundo fundo visa garantir a 
manutenção e expansão do sistema 
de logística para escoamento de pro-
dutos ao exterior. “Isso faz parte do 
entendimento entre os estados para 
garantirmos unanimidade na propos-
ta”, afirma Rafael Fonteles, secretá-
rio de Fazenda do Piauí, presidente 
do  Comsefaz. A nova redação da 
EMC/2019, apresentada como emen-
da substitutiva à PEC 45, ainda inclui, 
segundo Fonteles, “um aperfeiçoa-
mento do conceito jurídico que define 
a base de incidência do IBS, tornando 
mais claro que este incidirá sobre toda 
a economia digital”. A expectativa do 
secretário é de que a reforma avance 
ainda este ano, “sendo votada ao me-
nos na comissão especial”.

Rezende considera o modelo de 
transição longa somado ao suporte 
de fundos ruim, por manter uma di-
nâmica de dependência dos estados 
em relação à União cujo histórico é 
questionável. “A tradição brasilei-
ra ensina que, todas as vezes que a 
legislação estabelece um prazo para 
alteração de regras, ao aproximar-
se da hora da mudança, o prazo é 
prorrogado”, diz, mencionando os 
casos da Lei Kandir e da Zona Fran-
ca de Manaus. Já Appy lembra que 

a criação do fundo de desenvolvi-
mento é entendida como um custo 
da União desde a concepção do IBS. 
Para Appy, esses recursos poderão 
financiar um giro nas políticas até 
hoje concentradas nos benefícios fis-
cais. “O que gera desenvolvimento 
de longo prazo é boa infraestrutura, 
e mão de obra qualificada, não bene-
fício fiscal. O modelo atual induz à 
redução de receita dos estados, o que 
significa menos recursos para inves-
timento e qualificação de trabalha-
dores. Não à toa, a guerra fiscal, no 
agregado, virou jogo de soma negati-
va: se todos deram benefícios, todos 
perderam receita e poucos consegui-
ram, de fato, ganhar em teremos de 
desenvolvimento”, diz. 

Não obstante, Appy considera 
o montante pedido pelos estados 
muito elevado. “Vale lembrar que 
é um desembolso crescente, chegan-
do a R$ 97 bilhões por ano no final 
da transição da reforma. Acho que 
será necessária uma discussão, pois 
dá para desenvolver um modelo de 
desenvolvimento regional com valo-
res menores do que esse”, diz, pon-
derando que subir o preço inicial 
faz parte de uma negociação. “Ou-
tra coisa, entretanto, é a União ale-
gar falta de recursos. Mesmo com 
hipóteses muito conservadoras do 
impacto da PEC 45 sobre o cresci-
mento, a perspectiva de aumento da 
receita é maior do que esse aporte. E 
é importante que a União incorpore 
isso em seu cálculo”, afirma. Mas e 
os riscos? “Estive recentemente em 
um seminário no qual fizeram essa 
mesma pergunta a Armínio Fraga. 
Ele disse: ‘pode ter algum risco fis-
cal, mas acho um risco bom’, indi-
cando que temos mais a ganhar que 
a perder”, defende.  

Deficiências normativas a administrativas 
que levam à guerra fiscal podem ser 
solucionadas com a definição de critérios 
objetivos para disciplinar esse tema

Everardo Maciel – Ex-secretário da 
Receita Federal

Foto: Pedro França/Agência Senado
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As eleições norte-americanas, previs-
tas para novembro, não deverão ser 
apenas uma usual escolha de presi-
dente ou alternância de partido po-
lítico. Entende-se que, se Joe Biden, 
o candidato democrata, for eleito, 
ele encabeçaria um governo possi-
velmente menos antagônico em re-
lação à principal. rivalidade geopo-
lítica dos EUA no mundo de hoje: a 
China. Como Biden lidaria com essa 
rivalidade, e quais seriam as conse-
quências para o Brasil caso assuma 
a presidência? 

A profunda crise provocada pela 
Covid-19 e as suas repercussões eco-
nômicas nos EUA (previsão de PIB 
-5% em 2020, segundo o Banco Inte-
ramericano) alteraram as expectativas 
do presidente Donald Trump em rela-
ção à reeleição. Embora a conjuntura 
não garanta que Biden irá vencer nas 
urnas, esse cenário econômico, so-
mado aos protestos por justiça racial 
que se alastraram pelo país a partir 
de junho (2020), coloca Trump mais 
longe de garantir sua reeleição. 

Caso Biden saia vitorioso, as im-
plicações dessas eleições para o Bra-

Latina, não há nenhuma sinalização 
de prioridade, a não ser por assun-
tos referentes ao crime organizado 
transnacional, à migração e à crise 
na Venezuela.

As eleições também poderiam tra-
zer mudanças no plano energético. 
Caso seja implantado, o ousado pla-
no anunciado por Biden em julho– de 
investimentos de US$ 2 trilhões para 
o combate às mudanças climáticas – 
traz a perspectiva de reequilibrar essa 
discussão entre a Europa e os Esta-
dos Unidos. Já no que diz respeito à 
China, a rivalidade geopolítica e geo-
econômica pode mudar de tom, mas 
os conflitos de interesse que pautam 
essas tensões permanecerão.

Cabe aqui neste artigo uma breve 
análise dessas expectativas: tanto da 
rivalidade bilateral mais importante 
atualmente – EUA e China – quanto 
da pauta energética mundial e brasilei-
ra com o plano trilionário de Joe Biden 
em relação às mudanças climáticas.

Mesmo que o Brasil não esteja en-
tre as prioridades da política externa 
norte-americana, para o Brasil a par-
ceria comercial com os EUA, assim 
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sil do ponto de vista político e ener-
gético devem ser analisadas a fim de 
se entender a necessidade de ajustes 
da atual política externa. Parece 
premente corrigir o descompasso, o 
isolamento e, em alguma medida, a 
hostilidade da política externa bra-
sileira em relação a outros parceiros 
históricos, reconstruindo e dando 
novo gás a parcerias estratégicas do 
Brasil – não apenas na América Lati-
na e África, mas também com países 
europeus, a União Europeia como 
um todo, e a China.

Claramente, o Brasil não é uma 
prioridade para o presidente ameri-
cano em exercício, e tampouco seria 
para Biden, dado não apenas os inte-
resses geopolíticos e geoeconômicos 
dos EUA, mas também o comporta-
mento trôpego e confuso da política 
externa brasileira, inclusive em re-
lação à agenda climática. Joe Biden 
parece pautar seu projeto de política 
externa na reconstrução de alianças 
internacionais com a Europa como 
contrapeso à China; no fortaleci-
mento da OTAN; e na retomada 
do Acordo de Paris. Para a América 
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Ao mesmo tempo, as economias 
chinesa e americana estão fortemente 
entrelaçadas. Mesmo no contexto da 
guerra comercial, os EUA represen-
tam o maior mercado de exportação 
da China e, por sua vez, a China é o 
terceiro maior mercado para expor-
tações americanas. Muitas empresas 
americanas – tais como a Walmart, 
a Exxonmobil, e várias empresas de 
tecnologia – produzem em solo chi-
nês, atendem ao imenso mercado 
chinês, e/ou dependem de fábricas 
chinesas para a montagem de seus 
smartphones, computadores e outros 
produtos eletrônicos. E essas fábricas 
usam chips processadores e outros 
componentes que são importados dos 
EUA (assim como do Japão, Taiwan 
e países europeus). Por sua vez, em-
presas chinesas de produtos de alto 
valor agregado dependem fortemente 
do mercado americano, e – em que 
pesem as exortações por parte do 
governo chinês para que busquem 
alternativas – elas têm dificuldade de 
achar outros pools de consumidores 
com poder de compra equivalente. 

como demais tratados e acordos de 
cooperação com Washington, são a 
grande (possivelmente, a única) prio-
ridade do atual governo brasileiro no 
plano internacional. Caso Biden ven-
ça as eleições, o Brasil terá que dese-
nhar bem suas estratégias de política 
externa para dialogar com o próximo 
governo, ao mesmo tempo que admi-
nistra suas relações com Beijing.

A rivalidade entre  
China e EUA
A rivalidade entre a China e os EUA – 
as duas maiores economias do mundo 
– passa por uma fase de intensificação, 
sobretudo à medida que as eleições 
presidenciais nos EUA se aproximam. 
No entanto, essa dinâmica de disputa 
não é de hoje e é fundamental ter em 
mente suas raízes, assim como o his-
tórico da rivalidade.  Para os EUA, a 
expansão econômica da China – que 
se traduz cada vez mais nas esferas 
geopolíticas e geoeconômicas – repre-
senta uma ameaça no sentido de que 
Beijing passa a ocupar espaços estra-
tégicos e institucionais que, durante 
as últimas décadas, asseguraram aos 
EUA um grau de hegemonia nas rela-
ções internacionais. Com isso, fala-se 
cada vez mais de uma transformação 
na ordem mundial, que seria caracte-
rizada pelo papel crescente da China 
e que não estaria fundamentada ne-
cessariamente no mesmo conjunto de 
valores e princípios que vem sido pro-
movidos por Washington. Do outro 
lado do Pacífico, a liderança chinesa 
enxerga no comportamento ameri-
cano – e, especificamente, de Trump 
– uma tentativa de frear a retomada 
chinesa do que é visto pelos chineses 
como seu “justo lugar na história” 
como potência global. 

Mas as disputas passam a se ma-
nifestar em outras esferas, sobretudo 
no plano comercial, tecnológico e 
de defesa. Em relação ao comércio, 
a política de “América em primeiro 
lugar”, lançada por Trump – que 
inclui tarifas que, segundo a Orga-
nização Mundial do Comércio, vio-
lam as regras do comércio global – 
gera incerteza na economia global 
e já causa danos a ambos os lados. 
Embora em janeiro de 2020 as duas 
partes tenham alcançado um acordo 
inicial, relativo à chamada primeira 
fase das negociações, seus impactos 
ainda não estão claros. Simultanea-
mente, as tensões continuam aumen-
tando – não apenas no plano econô-
mico, mas também na esfera política. 
O discurso anti-China de Trump 
(que inclui referências insistentes ao 
“vírus chinês”) visa à mobilização 
de sentimentos nacionalistas entre 
conservadores americanos durante 
o período eleitoral, alimentando, 
inclusive, ataques xenófobos contra 
populações chinesas ou de ascendên-
cia asiática em solo americano.

As rivalidades geopolíticas e geo-
econômicas também se acentuam 
na esfera tecnológica. Além de im-
pulsionar boa parte da economia 
mundial, inclusive áreas de ponta, 
as empresas de tecnologia são cada 
vez mais alvos de acusações de esta-
rem servindo à coleta de dados usa-
dos na inteligência e espionagem, 
embora os laços concretos muitas 
vezes permaneçam nebulosos. Além 
de banir o uso em solo americano 
de redes sociais e aplicativos de 
origem chinesa, tais como o Tik-
Tok e  WeChat, o governo Trump 
vem adotando medidas para frear 
o avanço da empresa tecnológica 
chinesa Huawei, sob a justificativa 
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de que a empresa estaria a serviço 
do Partido Comunista Chinês. Nos 
EUA, o governo passou a limitar o 
acesso da empresa e a componentes 
e tecnologias americanas; e, como 
reação ao fechamento do consulado 
chinês em Houston, sob acusações 
de que a equipe estaria coletando 
informações de inteligência.

Essa rivalidade tecnológica vai 
alimentando dinâmicas mesmo para 
além da China e dos EUA. Fora do 
seu próprio território, cada um des-
ses governos impõe pressões diplo-
máticas de alinhamento. O Reino 
Unido, pressionado por Washing-
ton, já anunciou que deve banir a 
Huawei, e a França passou a incen-
tivar suas empresas de telecomuni-
cação que trabalham com a tecno-
logia 5G a evitarem parcerias com 
aom a gigante chinesa. Essa queda 
de braço também se sente no Brasil. 
Embora o governo Bolsonaro não 
se mostre disposto a excluir a parti-
cipação da Huawei no leilão de 5G 
do Brasil, o país pode sofrer mais 
pressões para “escolher um lado”.

As eleições nos EUA e as 
relações com o Brasil
A política externa de Biden, caso seja 
eleito, não irá eliminar a rivalidade 
com Beijing. Mas o tom e a estraté-
gia provavelmente mudariam. Em 
algumas áreas, Biden se apresenta 
como um restauracionista – ou seja, 
seu objetivo seria restabelecer, gros-
so modo, o estilo da presidência de 
Barack Obama, de quem foi vice, o 
que na política externa implica vol-
tar ao multilateralismo. Para conter 
a expansão da influência chinesa, 
Biden reconstruiria as relações com 
parceiros estratégicos, tais como os 

países europeus e a própria União 
Europeia, e fortaleceria o compro-
misso de Washington e a atuação 
americana dentro do sistema ONU, 
onde a China também vem ocupan-
do mais espaço. Biden é visto, inclu-
sive pelas lideranças chinesas, como 
tendo maior disposição e habilidade 
para negociar saídas para impasses.

A montanha-russa nas relações 
entre a China e os EUA tem produ-
zido reações imediatistas no Brasil. 
Quando a China suspendeu impor-
tações de soja e carne de porco dos 
EUA, houve um ligeiro aumento 
das exportações brasileiras (e ar-
gentinas) para a China, noticiado 
com otimismo pela imprensa bra-
sileira. No entanto, após o acordo 
da primeira fase, assinado em janei-
ro, assim que Beijing reassumiu as 
compras dos EUA – cuja soja é mais 
barata que a brasileira – o cenário 
tornou-se menos favorável. Apesar 
dessas flutuações, o impacto sobre 
o Brasil da rivalidade entre China e 
EUA, e a expectativa de não haver 
grandes mudanças caso Biden seja 

eleito, deve levar em conta as ten-
dências e tensões de longo prazo, 
assim como os efeitos que essa riva-
lidade traz para o cenário global. 

Do lado brasileiro, Bolsonaro 
acenou publicamente (via Twitter) 
seu apoio a Trump, mas acrescen-
tou que manteria uma boa relação 
com Biden. Por outro lado, já ex-
pressou certa resignação em relação 
ao isolamento do Brasil no plano 
internacional: “Se eles não quise-
rem, paciência… o Brasil vai ter de 
se virar por aqui”. De acordo com a 
mídia, John Bolton, ex-assessor de 
Trump em questões de defesa, acon-
selhou ao Brasil a abrir um canal de 
diálogo com os democratas, o que 
incentivou o Itamaraty a organizar, 
via o diplomata Nestor Forster – 
que ainda não foi confirmado pelo 
Senado brasileiro como embaixa-
dor em Washington – a conversar 
com democratas moderados que 
integram a comissão de relações 
Brasil-EUA no Congresso dos EUA. 
Mas fica claro que, com a vitória de 
Biden, Bolsonaro perderia sua rela-
ção com lideranças republicanas e 
especialmente com a família Trump, 
que forma o pilar do alinhamento 
altamente assimétrico entre Brasília 
e Washington. 

Como já escreveu Roberto Simon 
na Folha de S.Paulo, em relação ao 
Brasil, Biden provavelmente evita-
ria um “choque diplomático” – até 
porque a América Latina e Caribe 
continuariam fora das prioridades 
de política externa dos EUA. Mas, 
em certos temas, o posicionamento 
de Biden iria na contramão do go-
verno Bolsonaro, notadamente em 
relação à questão climática, onde 
Biden se esforçaria para revigorar 
o Acordo de Paris, e na retomada 
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da visão americana de defesa dos 
direitos humanos e da democracia 
na política externa.

A questão  
econômico-energética 
A rivalidade entre a China e os EUA 
é apenas um fator nas mudanças que 
poderiam surgir no caso de uma vi-
tória de Biden. É fato que todo o sis-
tema energético mundial se alterará 
após a Covid-19, seja pelo novo ní-
vel de demanda de petróleo, seja pela 
redução da mobilidade mundial, ou 

até mesmo pelo destaque e celerida-
de que as energias renováveis ganha-
ram nesse novo mundo que ainda 
está se configurando. O certo é que 
existem novos padrões de consumo e 
produção de energia e as sociedades 
hoje questionam seriamente como 
essas energias são produzidas. 

Transformar o setor energético 
não é trivial, e cada região do mun-
do toma um caminho diferente em 
direção ao mix de renováveis que 
consegue dentro do seu espectro de 
possibilidades, seja por metas de 
descarbonização, seja por questões 

de poluição local, ou por pressão 
social. O plano de transição de 
US$ 2 trilhões anunciado por Bi-
den para o combate às mudanças 
climáticas está pautado na produ-
ção e inserção maciça de veículos 
elétricos, na construção de 1,5 mi-
lhão de residências com níveis altos 
de eficiência energética, na criação 
de uma agência para pesquisa e 
inovação de energias limpas, em 
zerar as emissões dos novos ônibus 
até 2030, no desenvolvimento de 
reatores nucleares, no uso de ba-
terias, na produção de hidrogênio 

Democratas 
sólidos

Democratas 
prováveis

De inclinações 
democratas

Incerteza
De inclinações 
republicanas

Republicanos 
prováveis

Republicanos 
sólidos

188 delegados 24 delegados 78 delegados 61 delegados 62 delegados 48 delegados 77 delegados

Califórnia (55)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Washington DC (3)

Havaí (4)

Illinois (20)

Maine 1o distr. (1)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Nova Jersey (14)

Novo México (5)

Nova York (29)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Washington (12)

Colorado (9)

Maine (2)

Virgínia (13)

Arizona (11)

Michigan (16)

Minnesota (10)

Nebraska 2o distr. (1)

Nevada (6)

New Hampshire (4)

Pensilvânia (20) 

Wisconsin (10)

Flórida (29)

Geórgia (16)

Maine 2o distr.  (1)

Carolina do N.  (15)

Iowa (6)

Ohio (18)

Texas (38)

Alaska (3)

Indiana (11)

Kansas (6)

Missouri (10)

Montana (3)

Carolina do S. (9)

Utah (6)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Idaho (4)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Mississippi (6)

Nebraska (2)

Nebraska 1o distr. (1)

Nebraska 3o distr. (1)

Dakota do N. (3)

Oklahoma (7)

Dakota do S. (3)

Tennessee (11)

Virgínia Ocidental (5)

Wyoming (3)

188 24 78 61 62 48 77

Os democratas têm 290 votos e precisariam de 0 votos 
da categoria INCERTEZA.

270
Vitória

Os republicanos têm 187 votos e precisariam de 61 
votos (100%) da categoria INCERTEZA + 22 votos da 

categoria DE INCLINAÇÕES DEMOCRATAS.

Fonte: Cook Political Report, com dados de setembro de 2020.
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e no incentivo à descarbonização 
das indústrias químicas, de aço e 
de concreto. Trata-se, sem dúvida, 
de um plano ousado, com enorme 
potencial transformador. 

Mas não se trata apenas de cui-
dar do meio ambiente. Por trás des-
sa agenda e desses investimentos há 
o entendimento (e muitos cálculos) 
de que empresas de renováveis, de 
energias alternativas e de combate às 
mudanças climáticas já configuram 
negócios rentáveis. Para além da 
energia, o Fórum Econômico Mun-
dial estima que investimentos em 
soluções pró-clima podem gerar 395 
milhões de empregos nos próximos 
anos. Biden apresentou também um 
plano de US$ 700 bilhões para criar 
cinco milhões de empregos nas in-
dústrias de manufatura e tecnologia.

Relevante mencionar também 
que não há como caminhar com essa 
agenda energética renovável sem a 
indústria do petróleo. As agendas 
andam paralelas pela necessidade de 
energia que a economia americana 
precisa, e – por ora – apenas a energia 
fóssil pode prover em quantidade e 
plasticidade. É sabido que, pela teoria 
dos recursos naturais, usar-se-á tudo 
que é abundante e de fácil extração, 
e nisso, os fósseis, inclusive o carvão, 
têm maior vantagem. Ressaltam-se aí 
também dois pontos importantes na 
narrativa da transição energética que 
não podem ser deixados de lado: o 
crescimento robusto da demanda de 
energia, incluindo nos países em de-
senvolvimento; e a ideia que confiar 
em energias renováveis pode deixar 
o sistema instável, gerando desequi-
líbrios econômicos.

Vale lembrar que, no início da 
campanha, Biden mantinha um 
discurso mais duro em relação aos 

novos licenciamentos de explora-
ção, mas nos últimos meses recuou 
em algumas posições mais contro-
versas em relação à indústria do 
petróleo para garantir um espectro 
maior de apoiadores (e financiado-
res, por conseguinte). E para além 
do upstream, que é o que se costu-
ma analisar quando se fala de in-
dústria de petróleo, há todo o setor 
de midstream, refino e a indústria 
petroquímica para serem conside-
rados quando o setor petrolífero 
é mencionado. Afastar-se desses 
setores geraria enormes desafios 
financeiros e legais, fora todos os 
empregos gerados.

Adicionalmente, desde 2014, 
quando os EUA inseriram cinco mi-
lhões de BOE/dia em sua produção 
de petróleo a partir do shale gas e do 
tight oil, o país passou a ser expor-
tador de hidrocarbonetos, ocupando 
uma nova posição na petropolítica 
mundial. Muitos investimentos têm 
sido feitos e atraídos desde então, e 
dificilmente as empresas e a econo-
mia como um todo vão abrir mão 

dessas receitas (e dos investimentos 
que têm sido feitos em especial para 
exportar GNL).

Para corroborar com essa asserti-
va, vale notar que Biden usa as mes-
mas armas que Donald Trump de na-
cionalismo econômico, focando em 
investimentos em empresas e produ-
tos americanos e no desenvolvimen-
to de novas tecnologias industriais. 
Sua retórica de pretender aumentar 
o imposto de renda das empresas 
americanas que estão no exterior, 
como forma de atrair emprego para 
dentro do país, assemelha-se ao dis-
curso do atual presidente.  

O Plano Biden pode representar 
uma alternância do eixo de discus-
são sobre mudanças climáticas e 
transição energética da Europa para 
os Estados Unidos, dando a este a 
possibilidade da retomada do mul-
tilateralismo e do resgate da aliança 
com a Europa (em especial com a 
França e com a Alemanha). 

Para o Brasil
Para o Brasil, sob o atual governo, 
não resta um espaço muito concreto 
do ponto de vista das relações inter-
nacionais nessa nova agenda mul-
tilateral. O alinhamento brasileiro 
com o governo Trump, a recessão 
econômica no contexto da pande-
mia, a ausência de um pensamento 
verdadeiramente estratégico e multi-
setorial em relação à China, a difi-
culdade em planejar a recuperação 
pós-pandemia e a falta de posicio-
namento construtivo em questões 
relevantes para Biden, tais como a 
Amazônia e os desmatamentos, po-
dem dificultar o diálogo com o novo 
governo, caso Biden venha a ocupar 
a Casa Branca.  

Para além da energia, 
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O presidente Trump na reta final 
de sua campanha para reeleição 
tem elevado o tom belicoso em 
relação à China. No discurso por 
ocasião da abertura da 75a Assem-
bleia Geral dos Estados Unidos, em 
22 de setembro, a China foi acu-
sada oficialmente de ser respon-
sável pela pandemia da Covid-19. 
Essa é uma questão endossada por 
parte de seu eleitorado, porém a 
promessa de Trump em relação à 
China vai além da retórica. Um dos 
temas privilegiados na sua campa-
nha presidencial para 2017 foi a 
que iria reduzir os laços de interde-
pendência entre os Estados Unidos 
e a China. A China era acusada de 
“roubar empregos e tecnologia” e 
era necessário consolidar a posição 
dos Estados Unidos, como a maior 
economia mundial. 

O Peterson Institute for Inter-
national Economics (www.piie.
com) tem publicado uma série de 
estudos que avalia como as medi-

das adotadas pelo governo Trump 
influenciam a relação Estados Uni-
dos e China. 

No campo financeiro, Lardy e 
Huang1 mostram que a tendência tem 
sido a de elevar o grau de integração 
entre os Estados Unidos e a China. 
Uma das razões foi o relaxamento 
de restrições para a participação do 
capital estrangeiro em empresas chi-
nesas nos anos de 2019/2020.

Os autores citam alguns exem-
plos. PayPal adquiriu 70% da fir-
ma chinesa GOPay e se tornou a 
primeira companhia estrangeira a 
oferecer serviços de pagamento on-
line na China. Em março de 2020, 
foi aprovado o aumento de partici-
pação da Goldman Sachs de 33% 
para 51% na joint venture que pos-
sui com uma empresa chinesa, Gol-
dman Sachs Gao Hua Securities 
Co. A JP Morgan recebeu o aval 
para operar uma firma especializa-
da em mercado futuro com 100% 
de capital estrangeiro. American 

Resultados nas finanças e no 
comércio EUA-China apontam 

dúvidas quanto à estratégia de 
decoupling de Trump 

Lia Baker Valls Pereira
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Express irá operar na China com 
uma fintech chinesa, passando a 
ser a primeira empresa estrangeira 
de cartão de crédito operando em 
território chinês. 

Outro indicador da crescente inte-
gração da China no mercado global 
é o aumento das compras de títulos e 
ações chinesas por estrangeiros, que 
atingiu US$ 594 bilhões no final do 
primeiro trimestre de 2020. 

Trump anunciou que poderá reti-
rar as empresas chinesas do merca-
do de capitais dos Estados Unidos. 
No entanto, dado o grau de inte-
gração já alcançado e o potencial 
de ganho com o avanço da libera-
lização no mercado chinês, a perda 
será dos Estados Unidos. As empre-
sas chinesas podem usar a Bolsa de 
Hong Kong e os investidores esta-
dunidenses e outros passam a fazer 
as suas operações nesse mercado. 
O mercado de capitais no mundo 
tem um elevado grau de integração 
e negar acesso via o mercado dos 
Estados Unidos não irá impedir que 
as empresas chinesas se capitalizem 
no mercado internacional. Exclui-
se, em princípio, um cenário onde 
os Estados Unidos passem a impor 
restrições para os seus residentes 
aplicarem no mercado global. Uma 
medida que também pode ter pouca 
eficácia com a existência dos para-
ísos fiscais.

Em um campo, porém, as medi-
das de Trump fizeram efeito. Foi 
elevado o grau de monitoramento 
e de ampliação do entendimento do 
que é ameaça à segurança nacio-
nal pela agência que  supervisiona 
a entrada de investimento direto 
estrangeiro nos Estados Unidos – 
Committee on Foreign Investment 
in the United States (CFIUS). Num 

cenário de tensões com os Estados 
Unidos, o resultado foi a queda 
do investimento direto chinês no 
país. Após atingir o seu pico em 
2016, US$ 46,5 bilhões, os inves-
timentos chineses caíram e che-
garam em 2019 com o valor de  
US$ 4,8 bilhões (gráfico 1). No 
sentido inverso, os investimen-
tos diretos dos Estados Unidos na 
China não mostram tendência de 
queda e, inclusive, cresceram entre 
2018 e 2019, quando foi registra-
do o valor de US$ 14,1 bilhões. 
Além disso, pesquisa realizada 
pela Câmera de Comércio Ameri-
cana na China, em março de 2020, 
mostrou que 80% das empresas es-
tadunidenses que operam no país 
não pretendem ir embora.  

Ressalta-se que o impacto da 
pandemia no ano de 2020 deverá se 
refletir numa queda nos fluxos de 
investimentos diretos globalmente. 
Uma questão, porém, fica em aber-
to. Até que ponto a pandemia irá 
afetar as cadeias globais de valor? 
Nesse caso, poderá haver uma disso-
ciação (decoupling), mas motivada 
não pelo efeito Trump.

No campo do comércio, os défi-
cits na balança comercial são res-
saltados por Trump, como o sinal 
da concorrência desleal da China. 
Observa-se que apesar do déficit 
comercial com a China ter caído 
entre 2018 e 2019, esse represen-
tou 40% do déficit global dos Es-
tados Unidos (gráfico 2). Trump 
ignora que o déficit comercial dos 

Fonte: Disponível em: <https://www.us-china-investment.com/us-china-foreign-direct-investments/fdi-data?lang=en>.

Gráfico 1 Investimentos diretos em US$ bilhões: China 
nos Estados Unidos e Estados Unidos na China
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Estados Unidos, excluindo a Chi-
na, cresceu de US$ 417 bilhões, 
para US$ 453 bilhões e US$ 509 
bilhões nos anos de 2017, 2018 e 
2019, respectivamente. Restringir 
importações oriundas da China 

leva a mudanças de fornecedores, 
mas não elimina os fatores que ex-
plicam a demanda por importações 
e exportações.  

O mesmo ocorreu para o resulta-
do da balança comercial no acumu-

lado do ano até julho. Cai o déficit 
com a China de US$ 199,5 bilhões 
para US$ 163,5 bilhões, mas cresce 
com o resto do mundo de US$ 298 
bilhões para US$ 316 bilhões. Nesse 
contexto, Trump já ameaçou outros 
países que possam estar contribuin-
do para o déficit comercial dos Esta-
dos Unidos.

Em fevereiro de 2020 entrou em 
vigor a primeira fase do acordo 
entre os Estados Unidos e a Chi-
na. É fixada uma meta adicional 
no valor de US$ 200 bilhões de 
exportações estadunidenses para a 
China, em relação ao ano de 2017, 
até 2021. São estipuladas metas 
por setor: manufaturas (US$ 77,7 
bilhões); agropecuária (US$ 32 bi-
lhões); energia (US$ 52,4 bilhões); 
e serviços (US$ 37,9 bilhões). 

Bown2 estimou quanto deveria 
ser a meta mensal no ano de 2020, 
para que se atingisse o valor fixado 
para este ano. Em seguida compa-
rou com as exportações realizadas 
a cada mês até julho, último dado 
disponível. O gráfico 3 apresenta os 

Fonte: Disponível em: <https://www.census.gov/foreign-trade/statistics/historical/index.html>.

Gráfico 2 Balança comercial dos EUA com a China e com o mundo: US$ bilhões
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Fonte: Disponível em: <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods>.

Gráfico 3 Fase um do acordo EUA e China: 
os resultados (no acumulado do ano até julho de 2020) e 

as metas em US$ bilhões
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resultados onde as exportações são 
cumulativas. O autor chama a aten-
ção que, por razões de possíveis dis-
crepâncias nas estatísticas, o acordo 
fixou metas para exportações dos 
Estados Unidos para a China e im-
portações chinesas oriundas dos Es-
tados Unidos. 

Os dados mostram que as expor-
tações acumuladas no ano até julho 
dos Estados Unidos para a China fo-
ram de US$ 39,3 bilhões e pela meta 
deveriam ter sido de US$ 83,2 bi-
lhões. Logo, 47% da meta está sen-
do cumprida. As importações chi-
nesas oriundas dos Estados Unidos 
somam até julho, US$ 48,5 bilhões, 
um percentual de 48% da meta de 
US$ 100,7 bilhões até esse mês.

Nos meses anteriores, o mesmo 
percentual é verificado, o que leva à 
conclusão de que cerca de 50% da 
meta estipulada será cumprida, em 
2020. Na desagregação por setor, a 
mesma conclusão se aplica, sendo o 
setor de energia, o que mais se dis-
tancia da meta. 

Desde o anúncio do acordo, dú-
vidas quanto ao seu cumprimento 
estiveram presentes. Como asse-
gurar que os exportadores dos Es-
tados Unidos, por exemplo, iriam 
desviar as vendas de um mercado 
para atender à demanda chinesa, 
num momento de tensões entre os 
países. Além disso, a fixação de co-
tas levaria ao aumento de preços. 
Especulou-se que, como os dados 
oficiais só sairiam após a eleição 
para presidente, Trump não preci-
sava “prestar contas” do acordo. 
Com a pandemia, mais uma razão 
e correta para as metas não serem 
cumpridas. Recessão e redução do 
tráfego transfronteiriço reduziram a 
demanda mundial do comércio. 

Comércio e investimento tendem 
a caminhar juntos. Reduzir os in-
vestimentos dos Estados Unidos na 
China contribui para diminuir as 
compras de produtos estaduniden-
ses. Fixar metas que são “acordos 
involuntários de importações” cria 
oportunidades para exploração de 
cotas e comportamentos abusivos 
de preços. Manipular o comércio 
contraria os princípios da economia 
de mercado, que o governo dos Es-
tados Unidos defende em contrapo-
sição à China que seria uma econo-
mia socialista.

Como conviver com a China e 
conter a sua expansão em áreas que 
os Estados Unidos consideram como 
uma ameaça continuará na pauta 
do país, independente de quem for 
eleito. Duas nações hegemônicas 
com formas de entendimento sobre 
o papel do Estado que nem sem-
pre coincidem disputando o mes-
mo espaço da economia mundial é 
um potencial de conflito constante. 
Cortar os laços de interdependência 

das duas economias por medidas 
administrativas e restrições de ope-
rações nas finanças e no comércio 
não é o melhor caminho. A procura 
de um consenso mínimo que per-
mita às duas nações perseguirem 
seus objetivos num cenário de con-
vivência pacífica ou harmonioso, 
como dizem os chineses, continua 
na mesa de negociações. Nesse con-
texto, o fortalecimento do sistema 
multilateral com as reformas que 
atendam um mundo multipolar são, 
no momento, o melhor cenário. Pa-
íses com tradição no sistema multi-
lateral devem encampar esse cená-
rio. O Brasil estaria nesse cenário, 
se seguir a sua tradição. 

1LARDY, N. R.; HUANG, T. Despite the rhetoric, US-
China financial decoupling is not happening. 
Disponível em: <https://www.piie.com/blogs/
china-economic-watch/despite-rhetoric-us-
china-financial-decoupling-not-happening>.

2BOWN, C. US-China phase one tracker: China’s 
purchases of US goods. Disponível em: <https://
www.piie.com/research/piie-charts/us-china-
phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods>.

Fonte: Disponível em: <https://www.piie.com/research/piie-charts/us-china-phase-one-tracker-chinas-purchases-us-goods>.

Gráfico 4 Percentual das metas do acordo EUA-China 
alcançadas no acumulado do ano até julho de 2020
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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 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

Ago. 133,914 212,429 223,730 202,757 170,852 145,571 204,619 206,088 209,575

*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 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

Ago. 1.356,584 800,925 2.358,464 721,692

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 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

Ago. 273,256 226,257 268,255 202,822 634,663 301,824

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 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

Ago. 824,492 834,713 939,871 956,905 805,356 832,313 838,311

*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 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

Ago. 128,217 189,413 224,081 178,011 231,084 212,780

*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 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

Ago. 177,247 97,694 198,603 152,758 150,248 195,841

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 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

Ago. 600,114 572,336 572,082 625,897 767,520 1.025,785 1.132,948 420,853 258,179

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 Hidráulico

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

2020 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

Ago. 120,437 227,537 57,845 301,415 484,243 547,924 387,271
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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 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

Ago. 770,909 916,656 1.112,034 771,841 447,097 592,205 540,244 547,976 967,861

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 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

Ago. 406,850 87,194 360,619 762,741 476,389 602,608 724,741 531,068 121,127

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 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

Ago. 329,024 836,968 225,809 207,031 205,491 345,846 614,371

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

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

2020 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

Ago. 685,854 1.066,412 412,573 1.109,417 510,748 534,342 393,327 452,032
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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 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

Ago. 664,784 589,287 834,272 295,227 786,988 738,103 762,059 548,876 122,289

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 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

Ago. 557,780 541,914 702,150 200,796 635,206 787,234 464,796 696,913 110,958

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 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

Ago. 304,717 297,394 319,647 322,532 306,794

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 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

Ago. 886,894 639,685 1.220,210 735,460 588,211 926,038

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 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

Ago. 788,772 782,237 791,456 789,515 1.106,023 579,074

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 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

Ago. 855,831 713,336 1.019,337 884,655 625,909 1.230,713 837,842 563,260 1.236,283 782,132 631,127 975,314

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 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

Ago. 805,356 1.064,172 619,622 799,470 816,165 805,807 805,356

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 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

Ago. 437,064 309,310 532,096 185,589 1.064,172 615,167 601,564 592,495

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 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

Ago. 805,356 619,622 497,471 548,904 597,550 457,427 519,975 471,282 478,067 443,756

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 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

Ago. 423,951 189,943 348,719 452,639 405,059 472,770 155,836 164,099
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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 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

Ago. 580,123 698,476 869,898 510,744 1.207,274 475,360 551,633

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 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

Ago. 331,696 361,831 324,343 242,103 323,713 313,041 281,085 313,375 654,126
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 30/09/2020.
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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.

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

Ago. 834,713 3,87 11,13 15,23 832,313 2,74 9,64 13,02 956,905 5,44 15,71 21,58 805,356 0,72 3,67 4,60
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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

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

Mai. 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

Ago. 600,114 0,53 1,58 2,77 427,238 827,761 1072,980 5.513,26 0,36 1,16 2,94 5.357,46 0,24 0,70 2,44
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Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

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

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

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

 94,8 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

 100,5 98,7 97,6 103,6 75,5

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

Ago. 533,554 0,78 1,37 3,19 - 529,76 539,95
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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).

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 95,10 5,76 5,76 104,20 104,20

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

Dez. 2,50 2,50 81,00 81,00 4,53 4,53 101,70 101,70

2018        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Out. 1,65 2,15 95,80 95,80 -0,64 -0,74 106,70 106,70

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

Dez. 0,99 0,99 78,00 78,00 0,01 0,01 106,80 106,80

2019        

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

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

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

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

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

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

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

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

Set. -1,27 -1,27 91,80 91,80 -9,76 -6,52 98,10 98,10

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

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

Dez. -1,09 -1,09 76,90 76,90 -9,72 -9,72 93,90 93,90

2020        

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

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

Mar. -1,62 -0,98 78,00 78,00 -5,78 -9,52 83,20 83,20

Abr. -8,30 -2,88 60,40 60,40 -2,41 -7,23 80,80 80,80

Maio -11,25 -5,37 71,20 71,20 -3,09 -6,27 81,70 81,70

Jun. -10,82 -5,61 78,30 78,30 -2,76 -5,12 86,50 86,50

Jul. -9,61 -5,68 90,60 90,60 -2,18 -4,27 97,20 97,20
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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).

2005 2,42 – 89,35 89,35 95,22 84,39 129,95 90,25 73,32 87,41 72,79 92,81 78,18 90,03

2006 2,37 – 91,47 91,47 97,93 85,63 130,45 91,72 78,52 89,36 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,93 104,53 101,26 132,74 94,52 82,73 90,14 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,87 107,97 109,57 128,65 94,87 82,98 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,84 88,99 79,55 119,69 94,14 88,83 93,02 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,16 104,71 105,92 124,80 94,86 98,81 97,18 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,46 104,29 105,91 104,88 95,34 98,70 98,54 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 100,01 100,01 100,26 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,81 100,03 104,10 100,24 106,55 97,90 99,44 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,52 92,62 98,18 93,63 109,03 99,17 98,39 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,83 84,85 83,89 79,57 102,63 94,45 97,80 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,50 79,75 74,13 75,93 93,93 91,53 100,08 68,21 86,84 66,24 92,09

2017              

Out. 1,56 1,05 94,00 94,00 91,30 75,20 88,70 99,40 104,60 107,10 79,80 95,00 85,30 104,20

Nov. 1,92 1,69 89,40 89,40 88,90 77,10 83,60 88,60 104,50 108,50 77,90 89,90 85,50 98,80

Dez. 2,25 2,25 78,40 78,40 79,00 80,10 63,80 81,90 109,60 111,20 66,50 81,80 71,80 86,10

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 79,80 87,20 82,20 74,40 77,90 102,50 108,00 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 75,90 82,40 78,50 75,20 71,30 88,90 99,40 70,50 77,00 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 85,00 90,60 81,10 83,90 79,30 87,80 105,60 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 85,40 87,80 77,70 79,60 89,80 85,60 104,20 79,30 85,90 86,10 90,20

Maio 2,54 3,34 81,90 81,90 85,10 74,20 79,90 100,50 73,30 94,30 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 89,60 84,80 79,20 75,90 101,40 94,40 110,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 94,60 86,50 80,80 83,10 108,30 95,50 114,70 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 97,50 88,10 82,80 83,70 100,00 93,00 117,90 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 89,50 91,70 75,10 79,70 94,30 86,50 112,70 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 94,40 94,00 79,60 87,70 96,30 102,30 115,10 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 87,90 89,20 77,10 81,40 86,40 100,00 112,50 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 74,30 75,40 77,60 56,40 82,60 106,70 107,70 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 77,80 85,10 75,00 70,60 78,70 103,70 104,00 63,40 82,70 70,20 84,60

Fev. 0,71 0,51 79,00 79,00 80,80 77,00 76,80 76,10 93,50 96,60 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 80,70 89,30 78,30 78,10 83,00 96,60 104,40 73,40 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 84,60 89,30 85,60 80,80 86,10 89,80 103,40 79,40 81,10 86,90 89,60

Maio 1,37 0,66 91,50 91,50 89,20 85,00 81,70 97,20 91,10 108,20 86,20 90,20 90,80 95,30

Jun. 0,32 -0,01 85,60 85,60 84,80 76,20 73,40 97,10 88,90 98,80 76,60 87,30 73,40 89,70

Jul. 0,02 -0,54 93,10 93,10 86,10 82,00 80,20 102,00 87,40 104,30 84,10 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 95,50 87,50 79,30 82,00 105,00 88,90 108,50 85,40 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 91,00 85,10 79,10 81,20 99,80 95,50 104,70 79,70 91,50 84,90 99,30

Out. 0,23 -0,35 96,80 96,80 86,40 80,10 86,70 99,30 106,60 110,40 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 87,40 81,30 78,60 81,70 91,20 107,10 106,10 77,20 85,80 84,50 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 74,80 67,30 71,40 62,20 91,50 113,20 104,70 59,30 77,70 63,30 85,20

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 79,00 82,50 79,30 72,50 90,20 105,00 105,90 66,00 81,50 71,80 83,90

Fev. 0,57 0,17 78,70 78,70 82,90 79,70 80,00 84,70 97,40 100,70 71,70 79,00 76,80 81,90

Mar. -1,05 0,26 77,30 77,30 84,60 72,70 69,40 89,50 78,20 107,80 70,10 79,70 68,90 79,40

Abr. -9,07 -2,25 57,90 57,90 59,00 50,10 38,00 77,70 44,30 104,30 37,90 66,80 13,10 66,80

Maio -12,31 -5,23 69,80 69,80 64,50 55,50 43,00 98,80 76,10 100,20 52,60 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,88 -5,68 77,20 77,20 63,40 61,40 56,60 96,40 95,80 98,30 59,50 82,30 47,70 85,20

Jul -10,57 -5,86 89,80 89,80 76,50 0,00 75,00 106,20 101,30 104,40 71,10 94,70 71,50 94,60
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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

jan/17 59,78 51,05 14.908 12.198 2.710 -6.716 -317 -2.763 -6.587 188 38 -6.468 210

Fev/17 58,17 49,76 15.469 10.913 4.555 -276 1.602 -2.772 -2.030 152 60 848 1.064

Mar/17 58,59 49,98 20.074 12.938 7.136 711 4.058 -2.857 -3.471 124 23 78 -657

Abr/17 60,17 51,12 17.680 10.717 6.963 -168 3.886 -2.854 -4.157 102 11 235 392

Mai/17 62,11 53,01 19.790 12.129 7.661 2.471 4.598 -2.811 -2.298 171 12 2.799 316

Jun/17 64,69 55,29 19.779 12.595 7.184 431 3.419 -3.532 -3.147 159 37 998 531

Jul/17 63,65 54,81 18.759 12.473 6.285 -3.416 2.698 -3.347 -6.196 81 50 -2.557 809

Ago/17 62,93 54,75 19.471 13.879 5.592 -173 2.077 -3.250 -2.347 98 52 186 307

Set/17 62,53 54,80 18.659 13.488 5.171 -705 1.708 -3.219 -2.743 330 45 816 1.476

Out/17 63,65 55,11 18.872 13.679 5.193 -1.494 1.876 -3.044 -3.521 151 46 -1.778 -330

Nov/17 65,26 56,39 16.683 13.143 3.541 -2.983 -229 -3.464 -2.810 55 1 -2.044 938

Dez/17 65,07 57,03 17.595 12.598 4.998 -2.697 656 -4.014 -3.866 512 6 -3.038 -347

Acum. Ano/17 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

Jan/18 63,17 57,50 17.027 14.203 2.825 -6.778 -377 -2.847 -6.541 140 41 -5.711 1.027

Fev/18 63,82 58,13 17.410 14.411 2.999 -5.020 21 -2.689 -5.177 136 34 -4.856 130

Mar/18 64,22 57,90 20.229 13.809 6.420 -2.269 3.248 -2.834 -4.828 -690 35 -2.428 -194

Abr/18 66,20 59,51 19.713 13.792 5.921 -1.638 2.482 -2.805 -4.299 179 42 -1.414 182

Mai/18 69,78 60,12 19.325 13.261 6.064 -861 2.811 -2.837 -3.854 183 26 -1.738 -903

Jun/18 70,84 59,78 20.114 14.325 5.789 -1.450 2.322 -3.088 -3.882 110 15 -1.097 339

Jul/18 71,66 59,79 22.525 18.651 3.874 -7.447 245 -3.268 -6.965 -727 104 -6.976 367

Ago/18 72,86 59,72 21.553 18.778 2.775 -3.617 -900 -3.226 -2.899 181 51 -4.544 -978

Set/18 74,61 59,87 19.187 14.116 5.071 -1.327 2.209 -2.488 -3.613 77 33 -1.762 -468

Out/18 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/18 68,50 54,59 20.939 16.862 4.077 -3.052 694 -2.883 -3.909 163 15 -2.153 884

Dez/18 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/18 68,72 58,15 239.265 181.231 58.035 -41.540 17.313 -35.734 -58.825 -28 440 -42.422 -1.322

Jan/19 68,21 57,49 18.002 16.388 1.614 -9.351 -1.810 -2.866 -7.322 -219 34 -9.243 75

Fev/19 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -3.127 259 -2.380 -3.195 -192 15 -3.487 -374

Mar/19 69,18 56,45 17.429 13.133 4.296 -2.516 1.430 -2.373 -3.865 -82 50 -1.626 840

Abr/19 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -1.671 1.906 -3.193 -3.779 202 29 -2.534 -893

Mai/19 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/19 67,45 53,53 18.406 13.029 5.377 -2.541 1.229 -3.448 -3.900 129 4 -2.801 -263

Jul/19 66,02 52,53 20.151 17.759 2.391 -9.790 -1.785 -3.439 -8.165 161 73 -10.158 -442

Ago/19 70,79 54,48 19.670 15.570 4.100 -3.032 1.325 -2.228 -4.682 325 68 -3.962 -998

Set/19 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -2.728 725 -2.506 -3.733 280 25 -3.354 -652

Out/19 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/19 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -2.176 612 -2.279 -2.949 161 17 -2.587 -428

Dez/19 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/19 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

Jan/20 70,58 56,71 14.503 16.177 -1.674 -11.917 -4.928 -2.451 -7.121 131 59 -12.290 -431

Fev/20 73,34 58,15 15.586 13.256 2.330 -6.153 -537 -2.303 -5.798 182 34 -4.772 1.347

Mar/20 80,18 63,15 18.361 14.515 3.846 -1.541 1.665 -1.672 -3.381 175 31 -2.583 -1.073

Abr/20 83,45 65,94 17.607 11.611 5.996 1.684 4.607 -1.100 -3.197 273 26 2.631 922

Mai/20 89,97 68,71 17.533 13.393 4.139 478 2.156 -1.630 -1.925 248 22 922 421

Jun/20 81,02 62,52 17.506 10.449 7.057 3.791 5.232 -1.260 -1.706 266 18 3.654 -156

Jul/20 80,52 62,65 19.483 11.506 7.977 1.398 5.335 -1.965 -4.148 211 38 1.064 -372

Ago/20 79,95 62,67 17.741 11.133 6.609 3.721 4.614 -1.346 -1.188 295 26 3.964 217
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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.

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

Jul. 13,8 47,1 54,7 2.535 2.301 1.671 930 3.842 6.399 1.819 203.016
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