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6 Apesar do nó fiscal, ainda é possível acertar  
o rumo da economia

É quase lugar-comum dizer que a situação fiscal brasileira 
no final de 2020 e início de 2021 é crítica. Basta comparar as 
projeções do FGV IBRE para indicadores fiscais em 2020 com os 
resultados de 2019. O déficit primário do governo central e do 
setor público consolidado devem saltar de, respectivamente, 
1,2% e 0,9% do PIB para 12% e 12,5%. Em 22/10, com mediação 
de Fernando Canzian, repórter especial da Folha de S. Paulo, 
dois pesquisadores associados do FGV IBRE, Nelson Barbosa 
e Samuel Pessôa, debateram precisamente os diagnósticos e 
as saídas relativas ao atual impasse fiscal. Na conversa, houve 
convergência quanto à existência de um grande nó, mas 
diferenças surgiram em relação a como desatá-lo. Essa Carta 
mostrará os principais pontos dessas convergências e de que 
forma poderemos sair desse intrincado nó.

Ponto de Vista
10 Florestan Fernandes, questão racial e 
conservadorismo

Florestan foi um dos primeiros autores – e certamente o 
mais impactante – a olhar o tema racial no Brasil por uma 
chave alternativa à contribuição marcante de Gilberto Freyre. 
Florestan mostrou que, por trás da suposta democracia racial 
– não que Freire tenha usado especificamente esse termo em 
suas principais obras – havia uma sociedade que cultivava (e 
cultiva) mecanismos, muitas vezes discretos e inconscientes 
(este é o foco de toda a literatura de racismo estrutural), de 
manutenção das desigualdades.

Entrevistas
Fernando Henrique Cardoso 
14 “O nível de desigualdade chegou a um ponto que 
poderá prejudicar o desenvolvimento do capitalismo”

Em entrevista à revista, o ex-
presidente defende que o dever de 
qualquer mandatário é sinalizar um 
plano de futuro e abrir expectativas 
novas para a sociedade. No sistema 
presidencialista brasileiro, diz, por 
mais que o Congresso colabore para 
avançar nessa direção, nada supre o 

papel do Executivo. “Olhamos para quem dá o rumo. E quando 
quem dá o rumo fica confuso, o país fica perdido.”

Delfim Netto
20 “A missão de um governo é escolher, e o governo se 
recusa a fazê-lo”

Para Delfim Netto, a difícil tarefa 
de coordenar uma readequação 
dos gastos públicos, permitindo a 
inclusão de novas políticas sem ferir o 
teto de gastos, depende da liderança 
do governo. “A manutenção do teto é 
uma tarefa difícil, como é difícil toda 
tarefa de governo. Mas a missão do 

Executivo é escolher, e o governo se recusa a fazê-lo”, afirma.

Macroeconomia
28 Nada Simples!

O debate brasileiro sobre tributação está na contramão de 
muito do que se apura e discute no exterior. Um suposto alto 
limite do regime do Simples, ponto que se discute muito no 
país, como fator que impede as empresas de crescer, enquanto 
em OCDE (2018) há o alerta que esse tipo de problema é típico 
de limite relativamente baixo, atuando como um desincentivo 
para o crescimento dos negócios ou como um incentivo a 
evitar um IVA, dividindo as atividades artificialmente. Aquele 
organismo defende, portanto, a aplicação de um imposto 
alternativo mais simples para empresas abaixo do limite do 

IVA a fim de trazê-las à economia formal.

Capa |Gestão Pública
38 Gestão Pública

Depois de completados oito meses 
desde que o Brasil entrou oficialmente 
para a lista de vítimas do choque da 
Covid-19, governadores dividem suas 
atenções entre a planilha na qual 
acompanham os sinais de evolução da 
atividade e o noticiário, numa gangorra 
de expectativas que variam do 

otimismo pela evolução na testagem das vacinas à preocupação 
com a nova onda de contágio que leva países europeus a 
retomarem parte das medidas de isolamento social. A maioria 
observa a chegada de 2021 com a clareza de que a crise sanitária 
e seus efeitos não terão desaparecido na contagem regressiva 
da virada de ano. E que o horizonte à frente ainda é curto 
de certezas em diversas frentes, da sustentabilidade real do 
consumo e da atividade empresarial, aos desafios de gestão que 
serão impostos daqui adiante, a começar pela volta às aulas.
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Este mês, Conjuntura Econô-
mica completa mais de sete 
décadas de circulação. São 73 
anos acompanhando as prin-
cipais transformações econô-

micas, políticas e sociais que o país atravessou nesse 
longo período. Neste número especial, entrevistamos 
duas personagens que fizeram parte ativa dessa histó-
ria: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
também exerceu o cargo de ministro de Relações Exte-
riores e da Fazenda, e Antonio Delfim Netto, ex-minis-
tro do Planejamento, da Fazenda e da Agricultura.

Com visões semelhantes em vários aspectos, embora 
com discordâncias em determinados temas, tanto FHC 
como Delfim não escondem a preocupação e apreensão 
pela falta de rumo em que o Brasil se encontra, sem uma 
sinalização clara, por parte da presidência, de projetos e 
planos que possam injetar ânimo nos investidores, quan-
do ainda sofremos com a pandemia do coronavírus que 
derrubou a atividade econômica mundo afora. Mesmo 
assim, o Brasil, em certa medida, tem se saído melhor que 
a maioria dos países emergentes e desenvolvidos, com 
uma queda do PIB prevista da ordem de 5% este ano.

Mas, como alerta o ex-presidente, o aumento da 
desigualdade que a pandemia escancarou – embora 
ela já estivesse presente – pode inviabilizar o atual sis-
tema, com o surgimento de regimes populistas, ultra-
conservadores, como já se observa em algumas partes 
do mundo. A vitória de Joe Biden nas eleições norte-

americanas tende a arrefecer um pouco esse cenário, 
embora a grande votação de Donald Trump no voto 
popular, e sua resistência em aceitar a derrota, prenun-
cie uma forte oposição ao novo presidente.

E é com imenso orgulho que escrevo esta Nota pela 
revista chegar aos 73 anos de circulação nesses tempos 
tão difíceis, agora em versão digital acompanhando a 
evolução que vem ocorrendo nos órgãos de impren-
sa de todo o mundo. E, para aumentar ainda mais as 
informações de qualidade geradas pela FGV, estamos 
lançando o Blog da Conjuntura Econômica (https://
ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica), que trará 
atualizações semanais sobre o que de mais importante 
acontece na economia brasileira.

Quando completou 60 anos, o presidente da Funda-
ção Getulio Vargas, Carlos Ivan Simonsen Leal, em artigo 
ressaltava que “a revista foi criada num período em que o 
noticiário econômico tinha muito pouco espaço na mídia 
nacional e que, em 1947, havia um consenso na FGV 
de que existia uma lacuna para boa análise econômica 
aplicada a problemas socioeconômicos... E que a revista 
é um grande ativo da Fundação Getulio Vargas”.

Espero que em 2021 possamos voltar a ter tempos 
melhores. Boa leitura.

#FiqueEmCasa

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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É quase lugar-comum dizer que a 
situação fiscal brasileira no final de 
2020 e início de 2021 é crítica. Basta 
comparar as projeções do FGV IBRE 
para indicadores fiscais em 2020 com 
os resultados de 2019. O déficit pri-
mário do governo central e do setor 
público consolidado devem saltar de, 
respectivamente, 1,2% e 0,9% do 
PIB para 12% e 12,5%. Já o déficit 
nominal do setor público consolida-
do sobe de 5,9% para 16,9% do PIB; 
a dívida bruta do governo geral, de 
75,8% para 97,5% do PIB; e a dívida 
líquida do setor público, de 55,7% 
para 67,3% do PIB.  

Se o problema é evidente, menos 
óbvio é saber qual a melhor estraté-
gia de política econômica para lidar 
com essa piora dramática da situação 
fiscal em apenas um ano. Em 22/10, 
com mediação de Fernando Canzian, 
repórter especial da Folha de S.Paulo, 
dois pesquisadores associados do 
FGV IBRE, Nelson Barbosa e Samuel 
Pessôa, debateram precisamente os 
diagnósticos e as saídas relativas ao 
atual impasse fiscal. Na conversa, 
houve convergência quanto à existên-

cia de um grande nó, mas diferenças 
surgiram em relação a como desatá-
lo. O debate fez parte da parceria fir-
mada entre o FGV IBRE e a Folha, 
com o objetivo de trazer reflexões 
sobre a economia brasileira, e foi o 
quarto realizado de julho para cá.

Para começar, Barbosa crê ser con-
traproducente cumprir da maneira 
que for o teto constitucional dos gas-
tos em 2021. Ele pondera ainda sobre 
os efeitos na atividade econômica da 
redução abrupta e de enorme dimen-
são do impulso fiscal, saindo-se de 
um déficit primário de 12% em 2020 
para 3% no próximo ano. 

Em relação ao teto, Barbosa nota 
que o nível de despesas discricionárias 
orçadas para 2021 já é extremamente 
baixo para padrões históricos. Adi-
cionalmente, diversos gastos relacio-
nados à pandemia, como na área de 
saúde, terão que ser estendidos para 
2021, e há a questão da elevação 
maior do que a prevista do salário mí-
nimo atrelado ao INPC. Esse último 
tema será tratado com mais detalhe 
adiante nesta Carta. Nesse cenário, 
na visão do economista, respeitar o 

teto de gastos exigirá grandes cortes 
das despesas discricionárias, que já 
estão em nível bem reduzido. 

Segundo Barbosa, um possível 
caminho para o impasse é encontrar 
uma saída transparente para gastos 
extrateto em 2021 e 2022, com li-
mite e execução fixados pelo Con-
gresso, que venha acompanhada de 
discussões consistentes de reformas 
estruturais visando à construção de 
um arcabouço definitivo que garanta 
a solvência a médio e longo prazo. 

Essa nova arquitetura fiscal deve ser 
flexível e ter um caráter contracíclico. 
Ela deve incluir um teto de crescimen-
to de despesas, não necessariamente o 
congelamento real atualmente em cur-
so, que seja fruto de negociação entre 
o Executivo e o Congresso. A curto 
prazo, uma flexibilização controlada 
da política fiscal, com autorização do 
Congresso, em conjunto com refor-
mas graduais no gasto público e arre-
cadação de tributos, ajudaria a manter 

Apesar do nó fiscal, ainda 
é possível acertar o rumo 
da economia

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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Pessôa defende a manutenção do 
teto de gastos e até possivelmente al-
gum aumento da carga tributária para 
fazer frente à crise fiscal. A sua leitura 
sobre o atual descontrole das contas 
públicas é de maior alarme que a de 
Barbosa, com a possibilidade de im-
pactos muito danosos em prazos mais 
curtos. Pessôa nota que a explosão da 
dívida pública em 2020 e o cenário 
ainda duvidoso sobre a política fiscal 
de 2021 já têm efeitos deletérios: na 
depreciação do câmbio (maior no Bra-
sil do que em países semelhantes frente 

ao dólar); na curva de juros empinada; 
na dificuldade de colocação de LFTs 
pelo Banco Central; e no encurtamen-
to da dívida pública. 

A maior ameaça, entretanto, é a 
volta mais intensa da inflação, que 
exija elevação mais forte da taxa bá-
sica de juros – o que por sua vez piora 
o componente financeiro das contas 
públicas, atiçando o risco país, a des-
valorização e a inflação, num círculo 
vicioso que, na pior das hipóteses, 
deságua em dominância fiscal. Ainda 

a máquina do Estado com um nível 
mínimo de funcionamento, e colabo-
raria via demanda para a recuperação 
da economia. 

O economista considera que um 
plano fiscal robusto, que seja perce-
bido como factível pela sociedade e 
mercados (ao contrário do que julga 
ser o teto), deve fazer o real voltar a 
se apreciar e a curva de juros a de-
sempinar. Ele observa que os ativos 
brasileiros estão baratos, e que, se um 
caminho fiscal crível e consistente for 
adotado, e a incerteza se dissipar, a si-
tuação econômica pode se estabilizar 
ainda no primeiro trimestre de 2021.

Uma primeira diferença entre o 
entendimento de Pessôa em relação 
ao de Barbosa é na construção do or-
çamento de 2021. Para o primeiro, a 
montagem orçamentária deve ser fei-
ta independentemente da determina-
ção de um novo regime fiscal. Pessôa 
considera que são temas distintos. Por 
essa visão, o orçamento de 2021 deve 
ser compatível com a realidade orça-
mentária que vigorava em 2019. Pa-
ralelamente, pode-se discutir em 2021 
e 2022, se for o caso, um novo regime 
fiscal para vigorar a partir de 2023. 

O economista vê como necessário 
estabelecer uma transição suave en-
tre o orçamento de guerra de 2020 e 
um orçamento normal em 2021. Ele 
lembra que foram feitos inúmeros 
investimentos na área de saúde este 
ano, que serão utilizados no enfren-
tamento do que sobrar de epidemia 
em 2021 – o Brasil foi o país emer-
gente relevante com maior gasto em 
2020, como proporção do PIB, em 
medidas associadas ao combate à 
epidemia. A compensação da União 
aos estados, por exemplo, suplantou 
a queda de receita e não faltam re-
cursos a esses entes subnacionais.

“Entre 2019 e 2020, é 

esperado que a dívida 

bruta do governo geral 

salte de 75,8% para 97,4% 

do PIB; e a dívida líquida 

do setor público, de 55,7% 

para 67,4% do PIB”

não se está perto desse cenário, mas 
em cerca de 2 meses o front inflacio-
nário mudou de extremamente con-
fortável para preocupante. A razão 
principal foi um choque de preços 
de alimentos de múltiplas causas, do-
mésticas e externas. 

O temor deriva do fato de que já 
há sinais de que o choque está se dis-
seminando para produtos comercia-
lizáveis de forma mais ampla e até, 
ainda de maneira incipiente, para 
alguns serviços. A onda de consumo 
de alimentos, materiais de constru-
ção e eletroeletrônicos, puxada pelos 
programas de transferência da pan-
demia, aliada à desvalorização por 
causa do risco fiscal, pressiona a in-
flação. Assim, mesmo que não haja 
uma espiral de total descontrole in-
flacionário e fiscal, o não acerto das 
contas públicas para 2021 implicaria 
cenário de maior estresse nos merca-
dos, câmbio mais desvalorizado, ju-
ros mais altos, menor crescimento e 
inflação mais elevada. 

Adicionalmente, Pessôa se inquieta 
menos do que Barbosa com a retirada 
dos estímulos fiscais em 2021, embora, 
evidentemente, não minimize a ques-
tão. Para Pessôa, há evidências de que 
os estímulos dos diversos programas 
do governo vinculados à pandemia 
substituíram de certa forma a retração 
da demanda privada, especialmente no 
setor majoritário de serviços. Assim, a 
progressiva normalização da circula-
ção de pessoas e da economia (salvo 
se houver uma “segunda onda” no 
Brasil), somada ao gasto da poupan-
ça acumulada durante o isolamento 
social, especialmente da classe média 
para cima, poderia “pegar o bastão” 
do impulso à demanda quando a po-
lítica fiscal se contrair em 2021, em 
termos relativos. 
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se enfatizar: em um contexto no qual 
tentativas semelhantes eram vigoro-
samente rechaçadas pelo eleitorado 
em diversos países. 

Hoje, a sociedade convive com 
certa naturalidade com o fato de que 
o salário mínimo não tem reajuste 
real há vários anos e os salários dos 
servidores estão em princípio conge-
lados em seu valor nominal até 2021. 
É claro que a recessão de 2014-2016 
e o baixíssimo crescimento desde en-
tão estão na raiz tanto de uma coisa 
como da outra. Ainda assim, em boa 

parte do período pós redemocratiza-
ção, manter o mínimo no seu nível 
real e o salário do servidor em seu 
valor nominal provocaria um baru-
lho político que não se escuta hoje. 

A questão fiscal, que por muito 
tempo só foi considerada crucial por 
um grupo de tecnocratas com ligação 
com uns poucos partidos, hoje faz par-
te das preocupações e discussões de to-
das as agremiações políticas, dos mais 
diversos tons ideológicos – embora a 
abordagem do tema, naturalmente, 

difira de acordo com as diversas per-
cepções sobre a natureza dos proble-
mas econômicos. No debate sobre o 
teto de gastos, por exemplo, a grande 
maioria dos que defendem o fim do 
mecanismo ou alterações no seu for-
mato advogam, em contrapartida, que 
algum dispositivo de controle de des-
pesas seja colocado no lugar.  

Nos últimos anos, o sistema políti-
co percebeu com clareza que o desen-
volvimento econômico é inviável com 
descontrole fiscal, que é a raiz das 
pressões inflacionárias mais pernicio-
sas. A inflação foi domesticada com 
o Plano Real e, desde então, sempre 
que ensaiou algum descontrole, como 
na gestão da presidente Dilma Rous-
seff, o governo acabou sendo punido. 
Dilma não sofreu impeachment por 
causa da inflação, evidentemente, 
mas esse foi um dos elementos do co-
quetel de fatores que acabou por de-
sestabilizar politicamente seu gover-
no. É inimaginável hoje um governo 
ter apoio popular em um contexto de 
alto índice inflacionário.

É sob esse ponto de vista que devem 
ser analisados os últimos capítulos da 
novela fiscal e seus possíveis desdobra-
mentos. A pandemia e o auxílio emer-
gencial, por exemplo, cristalizaram na 
sociedade a urgência de se ter algum 
programa que torne menos insegura a 
vida material da legião de trabalhado-
res informais no Brasil, anteriormente 
desassistidos numa faixa intermediá-
ria entre os muito pobres – acolhidos 
no Bolsa Família – e o mercado de 
trabalho formal. Foi assim que surgiu 
a ideia do programa ora pré-batizado 
de Renda Cidadã. É muito sintomá-
tico que diversas formas de financia-
mento do novo programa tenham sido 
descartadas, depois de aventadas, pelo 
clamor social e político de que burla-

“Nelson Barbosa e Samuel 

Pessôa concordam  

quanto à existência de  

um grande nó fiscal,  

mas divergem em  

relação a como  

desatá-lo”

Uma redução de 9 pontos percen-
tuais no déficit primário entre 2020 
e 2021, nessa ótica, torna-se mais vi-
ável. Pessôa acredita que, com essa 
transição gradativa entre a deman-
da pública e privada até o início do 
próximo ano, é possível crescer até 
4% em 2020. Mantendo-se o teto 
de gastos, ele vê condições de o país 
chegar “mais ou menos inteiro” às 
eleições de 2022.

As análises e prescrições de Bar-
bosa e Pessôa, na verdade, descrevem 
pontos de um espectro possível de 
cenários, e é difícil determinar exa-
tamente por onde a realidade vai se 
manifestar. Mas é possível partir da 
preocupação de ambos com a impe-
riosa necessidade de uma solução po-
lítica para o imbróglio fiscal para te-
cer algumas considerações adicionais. 
Os dois consideram a discussão de 
um regime fiscal mais factível e per-
manente como válida uma vez que se 
equacione a situação imediata de de-
sarranjo das contas públicas (para a 
qual veem soluções diferentes). E é aí 
que há elementos para nutrir alguma 
esperança de que o impasse político e 
fiscal possa ser resolvido.

Na verdade, houve desde a rede-
mocratização uma evolução de men-
talidade da sociedade e do sistema 
político em relação às contas públi-
cas, como já pontuado neste espaço 
em Cartas anteriores. A aprovação de 
um teto de gastos proibindo aumento 
real de despesas por pelo menos 10 
anos, medida sem dúvida drástica 
quando se pensa em mecanismos des-
se tipo em outros países, é um sinal 
de maior impregnação do senso de 
responsabilidade fiscal nos políticos e 
em seus eleitores. A reforma da Previ-
dência também foi surpreendente por 
seu escopo e profundidade. Há que 
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vam o teto e as boas práticas fiscais. 
Mais um sinal de maturidade no trato 
das contas públicas.

Dessa forma, é possível dizer que o 
ambiente político, ao contrário do que 
muitos julgam, é propício à engenha-
ria fiscal necessária para o país supe-
rar a atual crise. A grande questão é 
saber de que maneira o possível desfe-
cho positivo vai se materializar. Até as 
eleições, naturalmente, nada de mais 
significativo deve acontecer, o que é 
compreensível do ponto de vista polí-
tico. Em seguida, haverá muito pouco 
tempo em 2020 para se viabilizar uma 
solução orçamentária e legislativa 
(neste caso, relativa a reformas já en-
viadas ao Congresso) mais duradoura 
para o problema fiscal. 

Nessas condições, alguma solução 
mais improvisada terá que ser constru-
ída. Há conversas sobre prorrogação 
do estado de emergência ou manobras 
que permitam despesas extrateto, mas 
não é definitivamente a intenção desta 
Carta se enfronhar no desenho espe-
cífico desta ou daquela saída para o 
impasse fiscal. A intenção é examinar 
as condições e apontar princípios para 
que isso possa ocorrer.

Não parece restar dúvida de que 
gastos extrateto terão que ser realiza-
dos em 2021 no sentido econômico, 
seja por contorcionismos que mante-
nham formalmente a regra, seja por 
abandoná-la ou alterá-la. Como vem 
apontando Manoel Pires, pesquisa-
dor associado do FGV IBRE, não só 
o valor de R$ 96,1 bilhões orçado 
para as despesas discricionárias é, de 
longe, o mais baixo em termos nomi-
nais desde pelo menos 2012, como é 
certo que será ainda mais reduzido, 
e de forma substancial.

Em primeiro lugar, há a questão de 
que o IPCA acumulado entre julho de 

2019 e junho de 2020 ficou apenas em 
2,13%, e é esse o valor que vai reajustar 
o teto dos gastos. Como é bem sabido, 
no entanto, a inflação acelerou desde 
então. Junta-se a isso o fato de que o 
INPC, índice que corrige o salário mí-
nimo, tem uma cesta de produtos mais 
focada na baixa renda, e, portanto, 
na qual o impacto da alta recente dos 
alimentos se fez sentir de forma mais 
pronunciada, na comparação com o 
IPCA. É o INPC acumulado no ano 
que vai corrigir o salário mínimo, que 
indexa ou é referência para dezenas de 

milhões de benefícios previdenciários 
e sociais. Naturalmente, essas trans-
ferências obrigatórias vão subir mais 
que o teto, espremendo ainda mais os 
gastos discricionários. A diminuição 
destes pode variar entre R$ 10 bilhões 
e R$ 12,1 bilhões, explica Pires, de-
pendendo de se o INPC deste ano vai 
ficar na atual projeção mediana do Fo-
cus ou se subirá ainda mais – como já 
projetam alguns analistas. 

Outra “mordida” provável no 
orçamento do gasto discricionário 

ocorrerá se, como previsto, o Con-
gresso derrubar o veto do presiden-
te Jair Bolsonaro à prorrogação da 
desoneração da folha de um con-
junto de setores. Caso o veto caia, 
são mais R$ 4,9 bilhões a retirar do 
orçamento discricionário. Assim, na 
hipótese mais otimista, os R$ 96 bi-
lhões viram R$ 86 bilhões e, na mais 
pessimista, R$ 79 bilhões.

Tratam-se de níveis incompatíveis 
com a manutenção de um governo 
operante, ainda mais em um ano em 
que ainda se farão sentir os efeitos 
da pandemia, e que certamente leva-
rão à deterioração acelerada dos ati-
vos públicos, com destaque para a já 
combalida infraestrutura. Fica claro, 
portanto, que a solução política a 
ser encontrada terá de contemplar 
gastos suplementares ao teto, e pos-
sivelmente uma queda menor do dé-
ficit primário do que os citados 12% 
para 3% do PIB. Para que isso ocor-
ra, contudo, é fundamental um acor-
do político, entre Executivo e Legis-
lativo, em torno de um plano factível 
de consolidação fiscal que seja crível 
para uma ampla maioria dos forma-
dores de opinião. Naturalmente, o 
desenrolar desse processo promove-
rá capítulos eletrizantes com debates 
políticos acalorados. Não será uma 
construção simples. Na verdade, exi-
girá muita criatividade, negociação, 
empenho e paciência. Tudo leva a 
crer que o caminho será conturbado, 
com muitas idas e vindas.  

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.

“É fundamental um 

acordo político em torno 

de um plano factível de 

consolidação fiscal que 

seja crível para uma ampla 

maioria dos formadores 

de opinião”



PONTO DE VISTA

1 0  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2020

Há dois meses a coluna comemorou 
os 100 anos de nosso economista mais 
influente, Celso Furtado, avaliando o 
papel da educação em sua obra. Hoje 
lembraremos os 100 anos do nasci-
mento de Florestan Fernandes, um 
dos pais da sociologia brasileira.

A obra de Florestan é vastíssima, 
indo de textos mais antropológicos 
sobre os índios Tupinambás até aná-
lises sociológicas, com interface na 
ciência política, sobre o desenvol-
vimento do capitalismo no Brasil. 
Extrapola em muito os limites da 
coluna um olhar mais abrangente 
sobre a obra de Florestan. A coluna 
abordará a sua contribuição para a 
reflexão sobre o tema da discrimi-
nação racial. Provavelmente a área 
em que a contribuição do mestre foi 
mais marcante.

Na tese defendida em 1964 no 
concurso para a cátedra de Socio-
logia I da FFLCH da USP, “A inte-
gração do negro na sociedade de 
classes”, Florestan apresenta a con-
solidação de suas pesquisas sobre 
o tema divulgada inicialmente em 
trabalhos conjuntos com o sociólo-

go francês Roger Bastide publicados 
uma década antes.

Fato pouco notado, e foco desta 
coluna, é a contribuição relativa-
mente conservadora de Florestan 
Fernandes para o tema.

Quando se trata do tema da desi-
gualdade ou da pobreza ou mesmo, 
em nível coletivo, do atraso econômi-
co das nações, há dois enfoques pos-
síveis, ou dois tipos de diagnóstico. A 
visão conservadora enfatiza fatores 
embutidos na pessoa, família ou na 
sociedade como explicação para a si-
tuação de pobreza ou carência.

A visão “progressista”, chamemos 
assim por falta de melhor denomina-
ção, enfatiza as relações e oportuni-
dades às quais as pessoas estiveram 
expostas ou tiveram acesso.

Evidentemente, o fato social é 
sempre mais complexo do que as 
caracterizações e classificações dos 
estudiosos e certamente as duas nar-
rativas do subdesenvolvimento das 
nações ou da pobreza das pessoas 
têm a sua parcela de verdade. E, nor-
malmente, há poderosa interação e 
efeitos de reforço positivo entre os 

fatores. Após algum tempo, os fato-
res conservadores e progressistas se 
reforçam tornando imaterial a inda-
gação da causa primeira. 

Se é fato que o desenvolvimento 
da Coreia do Sul, por exemplo, é 
fruto de muito trabalho, parcimônia 
e poupança, ótimas escolas e de mui-
ta acumulação de capital, um pro-
cesso inicial com fortíssima reforma 
agrária, homogeneizando o ponto de 
partida, foi essencial para a trajetó-
ria exitosa que o Tigre Asiático apre-
sentou nas últimas quatro décadas.

Florestan foi um dos primeiros au-
tores – e certamente o mais impactan-
te – a olhar o tema racial no Brasil por 
uma chave alternativa à contribuição 
marcante de Gilberto Freyre. Flores-

Florestan Fernandes, 
questão racial e 
conservadorismo

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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tan mostrou que, por trás da suposta 
democracia racial – não que Freire te-
nha usado especificamente esse termo 
em suas principais obras – havia uma 
sociedade que cultivava (e cultiva) 
mecanismos, muitas vezes discretos e 
inconscientes (este é o foco de toda 
a literatura de racismo estrutural), de 
manutenção das desigualdades.

Argumentou, baseando-se em tra-
balho empírico coletado nos anos 50 
em colaboração com Bastide, que, no 
processo de incorporação dos negros 
na sociedade moderna de mercado, 
estes não estavam preparados nem 
em condições de concorrerem com 
os brancos, em particular com os 
recém-chegados europeus. Florestan 
estudou o tema racial em São Paulo.

Ponto menos notado da contribui-
ção de Florestan é que ele, na descrição 
dos fatores que levavam à perpetua-
ção da desigualdade racial, enfatizou 
motivos e dinâmicas que hoje seriam 
consideradas conservadoras.

Empregando linguagem moder-
na, as dificuldades da comunidade 
preta em São Paulo eram motiva-
das, segundo Florestan, também por 
falta de habilidades não cognitivas 
(características como disciplina, per-
severança, motivação, autocontrole, 
traquejo social, pensamento pros-
pectivo etc.) que, diferentemente, es-
tavam presentes nos recém-chegados 
da Europa ou mesmo do Japão. Se-
gundo Florestan:

No fundo de toda essa questão, 
está a natureza das reações dos 
negros e dos mulatos ao traba-
lho livre. Para o branco, que 
contratava os trabalhadores em 
termos puramente mercantis, o 
que contava era o rendimento 
do trabalho, a observância das 

cláusulas dos contratos e o nível 
de remuneração desse fator da 
produção. Para o negro e para 
o mulato, tudo isso era secundá-
rio, como meros atributos do ho-
mem que fosse livre para vender 
e aplicar sua força de trabalho. 
O que adquiria caráter essencial, 
no cerne de suas avaliações, era 
a condição moral da pessoa e 
sua liberdade de decidir como, 
quando e onde trabalhar.1

Resumindo: 
Faltava ao liberto, portanto, a au-

todisciplina e o espírito de responsa-
bilidade do trabalhador livre, as úni-
cas condições que poderiam ordenar, 
espontaneamente, a regularidade e a 
eficácia do trabalhador no novo re-
gime jurídico-econômico.2

Evidentemente como o recente 
trabalho de Karl Monsma aponta,3  o 
racismo explícito contra os negros e, 
principalmente, o racismo por meio 
da redução das oportunidades educa-
cionais das crianças negras, deve ter 
contribuído em muito para perpetuar 
as desigualdades. Mesmo porque a 
escolarização formal é essencial para 
o desenvolvimento das habilidades 
cognitivas e das não cognitivas.

Mais recentemente, o sociólogo 
Jessé de Souza retomou a visão de 
Fernandes do tema:

O que os pais, ou figuras que 
os substituem, transmitem aos 
filhos, quer tenham consciência 
disso ou não, é toda uma visão 
de mundo e de “ser gente” que 
é peculiar à classe a que perten-
cem. O que a classe média ensi-
na aos filhos é comer nas horas 
certas, estudar e fazer os deveres 
de casa, arrumar o quarto, evitar 

que os conflitos com os amigos 
cheguem às vias de fato, chegar 
em casa na hora certa, evitar for-
mas de sexualidade prematuras, 
saber se portar em ambientes 
sociais etc. As famílias de clas-
se média ensinam, portanto, os 
“valores” de uma dada “classe”, 
que são os valores da autodisci-
plina, do autocontrole, do pen-
samento prospectivo, do respei-
to ao espaço alheio etc.4

Na associação entre as caracte-
rísticas embutidas nas pessoas e as 
possibilidades dadas pelo entorno se 
estabelece a dinâmica que sustenta o 
racismo como uma força brutal de 
manutenção da desigualdade.

As políticas públicas e ações que 
afetam as possibilidades e permitem 
que os mais desfavorecidos tenham 
acesso às oportunidades naturalmen-
te concedidas aos ricos e brancos – 
como, por exemplo, cotas e mecanis-
mos de contratação em que as redes 
de conexão sejam menos importantes 
– precisam conviver com políticas pú-
blicas que transformem as pessoas por 
dentro e as preparem para o universo 
do trabalho. Não há outra maneira do 
que escola pública de qualidade. No 
centenário de Florestan Fernandes, 
sua mensagem conservadora é ainda 
mais necessária e verdadeira. 

1Em a “Integração do negro na sociedade de 
classes” de Florestan Fernandes, coleção Ensaios 
34 da Editora Ática, v. 1, p. 29 e 30, 1978.

2Fernandes, v. 1, p. 73, 1978.

3Veja de Karl Monsma, “A reprodução do racis-
mo. Fazendeiros, negros e imigrantes no oeste 
paulista, 1880-1914”, EduFSCar, 2016.

4Jessé de  Souza, “A ralé brasileira: quem é e 
como vive”, Editora da UFMG, 2. edição, Souza, 
p. 53 até 55, 2016.
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Fernando Henrique Cardoso e Delfim Netto não só escre-

veram várias páginas da história brasileira, como também 

estiveram nas páginas da Conjuntura Econômica. Neste 

aniversário de 73 anos da revista, repetimos o convite para 

uma entrevista, revisitando suas experiências tanto no 

campo Executivo quanto Legislativo – FHC, como senador; 

Delfim, como deputado federal, ambos membros da As-

sembleia Constituinte de 1987/88 – para analisar o atual 

cenário brasileiro. Em comum, a mensagem que ficou des-

sas conversas, feitas individualmente em dois encontros 

virtuais, foi a necessidade de se recompor o papel orienta-

dor do Executivo. Na área econômica, Delfim Netto aponta 

que a difícil tarefa de coordenar uma readequação dos gas-

tos públicos, permitindo a inclusão de novas políticas sem 

ferir o teto de gastos, depende da liderança do governo. “A 

manutenção do teto é uma tarefa difícil, como é difícil toda 

tarefa de governo. Mas a missão do Executivo é escolher, e 

o governo se recusa a fazê-lo”, afirma. Fernando Henrique 

Cardoso, por sua vez, aplica esse mesmo diagnóstico no 

campo político, defendendo o dever do presidente de si-

nalizar um plano de futuro e abrir expectativas novas para 

a sociedade. No sistema presidencialista brasileiro, diz, por 

mais que o Congresso colabore para avançar nessa direção, 

nada supre o papel do Executivo. “Olhamos para quem dá 

o rumo. E quando quem dá o rumo fica confuso, o país fica 

perdido.” A seguir, as entrevistas.

Foto: Divulgação

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Duas visões do Brasil

Foto: Divulgação
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das democracias, das instituições 
das quais ela for criada. Não esta-
mos longe do mundo, também vive-
mos mudanças muito grandes na so-
ciedade, com as novas tecnologias, 
formações de redes, tudo isso abala 
as democracias representativas. 

A atitude do presidente desde que 

chegou ao poder é a de quem está 

em constante campanha para a re-

eleição. Do lado da oposição, entre-

tanto, não se percebe um movimen-

to claro de construção de alianças 

para enfrentá-lo em 2022. Ainda é 

cedo para isso? Como avalia a con-

dição do PSDB e do PT, que perde-

ram muitos votos em 2018, de lan-

çar seus candidatos ou partir para 

uma frente ampla?

Sou presidente de honra do PSDB, e 
não está na minha alçada falar por 
ele. Mas dentro do partido existem 
algumas pessoas cotadas. O gover-
nador João Doria (SP) é um recurso 

Em entrevista à Conjuntura Eco-

nômica em 2005 (https://bit.

ly/31XGvik), ano do estouro do 

Mensalão, o senhor demonstrou 

preocupação com uma crise institu-

cional no país, em função do esgar-

çamento da legitimação do poder 

público. Agora, desde a eleição de 

Jair Bolsonaro, observamos sequen-

tes ataques aos poderes instituídos, 

levando à sensação de risco à de-

mocracia, que foram seguidos de 

uma suavização no comportamento 

do presidente. O senhor considera 

que essa mudança é uma estratégia 

temporária, ou o presidente se ade-

quou ao respeito às instituições?

Acho que as duas coisas ao mesmo 
tempo. Ele percebeu que as institui-
ções têm sua força, e por outro lado 
quer sobreviver. Por enquanto, o 
resultado foi positivo, pois ele ficou 
mais respeitador das regras. Tam-
bém é preciso tomar em considera-
ção que hoje, no mundo todo, há a 
preocupação sobre a durabilidade 

importante do PSDB. Também tem 
o governador Eduardo Leite (RS), 
que tem vocação para o mando, 
está bem situado, tem boas ideias. 
Não sei qual deles se lançará como 
candidato. Certamente que, nas 
circunstâncias em que estamos, ou 
há uma união maior, ou o risco de 
perder é grande. Isso não vale só 
para o PSDB, mas para os demais 
partidos. Não há que ter ilusões do 
que possa significar a força de um 
presidente da República em exer-
cício. Bolsonaro já tinha apoio, 
foi eleito, agora tem instrumentos 
para aumentar esse apoio. Isso não 
o torna imbatível, mas o torna um 
candidato que tem que ser tomado 
em consideração. Por isso, é preci-
so construir uma aliança ampla, no 
que seja possível. 

Aliança com o PT é sempre difí-
cil, porque o PT nasceu se excluin-
do, cresceu e avançou assim. Não 
havia qualquer razão para o tipo 
de oposição feroz que o PT fez a 

“O nível de desigualdade 
chegou a um ponto que poderá 

prejudicar o desenvolvimento 
do capitalismo”

Fernando Henrique Cardoso
Ex-presidente da República
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mim, por exemplo. Essa estratégia 
política deles deu certo enquanto 
houve o Lula, importante no par-
tido – e que agora, por lei, não tem 
mais condições de ser candidato. É 
difícil que o PT consiga alguém com 
a mesma amplitude de apoio que 
Lula teve. Mesmo assim, pode ser 
que ele mantenha a mesma estraté-
gia, de buscar crescer sozinho.

Voltando à pergunta, no que de-
pender de mim, serei favorável a 
uma composição para uma candi-
datura que possa ser vitoriosa. Mas 
isso só acontecerá depois das elei-
ções municipais. Não que elas se-
jam previsoras da eleição nacional. 
Nunca são. A eleição nacional tem 
outros fatores que contam. Entre 
eles, como estará o mundo – o que 
vai acontecer nos Estados Unidos, 
Europa, como vai a China, e como 
serão nossas relações no campo in-
ternacional. E, também, quem sim-
bolizará a conjuntura política no 
momento, pois não adianta só ter 
ideia. Ideia é bom. No âmbito uni-
versitário, é suficiente. Mas na po-
lítica, não. A pessoa tem que encar-
nar, ser símbolo de um movimento.

Em julho, o governador do Mara-

nhão Flavio Dino (PCdoB) defendeu 

à Conjuntura Econômica (https://

bit.ly/31XkSi2) que a perda de força 

de alguns partidos com a nova legis-

lação eleitoral poderá levar a uma 

construção de frentes amplas – nas 

quais as siglas se mantêm, mas não 

disputam eleições individualmente 

–, como existe no Chile e no Uruguai. 

O senhor considera esse arranjo par-

tidário possível no Brasil? 

Respeito Flavio Dino, é uma pessoa 
de visão. Acho que ele tem razão, 

ainda que nossa situação seja dife-
rente da do Chile, pois aqui depen-
demos de pessoas, mais do que de 
partidos. Se houver algum realismo 
político eleitoral, terá que ser em 
torno de um candidato capaz de fa-
zer essas alianças.

Para mim, eu incluiria numa 
aliança o governador do Mara-
nhão. Ah, mas ele é do PCdoB. E 
daí? Como disse, os partidos aqui 
não controlam o comportamento 
das pessoas. Ao contrário. São os 
líderes que expressam uma ideia, e 

que chegam até o eleitorado. Por 
isso é preciso olhar para um con-
junto de pessoas e líderes capazes 
de agrupar a opinião pública. E, 
no meu modo de entender, contra 
a situação atual. Por quê? Porque 
ela é exclusivista. Estou escreven-
do sobre populismo. Observo que 
o tipo de populismo que temos 
hoje é diferente. Tradicionalmente, 
populismo é um movimento que 

põe para dentro camadas que es-
tão fora. Veja o exemplo de Getú-
lio Vargas, de Perón na Argentina; 
eles queriam as massas. O popu-
lismo que vemos no atual governo 
não é o nosso, pois ele exclui, além 
de definir o adversário como ini-
migo. Isso não é bom para a demo-
cracia. Pois esta implica movimen-
tação no poder, ao menos assim 
foi construída. Se você não pensa 
dessa forma, divide o mundo entre 
bem e mal e quer matar o mal, aí 
não é democracia. Não digo que 
estejamos nesse caminho. Mas há 
muitas definições dadas pelo pre-
sidente que vão nessa direção. To-
mara que ele tenha aprendido que 
isso não é bom.

Até o momento, a campanha mu-

nicipal no Rio de Janeiro e em São 

Paulo não demonstra ganhos aos 

candidatos que contam com apoio 

do presidente. E, em linhas gerais, 

tampouco reflete uma aversão a 

candidatos relacionados à chama-

da velha política, alvo de Bolsonaro 

em 2018. Isso significa que o presi-

dente terá que mudar sua narrativa, 

se quiser se reeleger em 2022?

Acho que sim. Vou dizer uma coi-
sa. Fui senador, ministro, presiden-
te, e durante esse período nunca 
vi Bolsonaro, que na época era do 
chamado baixo clero. Isso mostra 
que ele foi capaz de se transformar. 
E agora terá de fazê-lo novamente 
para sobreviver. O problema é do 
outro lado: quem quiser ocupar a 
posição que ele ocupa hoje, terá 
que se preparar para isso. Acho 
que a estrutura partidária no Bra-
sil nunca foi decisiva, mas não se 
ganha sem uma base institucional. 

Nas circunstâncias em 

que estamos, ou há uma 

união maior, ou o risco 

de perder em 2022 é 

grande. Isso não vale só 

para o PSDB, mas para os 

demais partidos
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Veja, as pessoas que formam a 
classe média brasileira são influen-
ciadas mais pelo mercado do que 
pelas condições objetivas do povo. 
Quando você olha para as condi-
ções objetivas do povo aqui no 
Brasil, é de assustar. O desemprego, 
o que a crise fez, o que está acon-
tecendo numa cidade rica como é 
São Paulo, onde a pobreza é visível. 
Mas as pessoas olham e não veem. 
A indiferença na classe dominante 
no Brasil é maior do que seu rea-
lismo. Será que, quando terminar 

o medo da pandemia, essa gente 
vai ser mais altiva? Se for mais alti-
va, aí não será só o mercado quem 
dará as cartas. Tem que ver o que 
vai acontecer. 

Para falar português claro, o nível 
de desigualdade que temos chegou 
a um ponto que poderá prejudicar 
o desenvolvimento do capitalismo. 
Não existe país capitalista com tanta 
desigualdade como temos aqui. 

É preciso algum enraizamento. É 
preciso olhar para os dois lados: 
a capacidade de expressar o senti-
mento do povo, e a necessidade de 
estar ancorado. O presidente não é 
do estilo de formar partido, tanto 
que neste momento nem pertence a 
um. Mas isso não quer dizer que 
as pessoas não o sigam no futuro. 
O bom e o difícil da política é isso: 
nada está dado. Depende da cena, 
e das pessoas que estão nela. Eu 
não fui presidente da República? 
Ganhei duas vezes do Lula. É algo 
dificílimo, mas naquele momento 
eu expressava um sentimento que 
era majoritário.

Hoje não temos clara qual a rota 

que o país irá tomar para sair da 

excepcionalidade da pandemia e 

focar em uma retomada econômi-

ca com responsabilidade fiscal. Há 

dúvidas sobre o cumprimento do 

teto de gastos, e isso já se reflete 

na piora das condições de finan-

ciamento da dívida. Com sua ex-

periência de ministro da Fazenda 

e de presidente da República, qual 

estratégia considera que o gover-

no deveria abraçar para conciliar 

essas múltiplas pressões que tem 

à frente?

Com a experiência que tenho, é me-
lhor não dar conselho algum, pois 
cada momento tem sua questão para 
ser resolvida. No meu tempo, o mer-
cado não era tão forte quanto é hoje. 
E é preciso dar sinais para saber se 
ele está de acordo com sua política. 
De que sinais o mercado precisa? 
De austeridade fiscal, mesmo que a 
princípio seja retórica. Senão o mer-
cado fica contra e ganha força para 
mover montanhas. 

Em seu governo, tivemos o germe 

do Bolsa Família, política de trans-

ferência de renda que ganhou re-

conhecimento mundial. Hoje ela 

está prestes a ser modificada, com 

a tarefa adicional de olhar também 

para a informalidade. Qual sua ava-

liação sobre essa mudança?

Acho bom que haja ampliação do 
programa. Em um país com tanta 
desigualdade como a que temos, não 
tem jeito. Isso não é demagogia. É re-
alismo. É propor a melhoria de vida 
de muita gente. E a transferência de 
renda é um sinal concreto. 

O Bolsa Família tem um olhar 
bastante assistencial, que é impor-
tante, mas hoje tem gente saindo 
do mercado de trabalho e que pode 
trabalhar. É outro assunto. Eu sou 
favorável à ideia de uma renda uni-
versal, lembro-me das conversas 
com Eduardo Suplicy sobre estudos 
envolvendo o tema. Mas uma ren-
da mínima resolve todas as nossas 
questões? Não, porque tem uma 
parte desse problema que depende 
do crescimento da economia, de 
investimento, para poder reincor-
porar pessoas no mercado de tra-
balho. Se olhar só para a distribui-
ção, a sacola de dinheiro acaba. É 
preciso fazer, ao mesmo tempo, um 
programa assistencial, que pode in-
cluir incentivos à educação, e outro 
relacionado a problemas que são 
de investimento mesmo. 

Comecei aqui dizendo que não 
se pode desconsiderar as forças de 
mercado, porque nossa economia 
cresceu muito e o peso do mercado 
é uma realidade. Então vocês per-
guntaram sobre desrespeitar o teto. 
O teto virou tabu: mexeu no teto, 
mexeu no coração do sistema. Não 
se pode dizer que vai desrespeitá-lo. 

O populismo que 

vemos no atual governo 

não é o nosso, pois ele 

exclui, além de definir o 

adversário como inimigo. 

Isso não é bom para  

a democracia
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E, ao mesmo tempo, é preciso ter 
políticas de estímulo ao crescimen-
to e de assistência. Haverá dinhei-
ro para tudo? Precisamos do setor 
privado também. Não dá mais para 
pensar o mundo como se o setor es-
tatal fosse o responsável pelo inves-
timento. E isso não é só no Brasil. 
O que se precisa é de um governo 
que dê diretrizes, para que as pesso-
as sintam que haverá caminho, para 
que não se invente futuro onde não 
há futuro.

Veja, em certos momentos da his-
tória, algumas pessoas inventaram 
um futuro. Juscelino Kubitschek 
foi um. Ele imaginou um Brasil que 
ainda não existia. Na situação em 
que estamos, precisamos de alguém 
capaz de reinventar o Brasil. Abrir 
uma expectativa nova – a partir da 
realidade, obviamente. Mas tem 
que criar. A política não é feita só 
a partir da constatação do que já 
existe. Você parte do que já existe, 
mas imagina o que vai ser. Estamos, 
neste momento, precisando de al-
guém que expresse, fale, e que leve 
as pessoas a acreditarem em uma 
expectativa nova. 

Quando o senhor foi nomeado mi-

nistro da Fazenda (maio de 1993), 

declarou que os três problemas 

que o Brasil tinha à época eram in-

flação, inflação e inflação. Hoje, em 

qual lugar o senhor colocaria o ris-

co inflacionário?

Estava lendo que a inflação co-
meça a subir, e isso é inquietante. 
Mas claro que não é comparável 
à situação que tínhamos naquele 
momento, com uma inflação de 
1,5% ao dia. Mas não quer dizer 
que não seja importante prestar 

atenção, porque as coisas são rela-
tivas. O mundo hoje é mais difícil 
também. Esses sinais que vemos 
são preocupantes. E tem a ver com 
as expectativas, de que o governo 
não é capaz de lidar com certas 
questões cruciais. Quando começa 
assim, pega-se um símbolo como a 
inflação e passa-se a magnificá-la 
como um tremendo problema, pois 
realmente pode vir a ser. Não passa 
reforma, há brigas. A intriga subs-
titui o jogo do poder. Parece que 
isso, ainda bem, foi cortado. Mas 

se tece com muita habilidade os fios 
para se criar uma história que acaba 
sendo verdadeira, porque as pessoas 
acabam caindo nessa rede.

Como o senhor avalia as reformas 

tributárias que estão tramitando 

no Congresso? Há um grupo de 

economistas críticos a ela, que de-

fendem, entre outros pontos, que é 

uma reforma ultrapassada frente 

aos desafios da economia digital.

Não sou especialista no tema, mas 
tendo a concordar de que hoje é 
preciso uma taxação que inclua 
as tecnologias modernas. Mas isso 
não pode servir de desculpa para 
não se fazer algo. Tem que fazer, 
e tem que ser inclusivo. É preciso 
encontrar uma forma justa de ta-
xação. Lembro-me de quando foi 
feita a CPMF, que era um imposto 
cômodo para o governo, pois au-
mentava a arrecadação, mas tinha 
incidências negativas. Na hora H, 
o governo quer dinheiro e vai ti-
rar de onde tiver. Mas a sociedade 
precisa participar dessa discussão 
– ainda que a decisão final seja 
no Congresso. Imposto tem esse 
nome porque não é livre. Mas se 
não tiver imposição, vai ter con-
centração maior ainda de renda. 
Sou favorável de se buscar um 
modelo que garanta uma renda 
mínima para os que necessitam e 
um imposto que não recaia muito 
na produção, porque aí realmente 
será matar a galinha dos ovos de 
ouro. Para reduzir a desigualda-
de, não tem o utro jeito. Imposto 
é para isso também, não só para 
garantir receita ao governo. 

O que o senhor considera impor-

tante que o governo realize ain-

da este ano para que comecemos 

2021 sem um grau de incerteza 

tão alto?

Reformas são importantes, a admi-
nistrativa e a tributária. Portanto, é 
preciso dar algum sinal de avanço 
nessas áreas. Sabemos que são re-
formas difíceis. No caso da admi-
nistrativa, os que estão enquistados 

De que sinais o mercado 

precisa? De austeridade 

fiscal, mesmo que a 

princípio seja retórica. 

Senão o mercado fica 

contra, ganha força, move 

montanhas
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no poder têm ligação muito sólida 
com os que estão enquistados nas 
estruturas administrativas. E da 
tributária, todos falam, mas quem 
vai mexer? Quando eu era senador, 
regulamentei todas as diretrizes da 
Constituição a respeito da reforma 
de tributos. Inclusive tem lá um tri-
buto sobre grandes fortunas. Fiz isso 
junto com Roberto Campos. Para 
quê? Não adiantou nada. No Sena-
do passou, mas na Câmara nunca 
passou. Agora teremos um teste 
grande, sobre que tipo de reforma 
tributária será essa. Um remendo 
em que quem acaba pagando a con-
ta mais elevada é a população, ou 
será uma reforma que mexerá um 
pouquinho nos interesses de quem 
já tem muito? Gostaria que se con-
seguisse avançar um pouco num 
sentido mais progressista, digamos. 
Já seria um alívio grande. 

No campo internacional, o gover-

no brasileiro optou por um alinha-

mento com o governo Trump e, 

dependendo de quem for o novo 

presidente (a entrevista foi feita 

antes das eleições americanas), a 

tendência é de que fiquemos ainda 

mais isolados internacionalmen-

te. Como avalia o cenário externo 

para o Brasil? 

Neste momento eu me lembro de 
Getúlio Vargas. Na Primeira Guer-
ra Mundial, ele deu toda a im-
pressão de que apoiaria o Eixo, 
e acabou do lado dos Aliados. Se 
hoje houvesse um clima de guerra, 
provavelmente nos alinharíamos 
com os Estados Unidos. Mas não 
temos tal indício. E não há por que 
se precipitar em um alinhamento. 
Acho um erro fazer o que estamos 

fazendo. No caso das eleições ame-
ricanas, elas não alteram completa-
mente a função dos Estados Unidos 
no mundo. Qualquer que seja o 
presidente americano, o presidente 
do Brasil vai se relacionar com ele. 
A questão é não se precipitar em 
termos dos interesses americanos. 
E vice-versa. Haverá uma diferença 
entre Biden e Trump? Não conheço 
Biden. A ação do Trump é descon-
siderar a América Latina. Tomara 
que o Biden não seja assim. E, não 
sendo assim, o Brasil tem peso e 

terá maior possibilidade de atuar. 
Mas isso depende de termos uma 
política nossa. Veja a questão do 
meio ambiente. O governo atual 
parece ser cego nessa matéria. Volta 
atrás toda hora, quando diz coisas 
que são impróprias, e está criando 
uma situação percebida como de 
um pária no mundo. Está errado, 
para o nosso interesse. Não é para 
a preservação do bom-mocismo 

A indiferença na classe 

dominante no Brasil 

é maior do que seu 

realismo. Será que, 

quando terminar o medo 

da pandemia, essa gente 

vai ser mais altiva?

da humanidade, mas para o nosso 
interesse. Temos que ter uma ati-
tude mais responsável para conos-
co, para o futuro do nosso povo, e 
sendo assim teremos que preservar 
muito mais. 

E não se trata só do tema am-
biental. Fizemos um grande avanço 
em saúde pública, e na pandemia 
estamos vendo os efeitos positivos 
disso. Eu era senador pelo estado 
de São Paulo na Assembleia Cons-
tituinte quando isso foi criado pelos 
médicos sanitaristas de esquerda do 
Rio de Janeiro. E você garantiu uma 
assistência à população que é im-
portante. Quando preciso, eu uso o 
sistema do SUS, o Hospital do Rim. 
Não porque eu tenha algo no rim, 
em geral não tenho nada em nada. 
Vocês podem pensar: “Ah, mas o 
senhor foi presidente, vão lhe tratar 
bem”. Eu espero, mas não é isso. Eu 
uso a mesma cama, o mesmo len-
çol, a mesma enfermagem. E grande 
parte é do SUS. Não podemos re-
gredir nessa matéria. Na matéria de 
entender que o bem-estar da popu-
lação, incluindo aí o ambiental, faz 
parte do mundo contemporâneo. 
Se não der esse salto e propiciar à 
população esse bem-estar, fica pária 
no mundo. 

Considera que o crescimento da 

economia e da influência chinesas 

poderá afetar o sistema multilate-

ral vigente?

Não creio. O mundo futuro nesse 
aspecto será a ampliação do pre-
sente do ponto de vista tecnológico. 
Hoje estamos no mundo para viver, 
na defesa do meu amigo (o sociólo-
go espanhol) Manuel Castells, uma 
sociedade em rede. Vi o nascimen-
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to disso quando era professor em 
Stanford, nos anos 70. Levava meus 
filhos para visitar um parque de in-
teligência artificial com computado-
res com autonomia para responder 
“não me amole”, mãos mecânicas 
que selecionavam produtos. O mun-
do futuro será nessa direção. 

No fundo a briga tecnológica é a 
mesma, essencialmente entre Esta-
dos Unidos e China. E nossa preo-
cupação tem de ser como ficaremos 
dependentes de ambos em algum 
momento. É mais conveniente jogar 
com os dois? Eu acho que sim. O 
Brasil tem que ter uma visão obje-
tiva. Que lado nos dará mais folga 
para crescer? Essa é a questão. Se 
vai haver guerra entre eles, proble-
ma é deles, dependendo de como 
seja essa guerra. Temos que ver 
qual proveito podemos tirar. Tal 
como Getúlio fez. Temos que ver 
o que é de maior proveito para as 
indústrias instaladas aqui, para os 
meios de comunicação que temos, 
para o Estado brasileiro, quem nos 
vai dar mais vantagem.

Em webinar recente, o senhor ilus-

trou a importância da liderança do 

Executivo dizendo que quando o 

Congresso percebe que quem está 

em cima do cavalo não é cavaleiro, a 

tendência é de buscar derrubá-lo. O 

senhor considera que Rodrigo Maia 

tem sido exceção a essa regra? Caso 

a presidência da Câmara seja ganha 

em fevereiro de 2021 por um parla-

mentar mais alinhado ao governo, 

poderia suscitar risco de uma au-

sência de contrapesos?

Acho que nesse caso específico, sim. 
Porque quem dirige a Câmara e o 
Senado – conheço mais o presidente 

da Câmara – são pessoas que coin-
cidem com a agenda de bem-estar 
do povo do Brasil. Sabem que serão 
necessárias reformas. 

A questão, entretanto, é que o 
sistema brasileiro funciona com o 
Executivo ditando as regras. Por 
sorte, no caso atual a Câmara to-
mou a rédea e foi capaz de avan-
çar, e o Senado acompanhou isso, 
o que é importante. Em certos mo-
mentos, até o Supremo teve papel 
importante, sinalizou caminhos. 
Digo até, porque não cabe a ele to-

mar decisões. É o Executivo quem 
deve liderar a agenda, pois esta 
pertence a ele. 

Citei aqui Juscelino, que criou 
uma visão de futuro. Quando eu 
era ministro, ajudei a fazer o Plano 
Real, que melhorou a vida do povo 
e deu um caminho para as empre-
sas e para as pessoas. Comparando, 
não creio que o Congresso possa 
suprir essa função. É o Executivo 

quem tem que assumir sua respon-
sabilidade de construir um futu-
ro para o Brasil. Estamos muito 
orientados, olhando para quem dá 
o rumo. E quando quem dá o rumo 
fica confuso, o país fica perdido. 
Se a Câmara consegue tomar uma 
decisão boa, os jornais aplaudem. 
Mas é um esparadrapo, não supre o 
Executivo. Tomara que, nas próxi-
mas eleições presidenciais, surjam 
líderes que expressem o sentimento 
já incrustado na realidade. E preci-
samos que essa camada de líderes 
novos, não apenas os industriais, 
mas os do setor agropecuário, do 
sistema financeiro, entendam a 
 responsabilidade social que impli-
ca ter liderança nessa área, e tam-
bém tenham pensamento político, 
não no sentido partidário. Todos 
temos que ter.

Com mais dois anos de governo, 

será possível ao país suportar, 

manter a estabilidade caso per-

maneça uma confusão no rumo 

das políticas?

Suportar, suporta. Já passamos 
por tanta coisa. Mas perde tempo, 
fica marcando passo. Sempre disse 
e continuo dizendo: é preciso ter 
rumo. Sem capacidade executiva 
para isso, é complexo. Não estou 
dizendo que é fácil. Em cada região 
do Brasil se pensa uma coisa. Mas 
é preciso ter o sentimento do país 
nisso. Tem que ter noção de que 
se governa um país diferente em 
sua visão das coisas, que é preciso 
achar a mediana possível. Não será 
tratando de interesses pequenos que 
se conseguirá isso. Aí não funciona. 
E tem certas funções que são indele-
gáveis, por bem ou por mal.   

Reformas são importantes, 

a administrativa e a 

tributária. Portanto, é 

preciso dar algum sinal 

de avanço nessas áreas. 

Sabemos que são  

reformas difíceis
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mo, quando decidiu que não have-
ria regra de barreira. 

Voltando ao governo, o impor-
tante é que o presidente aprendeu, 
acabou se combinando com o tal 
Centrão, sobre o qual há grande pre-
conceito. O Centrão foi quem talvez 
tenha impedido os maiores erros na 
Constituinte, sobre os quais acaba-
remos conversando. Foi quem apro-
vou a emenda do teto de gastos. Foi 
quem aprovou a reforma trabalhis-
ta. Foi quem aprovou a Previdência. 
Mas esse arranjo demorou a acon-
tecer. Em 2019 tivemos crescimento 
medíocre e discussão permanente. 
Acho que se tinha um bom progra-
ma econômico. Talvez um pouco 
exagerado, com promessas fantásti-
cas de que se ia privatizar o mundo, 
acabar com a dívida interna. Tudo 
isso foi sendo consumido no próprio 
processo. E hoje praticamente nada 
do que foi proposto está sendo exe-
cutado. Costumo comparar essa si-
tuação com o programa da Dilma. 

Qual sua avaliação sobre o gover-

no Bolsonaro, e as expectativas 

para 2021?

O governo Bolsonaro foi eleito 
atendendo a um desejo da socieda-
de brasileira. Teve 57 milhões de 
votos, mas não cuidou de se organi-
zar politicamente. Foi eleito e negou 
a política. E, na minha opinião, co-
meçou com a pior Casa Civil da his-
tória do Brasil. O presidente tentou 
um governo só do Executivo, como 
se o Legislativo não existisse. Levou 
ao menos 16 meses até compreen-
der que, sem prioridades coinciden-
tes no Executivo e no Legislativo, a 
administração é impossível. Tudo 
isso combinado com um problema 
muito sério, que é nosso presiden-
cialismo de coalizão. Esse sistema é 
perfeitamente aceitável se você tiver 
seis ou sete partidos, mas se torna 
inadministrável com 30 legendas. 
Aqui coloco minha primeira críti-
ca: por que temos 30 partidos? Por 
uma intervenção indevida do Supre-

Tinha PAC 1, 2, mas terminou com 
14 mil obras paradas. O ministro da 
Fazenda, Paulo Guedes, é certamente 
um homem competente, mas produz 
muitas ideias por unidade de tempo. 
De tal forma que é difícil manter o 
caminho correto. Mas acho que, do 
ponto de vista político, as coisas me-
lhoraram um pouco. 

Desde meados do ano, quando a 

economia começou a dar sinais de 

recuperação, alimentou-se a ex-

pectativa sobre qual o plano do 

governo para guiar o país na tra-

vessia depois do choque inicial da 

Covid-19. Falou-se em Renda Brasil, 

depois Renda Cidadã, desoneração 

de folha como parte de uma refor-

ma tributária, mas nada avançou. 

Considera possível a convergência 

a algum plano ainda este ano?

O que me parece importante compre-
ender é que o Executivo hoje coincide 
seus programas e prioridades com o 

“A missão de um governo 
é escolher, e o governo se 

recusa a fazê-lo”

Delfim Netto
Ex-ministro do Planejamento, da Fazenda e da Agricultura
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Legislativo. E temos que considerar 
que o Executivo tem uma enorme difi-
culdade de administrar prioridades. O 
presidente Bolsonaro administra, tal-
vez, 6% do PIB. Como deputado cons-
tituinte em 1986, ainda administro 
mais que ele (devido ao engessamento 
de gastos definido na Constituição). 
A Constituição de 1988 foi feita num 
instante de libertação. Naquele mo-
mento, o maior desejo era incapacitar 
o Estado de intervir nas liberdades 
individuais. É por isso que, do ponto 
de vista de princípios e direitos, é uma 
Carta de altíssima qualidade, não de-
vendo a nenhuma. Mas aquele grupo 
que tinha sido muito amolado pelo 
regime autoritário e queria se libertar 
acabou virando escravo do Estado. 
Definiu valores para a educação, para 
a saúde, por exemplo, ignorando que 
essas duas despesas são condicionadas 
ao processo demográfico. Ou seja, 
você tentou administrar o país como 
se as prioridades fossem permanentes. 
Como se elas não sofressem a influên-
cia nem do tempo, nem da estrutura 
demográfica. Com isso, criou-se um 
mecanismo demoníaco, em que as 
despesas crescem de forma endógena, 
por conta própria. E chegamos a este 
ponto, em que praticamente o Estado 
não tem condição de investir. 

Por que isso é grave? De 1945 a 
1980 mais ou menos, quando o Bra-
sil registrou uma alta taxa de cresci-
mento, de 6,5% a 7%, a carga tribu-
tária era de 24%. O Estado retirava 
24% de tudo que se produzia, mas 
investia 5% em infraestrutura. Hoje 
a carga é em torno de 34%, e não se 
investe 2%. Ou seja, o Estado consu-
mia – o que inclui prestação de servi-
ço – em torno de 19% do PIB; hoje 
consome 32% do PIB. E investindo 
2% do PIB, não se consegue sequer 

cobrir a depreciação da infraestrutu-
ra. Quer dizer: estamos consumindo 
a estrutura que construímos, e assim 
não conseguiremos produzir um de-
senvolvimento mais acelerado. 

Só conseguiremos voltar a crescer 

com reformas constitucionais que eli-

minem o engessamento dos gastos?

Acho que é preciso fazer mais que isso. 
Precisamos fazer, como já disse uma 
vez a vocês (https://bit.ly/3edtMgh), 
uma verdadeira curetagem na Cons-

tituição. Retirar dela tudo aquilo que 
impede o governo do momento, com 
o conhecimento do momento, de fixar 
as suas prioridades e ajustar o orça-
mento a essas prioridades. Tentamos 
resolver isso desde o governo Fernan-
do Henrique Cardoso, por meio da 
tributação. Aumentamos a carga tri-
butária em 10 pontos percentuais nos 
últimos 35 anos. O que aconteceu? O 
crescimento reduziu. Hoje crescemos 

muito menos do que crescíamos. É 
uma questão aritmética. Se dermos 
R$ 1 para o governo e R$ 1 para o in-
vestidor privado, ninguém tem dúvida 
de que a taxa de retorno do setor pri-
vado é maior que a do setor público. 
No nosso caso, o setor público cresceu 
muito mais que o privado. Como ele 
tem produtividade mais baixa, não 
produz crescimento. Não é preciso ser 
economista quântico para descobrir 
uma coisa como essa. 

O senhor mencionou que o presiden-

cialismo de coalizão é inviável com a 

quantidade de partidos que temos 

hoje. Considera que as mudanças 

nas regras eleitorais contribuirão 

para uma correção desse problema?

Acredito que a nova legislação levará 
a uma enorme melhoria. Daqui umas 
duas eleições, poderá nos deixar 
com seis ou sete partidos, quando o 
presidencialismo de coalizão – que é 
um bom sistema – se tornará exequí-
vel. Do ponto de vista da organiza-
ção política, acho que o quadro está 
dado. Mas aprendi a não levar com 
muita radicalidade essa questão de 
colocar prazos. Minha experiência é 
de que, quando você fixa uma data, 
ela fica potencialmente pronta para 
ser mudada. De qualquer forma, se 
conseguirmos persistir na nova lei 
eleitoral nas próximas duas eleições, 
acho que corrigiremos o principal 
problema do nosso presidencialis-
mo, que é a desconexão entre o Le-
gislativo e o Executivo. 

Também considero que seria inte-
ressante ter uma eleição presidencial 
separada, dando um mês ou dois 
para o presidente eleito convencer a 
sociedade a votar nos candidatos ao 
Legislativo que apoiam o seu progra-

O presidente  

Bolsonaro administra, 

talvez, 6% do PIB.  

Como deputado 

constituinte em 1986, 

ainda administro  

mais que ele
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ma. Dessa forma, também se incen-
tivaria uma coerência muito maior 
entre esses dois poderes. E, conse-
quentemente, muito mais força para 
executar o programa que foi aprova-
do na eleição. O presidente da Fran-
ça, Emmanuel Macron, mostrou que 
isso é perfeitamente possível, e deve-
ríamos aprender essa lição. 

Se conseguirmos melhorar a estru-
tura política nos próximos anos, ain-
da nos faltará outro fator decisivo, 
que é a segurança jurídica. A insegu-
rança jurídica básica no Brasil vem 
do Supremo. Cada jurista sacraliza-
do como ministro do Supremo ganha 
um poder gigantesco. Mas falta en-
tender que um ministro, tal qual uma 
andorinha, sozinho não faz verão. O 
Supremo só é Supremo se decidir no 
pleno. Não pode ser com decisões 
pessoais, intervenções desproposita-
das, ou deixando maturar um pro-
blema por quatro, cinco, seis anos. 
Mas isso também acho que está mu-
dando. O próprio STF tem entendido 
que esse abuso de poder é ineficiente, 
e muito prejudicial para o crescimen-
to. Cada dia me convenço mais que 
os ministros do Supremo estão mais 
conscientes de que, primeiro, não de-
vem falar demais; e, segundo, devem 
só decidir no pleno.Senão, como um 
sujeito vai colocar aqui um inves-
timento de 30 anos? Ele precisa ter 
certeza de que a lei não mudará nes-
se período. Caso contrário, terá que 
parar no Supremo. Até vai corrigir a 
questão, mas imagine o desperdício 
de recursos, o atraso no crescimento 
que isso provoca.

A indecisão sobre uma reforma tri-

butária também é um fator que pro-

voca insegurança jurídica. Quem 

vai colocar dinheiro no país se não 

sabe qual será o regime tributário? 

De fato, é o mesmo problema. Há 
quanto tempo estamos prometen-
do essa reforma? Hoje considero 
que não temos um projeto coeren-
te de reforma tributária. O projeto 
do Bernard Appy (PEC 45) é bom, 
mas tem problemas. O projeto do 
deputado Luiz Carlos Hauly (PEC 
110) tem outras virtudes, e tem pro-
blemas. Não estamos fazendo o que 
sempre se fez. O que precede uma re-
forma tributária? Nomear um grupo 

de juristas e economistas, para pro-
duzirem uma estrutura coerente, que 
tribute as transações, a renda e o pa-
trimônio. Estamos começando com 
um projeto de tributação sobre con-
sumo. Ou seja, estamos construindo 
o telhado sem saber qual vai ser o 
andaime para suportar esse telhado. 
Acho que quem não ler as análises 
do economista José Roberto Afonso 
(colunista da revista) sobre as PECs 

dessa reforma deve receber cartão 
vermelho. Como se fez reforma 
tributária no passado? Pegue a de 
1947, com Rubens Gomes de Souza, 
Alcides Jorge Costa, famosos e com-
petentíssimos juristas e tributaristas. 
Sempre brinco que tem que colocar 
economista no meio, mas economis-
ta não pode redigir. O economista 
não sabe onde põe a vírgula, e aí é 
que mora o problema. Reforma tri-
butária feita por economista enri-
quece advogado. 

O senhor mencionou o crescimento 

endógeno dos gastos. A finalidade 

da emenda constitucional do teto 

é pressionar por reformas que mi-

tiguem esse aumento, mas teremos 

dificuldade em cumpri-la em 2021, 

e há quem defenda sua flexibiliza-

ção. O senhor concorda? 

Essa questão vem de um problema só: 
as pessoas não compreendem que eu 
tenho que escolher entre A ou B, e que 
a resposta só pode ser A ou B, e não 
ambos. Nós nos recusamos a escolher, 
não temos disposição a fazê-lo. 

Veja, 2020 foi algo excepcional. 
Não vínhamos bem, mas estávamos 
melhorando. Quando caiu a pande-
mia em fevereiro, foi um desastre. 
Tivemos, simultaneamente, uma 
enorme queda da oferta global, por-
que as pessoas ficaram em casa com 
medo da pandemia, e uma enorme 
queda da demanda global, porque 
as pessoas que tinham seus recursos 
começaram a economizar para não 
correr os riscos do que não conhe-
ciam. Esse efeito produziu uma ca-
valar depressão, redução do nível de 
PIB, e forças deflacionárias muito 
poderosas. Foi o que vimos. Aqui, o 
governo teve a disposição de dizer o 

O que o Brasil gasta  

em funcionalismo –  

nos três níveis da 

Federação – é uma 

barbaridade: 13,5% do 

PIB. É negócio de  

país rico
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seguinte: “Enquanto durar a pande-
mia, não teremos restrição. Depois 
que acabar a pandemia, teremos que 
acertar a vida”. Estamos fechando o 
ano com uma estimativa de retração 
do PIB na casa dos 5%, então não 
tenho dúvida de que foi um sucesso. 
A política fiscal e a monetária exer-
cidas nesse período realmente permi-
tiu uma redução da redução no PIB. 
Mas também vamos terminar 2020 
com a relação dívida/PIB batendo 
nos 100%. A partir do momento em 
que se chega nesse nível, se a taxa de 
juros real da economia não for in-
ferior à taxa de crescimento, a pers-
pectiva da dívida trabalha contra o 
próprio Estado. É o que está acon-
tecendo. Essa redução no prazo de 
financiamento da dívida está empi-
nando a curva de juros, o que torna 
essa operação mais difícil. 

No Brasil, existe atualmente uma 
discussão muito interessante, de que 
se pode fazer uma mágica. Esquece 
que tem dívida e emite o necessário 
para fazer projetos, sem levar em 
conta se temos ou não bons proje-
tos. Hoje há tantas e tais restrições 
institucionais, que a execução de um 
bom projeto não se faz em menos de 
dois ou três anos. Se quiser acelerar, 
será gastar dinheiro em maus proje-
tos. Veja o exemplo dessa quantidade 
enorme de obras inacabadas que te-
mos. Então, a ideia de que eu posso 
me livrar do teto porque ele me impõe 
uma restrição, de que posso fazer um 
keynesianismo de pé quebrado, é o 
mais grave equívoco que estaríamos 
cometendo – nós não, uma parte dos 
economistas. Crescimento depende da 
qualidade do investimento, não só de 
volume. E hoje não tenho dúvida: há 
bem muito pouco projeto maduro em 
que se poderia fazer coisa como essa. 

Por isso continuo apoiando teto. 
Ele ainda é muito saudável, porque 
obriga o governo a escolher. É disso 
que se trata. 

Será possível convencer o presiden-

te Bolsonaro a conter os gastos? 

O governo Bolsonaro é controlado 
por preconceitos religiosos, iden-
titários. É um governo submetido 
ao que há de pior no mundo, que 
se chama Trump. O papel do Mi-
nistério de Relações Exteriores sob 

o comando de Bolsonaro vai para 
a história da diplomacia brasileira 
como um dos momentos mais ne-
gros da nossa diplomacia. Bolsonaro 
tentará se reeleger. A Dilma também 
tentou, e se reelegeu – aliás, com o 
mesmo problema que temos hoje. 
Com o slogan “gasto é vida”, que 
terminou em “gasto é morte”. Acho 
que ele até pode tentar isso, até pode 
se reeleger eventualmente. O esta-

belecimento do auxílio emergencial 
fez emergir 40 milhões de brasileiros 
aos olhos do governo, que hoje estão 
empoderados. Seja qual for a política 
fiscal, o governo terá que acomodar 
de certa forma essas pessoas dentro 
do orçamento. 

Mas é possível fazê-lo?

O governo sabe que não cabe no 
orçamento tudo aquilo que ele pre-
tende. Por isso que os projetos para 
atender os mais vulneráveis assumem 
nomes diferentes a todo instante. 
Precisamos da reforma administrati-
va. O que o Brasil gasta em funcio-
nalismo – nos três níveis da Federa-
ção – é uma barbaridade: 13,5% do 
PIB. É negócio de país rico. Precisa-
mos de uma reforma em que esses 
direitos mal adquiridos encontrem 
um gatilho para moderá-los. Nos úl-
timos dez anos, os salários reais do 
Judiciário cresceram 4% ao ano, en-
quanto o PIB cresceu 1%. Não tem 
como aceitar essas despesas. A cure-
tagem na Constituição é exatamente 
isso: caçar direitos mal adquiridos. 
Imagina que negócio ridículo o Po-
der Executivo ter só 6% das receitas 
para gastos que ele determina. Essa 
sociedade é impraticável. Não há 
truque que resolva isso. Precisamos 
enfrentar esse problema.

E, quem sabe, compartilhar nossa 

história com os chilenos, que come-

çarão a elaborar uma nova Consti-

tuição agora...

Eles vão experimentar uma coisa 
muito boa. Estou feliz por isso. Eles 
irão discutir uma Constituição mais 
liberal, da natureza da nossa. Mas, 
se não prestarem atenção, terão o 

A manutenção do teto  

é uma tarefa difícil,  

como é difícil toda  

tarefa de governo. Mas a 

missão de um governo é 

escolher, e ele se recusa  

a fazê-lo
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nosso fim. Quando fizemos a Cons-
tituição, cada um dos constituintes 
pareceu receber de Deus uma men-
sagem: você é onisciente e onipo-
tente. Portanto, o destino está nas 
suas mãos. Os chilenos também se 
sentirão assim, se não entenderem 
de fato que existe um negócio gra-
ve chamado contabilidade nacional. 
Ou seja, os recursos sempre são 
finitos para necessidades que são 
infinitas. É o problema da escolha. 
Todos os males vêm de você tentar 
violar as identidades da contabili-
dade nacional. Não tem solução. Se 
violar, ou tem inflação, ou tem com-
plicação externa. 

Como avalia a escolha do governo 

brasileiro de alinhamento com os Es-

tados Unidos e o risco de aumentar 

nosso isolamento no mundo, depen-

dendo do resultado das eleições? 

Vejo de forma triste. Na verdade, 
nossa submissão aos Estados Unidos 
nesses últimos anos é abjeta. Eles 
nunca fizeram nada pelo Brasil. Fi-
zeram muitos planos, mas nunca fi-
nanciaram. Nunca tivemos deles ne-
nhuma indicação de que gostariam 
de ter um vizinho forte. Por que não 
deram ao Brasil o que deram para 
a China, para a Coreia do Sul, ou 
por que não abriram seu mercado 
com generosidade? Os Estados Uni-
dos ajudaram a construir a China e 
agora estão sendo comidos por ela. 
A China é emanação da política 
externa americana, baseada numa 
grande ilusão: de que, no momento 
em que o país enriquecesse, viraria 
democrático. A China é um país so-
cialista de base, é confucionista. Não 
existe um chinês, existem os chine-
ses. Lá existem forças investidoras, 

inovadoras, mas todas ligadas a um 
objetivo, que é o nacional. O chinês 
fora da China continua chinês. Ago-
ra, veja o exemplo da ameaça de Joe 
Biden: conversar com os países, doar 
US$ 20 bilhões ao Brasil, e controlar 
a Amazônia. Está no discurso dele, 
não é invenção do Delfim Netto. É 
uma cegueira muito forte. 

Considera que o crescimento da 

economia e da influência chinesa 

poderá conturbar o cenário inter-

nacional? Que influência terá para 

o Brasil?

Acho que a China é um poder mais 
soft que os Estados Unidos. Mas, de 
qualquer forma, é um poder. Não 
há o que discutir: a China é a potên-
cia emergente, e os Estados Unidos 
são a potência em decadência, pro-
duto do Trump. É uma grande ilu-
são pensar que eles sejam uma na-
ção realmente culta. Qualquer um 

de nós sabe que há 20 anos eles não 
sabiam qual era a capital do Brasil. 
E que, no meio-oeste americano, 
68% da população acredita no cria-
cionismo. Fazemos uma ideia falsa 
dos Estados Unidos. A China, por 
sua vez, reconstruindo ideias anti-
gas, como a Rota da Seda, somado 
à forma de inserção em países como 
o Brasil, acabaram controlando um 
sistema energético. E não se sentiu 
nenhuma pressão. Eles estão aqui 
investindo diretamente, e ajudando 
no desenvolvimento. 

Estamos em um novo momento. E 
não há o que fazer: é aproveitar para 
recuperar o crescimento. Não esta-
mos condenados a deixar de crescer. 
O exemplo da expansão do agro-
negócio no Brasil é a prova de duas 
coisas. A primeira, de que o Estado, 
quando sabe o que quer, pode aju-
dar a fazer. Se me permitirem, gosta-
ria de lembrar o dr. Eugenio Gudin 
(coordenador dos primeiros estudos 
das contas nacionais no FGV IBRE, 
fundador da Conjuntura Econômi-
ca). Um dia, estávamos terminando 
um almoço na Associação Comer-
cial, e ele me disse: “Delfim, nosso 
problema é que temos que criar a 
agricultura tropical. Não tem de 
quem copiar. Na indústria, qualquer 
um faz cópias. Pega-se um grupo 
de engenheiros para desmontar um 
Chevrolet, e no quinquagésimo car-
ro eles estão fabricando um com a 
mesma qualidade do importado. Na 
agricultura, não tem isso”. E essa 
foi, no fundo, a origem da Embra-
pa. Investiu-se, mandando para fora 
milhares de técnicos agrônomos, 
biólogos, para constituir um núcleo 
capaz de se autorreproduzir e rea-
lizar a revolução que esperávamos. 
E que veio. Hoje, se olharmos bem, 

Precisamos fazer uma 

verdadeira curetagem  

na Constituição.  

Retirar dela tudo aquilo 

que impede o governo  

de ficar engessado  

como está
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veremos que o crescimento de toda 
a agricultura brasileira é de produti-
vidade. O crescimento extensivo, ou 
de ocupação de terra, é pequeno. E 
de trabalhadores, decrescente.

Mas isso aconteceu também por-
que você tinha mecanismos para 
criar infraestrutura, construir estra-
das, portos, geração de energia. O 
Brasil era pensado dez anos na fren-
te. É disso que se trata. Havia um 
condutor de bons projetos, que era 
a Empresa Brasileira de Planejamen-
to de Transportes (Geipot), e havia 
outra coisa importante, que era um 
imposto único sobre combustível e 
lubrificante, que financiava exclu-
sivamente esse investimento. O mi-
nistro da Fazenda não podia pôr a 
mão em um centavo desse imposto. 
Com isso, um projeto de seis anos 
de execução ia bem. Começava no 
segundo ano do governo e, uma vez 
começado, era financiado até ter-
minar. Mudanças de governo não 
alteravam nada. Hoje não é assim. 
Muda governo, altera tudo. 

Considera viável um aumento de im-

postos para uma aplicação específi-

ca, como a que mencionou agora?

Aumento de impostos é a pior so-
lução. Como já mencionei, é uma 
questão de aritmética: se coloco mais 
recursos na mão do menos eficiente, 
a média ponderada do crescimento 
– que é a média ponderada da pro-
dutividade do governo e da produ-
tividade do setor privado – vai cair. 
Ou seja, se eu transferir recursos do 
setor mais produtivo para o menos 
produtivo não vamos crescer, vamos 
diminuir. E se aumentarmos impos-
tos sem cortar despesas, aí sim será 
uma desgraça. 

O pesquisador associado do FGV 

IBRE Samuel Pessôa, que também 

defende a manutenção do teto de 

gastos como está confia em uma 

boa recuperação da economia em 

2021, o que mitigaria uma frustra-

ção forte de receita, facilitando o 

caminho de ajuste nos gastos. O se-

nhor também compartilha do mes-

mo otimismo? 

A manutenção do teto é uma tarefa 
difícil, como é difícil toda tarefa de 
governo. Mas a missão de um gover-
no é escolher, e o governo se recusa 

a fazê-lo. Respeito muito o Samuel, 
sua alta qualificação, e sua alta pro-
pensão para a pesquisa empírica. E 
acho que ele está certo. Não temos 
nenhuma saída fora isso. Principal-
mente com esse aumento da dívida 
pública. Se não tivermos a coragem 
de controlar a dívida, nada vai dar 
certo. Mas para isso elegemos o go-
verno, e ele não é eleito para gastar, 
mas para escolher. 

A coisa que devemos fazer é con-
versar com os presidentes do Con-
gresso, Rodrigo Maia e David Al-
columbre, e aprovar a emenda da 
reforma administrativa, com teto, 
gatilhos. E tocar em frente, para não 
perder a única vantagem que temos 
hoje, que é a taxa real de juros de 
curto prazo em 1%. Porque aí, se eu 
crescer acima disso, a relação dívida/
PIB começa a declinar. Aumenta a 
credibilidade do governo, e as coisas 
caminham para uma direção mais 
adequada. Estamos entrando em um 
ano difícil. E acho que estamos abu-
sando no encurtamento do prazo da 
dívida. Esse negócio costuma termi-
nar muito mal. 

Em fevereiro de 2021, tanto Rodri-

go Maia quanto David Alcolumbre 

deverão deixar a presidência da Câ-

mara e do Senado, e não sabemos 

quem ocupará seu lugar. O senhor 

considera essa mudança arriscada?

Acho que será eleito alguém com 
pensamento parecido. O Rodrigo 
Maia tem a convicção que nós temos. 
Ele acredita no que está fazendo. E o 
próximo presidente vai adquirir esse 
mesmo comportamento, porque nin-
guém vai querer destruir esse país de 
novo. Não podemos imaginar que 
gastar é vida. Acho que isso está de-
cidido. E o Rodrigo está propondo 
estender o período legislativo para 
janeiro e aprovar a reforma admi-
nistrativa fazendo um controle de 
salários e todas as despesas e, im-
portante, para os três poderes. No 
Executivo, limitar o teto é do nosso 
tempo. Ninguém podia ganhar mais 
que o presidente, e ponto final. Já no 
Legislativo é um samba. E, no Judi-
ciário, um tango apaixonado.    

Estamos começando 

(a reforma) com um 

projeto de tributação 

sobre consumo. Estamos 

construindo o telhado  

sem saber qual andaime  

irá sustentá-lo
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Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Este mês a Conjuntura Econômica 

completa 73 anos. Tudo começou 

quando Eugenio Gudin, chefe do 

Núcleo de Economia da Fundação 

Getulio Vargas, embrião do atual 

Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE), da Fundação Getulio Var-

gas, decidiu organizar o Centro de 

Análise da Conjuntura Econômi-

ca, sob o comando do refugiado de 

guerra polonês Richard Lewinsohn, 

médico e doutor em Ciência Políti-

ca na Alemanha. Nascia, assim, o 

Boletim Mensal de Conjuntura Eco-

nômica que, com o passar dos anos, 

se transformou na atual revista. Por 

sua redação passaram nomes como 

os de Celso Furtado, Julian Chacel, 

Alexandre Kafka, Paulo Rabelo de 

Castro, entre outros.

Ao completar 60 anos, o presi-

dente da Fundação Getulio Vargas, 

Carlos Ivan Simonsen Leal, em arti-

go, ressaltava que “a revista foi cria-

da num período em que o noticiário 

econômico tinha muito pouco es-

paço na mídia nacional, a qual era, 

ainda, incipiente. De fato, em 1947, 

3 anos após a criação da Fundação 

Getulio Vargas, o país se encontrava 

extremamente atrasado em termos 

de estatísticas econômicas organiza-

das, divulgação de ideias e de fatos 

e acontecimentos econômicos. Por 

questões outras que não cabe aqui 

discutir, apesar de já existir uma im-

prensa, surgida no início do século 

XIX, essa não se importava tanto 

com as questões relativas a análises 

econômicas, fixando-se apenas na 

informação crua dos dados. Portan-

to, havia em 47 um consenso na Fun-

dação Getulio Vargas de que existia 

um espaço a ser coberto por uma 

publicação que fizesse isso — uma 

lacuna para uma boa análise econô-

mica aplicada a problemas socioe-

conômicos nacionais que estudasse 

também os eventos externos que 

afetassem o Brasil. Naquela época, 

esse consenso convergia no sentido 

de que se essa análise, assim feita, 

fosse divulgada através de uma for-

ma direta, didática e clara, teria um 

grande público e seria um elemento 

estruturador das ideias de gestão do 

país, seja no campo da gestão públi-

ca quanto da privada”.

Agora, em mais uma iniciativa 

para aumentar o rol de informações 

de qualidade que fazem parte, 

todo mês, das edições da revista, 

o Instituto Brasileiro de Economia 

(IBRE), da Fundação Getulio Vargas, 

está lançando o Blog da Conjuntura 

Econômica, que pode ser acessado 

pelo link https://ibre.fgv.br/blog-da-

conjuntura-economica. Neste novo 

canal, o leitor poderá encontrar 

informações adicionais sobre a 

economia brasileira, que não constam 

na revista mensal, municiando o 

mercado de dados, estudos, reflexões e 

avaliações sobre o país e a conjuntura 

internacional. É mais um serviço de 

informação que o IBRE coloca à 

disposição da sociedade para uma 

melhor compreensão dos problemas 

brasileiros, fundamental ao debate de 

políticas e à formulação de melhores 

práticas de gestão pública  

Blog da 
Conjuntura Econômica
Mais uma iniciativa para aumentar o rol de informações de qualidade 
que fazem parte, todo mês, das edições da revista
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Disponível em versão mobile e desktop

https://ibre.fgv.br/blog-da-conjuntura-economica

Conheça este novo canal 

da Conjuntura Econômica e 

acompanhe, a cada semana, 

matérias e entrevistas que 

complementam e atualizam 

as análises que chegam 

mensalmente aos leitores.

Agora, a revista de 
economia mais tradicional 
do país também é blog
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Nada simples é compreender e ana-
lisar o regime especial de tributação 
dos pequenos negócios no país. Tal 
como no restante do mundo, esse 
é um caminho inevitável para a re-
construção do mercado de trabalho 
e mesmo da economia no Brasil.

O desemprego provocado pela 
pandemia torna aguda e abrevia a 
crise estrutural já posta muito antes 
do novo coronavírus, desencadeada 
pela automação resultante da revo-
lução digital e pela crescente opção 
pelo trabalho independente, sobre-
tudo dos mais qualificados e mais 
jovens. Cada vez mais, no exterior, 
especialistas, organismos interna-
cionais e já alguns governos apos-
tam no empreendedorismo como 
uma alternativa para se enfrentar 
o dito desemprego estrutural.1 No 
Brasil, mesmo sem medidas gover-
namentais e contra as críticas ao 
Simples, milhões de brasileiros, por 
sua própria conta, continuarão a 
correr, mesmo depois de instalada a 
recessão da Covid-19, para se ins-
creverem como microempreendedo-
res individuais (MEIs) ou para cons-
tituírem micro e pequenas empresas 

partir do qual outros poderão ser 
apresentados com maior grau de 
detalhamento e de abordagem.3

O sistema tributário brasileiro é 
tão complexo a ponto de parecer 
tornar difícil compreender até mes-
mo o significado e as característi-
cas do seu regime tributário simpli-
ficado. A começar sobre os efeitos 
tributários decorrentes da linha de 
corte no faturamento para qualifi-
car um negócio como pequeno ou 
uma MPE. 

O mais comum no exterior é isen-
tar do IVA para quem fatura abaixo 
do mínimo legal,4 sendo que, para os 
demais tributos, também se obser-
vam limites de faturamento abaixo 
dos quais há isenções e não obrigato-
riedade de inscrição. No entanto, ao 
contrário do Brasil, não são regimes 
tributários unificados, mas indepen-
dentes em relação a cada tributo.5 
Apesar da maior complexidade que 
essa característica possa trazer para 
os regimes simplificados, isto tal-
vez explique por que lá os limites 
de faturamento sejam mais baixos. 
Ao contrário, no Simples Nacional 
qualquer inscrito sempre contribui 

Nada Simples!

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e  

pesquisador do CAPP/Universidade de Lisboa 

Thiago Felipe R. Abreu
Economista e doutorando do  

PPGCE-Uerj

Ângelo de Angelis
Economista, mestrado pela Unicamp e  

auditor fiscal

Bernardo Motta Monteiro
Economista e mestrando pelo  
ISEG/Universidade de Lisboa

– contrariando o senso comum que 
esperaria mais fechamento do que 
abertura de negócios.2

Quando o mercado, ou melhor, 
os próprios trabalhadores e entre 
os mais afetados pela crise, seja ela 
a estrutural ou a conjuntural, se an-
tecipam e se movimentam em massa 
e de forma inequívoca tornam cada 
vez mais urgente aos técnicos se pre-
pararem para investigação científi-
ca livre de “achismos” e de crenças 
estabelecidas. Uma das tarefas mais 
urgentes passa por atualizar e apro-
fundar o diagnóstico do chamado 
Simples Nacional e, a partir daí, 
propor políticas e práticas públicas 
baseadas nas evidências e consisten-
tes com os novos tempos.

Neste trabalho, pretendemos 
oferecer um primeiro diagnóstico 
abordando aspectos tributários e de 
empregabilidade do Simples Nacio-
nal por setores de atividade e por 
porte de faturamento das empre-
sas. Para tanto, utilizaram-se dados 
agregados apresentados pela Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) para 
o ano de 2018. Trata-se, portanto, 
de um trabalho parcial e inicial, a 
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para impostos e contribuições (até 
mesmo no MEI), ainda que se possa 
discutir se o nível dessa contribuição 
é ou não baixo.

Apuração de tributos
Além disso, no Brasil, não se aplica 
uma alíquota única e generalizada 
sobre o faturamento das empresas 
enquadradas. Para apurar o tributo 
a pagar no sistema simplificado bra-
sileiro é necessário primeiro precisar 
a atividade e se enquadrar entre cin-
co diferentes categorias constantes 
em anexos da Lei Complementar no 
123/2006, que regulamenta o regi-
me. Cada anexo corresponde a um 
setor de atividade (comércio, indús-
tria, serviços em geral, serviços com 
contribuição patronal paga por fora 
e serviços intelectuais). Em seguida, 
a depender do valor da receita bru-
ta, verificar qual alíquota se aplica 
a sua faixa de faturamento, que va-
ria entre 4% e 20,4%. Além disso, 
o cálculo do imposto a pagar men-
salmente é efetuado sobre a média 
móvel da receita bruta dos últimos 
12 meses. Embora nada mude para 
o contribuinte que pague a alíquota 
global, cada uma delas se desdobra 
em diferentes tributos (IRPJ, CSLL, 
Cofins, PIS, CPP, IPI, ICMS ou ISS), 
fora a aplicação de uma dedução ao 
valor faturado de modo que a alí-
quota efetiva é extraída de uma cur-
va e se evita seus saltos. Se a linha de 
corte do regime é sem dúvida muito 
alta relativamente a outros países, 
por sua vez, quem está no seu limiar 
pode estar sujeito a uma alíquota 
cinco vezes superior à menor aplica-
da no regime. 

Não é simples fazer essa compa-
ração internacional sobre a carga 

efetivamente exigida de cada regime 
simplificado. Um caminho poderia 
ser apurar a alíquota efetiva, ou ge-
ral para todo regime, ou mesmo a 
cada faixa. Isso se tentará fazer a 
seguir, neste artigo, mas reconheci-
damente preliminar e tópica, quan-
do mereceria estudos e, sobretudo, 
a divulgação de estatísticas mais 
detalhadas e de forma contínua pe-
las autoridades fazendárias. Seria 
necessário também uma apuração 
mais acurada da substituição tribu-
tária do ICMS no cômputo da carga 
suportada pelo Simples Nacional, 
tarefa por demais complexa e que 
demandaria dados mais detalhados 
sobre compras e vendas de merca-
dorias das empresas desse regime. 
Ainda assim, restaria saber se cor-
responde ao mesmo exercício apli-
cado em outros países.

Para melhor dimensionar o Sim-
ples apresentamos uma breve e pre-
liminar análise de tabulação especial 
extraída pela RFB (da Receita Data 
do Simples Nacional), para o ano de 
2018, composta, de um lado, por três 

variáveis – 4.084.275 empresas, que 
contratavam 9.931.272 empregados 
e que faturaram R$ 1,14 bilhão em 
receita bruta – e, de outro, por sete 
faixas de faturamento (entre nenhu-
ma e abaixo de R$ 4,8 milhões6) e 
seis blocos de atividades (um não 
identificado). (Os dados básicos gen-
tilmente cedidos pelo Sebrae cons-
tam do apêndice deste artigo.)

Uma atipicidade é a alta propor-
ção (22% ou 897 mil empresas) das 
que não apresentaram o PGDAS-D 
(a declaração do Simples) não tive-
ram receita, mas declararam contra-
tar 277 mil empregados (menos de 
3% do total). Para os cálculos que se 
seguem neste artigo, foram desconsi-
deradas essas empresas sem fatura-
mento declarado. 

Nas empresas optantes pelo Sim-
ples nota-se uma predominância 
das que atuam no comércio (47%) 
e nos serviços em geral (39%). Por 
faixa de renda, chama a atenção 
que 87% faturaram até R$ 720 mil/
ano (chega a 57% o peso da faixa 
que fatura até R$ 180 mil). Uma 
minoria flagrante que optou pelo 
Sistema fatura alto – apenas 13 mil 
empresas faturam acima de R$ 3,6 
milhões (ainda que mantido o pre-
domínio do comércio, crescem nes-
se grupo as atividades da indústria e 
sobretudo de serviços especiais que 
continuaram a contribuir para pre-
vidência sobre a folha salarial). 

Maior peso
Por empregados, a distribuição por 
atividade também retrata um maior 
peso relativo do comércio (45% do 
total) e serviços em geral (35%). 
Por faixa de receita, ganha desta-
que a situada entre R$ 720 mil e  

Este artigo apresenta uma 

estimativa da alíquota 

nominal média estimada 

aplicada sobre a receita 

bruta com base nos anexos 

da Lei Complementar  

no 123/2006
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R$ 1.800 mil com 27% do total. 
Para as demais faixas, esse percen-
tual varia entre 13% e 19%, exceto 
a faixa sem rendimentos que empre-
ga 2,8% do total e a de faturamen-
to mais alto entre R$ 3,6 milhões a  
R$ 4,8 milhões que emprega 2,9% 
do total. Isso indica que aqueles que 
pouco faturam também pouco ou a 
ninguém empregam, o que contra-
diz a ideia de que a dita pejotiza-
ção dos profissionais de alta renda 
e prestadores de serviços passaria 
por esse regime. 

Por receita bruta, cresce ainda 
mais o peso do comércio (54% do 
total), sendo que os serviços em ge-
ral ou especiais pesam mais quanto 
mais faturam. De novo, o maior peso 
individual é o da faixa iniciada em  
R$ 720 mil. A maior concentração 
não altera o pouco peso das duas últi-
mas faixas (acima de R$ 3,6 milhões) 
e explicam apenas 5% do total.

Os mesmos valores podem ser 
convertidos em médias por estabe-
lecimento. No geral, a receita bruta 
foi de R$ 357,2 mil por empresa e 
de R$ 117,9 mil por empregado. A 
indústria foi o setor de maior em-
pregabilidade com 6,8 empregados 
por empresa, assim como a faixa 
de rendimento acima de R$ 4.800 
mil por ano, com 26,4 empregados 
por empresa. 

A arrecadação realizada pelas 
mesmas empresas infelizmente não 
constou da extração especial de da-
dos para se calcular a alíquota efe-
tiva. Portanto, este artigo apresenta 
uma estimativa da alíquota nominal 
média estimada aplicada sobre a re-
ceita bruta com base nos anexos da 
Lei Complementar no 123/2006.7

O gráfico a seguir apresenta as 
alíquotas nominais médias estima-

Quantidade de empresas, empregados e receita bruta por 
atividade e faixa de receita bruta (2018): em % do total*

Fontes: Receita Data do Simples Nacional/RFB e Sebrae. Elaboração própria. 
Notas: COM (“Comércio” – empresas do Anexo I da LC no 123/06); IND (“Indústria” – empresas do Anexo I2 da LC no 123/06); SGR 
(“Serviços em Geral” – empresas do Anexo III da LC no 123/06); SPP (“Serviços com a CPP paga fora do Simples Nacional” – constru-
ção civil, decoração e paisagismo, segurança, limpeza e serviços advocatícios – “Serviços em Geral” – empresas do Anexo IV da LC 
no 123/06); SIN (“Serviços Intelectuais” – médicos, dentistas, engenheiros, consultores etc. – empresas do Anexo V da LC no 123/06). 
*Este total desconsidera os valores referentes às empresas que não obtiveram rendimentos em 2018.
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das por anexo (setor) e faixa de re-
ceita da Lei no 123/2016. É possível 
perceber que quanto maior a faixa 
de rendimento, maior é a alíquota 
média empregada, sendo as empre-
sas do Anexo 5, ou seja, serviços 
intelectuais como médicos, dentis-
tas, engenheiros e consultores, as 
que possuem a maior alíquota. A 
alíquota geral nominal média do 
Simples Nacional estimada chegou 
a um valor de 9,3%, muito próxi-

mo da alíquota efetiva publicada 
pela RFB de 9,9%.8

Para o cálculo, considerou-se a 
alíquota nominal por setor de ati-
vidade (anexos da LC no 123/06) 
e por faixa de faturamento calcu-
lada pelos dados agregados de ar-
recadação para 2018 apresentados 
pela RFB. O cálculo foi efetuado 
da seguinte forma: a) para cada se-
tor, multiplicou-se a alíquota pelo 
faturamento agregado de cada fai-

xa e tabulou-se o resultado linha 
a linha (faixa de faturamento) e 
coluna a coluna (setor de ativida-
de); b) do resultado de “a” (em 
milhões) subtraiu-se a parcela a de-
duzir constante nos anexos da LC 
no 123/2006 multiplicada por um 
milhão, chegando-se à arrecadação 
estimada devida por faixa e por se-
tor; c) dividiu-se a arrecadação es-
timada devida pelo faturamento de 
cada faixa por setor para se estimar 
a alíquota nominal média em cada 
um deles (por faixa de faturamen-
to); d) considerou-se como alíquota 
nominal, estimada para cada setor, 
a soma de toda a arrecadação esti-
mada devida de cada um deles di-
vidida pelo faturamento agregado 
de cada um; e) considerou-se como 
alíquota nominal estimada por fai-
xa de faturamento, a soma da arre-
cadação devida agregada por faixa 
de faturamento dividida pelo fatu-
ramento agregado de cada faixa. A 
alíquota nominal média assim cal-
culada não corresponde exatamente 
à apurada por cada empresa daque-
la faixa e anexo porque este cálculo 
dependeria da disponibilização de 
dados detalhados do faturamento 
de cada uma delas, mas nos fornece 
uma boa aproximação.

Lições a aprender
O detalhamento dos dados básicos 
do Simples de 2018 aponta mui-
tas lições, talvez sendo a principal 
a que não se deveria tratar como 
único um conjunto de negócios tão 
diferenciado quanto o atual regi-
me. Não se pode tomar uma par-
te como todo, o que não significa 
que não se deva reconhecer e tratar 
suas peculiaridades. 

Alíquotas nominais médias estimadas por  
faixa de receita bruta 

5,3%
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Alíquotas nominais médias estimadas por atividade 
Anexos da LC 123/2006 
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Fontes: Receita Data do Simples Nacional/RFB e Sebrae. Elaboração própria. 
Notas: COM (“Comércio” – empresas do Anexo I da LC no 123/06); IND (“Indústria” – empresas do Anexo I2 da LC no 123/06); SGR 
(“Serviços em Geral” – empresas do Anexo III da LC no 123/06); SPP (“Serviços com a CPP paga fora do Simples Nacional” – con-
strução civil, decoração e paisagismo, segurança, limpeza e serviços advocatícios – “Serviços em Geral” – empresas do Anexo IV 
da LC no 123/06); SIN (“Serviços Intelectuais” – médicos, dentistas, engenheiros, consultores etc. – empresas do Anexo V da LC no 
123/06). Não computados optantes sem faturamento. 
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Há uma opção francamente ma-
joritária de adesão ao Simples por 
aqueles contribuintes que pouco 
faturam em termos absolutos e me-
nos ainda empregam em termos re-
lativos. São atividades claramente 
“empresariais”, ou seja, familiares 
ou que se destinam a empregar seu 
titular ou sócios. 

Uma flagrante minoria de con-
tribuintes fatura muito alto, porém, 
contrata proporcionalmente mais 
empregados e, o principal, suporta 
alíquotas bastante elevadas (talvez 
até mais altas se comparadas às do 
lucro presumido e real). Isso denota 
que há possibilidade real de transição 
entre o Simples e os demais regimes, 
notadamente depois das mudanças 
vigentes a partir de 2018. Se já não 
se deveria criticar todo o regime pela 
distorção que envolve proporção pe-
quena de seus contribuintes, se peca 
mais ainda ao ignorar as evidências 
sobre a tributação proporcional-
mente crescente na medida em que 
aumenta o seu faturamento. 

O debate brasileiro está na con-
tramão de muito do que se apura e 
discute no exterior. Um suposto alto 
limite do regime do Simples, ponto 
que se discute muito no país, como 
fator que impede as empresas de 
crescer, enquanto em OCDE (2018) 
há o alerta que esse tipo de proble-
ma é típico de limite relativamente 
baixo, atuando como um desincen-
tivo para o crescimento dos negó-
cios ou como um incentivo a evitar 
um IVA, dividindo as atividades ar-
tificialmente. Aquele organismo de-
fende, portanto, a aplicação de um 
imposto alternativo mais simples 
para empresas abaixo do limite do 
IVA a fim de trazê-las à economia 
formal.9 Contrariando radicalmente 

a crítica comum ao Simples, Satter-
thwaite (2018), entre outros estran-
geiros, defende limites mais altos 
para microempresas como uma for-
ma de melhorar a justiça e a eficiên-
cia de um IVA.10

Com mais estatísticas, seja no 
detalhamento das informações, seja 
com série histórica, se pode conhecer 
mais o Simples e daí formular suges-
tões para seu aperfeiçoamento, tão 
necessário diante do “novo normal”. 

Há uma tendência inequívoca 
para crescente e forte empreende-
dorismo, seja pela falta de opção 
imposta pelo desemprego e pela 
crise da Covid-19, seja pela opção 
voluntária dos vocacionados para 
o trabalho independente. É urgente 
saber onde se está, para traçar o ob-
jetivo de aonde se pretende chegar, 
e depois adotar medidas para fazer 
essa travessia. Há um enorme es-
forço e trabalho a ser desenvolvido 
por técnicos e, com seus subsídios, 
por autoridades e parlamentares. 
Podendo ser citada como exemplo 
a substituição tributária, onde a 

empresa do Simples Nacional paga 
o ICMS sobre as mercadorias su-
jeitas à substituição tributária, seja 
na condição de substitutas ou subs-
tituídas, da mesma forma que as 
grandes empresas, contrariando o 
mandamento constitucional de tra-
tamento diferenciado. 

À parte essa nossa leitura dos 
dados de 2018 (ainda parciais), é 
importante reforçar a divulgação 
de mais estatísticas para melhor se 
compreender e modernizar o Sim-
ples Nacional. No lugar de uma ta-
bulação especial e pontual, esta de-
veria fazer parte de uma apuração 
ordinária e pública, inclusive com 
mais detalhes – como incluindo 
também o valor efetivamente arre-
cadado pelos mesmos contribuintes 
(desagregado para cada um dos tri-
butos, inclusive os que não integram 
o Simples – como as contribuições 
dos empregados e as contribuições 
patronais para o FGTS). No lugar 
de um ano apenas, é preciso que se 
constitua uma série e seja atuali-
zada com periodicidade. Em outro 
formato, também é preciso ter mais 
detalhes do MEI.

Com uma base de dados mais am-
pla, detalhada e longitudinal, pode-
rão os técnicos subsidiar o desenho 
de políticas públicas adequadas às 
transformações estruturais que se 
impõe à nova realidade do mercado 
de trabalho, agora, aceleradas com a 
crise da Covid-19. Como no resto de 
matérias tributárias e fiscais no Bra-
sil, analisar o regime tributário di-
ferenciado para pequenos negócios 
não é nada Simples.   

Veja a seguir: 
radiografia do Simples

É urgente saber  

onde se está, para traçar 

o objetivo de aonde se 

pretende chegar, e  

depois adotar  

medidas para fazer  

essa travessia
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Quantidade de empresas 

Fx. receita bruta COM IND SGR SPP SIN Subtotal S/DARF Total

Sem Rendimento - 896.890 896.890 

[0,1 a 180k] 759.008 79.541 809.896 94.675 68.123 1.811.243 1.811.243 

(180 a 360k] 270.560 32.370 199.293 27.009 17.273 546.505 546.505 

(360 a 720k] 221.964 31.205 121.101 20.620 8.431 403.321 403.321 

(720 a 1.800k] 176.369 32.050 75.339 16.326 3.789 303.873 303.873 

(1.800 a 3.600k] 61.381 18.029 24.006 5.263 814 109.493 109.493 

(3.600 a 4.800k] 4.899 1.834 3.135 756 148 10.772 10.772 

> 4.800k 871 338 625 306 38 2.178 2.178 

Total 1.495.052 195.367 1.233.395 164.955 98.616 3.187.385 896.890 4.084.275 

Quantidade de empregados 

Fx. receita bruta COM IND SGR SPP SIN Subtotal S/DARF Total

Sem Rendimento - 277.251 277.251 

[0,1 a 180k] 719.649 130.843 673.609 78.504 22.277 1.624.882 1.624.882 

(180 a 360k] 617.564 133.704 501.017 55.871 12.412 1.320.568 1.320.568 

(360 a 720k] 854.366 227.226 633.054 88.001 13.854 1.816.501 1.816.501 

(720 a 1.800k] 1.249.229 388.712 828.852 161.651 17.216 2.645.660 2.645.660 

(1.800 a 3.600k] 803.835 389.765 561.579 132.137 9.049 1.896.365 1.896.365 

(3.600 a 4.800k] 88.630 53.422 117.310 29.980 3.160 292.502 292.502 

> 4.800k 13.055 8.132 23.169 12.292 895 57.543 57.543 

Total 4.346.328 1.331.804 3.338.590 558.436 78.863 9.654.021 277.251 9.931.272 

Receita bruta - em R$ milhões 

Fx. receita bruta COM IND SGR SPP SIN Subtotal S/DARF Total

Sem Rendimento - -

[0,1 a 180k] 53.539 5.678 53.050 6.149 4.363 122.780 122.780 

(180 a 360k] 70.027 8.432 50.644 6.945 4.361 140.408 140.408 

(360 a 720k] 112.965 16.078 60.628 10.500 4.153 204.323 204.323 

(720 a 1.800k] 196.590 36.812 83.065 18.183 4.081 338.731 338.731 

(1.800 a 3.600k] 153.469 47.150 59.820 12.983 1.971 275.393 275.393 

(3.600 a 4.800k] 19.945 7.543 12.901 3.117 616 44.122 44.122 

> 4.800k 4.842 1.916 3.829 1.875 217 12.679 12.679 

Total 611.377 123.608 323.936 59.753 19.762 1.138.436 1.138.436 

Quantidade de empresas, empregados e receita bruta  
por atividade e faixa (2018 )*

Fontes: Receita Data do Simples Nacional/RFB e Sebrae. Elaboração própria. 
Notas: COM (“Comércio” – empresas do Anexo I da LC no 123/06); IND (“Indústria” – empresas do Anexo I2 da LC no 123/06); SGR (“Serviços em Geral” – empresas do Anexo III da LC no 123/06); SPP 
(“Serviços com a CPP paga fora do Simples Nacional” – construção civil, decoração e paisagismo, segurança, limpeza e serviços advocatícios – “Serviços em Geral” – empresas do Anexo IV da LC no 

123/06); SIN (“Serviços Intelectuais” – médicos, dentistas, engenheiros, consultores etc. – empresas do Anexo V da LC no 123/06). *Este total desconsidera os valores referentes às empresas que não 
obtiveram rendimentos em 2018. 
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Quantidade de empresas 

Fx. receita bruta S/DARF COM IND SGR SPP SIN Total

Sem Rendimento 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 

[0,1 a 180k] 0,0 18,6 1,9 19,8 2,3 1,7 44,3 

(180 a 360k] 0,0 6,6 0,8 4,9 0,7 0,4 13,4 

(360 a 720k] 0,0 5,4 0,8 3,0 0,5 0,2 9,9 

(720 a 1.800k] 0,0 4,3 0,8 1,8 0,4 0,1 7,4 

(1.800 a 3.600k] 0,0 1,5 0,4 0,6 0,1 0,0 2,7 

(3.600 a 4.800k] 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 

> 4.800k 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Total 22,0 36,6 4,8 30,2 4,0 2,4 100,0 

Quantidade de empregados 

Fx. receita bruta S/DARF COM IND SGR SPP SIN Total

Sem Rendimento 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 

[0,1 a 180k] 0,0 7,2 1,3 6,8 0,8 0,2 16,4 

(180 a 360k] 0,0 6,2 1,3 5,0 0,6 0,1 13,3 

(360 a 720k] 0,0 8,6 2,3 6,4 0,9 0,1 18,3 

(720 a 1.800k] 0,0 12,6 3,9 8,3 1,6 0,2 26,6 

(1.800 a 3.600k] 0,0 8,1 3,9 5,7 1,3 0,1 19,1 

(3.600 a 4.800k] 0,0 0,9 0,5 1,2 0,3 0,0 2,9 

> 4.800k 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6 

Total 2,8 43,8 13,4 33,6 5,6 0,8 100,0 

Receita bruta - em R$ milhões 

Fx. receita bruta S/DARF COM IND SGR SPP SIN Total

Sem Rendimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[0,1 a 180k] 0,0 4,7 0,5 4,7 0,5 0,4 10,8 

(180 a 360k] 0,0 6,2 0,7 4,4 0,6 0,4 12,3 

(360 a 720k] 0,0 9,9 1,4 5,3 0,9 0,4 17,9 

(720 a 1.800k] 0,0 17,3 3,2 7,3 1,6 0,4 29,8 

(1.800 a 3.600k] 0,0 13,5 4,1 5,3 1,1 0,2 24,2 

(3.600 a 4.800k] 0,0 1,8 0,7 1,1 0,3 0,1 3,9 

> 4.800k 0,0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0 1,1 

Total 0,0 53,7 10,9 28,5 5,2 1,7 100,0 

Quantidade de empresas, empregados e receita bruta por atividade e  
faixa: em % do total (2018)

Fonte: Ibidem
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Fonte: Ibidem

Quantidade de empresas 

Fx. receita bruta COM IND SGR SPP SIN Total

Sem Rendimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[0,1 a 180k] 23,8 2,5 25,4 3,0 2,1 56,8 

(180 a 360k] 8,5 1,0 6,3 0,8 0,5 17,1 

(360 a 720k] 7,0 1,0 3,8 0,6 0,3 12,7 

(720 a 1.800k] 5,5 1,0 2,4 0,5 0,1 9,5 

(1.800 a 3.600k] 1,9 0,6 0,8 0,2 0,0 3,4 

(3.600 a 4.800k] 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 

> 4.800k 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Total 46,9 6,1 38,7 5,2 3,1 100,0 

Quantidade de empregados 

Fx. receita bruta COM IND SGR SPP SIN Total

Sem Rendimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[0,1 a 180k] 7,5 1,4 7,0 0,8 0,2 16,8 

(180 a 360k] 6,4 1,4 5,2 0,6 0,1 13,7 

(360 a 720k] 8,8 2,4 6,6 0,9 0,1 18,8 

(720 a 1.800k] 12,9 4,0 8,6 1,7 0,2 27,4 

(1.800 a 3.600k] 8,3 4,0 5,8 1,4 0,1 19,6 

(3.600 a 4.800k] 0,9 0,6 1,2 0,3 0,0 3,0 

> 4.800k 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,6 

Total 45,0 13,8 34,6 5,8 0,8 100,0 

Receita bruta - em R$ milhões 

Fx. receita bruta COM IND SGR SPP SIN Total

Sem Rendimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

[0,1 a 180k] 4,7 0,5 4,7 0,5 0,4 10,8 

(180 a 360k] 6,2 0,7 4,4 0,6 0,4 12,3 

(360 a 720k] 9,9 1,4 5,3 0,9 0,4 17,9 

(720 a 1.800k] 17,3 3,2 7,3 1,6 0,4 29,8 

(1.800 a 3.600k] 13,5 4,1 5,3 1,1 0,2 24,2 

(3.600 a 4.800k] 1,8 0,7 1,1 0,3 0,1 3,9 

> 4.800k 0,4 0,2 0,3 0,2 0,0 1,1 

Total 53,7 10,9 28,5 5,2 1,7 100,0 

Quantidade de empresas, empregados e receita bruta por atividade e  
faixa: em % do total sem S/DARF (2018)
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1Respectivamente, vale mencionar: Reimagining 
the postpandemic economic future. McKinsey. 
14/8/2020. Disponível em: <https://mck.
co/3kkAAuR>; a Covid response alliance for social 
entrepreneurs, do Fórum Econômico Mundial. 
Disponível em: <https://bit.ly/3dRdwSi>. O 
exemplo de Singapura, cujos programas de 
retreinamento de pessoas e redesenho de 
funções pretendem criar cem mil empregos 
até o final do ano. How Singapore is preparing 
for economic recovery. GovInsider. 20/10/2020. 
Disponível em: <https://bit.ly/35koDPL>.

2Uma consulta ao Painel de Mapa de Empresas 
do Ministério da Economia revela que entre 
fevereiro e setembro deste ano foram abertas 
mais de 2 milhões de empresas, em um total de 
aproximadamente 19,5 milhões. Disponível em: 
<https://bit.ly/37uDkSR>. Nesse sentido, ver 
matéria de O Estado de S.Paulo que demonstra 
um salto na abertura de novas empresas por 
microempreendedores durante a pandemia. 
“Efeito pandemia acelera abertura de empresas 
por microempreendedores”. Estadão, 16/10/2020. 
Disponível em: <https://bit.ly/3jeIUuY>. 
3Melhor conhecimento dos contribuintes 
abrangidos pelo Simples Nacional também 

7Para essa estimativa foram aplicadas sobre a 
receita bruta as alíquotas fixadas pela Lei Com-
plementar no 123 de 2006 por setor e faixa de 
rendimento, chegando ao valor da arrecadação 
bruta. Após esse cálculo foi subtraído o valor a 
deduzir fixado pela mesma lei, multiplicando o 
valor fixado pela quantidade de empresas. Cabe 
destacar que a estimativa não leva em consi-
deração a subtração de mercadorias sujeitas a 
substituição tributária, assim como empresas 
com faturamentos parciais ao longo do ano e 
inadimplência e outras deduções e particulari-
dades onde não há a possibilidade de estimar.

8Divulgado em RFB. Pessoas jurídicas no Brasil: 2016-
2018: informações tributárias, sociais e de setores 
econômicos. jun. 2020. Disponível em: <https://
bit.ly/2TeHeH2>. Acesso em: 20 out. 2020.

9OCDE. Consumption tax trends 2018: VAT/GST and 
excise rates, trends and policy issues, consumption 
tax trends. Paris: OECD Publishing. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1787/ctt-2018-en>.

10SATTERTHWAITE, E. A. On the threshold: small-
ness and the value-added tax. Columbia Jour-
nal of Tax Law, Forthcoming, mar. 18. Disponí-
vel em: <https://ssrn.com/abstract=3135076>.

Fx. Receita Bruta COM IND SGR SPP SIN Total

[0,1 a 180k] 2.141,6 255,5 3.183,0 276,7 676,3 6.533,1 

(180 a 360k] 3.504,8 465,4 3.806,7 406,3 707,2 8.890,4 

(360 a 720k] 7.655,2 1.175,3 6.048,5 814,9 726,3 16.420,3 

(720 a 1.800k] 17.066,9 3.401,8 10.605,3 1.896,1 771,9 33.742,0 

(1.800 a 3.600k] 16.587,5 5.389,6 9.546,1 1.889,1 402,7 33.815,0 

(3.600 a 4.800k] 1.937,7 942,3 2.225,9 402,8 107,9 5.616,6 

Total 48.893,7 11.629,9 35.415,6 5.685,9 3.392,4 105.017,4 

Arrecadação nominal estimada a partir das alíquotas fixadas pela  
Lei Complementar no 123/2016 (2018)

deve se prestar a revisitar a questão de sua 
renúncia, em que cabe melhor avaliação, não 
apenas dos resultados face aos benefícios 
oferecidos, como antes, a se conhecer qual 
seja realmente o correspondente gasto tri-
butário. É premente discutir a metodologia 
e, o principal, conhecer a memória de cálculo 
da correspondente renúncia, ao menos no 
nível nacional. 
4Em muitos países que adotam um regime de 
IVA, existem limites de faturamento para os 
quais as empresas locais estão livres da obri-
gação de se registrar e/ou declarar IVA. Para 
lista dos limites em diversos países ver: OECD 
(2019), Annual turnover concessions for VAT 
registration and collection. In: Consumption tax 
trends 2018: vat/gst and excise rates, trends and 
policy issues. OECD Publishing, Paris.
5Consultar OECD (2015), Taxation of SMEs 
in OECD and G20 countries, OECD Tax Po-
licy Studies, n. 23, OECD Publishing, Paris. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/ 
9789264243507-en>.

6A oitava faixa acima de R$ 4,8 milhões são va-
lores residuais.

Fx. Receita Bruta COM IND SGR SPP SIN Total

[0,1 a 180k] 4,0 4,5 6,0 4,5 15,5 5,3 

(180 a 360k] 5,0 5,5 7,5 5,8 16,2 6,3 

(360 a 720k] 6,8 7,3 10,0 7,8 17,5 8,0 

(720 a 1.800k] 8,7 9,2 12,8 10,4 18,9 10,0 

(1.800 a 3.600k] 10,8 11,4 16,0 14,6 20,4 12,3 

(3.600 a 4.800k] 9,7 12,5 17,3 12,9 17,5 12,7 

Total 8,1 9,6 11,1 9,8 17,4 9,3 

Alíquotas nominais médias estimadas por faixa de receita bruta e anexo da Lei 
Complementar no 123/2016 (2018)

Fonte: Ibidem
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

O desafio dos estados para lidar com as incertezas 
sanitárias, fiscais e econômicas em 2021

Gestão pública

Depois de completados 8 meses des-
de que o Brasil entrou oficialmente 
para a lista de vítimas do choque 
da Covid-19, governadores dividem 
suas atenções entre a planilha na qual 
acompanham os sinais de evolução 
da atividade e o noticiário, numa 
gangorra de expectativas que variam 
do otimismo pela evolução na testa-
gem das vacinas à preocupação com 
a nova onda de contágio que leva 
países europeus a retomarem parte 
das medidas de isolamento social.

A maioria observa a chega-
da de 2021 com a clareza de que 

a crise sanitária e seus efeitos não 
terão desaparecido na contagem 
regressiva da virada de ano. E que 
o horizonte à frente ainda é curto 
de certezas em diversas áreas, da 
sustentabilidade real do consumo e 
da atividade empresarial, que hoje 
são beneficiadas por programas de 
governo, aos desafios de gestão que 
serão impostos daqui adiante, a co-
meçar pela volta às aulas na rede 
pública de ensino (ver pág. 51). 

Do ponto de vista fiscal, a foto-
grafia macro mostra que os estados 
passaram pela fase mais turbulenta 

dessa travessia sem perder o timão. 
A queda histórica de arrecadação 
observada no trimestre mais crítico 
da pandemia reverteu-se na maioria 
das atividades, com ajuda do auxílio 
emergencial para impulsionar o con-
sumo, e as transferências extraordi-
nárias do governo federal colabora-
ram para cobrir gastos emergenciais. 
Estados que observaram uma queda 
menor de arrecadação, como Mato 
Grosso, e outros, especialmente no 
Norte e Nordeste, em que o valor do 
auxílio cobriu com folga a perda de 
renda com a Covid-19, até supera-
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do que em 2019.” Ainda assim, 
a previsão do secretário é fechar 
2020 com uma queda de receita de 
ICMS em torno de R$ 2 bilhões em 
relação à lei orçamentária. 

Cardoso afirma que os gastos 
com saúde foram cobertos pelos 
desembolsos do governo federal 
– sejam os previstos na Lei Com-
plementar no 173, que concedeu 
R$ 60,1 bilhões a estados e muni-
cípios, sendo R$ 10 bilhões para 
gastos exclusivos nessa rubrica –, 
seja por repasses do Ministério da 
Saúde e emendas parlamentares. 
No último quadrimestre do ano, a 
maior despesa adicional do estado 
vem por conta do investimento para 
o retorno às aulas na rede estadu-
al, que deveria acontecer no final 
de outubro, mas decisão da Justiça 
sobre avaliação das condições sani-
tárias das escolas obrigou o estado 
a voltar atrás. “Entre materiais de 
prevenção, aulas remotas, e reforço 
de pessoal temporário para os casos 
de evasão de profissionais, nossa es-

timativa era gastar até R$ 250 mi-
lhões a mais em 2020”, diz.  

Em 2021, a maior pressão fiscal 
no campo da educação para o Rio 
Grande do Sul concentra-se, entre-
tanto, na nova legislação do Fundeb, 
que aguarda regulamentação. Da 
forma como a emenda constitucio-
nal foi aprovada, ela veda a inclusão 
do pagamento da folha de inativos 
e pensionistas no cômputo do gasto 
mínimo constitucional de 25%. “Di-
ferentemente de estados com rede 
pública mais recente, que possui três 
professores ativos para cada inativo, 
no Rio Grande do Sul temos 40 mil 
professores na atividade e 100 mil 
fora”, conta Cardoso. Mantendo 
essa regra, o estado terá de investir a 
partir do ano que vem R$ 3 bilhões a 
mais na educação – o que representa 
10% da arrecadação de ICMS. Im-
posto que, por sua vez, também corre 
o risco de ter sua arrecadação redu-
zida, devido ao vencimento, no final 
deste ano, do regime que prevê uma 
alíquota extraordinária de ICMS em 
energia, telecomunicações, gasolina 
e álcool, representando uma queda 
de 8% no ICMS nominal do Rio 
Grande do Sul. O plano do governo 

ram os resultados de 2019 em ter-
mos de receita acumulada. 

Em parte desses entes, também 
colaborou para a mitigação des-
se choque uma agenda de ajustes 
prévios à pandemia, focada em 
combater desequilíbrios nas contas 
públicas. No caso do Rio Grande 
do Sul, o secretário da Fazenda, 
Marco Aurelio Cardoso, conta que 
a reforma da Previdência aprova-
da no início do ano levou a uma 
redução do déficit previdenciário 
em R$ 918 milhões de janeiro a 
agosto. “Nem tudo isso é econo-
mia fiscal, pois parte desse déficit é 
coberta por contribuição do Tesou-
ro. Mas de janeiro a agosto nossa 
despesa total caiu R$ 312 milhões 
em relação ao ano passado, ou 1% 
nominal”, diz. “Nosso custeio con-
tingenciável é baixo, menos de 5% 
do orçamento, mas também caiu 
mais de 4% em termos reais. Esse 
controle e redução de despesas, so-
mado ao aporte federal, está nos 
permitindo um resultado melhor 
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Eduardo Leite (PSDB) era amortecer 
esse choque com a votação de uma 
reforma tributária que redistribuiria 
a carga de impostos, reduzindo um 
pouco a do ICMS e aumentando as 
de IPVA e ITCD. “Era uma reforma 
ambiciosa que queríamos ter votado 
em abril. Quando veio a pandemia, 
interrompemos o calendário, para 
retornar em julho. Mas, com a pro-
ximidade das eleições municipais, 
não foi possível votá-la, e o governo 
optou por retirar a urgência na apre-
ciação do projeto”, afirma Cardoso, 
apontando que depois de um ano de 
pandemia, e sem previsão de conti-
nuidade de ajuda federal, essa perda 
poderá desarticular o quadro fiscal 
do estado. “Entre queda de alíquota 
do ICMS e Fundeb, temos em jogo 
uma incerteza de mais de R$ 5 bi-
lhões. Se não forem equacionadas, 
terão um potencial muito mais sério 
que o efeito de uma eventual repeti-
ção dos gastos extras da pandemia”, 
diz Cardoso. 

No Paraná, o secretário da Fa-
zenda Renê Garcia também iniciou 
o ano otimista, com um superávit 
de R$ 3 bilhões, que nos planos 
iniciais financiaria os programas 
estruturantes da agenda do gover-
nador Ratinho Júnior (PSD). “Es-
távamos muito confortáveis. Tí-
nhamos a perspectiva de aumentar 
a receita na faixa de 1,5% real, e 
viver o melhor ano do Paraná das 
últimas duas décadas e meia, no 
que diz respeito à capacidade pro-
dutiva da economia”, diz Garcia. 
Essa poupança, entretanto, teve de 
ser usada para cobrir o buraco na 
arrecadação do segundo trimestre, 
até que a ajuda do governo fede-
ral chegasse. “Entre maio e junho, 
chegamos a perder R$ 1,6 bilhão 
em arrecadação de ICMS, impos-
to que representa 78% da receita 
do estado. Isso corresponde a uma 
folha de pagamento do Paraná”, 
ilustra. No campo das despesas, 
Garcia afirma que as atividades 

relacionadas à Covid já somaram 
empenhos da ordem de R$ 1,12 bi-
lhão. “Somente em saúde, as des-
pesas este ano chegarão a 13,4% 
do orçamento, o maior percentual 
registrado no estado”, diz. 

Olhando para o momento mais 
crítico da pandemia, o secretário 
avalia que o estado ficou preserva-
do quanto às despesas essenciais. 
Mas ressalta que o momento da sa-
ída poderá revelar uma economia 
fortemente desarranjada. “Cerca 
de 25% das pequenas empresas 
morreram ou passam por reestrutu-
ração. A produção industrial tam-
bém sofreu muito. A exemplo de 
São Paulo, o Paraná tem uma forte 
indústria automobilística, que che-
gou a perder 27% da produção no 
semestre”, cita. “O fato é que 2021 
está chegando, e quando olhamos 
a estrutura de despesas do estado, 
é preocupante. Não teremos mais 
o crédito extraordinário, a receita 
tributária e as transferências do 
governo devem ser menores, e isso 
por si só pode representar um furo 
de 5% a 6% no orçamento, sem 
contrapartida federativa.” 

No ano que vem, Garcia lembra 
que os estados não mais contarão 
com o bloqueio para aumento de 
gastos com pessoal previsto na LC no 
173, citando que no Paraná a pressão 
dos servidores públicos não deixou 
de existir na pandemia, e poderá con-
tinuar no próximo ano. “Trata-se de 
uma demanda inconsequente. A si-
tuação de caixa em 2020 não foi tão 
ruim, mas graças a receitas transitó-
rias, incompatíveis com despesas per-
manentes”, afirma. Além disso, há a 
volta do pagamento com encargos da 
dívida, também congelado pela LC no 
173, e que no Paraná representa um 

O tombo
Retração do PIB no seguntro trimestre de 2020 em comparação ao mesmo 

período de 2019 – estados selecionados (%)

-14,55

-9,6

-2,4

-7,52

-17,1

-9,9

-6,5

Ceará Pernambuco Goiás Paraná Rio Grande
do Sul

Rio de
Janeiro

São Paulo

Fontes: Ipece, Condepe, Instituto Mauro Borges, Ipardes, DEE/SPGG, Firjan, Fundação Seade. 
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gasto anual de R$ 680 milhões. “No 
ano que vem, estimamos um adicional 
de R$ 600 milhões ainda com gastos 
de saúde. Já o programa de volta às 
aulas, somando protocolos sanitários 
entre outras demandas operacionais, 
poderá gerar um incremento de gas-
tos em torno de R$ 1 bilhão. Além 
de medidas de assistência social que 
deverão ser realizadas pelo estado, e 
que este ano somaram R$ 300 mi-
lhões. Só nessa soma, o orçamento de 
2021 já contempla uma deficiência de 
receita frente a um volume de despe-
sa possível que supera R$ 2 bilhões”, 
contabiliza Garcia..

O papel do auxílio
“A situação de 2021 me preocupa 
muito, porque acho que a socieda-
de ainda não percebeu que a ver-
dadeira consequência da Covid-19, 
além do número de vítimas, será um 
processo inflamatório da economia 
muito forte”, diz Garcia, apontan-
do à expectativa de aumento de 
desalento na população, que até 
agora teve seu consumo em parte 
preservado pelo auxílio emergen-
cial. “No Paraná, o crescimento do 
desemprego foi grande, atingindo 
600 mil pessoas nos últimos 6 me-
ses. Aqui, tivemos 3,8 milhões de 
pessoas beneficiadas com o auxí-
lio emergencial, o que representou 
um incremento de receita em torno 
de R$ 7,8 bilhões”, diz. Em outros 
estados, a preocupação é a mesma. 
Cristiane Alkmin, secretária de Eco-
nomia de Goiás, afirma que 43% 
da população adquiriu o auxílio no 
estado, sustentando a atividade de 
setores como o de supermercados 
e farmácias. “O fim do auxílio em 
2021 nos preocupa? Sim, porque o 

desemprego aumentou. Em Goiás, 
está chegando a 1 milhão, para uma 
população total de 7,2 milhões.”

Vilma Pinto, pesquisadora li-
cenciada do FGV IBRE, ilustra o 
impacto do auxílio emergencial em 
2020 comparando o número de be-
neficiários do auxílio, 67,8 milhões 
de pessoas, com o de empregados no 
setor formal, de 38,3 milhões. “A 
abrangência do auxílio é maior que 
a do emprego celetista em todos os 

estados, com exceção de Santa Ca-
tarina. Mas tal como a distribuição 
dos beneficiários vis-à-vis emprega-
dos celetistas é muito heterogênea, 
o impacto deste auxílio na ativida-
de econômica e nas contas públicas 
regionais também é”, diz. Levanta-
mento do Ipea com dados da Pnad 
Covid-19 aponta que o total dos 
rendimentos provenientes do au-
xílio emergencial em setembro, de  
R$ 28,15 bilhões, foi 54,5% superior 

2019 2020

ICMS 370,6 367,8

IPVA 41,3 42

ITCD 6,1 5,4

Taxas 11,5 9,9

Outros tributos 15,4 14,6

Total 445,1 439,8

Fonte: Confaz. 

Tributos estaduais se recuperam,  
mas ainda estão no negativo 

Variação no acumulado de janeiro a setembro, valores em R$ bilhão

VARIAÇÃO TOTAL: 

-1,2%

Fonte: Confaz. 

Variação nominal da receita corrente líquida até  
o quarto bimestre entre 2019 e 2020

Últimos 12 meses – estados selecionados (%)

28,10 27,30

16,10

11,70
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5,50 5,50
3,30 2,80
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à perda de massa salarial (diferença 
entre massa salarial habitualmente 
recebida e a efetivamente recebida), 
percentual maior que o observado 
no mês de agosto, de 41%. Entre 
os domicílios mais pobres, a massa 

de rendimentos do auxílio foi quase 
três vezes maior que a perda de mas-
sa salarial. 

No Ceará, onde 3 milhões de 
pessoas, um terço do total, vivem 
abaixo da linha da pobreza, a se-

cretária da Fazenda Fernanda Pa-
cobahyba afirma preocupação com 
o futuro. “Um número elevado de 
pessoas que antes tinham renda 
média per capita até R$ 89 passou 
a ter R$ 600 Isso ficou refletido 
no crescimento de setores como 
alimentos, medicamentos e mate-
rial de construção”, descreve, ilus-
trando que de janeiro a setembro 
a arrecadação de ICMS no setor 
atacadista cearense cresceu 6,12% 
quando comparada ao mesmo perí-
odo de 2019. “Estamos atentos ao 
comportamento desses índices com 
a redução do auxílio pela metade, 
ver como isso reverbera na arre-
cadação. A partir daí, traçaremos 
um horizonte do que esperar para 
2021”, diz.  

Fernanda lembra que no ano 
passado o estado do Ceará foi o se-
gundo do país em arrecadação tri-
butária, e que este ano a previsão 
inscrita na LOA era de um cresci-
mento de 6%. “De janeiro a setem-
bro, nossa receita corrente líquida 
(RCL) registrava queda de 9,4% 
ante 2019. Mas nossa meta ainda é 
empatar o resultado do ano passa-
do”, diz. Para colaborar nessa mis-
são, o governo de Camilo Santana 
(PT) lançou, ainda em junho, um 
grupo de medidas de facilitação de 
pagamento de tributos, que inclui 
um Refis restrito a débitos referen-
tes aos meses de janeiro a maio des-
te ano. “Tivemos a preocupação de 
não promover um programa aberto. 
Buscamos ser estritos, e só recorre-
mos a ele pela situação excepcional 
da pandemia”, diz. 

Para Flavio Ataliba, secretário 
executivo de Planejamento e Or-
çamento do Ceará e pesquisador 
associado do FGV IBRE, o foco na 

Período de 
referência

Setembro/
outubro*

Setembro Auxílio 
emergencial – 

trabalhador com 
carteira

Beneficiários 
do auxílio 

emergencial

Trabalhadores 
com carteira 

assinada

Acre 325.183 81.776 4,0

Alagoas 1.224.287 347.777 3,5

Amapá 320.419 69.282 4,6

Amazonas 1.546.630 415.782 3,7

Bahia 5.790.218 1.684.290 3,4

Ceará 3.476.863 1.134.301 3,1

Distrito Federal 789.511 784.658 1,0

Espírito Santo 1.309.318 720.725 1,8

Goiás 2.304.818 1.240.867 1,9

Maranhão 2.698.385 493.542 5,5

Mato Grosso 1.131.239 731.543 1,5

Mato Grosso do Sul 853.888 521.728 1,6

Minas Gerais 6.389.836 4.051.271 1,6

Pará 3.305.486 756.364 4,4

Paraíba 1.528.199 410.294 3,7

Paraná 3.251.300 2.650.478 1,2

Pernambuco 3.620.679 1.218.177 3,0

Piauí 1.307.742 294.975 4,4

Rio de Janeiro 5.666.939 3.108.327 1,8

Rio Grande do Norte 1.273.701 423.363 3,0

Rio Grande do Sul 2.795.354 2.441.700 1,1

Rondônia 607.246 237.056 2,6

Roraima 237.307 56.899 4,2

Santa Catarina 1.716.546 2.075.431 0,8

São Paulo 12.845.462 11.879.801 1,1

Sergipe 861.842 274.121 3,1

Tocantins 533.039 193.697 2,8

Total 67.711.437 38.298.225 1,8

*Não há uma informação precisa do período de referência dos dados. Fontes: Caged e Ministério da Cidadania.

Número de benefíciários do auxílio emergencial é maior 
ou igual ao de empregados com carteira assinada em 

todos os estados, com exceção de Santa Catarina 
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equação fiscal é chave para manter 
o estado entre os maiores investi-
dores, como proporção da RCL 
do país, e atender à demanda por 
digitalização que se intensificará 
na provisão de serviços públicos. 
“Hoje contamos com o Cinturão 
Digital, que consiste em 18,5 mil 
quilômetros de cabeamento de 
fibra ótica, que já fará uma dife-
rença gigantesca no salto que pre-
cisaremos realizar na prestação de 
serviços públicos, demanda inten-
sificada pela pandemia”, diz. “O 
que precisamos fazer agora é dar 
velocidade e equipar de forma mui-
to mais eficiente a rede escolar e de 
saúde, bem como as famílias mais 
carentes, para combater esse outro 
tipo de pobreza que será determi-
nante daqui para frente: a pobreza 
digital”, afirma.

Questões estruturais
Capacidade de investimento também 
é o foco do secretário da Fazenda de 
Pernambuco, Décio Padilha. Mes-
mo com o impacto da pandemia em 
2020, Padilha pretende manter os 
planos de, no ano que vem, levar o es-
tado de volta à nota B de capacidade 
de pagamento (Capag), definida pelo 
Tesouro Nacional, o que permitirá ao 
estado voltar a tomar operações de 
crédito. Para isso, o governo de Paulo 
Câmara (PSB) tem se dedicado a uma 
redução no gasto de pessoal nos três 
poderes em relação à RCL – hoje, em 
55,8% –, bem como no grau de endi-
vidamento, que chegou à casa de R$ 
26,4 bilhões em 12 meses. “O menor 
dos últimos dez anos, e entre os cinco 
melhores do país”, diz.

Padilha ressalva que perseguir 
sua meta não tem sido simples. 

Na LOA deste ano, elaborada no 
contexto pré-pandemia, a perspec-
tiva era bater uma meta de 8,5% 
de crescimento nominal na receita. 
Em maio, pior momento da crise 
sanitária no estado, a arrecadação 
de ICMS – que representa 75% de 
toda a receita corrente líquida de 
Pernambuco – despencou 34%. 
“Para o fechamento do ano, esti-

mamos um resultado negativo em 
3,2%, ou R$ 585 milhões”, afirma. 
Para fazer frente a esse giro con-
juntural, o estado operou um corte 
de custeio de R$ 513 milhões e de 
investimento da ordem de R$ 100 
milhões, para cumprir a demanda 
por gastos emergenciais até a che-
gada das transferências extraordi-
nárias do governo federal. 

Padilha considera que a recupe-
ração observada no terceiro trimes-
tre, com as receitas crescendo quase 
três vezes a inflação, é alentadora. 
Especialmente, por registrar a rea-
ção dos segmentos mais impactados 
no estado, como combustível, ener-
gia, veículos e tecidos. Mas lembra 
que em 2021 as mudanças conjun-
turais e estruturais trazidas pela 
Covid-19 demandarão aumento de 
gastos em serviços públicos presta-
dos pelos estados, e que uma ade-
quada adaptação para isso passará 
por reformas estruturais. “Espe-
cialmente a tributária, para recom-
por um pacto federativo que hoje 
sangra”, afirma, defendendo que 

Fonte: Ipea, com dados da Pnad Covid-19. 

Domicílios em que o auxílio emergencial foi a única renda 
Em setembro, estados selecionados (%)
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De janeiro a setembro, 

nossa receita corrente 

líquida (RCL) ainda 

registrava queda de  

9,4% ante 2019  

Fernanda Pacobahyba – secretária 

da Fazenda do Ceará
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Acre

Alagoas

Amazonas

Amapá

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí
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Rio de Janeiro
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Rio Grande do Sul
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Sergipe
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Arrecadação 2020 versus 2019

Suporte LC no 173 - repasse de recursos + suspensão da dívida

o nível de transferências da União 
para os estados para fazer frente a 
demandas como de saúde e educa-
ção já estava aquém do necessário 
antes mesmo da pandemia. 

Cristiane Alkmin, de Goiás, 
também defende que a readequa-
ção do setor público para atender 
às novas demandas depende de an-

tigas reformas estruturais. À frente 
do ambicioso programa de ajustes 
do governo de Ronaldo Caiado 
(DEM) – que inclui reforma pre-
videnciária, administrativa, com 
mudança do estatuto do servidor e 
a eliminação de fundos e de vincu-
lações do orçamento estadual –, a 
secretária afirma que, com a ajuda 

das transferências da União, a re-
ceita do estado deverá fechar 2020 
praticamente empatada, em termos 
nominais, com 2019. “Frente a 
nossas restrições fiscais, buscou-
se usar de forma inteligente as 
transferências extraordinárias que 
chegaram, aplicando-as no investi-
mento de uma infraestrutura com-
patível com o plano do governo de 
regionalização da saúde”, conta, 
lembrando que a falta de capital 
próprio e a proibição de realizar 
operações de crédito (por ter Ca-
pag C) colocou o estado na lan-
terna dos investimentos em 2019, 
perdendo apenas para o Acre.

Mas a secretária reforça que 
Goiás ainda vive um problema fis-
cal estrutural que, para ser comba-
tido, precisa ser lidado de forma 
estrutural. “Com a reforma da 
Previdência, reduzimos à meta-
de o aumento de gastos para este 
ano, de R$ 500 milhões para R$ 
240 milhões. Mas, por mais que os  
R$ 260 milhões economizados 
sejam bastante, o custo da folha 
continua aumentando, com ativos 
e inativos, e já consome 85% da 
RCL”, diz. Para continuar na sen-
da do ajuste, Cristiane afirma pre-
cisar de uma extensão adequada no 
prazo de suspensão da dívida do 
estado, hoje mantida por liminar, e 
que representa um serviço anual de 
R$ 2,5 bilhões. “Se for obrigada a 
voltar a pagar esse serviço, voltarei 
a ter problema de fluxo de caixa 
grande, no momento em que esta-
mos dedicados a nos ajustar.”

O caminho para isso é o enca-
minhamento do projeto de lei 110, 
que substitui o Plano Mansueto 
e inclui um pacote de alterações 
no Regime de Recuperação Fiscal Fonte: Secretaria Especial da Fazenda.

Perda de arrecadação dos  
estados versus suporte recebido  
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(RRF), na Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF) e o endereçamen-
to do problema de 11 estados que 
descumpriram o teto de despesa 
previsto na LC no 156 – que permi-
tiu o alongamento da dívida de 19 
estados com a União por 20 anos 
e a suspensão do pagamento men-
sal de juros. Esse descumprimento 
implicaria a perda do benefício 
de alongamento e um pagamen-
to extra dos juros que deixaram 
de ser pagos entre 2016 e 2018. 
“Esse teto é inexequível, pois não 
se excluem vinculações como no 
teto federal. Enquanto as vincula-
ções variam com relação à RCL, o 
teto varia conforme a evolução do 
IPCA, que está baixo”, diz. “Pre-
catórios dobram de valor, vincula-
ções aumentam com a RCL, e além 
disso tenho variações exógenas que 
não controlo, como o reajuste de 
salário mínimo, que se reflete na 
Previdência. Como vou manter a 
evolução dos gastos atrelada à in-
flação desse jeito?”, questiona. 

Lições à frente
Manoel Pires, pesquisador associado 
do FGV IBRE, defende que a ideia de 
adaptação a um novo normal tam-
bém precisará valer para a agenda 
brasileira de reformas estuturais, o 
que inclui a reestruturação de dívidas 
dos estados e suas contrapartidas, 
como defendido por Cristiane. Mas 
não só. “Antes da pandemia, tínha-
mos um conjunto de temas colocados 
que reagiam às circunstâncias da épo-
ca, a atender uma percepção político-
econômica do que deveria ser o país. 
Disso se tratava, por exemplo, a eli-
minação, pela proposta de pacto fe-
derativo, dos mínimos constitucionais 

Entre a dívida e a divisão
Três anos após aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) – que 
suspendeu o pagamento da dívida do estado em troca de um ajuste fis-
cal de R$ 63 bilhões até 2020 –, o Rio de Janeiro continua vivendo sob 
forte pressão nas contas públicas, o que encurta ainda mais o horizonte 
de planejamento de gastos do estado. Guilherme Mercês, secretário da 
Fazenda do Rio, conta que a Covid-19 foi um desafio adicional entre 
tarefas não menos complexas que sua pasta teve de realizar em 2020, 
para as quais não houve ajuda extraordinária do governo. “Tivemos 
de entregar compensações financeiras exigidas pelo Conselho de Super-
visão do RRF para prorrogação do regime, o que incluiu o bloqueio 
de mais de 11 mil cargos públicos – talvez a medida mais intensa de 
redução de gasto de pessoal dos últimos anos no país –, e evitar que 
se repetisse o colapso financeiro observado em 2016, quando o atraso 
de pagamento de salários chegou a ser de 6 meses, em algumas catego-
rias”, conta. Entre as ações realizadas pelo governo – hoje liderado por 
Claudio Castro, depois do afastamento do governador Wilson Witzel 
(PSC), acusado de corrupção em operações com recursos da saúde desti-
nados ao combate da Covid-19 –, está a renegociação de um acordo de 
securitização de royalties. “Isso evitou um default da dívida quando o 
barril chegou a US$ 19 e nos garante um fluxo de caixa de R$ 2 bilhões 
em 2020 e outros R$ 4 bilhões em 2021”, afirma Mercês. “Também 
fechamos uma transação tributária de óleo e gás que nos garantirá mais  
R$ 1,8 bilhão ainda em 2020”, completa. 

Para evitar um cataclismo em 2021, entretanto, o governo terá que 
passar por outras duas provas. A primeira é conseguir adiar o julgamento, 
marcado para dezembro, sobre uma decisão provisória que suspende as re-
gras de divisão dos royalties do petróleo estabelecidas em lei de 2012, que 
prevê a divisão desses recursos a todos os estados e municípios, incluindo 
os não produtores. Caso a liminar seja derrubada, essa lei representaria 
um impacto de R$ 57 bilhões em 5 anos. Para o economista Mauro Osó-
rio, diretor da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), 
essa discussão só poderia acontecer junto à de uma reforma tributária. “O 
Rio já é penalizado pela cobrança de ICMS da extração de petróleo ser 
feita no destino. Seria preciso uma discussão mais ampla para reequilibrar 
essa conta”, afirma. A segunda é a renegociação do RRF, que tanto poderá 
acontecer com a aprovação do PL 101, caso esse seja aprovado ainda este 
ano, ou na renegociação direta da Lei no 159, que estabelece esse regime, 
para uma prorrogação de mais 3 anos. Mercês afirma que, caso o acordo 
se dê pela Lei no 159, estima-se um déficit de R$ 10 bilhões no orçamento 
do próximo ano para pagamento de juros e amortizações da dívida – de 
um déficit total de R$ 20 bilhões previsto na LOA de 2021. 
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individuais para saúde e educação”, 
cita. A lógica da proposta, lembra, 
era que, com o envelhecimento da 
população, faria mais sentido deixar 
que os estados distribuíssem os recur-
sos de acordo à demanda, por saúde 
ou educação. “Mas com a tendência 
de aumento da pobreza, pessoas me-
nos dispostas a consumirem ensino 
privado, talvez tenhamos que rever 
essa discussão”, diz. O mesmo acon-
tece com as políticas sociais. “Além 
das vítimas da Covid-19, o aumen-
to da demanda por proteção social 
é uma das principais sequelas que a 
crise deixará”, diz. 

O problema, nesse caso, é que a 
proposta do governo para um subs-
tituto do Bolsa Família – que deveria 
suprir parte da demanda do auxílio 
emergencial a partir de 2021 – ainda 
não foi oficialmente apresentada, e 
a agenda legislativa estará mais que 
pressionada a partir de 15 de no-
vembro, depois do primeiro turno 
das eleições municipais. “O prazo 
é curto, e o governo sequer con-
seguiu aprovar a LDO – sem ela, 
não consegue aprovar o orçamento, 
imprescindível, por sua vez, para o 
governo continuar funcionando”, 
aponta. Para se garantir um debate 
amadurecido sobre um novo progra-
ma de transferência de renda, bem 
como tempo para realizar todos os 
trâmites que garantam sua operacio-
nalização, Pires defende a continui-
dade de algum tipo de transferência 
complementar. Que, afirma, ganha-
rá ainda mais importância se uma 
nova onda de contágio chegar ao 
país. “Claro que temos restrições fis-
cais, mas é uma medida que se pode 
ajustar na quantidade ou no preço. 
E essa decisão dependerá muito de 
como a economia brasileira evoluirá 

nos próximos meses, com a redução 
do valor do auxílio emergencial”, 
diz. Se a economia reagir bem, pode 
haver uma retirada mais forte; caso 
contrário, mais gradual. O pesquisa-
dor ainda ressalta que a manutenção 
de um auxílio cobre apenas a par-
te conjuntural do problema, e que 
também será preciso pensar na parte 
estrutural, com um aumento da po-
breza e de pessoas mais vulneráveis 
no mercado de trabalho, para a qual 
será necessária a construção de uma 
rede de proteção. “O importante é 
que se construa um ambiente de coo-
peração, em que consigamos reduzir 
controvérsias políticas e foquemos 
nas soluções.” 

Nessa construção de políticas, 
em meio a um quadro ainda incer-
to, Pires defende que o Brasil precisa 
explorar a vantagem de não liderar 
as ondas de contágio, podendo ob-
servar o movimento dos países que 
estão na frente, aprimorando medi-
das e implementando-as com mais 
racionalidade. No webinar “Impac-
tos da pandemia na gestão pública”  

(https://bit.ly/36fZ4zT),  promovido 
pelo FGV IBRE e o jornal Valor 
Econômico no início de novembro 
– do qual também participaram Car-
doso e Ataliba, com moderação da 
repórter do Valor Marta Watanabe 
–, ele observou que a aprendizagem 
acumulada nesses 7 meses de muitas 
decisões tempestivas em função da 
emergência da crise já permitiu aos 
países optar por medidas menos du-
ras e mais concentradas. “Por exem-
plo, há um conjunto de evidências 
que indicam que a taxa de contágio 
entre crianças não aumentou com a 
abertura de escolas, o que permitiu 
a manutenção de seu funcionamen-
to. O mesmo não acontece no nível 
universitário”, cita. Protocolos mé-
dicos mais apurados ajudam na efe-
tividade de tratamentos. E, do ponto 
de vista econômico, Pires aponta a 
uma decantação das várias políticas 
experimentadas tanto no auge da 
pandemia quanto no processo ini-
cial de reabertura. “Preocupada em 
estimular setores de mais difícil re-
cuperação, por exemplo, a Inglater-
ra lançou uma política de subsidiar 
refeições em restaurantes. E o Japão, 
uma ação para incentivar o turismo 
doméstico fora de Tóquio. Ambas 
as políticas, entretanto, demons-
traram ser disseminadoras do novo 
coronavírus”, conta, indicando que 
a recomendação atual é evitar ações 
que estimulem situação de contágio. 
“Também é preciso considerar que 
algumas políticas podem incentivar 
certo artificialismo econômico, o 
que não é bom. Em setores em que 
o relacionamento pessoal é maior, o 
mais indicado é oferecer apoio para 
que essas atividades remodelem seu 
plano de negócios e se adaptem à 
nova realidade”, completa. 

Com a reforma da 

Previdência, reduzimos 

à metade o aumento de 

gastos para este ano, de  

R$ 500 mi para R$ 240 mi 

Cristiane Alkmin – secretária de 

Economia de Goiás
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SAÚDE 

Orçamento estreito

A ameaça de novas ondas de con-

tágio de Covid-19 e as indefinições 

em torno de uma vacina – de sua 

aprovação final aos critérios de 

compra, distribuição e prioridades 

na imunização – colocam os gastos 

com saúde na lista de preocupações 

dos estados para 2021. 

No Paraná, o secretário da Fazen-

da René Garcia prevê que no ano que 

vem o aumento de despesas de saúde 

relacionadas com a pandemia pode 

chegar a R$ 600 milhões. Este ano, 

os recursos adicionais recebidos pelo 

estado representaram um aumento de 

21% em relação ao previsto na LOA. 

“Será preciso manter uma estrutu-

ra defensiva. E, mesmo que venha a 

vacina, isso envolverá um custo que 

pode chegar a R$ 300 milhões”, afir-

ma. Em estados nos quais a demanda 

por ampliação da cobertura hospita-

lar existia antes mesmo do estouro 

da Covid-19, soma-se o desafio de 

viabilizar a inclusão permanente de 

parte da infraestrutura criada para o 

atendimento a infectados pelo novo 

coronavírus. Na Bahia, que dobrou 

o número de leitos de UTI disponí-

veis na rede pública estadual, o plano 

do secretário da Saúde, Fabio Vilas-

Boas, é desativar apenas 400 dos 1,2 

mil leitos novos. “Estamos buscan-

do, junto a outros estados, o cofinan-

ciamento federal para fazer frente ao 

incremento de custeio dessas estrutu-

ras”, diz. O custo diário de cada leito 

de UTI gira em torno de R$ 1,6 mil, 

o que implicaria, no caso da Bahia, 

um gasto adicional de ao menos  

R$ 460 milhões por ano, comple-

menta o secretário. 

André Medici, ex-economista 

em Saúde do Banco Mundial, atual 

conselheiro do Instituto Brasileiro 

de Valor em Saúde (IBRAVS), recor-

da que o projeto de lei orçamentá-

ria (PLOA) para 2021, apresentado 

pelo governo federal em agosto, dis-

põe de menos recursos para a saúde 

do que em 2020, e não discrimina 
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fundos específicos para o enfrenta-

mento da pandemia. “O PLOA pre-

vê um gasto em saúde de R$ 136,8 

bilhões em 2021, o que representa 

um decréscimo de 1,6% compara-

do aos R$ 139 bilhões orçados para 

2020”, diz. Medici espera que o 

Congresso, “em que parte dos de-

putados se movimentam para criar 

uma frente parlamentar em defesa 

da saúde”, defina a necessidade de 

continuidade de recursos excepcio-

nais para o combate à Covid-19. 

Ele reconhece que a pressão sobre 

o teto de gastos é relevante, posto 

que o aumento do endividamento 

público sem uma âncora fiscal só-

lida gera instabilidade ao cenário 

macroeconômico. “Diante de uma 

pandemia, entretanto, a alternativa 

é cortar despesas não tão urgentes 

do PLOA-21 para compensar esta 

movimentação de recursos adicio-

nais necessários para o setor de saú-

de”, defende.

Desde agosto, o Conselho Na-

cional de Saúde (CNS) lidera uma 

petição pela manutenção, em 2021, 

de R$ 35 bilhões do piso emergen-

cial da pandemia de Covid-19, e a 

garantia de um orçamento mínimo 

de R$ 168,7 bilhões para o Ministé-

rio da Saúde. Além da manutenção 

de 11 mil leitos habilitados este ano 

em nível nacional, que envolveram 

um investimento de R$ 1,7 bilhão 

do SUS, o CNS aponta a necessidade 

de, no próximo ano, atender a uma 

demanda por serviços de saúde que 

foi reprimida em 2020 devido ao 

isolamento, como de cirurgias eleti-

vas, exames de maior complexidade 

e tratamento de doenças crônicas. A 

essa lista de potenciais demandas em 

2021, Médici ainda soma o esperado 

impacto do aumento do desempre-

go na saúde suplementar, com uma 

redução da cobertura privada. “Os 

últimos dados da Agência Nacional 

de Saúde (ANS) mostram que o to-

tal de beneficiários da saúde suple-

mentar em julho de 2020 chegou a 

46,9 milhões, número próximo ao 

contingente existente antes da pan-

demia, que rodeava os 47 milhões. 

Mas com o aumento do desempre-

go, refletido nos dados de agosto e 

setembro, a perda de seguros deverá 

levar a maiores pressões sobre o sis-

tema público de saúde.”

Subfinanciamento histórico
Décio Padilha, secretário da Fazen-

da de Pernambuco, classifica a saúde 

como mais um dos setores que viram 

seus velhos problemas potencializa-

dos com a pandemia. “A questão 

do subfinanciamento do sistema só 

vem se agravando, e pressionando as 

contas dos estados”, diz, apontando 

que na última década a relação de fi-

nanciamento do SUS, com a União 

bancando um percentual maior que 

os estados, se inverteu. “No decor-

rer dos anos, os estados aumentaram 

sua assistência, e as portarias minis-

teriais não enxergaram isso. Além 

de o ministério não ter atualizado 

o tamanho das redes de cobertura, 

também demoram na atualização 

dos valores dos procedimentos, se-

jam médicos, laboratoriais ou cirúr-

gicos”, explica. Padilha afirma que, 

em Pernambuco, os gastos adicio-

nais do sistema de saúde do esta-

do por conta da Covid-19 deverão 

chegar a R$ 854 milhões neste ano. 

“Para ilustrar, a vinculação constitu-

cional diz que o mínimo que temos 

que gastar em saúde é de 12% da 

receita corrente líquida. Nos últimos 

três anos, o que gastamos equivale a 

16% e, este ano chegaremos a 20%, 

perto de R$ 6 bilhões.”

Padilha defende que a única for-

ma de se corrigir esse subfinancia-

mento é com uma reforma tributária 

que reconstrua o pacto federativo. 

“A União hoje concentra a maio-

ria dos recursos tributáveis na sua 

mão, mas cada vez mais se afasta 

das suas obrigações constitucionais 

com saúde, educação e segurança”, 

diz, apontando como solução uma 

reforma tributária que reúna todos 

os impostos sobre consumo em um 

só IVA, com uma redistribuição de 

receita que garanta mais recursos 

a estados e municipios, sem am-

pliar a carga tributária total. Me-

dici também defende uma reforma 

O aumento do 

desemprego, refletido 

nos dados de agosto e 

setembro, poderá levar 

à perda de seguros e a 

pressões sobre o sistema 

público de saúde
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tributária. “Talvez uma transição 

com maior poder aos estados ain-

da seja necessária para preparar as 

esferas locais a receberem estas in-

cumbências. Isso poderia estabele-

cer melhores formas de administrar 

políticas de saúde e outras políti-

cas que, com as escalas necessárias 

para garantir eficiência na entrega 

e gestão dos recursos, possam fazer 

com que o financiamento público 

da saúde se distribua como deve-

ria ser”, afirma. Ele também inclui 

nessa agenda reformas fiscais que 

promovam mais recursos na pon-

ta da linha para as esferas públicas 

locais, aumentando a capacidade 

dos estados em coordenar políticas 

sociais para um conjunto de mu-

nicípios, dado que muitas vezes o 

tamanho destes é insuficiente para 

que tenham uma real autonomia. 

Bem como fortalecer e aumentar 

a transparência dos tribunais de 

contas locais e capacitá-los para 

evitar o uso indevido dos recur-

sos públicos. “O Banco Mundial, 

há dois anos atrás, fez um estudo 

que mostrou a magnitude da ine-

ficiência do SUS. Cerca de 20% 

dos recursos públicos da saúde são 

desperdiçados a cada ano. Corrigir 

os fatores que levam à ineficiência 

do SUS é, antes de tudo, uma tare-

fa cívica para melhorar a entrega 

de serviços de saúde à população, 

além de evitar jogar na lata do lixo 

os recursos arrecadados por impos-

tos aos contribuintes”, diz.

Flavio Ataliba, secretário execu-

tivo de Planejamento e Orçamento 

do Ceará e pesquisador-associado 

do FGV IBRE, compartilha a defe-

sa de aumento de produtividade do 

sistema, abrindo espaço fiscal para 

investimentos que garantam uma 

ampliação da digitalização dos ser-

viços públicos, como de educação 

e saúde. “O uso da telemedicina 

pode dar mais eficiência e barate-

ar custos na entrega, especialmente 

no atendimento da população que 

mora no interior e muitas vezes tem 

de se deslocar quilômetros para re-

ceber atendimento”, diz. Ataliba 

afirma que hoje o foco do gover-

no do Ceará é garantir um hospi-

tal regional em cada uma das cinco 

macrorregiões em que o estado é 

dividido. Atualmente, três contam 

com essa infraestrutura. “Se, além 

disso, tivermos uma rede digital co-

nectando as famílias, especialmente 

as mais pobres, muitos dos serviços 

públicos – incluindo a saúde – po-

derão chegar de forma mais rápida 

e eficiente a elas.” (S.M.) 
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No final de outubro, o debate sobre 
o financiamento da saúde pública 
foi atravessado por um decreto do 
presidente Bolsonaro em que ele e o 
ministro Paulo Guedes previam es-
tudos para a formação de parcerias 
com a iniciativa privada voltadas à 
rede de atenção primária, porta de 
entrada do SUS, colocando-a dentro 
do campo do Programa de Parceria 
de Investimentos (PPI). Bolsonaro 
argumentou que mais de quatro mil 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
168 Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPAs) estão inacabadas, e a pre-
sença da iniciativa privada poderia 
mitigar restrições fiscais para con-
cluí-las, bem como colaborar para 
elevar a qualidade do serviço pres-
tado. As críticas, entretanto, foram 
mais fortes, e levaram o presidente a 
revogá-lo dias depois. 

André Medici recorda que a bus-
ca por parcerias público-privadas 
no sistema de saúde já fazia parte 
dos projetos do ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta em 2019 para 
essa área, “o que nunca significou 
privatização”, afirma. Medici diz 
que contratos e convênios do siste-
ma público com a iniciativa priva-
da ou entidades privadas sem fins 
lucrativos são arranjos previstos na 
Constituição “e acontecem no Bra-
sil, ainda que de forma incipiente, 

SUS privatizado?
através das Organizações Sociais 
de Saúde (OSSs) em São Paulo”, 
citando também projetos como o 
Proadi-SUS, que utiliza entidades 
privadas sem fins lucrativos para 
a transferência de conhecimento, 
pesquisa e avaliação de inovações e 
técnicas de gestão voltadas ao SUS. 
“As OSSs paulistas, por exemplo, 
tiveram um desempenho muito 
melhor do que os estabelecimen-
tos públicos puros de saúde, onde 
reinavam as filas, a ineficiência e 
o absenteísmo. Estudos realizados 
por Jerry La Forgia e por mim, pelo 
Banco Mundial, mostraram como 
esses hospitais eram mais eficientes 
e entregavam melhores serviços à 
população”, afirma.

O especialista critica, entretanto, 
que estudos para estabelecer mode-
los de parceria com o setor privado 
na atenção primária de saúde sejam 
objeto de decreto presidencial. “Ao 
meu ver, estudos são estudos, assim 
como projetos piloto são pilotos. Eles 
devem ser preparados por equipes in-
terdisciplinares, envolvendo as áreas 
de economia, de saúde e de gestão, e 
gerar evidência para que possam ser 
validados e implementados. Mas não 
serem definidos por decreto”, diz. O 
que não reduz, defende, a necessidade 
de se desenvolvê-los. “Inovações feitas 
nos anos 1990 melhoraram a atenção 

básica no Brasil, mas são modelos que 
dão sinais de esgotamento e não ab-
sorveram as inovações trazidas pela 
forte penetração da inteligência artifi-
cial e da analytics no setor de saúde.”

No ano passado, o Ministério da 
Saúde havia criado a Secretaria de 
Atenção Primária de Saúde (Saps), 
sinalizando a intenção de priorizar 
essa área, identificada como chave 
para desafogar hospitais e ampliar 
os ganhos com uma atuação pre-
ventiva. Os projetos, como apontou 
a revista Conjuntura Econômica à 
época (https://bit.ly/3l1pV91), li-
derados pelo secretário Erno Har-
zheim, incluíam informatização e 
mudança na lógica de financiamen-
to do serviço, passando a associá-lo 
aos resultados, e não mais ao volu-
me de atendimentos. “Serviços des-
sa natureza exigiriam economia de 
escala, mas garantiriam que a aten-
ção primária seria a porta de entra-
da para o sistema de saúde, evitando 
internações desnecessárias, reduzin-
do custos e entregando mais valor e 
resultados para o paciente”, afirma 
Medici. “São políticas de Estado 
que aparecem em um momento crí-
tico da mudança de paradigmas de 
gestão do setor saúde, onde todos os 
países estão fazendo atualizações, e 
em algum momento deverão ser re-
tomadas”, conclui. (S.M.) 



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

Uma nova lição

Como no campo da saúde, em que 
a emergência da pandemia impeliu 
médicos a enfrentar hospitais lota-
dos de pacientes de Covid-19 quan-
do bem começavam a entender a 
doença, a educação passou por um 
processo similar. Mesmo com ini-
ciativas de migração das aulas para 
o sistema remoto aplicadas desde o 
início do isolamento, permanecem 
os desafios para se garantir quali-
dade e equidade nessa oferta, bem 
como adaptar o sistema de ensino 
a modelo pedagógico híbrido, que 
poderá permanecer na rede pública 
para além da chegada da vacina. 

“Os professores foram gigantes”, 
diz a secretária de Educação de Goi-
ás, Fátima  Gavioli, mencionando os 
esforços desses profissionais, que no 
estado somam 37 mil, para manter 
a conexão de seus 532 mil alunos 

com a escola. E mitigar retroces-
sos no trabalho que fez o estado 
conquistar o primeiro lugar do 

ensino médio no Ideb de 2019 
e bater as metas projetadas 

nas demais séries avaliadas. Ela conta 
que, a partir de 18 de março, quando 
se estabeleceu o isolamento no esta-
do, a primeira ação posta em marcha 
pelo governo foi a gravação de aulas 
em vídeo, realizadas em um estúdio 
dentro da própria secretaria. Estas 
eram disseminadas através do portal 
NetEscola, onde alunos e professores 
interagem com o conteúdo. Fátima 
conta que, no início, os professo-
res improvisaram muitas soluções, 
que foram se estruturando ao longo 
do processo, com a adesão destes a 
programas de formação promovi-
dos pela secretaria, no qual puderam 
aperfeiçoar seus conhecimentos de 
ferramentas digitais. “Logo, 
começamos a identificar alu-
nos sem acesso à internet, o 
que nos levou a produzir lis-
tas de atividades compar-
tilhadas com as coor-
denadorias regionais, 
que faziam o conteú-
do impresso chegar 

às crianças”, acrescenta Fátima, indi-
cando que o passo seguinte foi conse-
guir espaço na grade de programação 
da TV e rádio públicas. Também faz 
parte desse trabalho a distribuição de 
alimentos, para amenizar a ausência 
da refeição que as crianças fazem na 
escola. Bem como a busca ativa de 
alunos para evitar a evasão, com a 
ajuda de convênios com prefeituras e 
conselhos tutelares. 

Nesses 8 meses de isolamento, cada 
estado brasileiro teceu sua própria 
versão dessa história contada pela se-
cretária de Goiás. De acordo com o 
terceiro estudo da série “Impacto fis-
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cal na educação básica”, feito pelo To-
dos pela Educação em parceria com o 
Instituto Unibanco, 88% dos estados 
– de 25 que participaram do levan-
tamento – adotaram ao menos cinco 
soluções de ensino remoto este ano. 
No Ceará, referência de empenho no 
ensino público no Brasil, a secretária 
de Educação, Eliana Estrela, conta 
que o estado se empenhou na busca 
de parcerias com plataformas de en-
sino, como o Google Classroom, “o 
que permitiu, na região de Fortaleza, 
uma adesão de até 80% dos alunos às 
aulas”, afirma. Bem como ações pon-
tuais nas rádios, sem as quais, diz, não 
se conseguiria atingir partes da zona 
rural cearense onde a internet ainda 
não chega. “Definitivamente, foi um 
momento em que os professores tive-
ram que se reinventar”, avalia. 

O estudo do Todos pela Educação 
e Instituto Unibanco estima que as 
despesas adicionais da rede estadual 
do país em ações voltadas ao ensino 
remoto deverão chegar a quase meio 
bilhão de reais em 2020. O maior 
custo, entretanto, está concentrado 
nas ações de segurança alimentar, 
com entrega de kits, cestas básicas ou 
cartão alimentação, que no estudo 
foram estimadas em quase R$ 400 
milhões por mês, para toda a rede. 
Já as ações de retomada das aulas 
presenciais – que incluem compra de 
materiais de segurança, como EPIs e 
álcool em gel, a intervenções como 
obras, reforço escolar e avaliações 
diagnósticas –, também poderiam 
chegar, ainda de acordo ao estudo, a 
R$ 1,6 bilhão este ano. 

Para 2021, a conta dessa transfor-
mação no sistema educacional ainda é 
incerta e dependerá, em grande parte, 
do sucesso da retomada das aulas pre-
senciais. No Rio Grande do Sul, por 

exemplo, esse aprendizado já deveria 
estar em curso, mas tem sofrido resis-
tências – inicialmente, por decretos de 
alguns municípios, que não autoriza-
ram o retorno, e logo por uma sen-
tença judicial sobre a avaliação das 
condições sanitárias das escolas, que 
obrigou o estado a voltar atrás. “Ain-
da não sabemos que nível de evasão 
de professores – nem de alunos –, po-
deremos registrar com uma retoma-
da de aulas em toda a rede, mesmo 
que escalonada. Tampouco qual seria 
a demanda de profissionais extras 
para se intercalar turmas entre o en-
sino presencial e remoto, que também 
pode gerar um custo adicional dentro 
de um protocolo que já é caro”, lem-
bra o secretário da Fazenda do Rio 
Grande do Sul, Marco Aurélio Car-
doso. Essa incerteza fiscal se estende 
para o campo da receita, já que 72% 
do financiamento da educação bra-
sileira são compostos por impostos 
vinculados – portanto, dependentes 
da capacidade de retomada da eco-
nomia. Marcelo Neri, da FGV Social, 
lembra que em 2020 a educação não 
foi uma área prioritária do governo. 
“Até outubro, o MEC havia gasto R$ 
479 milhões em ações no combate à 
pandemia, enquanto o orçamento ex-
traordinário da Saúde foi de R$ 34,3 

bilhões”, aponta. Ainda que a de-
manda do setor da saúde tenha sido 
indubitavelmente maior, o que justifi-
ca boa parte dessa diferença, a mesma 
sinalização permanece para 2021, já 
que o PLOA entregue pelo governo 
federal em agosto prevê um corte de 
R$ 4,2 bilhões no orçamento da Edu-
cação. Para o Todos pela Educação, 
é importante reverter essa redução 
orçamentária, ampliando recursos de 
programas de apoio à merenda esco-
lar (PNAE), de manutenção das esco-
las (PDDE), e apoiando a oferta de in-
ternet gratuita para fins educacionais.  

Especialistas do setor defendem 
que esse é o ponto de partida para que 
se consiga investir em uma boa transi-
ção, com um diagnóstico adequado da 
situação dos alunos após tantos meses 
afastados, lidando com velocidades de 
aprendizado distintas e, ainda mais 
desafiador, buscando condensar o 
conteúdo pedagógico de 2 anos em 1. 
“Recuperar todas as perdas deste ano 
será um processo que durará ao menos 
até 2022”, afirmou Rossieli Soares da 
Silva, secretário da Educação do esta-
do de São Paulo, em webinar promo-
vido pela Fundação FHC em outubro. 
“É preciso selecionar as habilidades 
mais adequadas com as quais retomar, 
garantindo que essa progressão conti-

Fontes: Todos pela Educação e Instituto Unibanco, com levantamento da Frente de Melhoria do Gasto Público do Consed.

Cenário de aumento de despesas educacionais 
estaduais em função da pandemia em 2020 

(em R$ bilhão)

Escolas fechadas, com entrega pontual de 
alimentação, por 4 meses 2,12

Escolas fechadas, com entrega contínua de 
alimentação, por 8 meses 3,71

Abertura de escolas, com entrega contínua de 
alimentação, por 8 meses 5,34
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nue, e dessa forma ir complementan-
do os conteúdos”, afirmou. Para Silva, 
ainda é impossível avaliar o tamanho 
do impacto da pandemia no desenvol-
vimento das crianças. Ele toma como 
exemplo um estudo que avaliou as 
consequências da pandemia de H1N1, 
em 2009, no desempenho dos alunos 
da rede estadual de São Paulo. Naque-
le episódio, que levou à prorrogação 
das férias escolares por 2 a 3 semanas, 
a queda de proficiência em matemá-
tica entre os alunos da rede pública 
cursando o final do 5o ano e do 9o  foi 
equivalente a 2 meses de aprendizado. 
E o impacto foi maior entre as escolas 
que concentram 20% das piores no-
tas, sugerindo que as consequências 

foram mais graves entre a população 
mais vulnerável. “Naquele momento, 
não tivemos educação remota. Ainda 
assim, as estimativas são de que hoje 
veremos algo extremamente drásti-
co”, afirma.

Levantamento de Marcelo Neri, 
diretor do FGV Social, com base em 
microdados da Pnad Covid-19 dos 
meses de julho e agosto demonstram 
que a jornada escolar do estudante 
brasileiro – de 4 horas ao dia –, que 
já é baixa para os padrões interna-
cionais, registrou uma queda signi-
ficativa com o ensino remoto, para 
um tempo médio de 2h37 por dia 
entre crianças de 6 a 15 anos. “Três 
componentes influenciam um tempo 

maior ou menor: a renda – crianças 
da classe AB têm uma média de 3h19 
ao dia, contra 2h04 na classe E; a 
localização, com estados da Região 
Norte, possivelmente por contar com 
núcleos de difícil acesso, com uma 
queda maior de horas; e idade, sendo 
os mais novos mais prejudicados que 
os alunos do ensino médio”, afirma. 
Neri ressalta que nas últimas déca-
das os alunos mais novos foram os 
que demonstraram maior ganho em 
proficiência, especialmente no fun-
damental 1, e que o atual processo, 
em que alunos com mais autonomia 
a princípio se desenvolvem melhor 
no ensino a distância, poderá rever-
ter esse processo. “O vento que jo-
gava a favor vai jogar contra, e isso é 
preocupante. As marcas parecem ser 
maiores nos estudantes mais novos, 
em seu desenvolvimento cognitivo”, 
diz. “Para os estudantes mais velhos, 
a pressão chega especialmente pelo 
mercado de trabalho, onde eles fo-
ram os principais perdedores na crise 
de 2014-16, e isso parece se repetir 
agora. Parece haver um resultado 
curioso disso, que é uma alta frequ-
ência escolar dentro do ensino mé-
dio”, afirma Neri, ressaltando que 
para esse resultado também colabora 
a decisão de escolas em não repetir 
os alunos. “Temos agora que olhar 
adiante e fazer desse limão uma limo-
nada. Aproveitar esse esforço de im-
plementação do ensino remoto para 
transformar o sistema de ensino em 
um modelo híbrido, que possa com-
plementar nossa carga escolar insufi-
ciente com estudos em casa, de forma 
atrativa para os estudantes. A escola 
idealmente é um lugar que oportuni-
dades similares, e temos agora uma 
nova oportunidade de aproximá-la 
desse ideal”, conclui. (S.M.) 

Por idade
Média de horas 

por dia útil

6 a 9 anos 2,2

10 a 14 2,48

15 a 19 1,96

20 a 24 0,95

25 a 29 0,34

Por renda
Média de horas 

por dia útil

Classe E 2,48

Classe D 2,58

Classe C 2,72

Classe AB 3,35

Por estado Média de horas por dia útil

Primeiros lugares 6 a 15 anos Primeiros lugares 16 e 17 anos

DF 2,96 DF 3,01

Goiás 2,6 Piauí 2,78

Ceará 2,58 Goiás 2,69

Últimos lugares 6 a 15 anos Últimos lugares 16 e 17 anos

Amapá 1,84 Roraima 1,67

Roraima 1,74 Amapá 1,56

Acre 1,29 Acre 1,21

Fonte: FGV Social.

 Jornada escolar durante a pandemia
Em agosto



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Mesmo em tempos de distanciamen-

to social, há uma fé instalada de que 

esta crise passará e a vida ordinária 

se restabelecerá. Assim, mais uma 

vez utilizando a capacidade de adap-

tação do ser humano, continua-se 

diligentemente investigando e plane-

jando o futuro. Em especial os cená-

rios futuros no segmento de óleo e 

gás, no qual uma série de mudanças 

se avizinham e sobre as quais a so-

ciedade brasileira, e alguns atores 

em especial, tem expectativas diver-

sas, quanto às suas consequências.

As principais mudanças em cur-

so no país no setor petrolífero en-

volvem a redução da atuação da 

Petrobras no mercado de gás natu-

ral e na atividade de refino. Ambos 

movimentos são fruto de longas 

discussões e foram desencadeados 

por razões internas da companhia 

e condutas de agentes governa-

mentais conclamados a agirem em 

prol da defesa do mercado nacio-

nal. Marcos dessas mudanças, quer 

no refino, quer no gás natural, fo-

ram as assinaturas de dois Termos 

de Compromisso de Cessação de 

Prática (TC) com o Conselho Ad-

ministrativo de Defesa Econômica 

(Cade). Ambos os termos foram 

negociados em função de inquéritos 

instaurados para investigar alega-

das práticas de conduta de abuso de 

posição dominante pela Petrobras 

e firmados em 2019. Porém, se por 

um lado para cada um dos casos as 

nuances e potenciais implicações vi-

sam à obtenção de mercados mais 

competitivos para os energéticos, as 

reações dos atores e da sociedade 

guardam algumas divergências.

No caso do mercado de gás natu-

ral, o inquérito no Cade datava de 

2014 e a Petrobras já vinha redu-

zindo seu envolvimento com a ven-

da de participação em gasodutos da 

Nova Transportadora do Sudeste 

(NTS) e da Transportadora Asso-

ciada de Gás S.A. (TAG) em 2017 

e parcela significativa da Petrobras 

Gás S.A. (Gaspetro), holding de 

participações em sociedades que 

A Caixa de Pandora, a esperança e 
os desinvestimentos da Petrobras

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e  

coordenadora de pesquisa da FGV Energia

Carlos Arentz  

Professor de Planejamento Energético e Recursos 

Renováveis da Faculdade de Engenharia da Uerj
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efetivos de venda de até 60% da 

participação em clusters de refino e 

logística foram publicados em abril 

de 2018. Mesmo antes deste com-

promisso ser firmado, a Petrobras já 

havia comunicado sua intenção em 

fato relevante de 26/4/2019 sobre a 

venda de refinarias,2 declaradamente 

seguindo posicionamento da ANP e 

recomendações do Cade. 

Efetivamente a Petrobras tem 

desenvolvido ações para atender 

a estes compromissos, já tendo 

concluído a venda do restante de 

sua participação na NTS e TAG e 

avançado para a fase vinculante e 

negociação final de alienação da 

primeira refinaria e sua logística em 

julho de 2020. Esses eventos e as 

mudanças de mercado consequentes 

têm sido abordados em debates nos 

seminários, atualmente virtuais, da 

comunidade interessada. 

Quanto ao Novo Mercado de 

Gás Natural, há que se registrar a 

entrada do Banco Nacional de De-

atuam nas atividades de comercia-

lização, importação, exportação, 

armazenamento e distribuições de 

gás natural, ainda em 2015. No 

TC sobre gás natural, a compa-

nhia se comprometeu a alienar a 

totalidade de sua participação nas 

transportadoras de gás, inclusive 

na Transportadora Brasileira Ga-

soduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) 

como também participação acio-

nária indireta nas companhias dis-

tribuidoras de gás local, quer pela 

venda das mesmas ou alienação de 

sua participação total na Gaspetro, 

mas não necessariamente a toda 

infraestrutura. O documento ain-

da estabeleceu o compromisso da 

Petrobras de oferecer e negociar de 

forma não discriminatória, o acesso 

de terceiros às unidades de proces-

samento de gás natural e aos siste-

mas de escoamento, respeitados os 

casos em que haja coproprietários 

e suas regras de compartilhamen-

to. O desenho deste termo contou 

com grande interação entre Cade e 

Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) 

para sua conclusão. Este documen-

to sacramentou um processo já 

em andamento e que vinha sendo 

discutido oficialmente desde 2016 

(pelo menos), quando da Iniciativa 

Gás para Crescer do Ministério de 

Minas e Energia.

Já o TC do refino teve sua ori-

gem oficial a partir de um inqué-

rito de 2019, posterior à intenção 

declarada da Petrobras de oferecer 

parcerias em algumas refinarias e 

logística associada, anunciada ain-

da em 2017.1 Os primeiros teasers 

senvolvimento Econômico e Social 

(BNDES ) nesse tema, tendo promo-

vido um seminário recente3 e divul-

gado um estudo específico,4 no qual 

indica intenção de financiar investi-

mentos em infraestrutura de gás na-

tural como gasodutos de escoamen-

to de gás a partir das plataformas do 

pré-sal, em plantas de tratamento e 

nos processos de privatização de dis-

tribuidoras estaduais de gás.5 Contu-

do neste ponto, como já citado, esses 

debates têm suscitado preocupações 

quanto à divergência entre o discur-

so, as práticas e as visões dos diver-

sos agentes. 

Não perdendo de vista que o TC 

sobre gás natural não contemplou 

outros ativos além dos gasodutos 

de transporte e as distribuidoras de 

gás, em uma das atuais discussões 

a estatal afirmou que a operação 

das plantas de gás natural (UPGN) 

seriam complementares à produção 

dos campos de petróleo e, portanto, 

não estão contempladas nos pro-

cessos de desinvestimentos. Reafir-

mou, no entanto, o compromisso 

quanto ao acesso negociado às mes-

mas para os parceiros de produção 

já atuando na área. Quanto aos ga-

sodutos de escoamento a partir das 

plataformas (as chamadas rotas do 

pré-sal), que operam de forma in-

tegrada com os mesmos parceiros, 

a possibilidade de desinvestimento 

ainda depende de uma negociação 

entre estes parceiros, para a criação 

de uma empresa que englobe tais 

ativos e permita uma operação de 

desinvestimento futuro, como uma 

Initial Public Offering (IPO) ou 

Oferta Pública Inicial. 

Os primeiros teasers 

efetivos de venda de até 

60% da participação 

em clusters de refino e 

logística foram  

publicados em abril  

de 2018
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Em uma discussão adicional so-

bre a questão da reinjeção do gás 

do pré-sal, a estatal comentou que 

essa necessidade adviria da maior 

concentração de CO2 (20 a 40%) 

no gás do pré-sal, que visaria evitar 

o aumento de emissões de gases de 

efeito estufa e a necessidade de uso 

deste gás para recuperação avançada 

de petróleo. Assim, a infraestrutura 

de escoamento existente com a en-

trada em operação da chamada Rota 

3 já permitiria aumento de oferta de 

gás ao mercado. De qualquer for-

ma, a reinjeção precisaria continuar 

para propiciar maior recuperação de 

óleo. Ainda assim, dadas as necessi-

dades energéticas do país, haveria a 

contínua necessidade de manutenção 

da importação de GNL vis a vis a 

reinjeção de gás do pré-sal, uma vez 

que os novos entrantes na produção 

ainda precisariam de tempo de ma-

turação em seus investimentos para 

estabelecer estes fluxos e também 

estariam submetidos aos mesmos re-

querimentos técnicos e obrigados a 

praticar a reinjeção.

Quanto ao desinvestimento e 

abertura do mercado de refino, a 

Petrobras destaca a necessidade de 

uma dinamização da atuação da 

ANP, uma vez que atualmente a 

agência atua regulando um único 

agente. Com a ampliação de atores, 

uma série de questões relevantes 

sairiam da alçada da Petrobras e 

recairiam sob a reponsabilidade da 

agência, que precisará se adequar 

em termos de quantitativo de pes-

soal e recursos. A ANP tem expres-

sado sua atenção quanto à nova es-

trutura do mercado de refino, uma 

vez que é atribuição da agência ga-

rantir o abastecimento do mercado 

nacional, porém, o arcabouço re-

gulatório e a própria agência foram 

criados e estruturados dentro de 

uma forma de atuação condizente 

com um cenário, no qual o papel de 

coordenação e estruturação esta-

va atribuído à Petrobras. Também 

procurando contemplar este tema, 

o MME cita a iniciativa Abastece 

Brasil, que visa ao desenvolvimento 

do mercado de combustíveis e à se-

gurança do seu abastecimento, com 

foco na promoção da livre concor-

rência no setor. De momento, essa 

iniciativa tem priorizado o mercado 

de biocombustíveis e infraestrutura 

logística, enquanto nos seminá-

rios, diversos atores se pronuncia-

ram sobre preocupações quanto ao 

abastecimento de alguns derivados 

em particular, como o GLP. Digno 

de nota, o posicionamento expres-

so pela EPE que em suas projeções 

até o momento, desconsidera que a 

diversificação de agentes provoque 

alterações significativas no abaste-

cimento de derivados.

As divergências ora expostas re-

metem ao mito da Caixa de Pan-

dora. Os processos em curso estão 

propiciando o início de uma nova 

etapa no setor de óleo e gás brasi-

leiro, talvez semelhante à abertura 

da Caixa de Pandora. Alguns entes, 

tal qual Pandora, estão curiosos 

em verificar seu conteúdo, enquan-

to outros, incertos quanto aos ru-

mores que vêm da caixa, se sentem 

receosos quanto às consequências 

da abertura. Vale lembrar que na 

mitologia, após a caixa ser aberta 

e os males do mundo serem soltos, 

Pandora a fecha, mantendo dentro 

dela a Esperança. Assim, sempre 

resta a esperança de que os agentes 

do setor dialoguem, compartilhem 

suas visões e preocupações e che-

guem a um consenso, permitindo o 

planejamento da transição que ga-

ranta a continuidade da evolução 

do setor no Brasil.  

1<https://www.agenciapetrobras.com.br/upload/
documentos/apresentacao_9nXR1QKfNX.pdf> 
<https://br.reuters.com/article/topNews/
idBRKBN1CV2Y4-OBRTP?feedType=RSS&feed
Name=topNews.>
<https://g1.globo.com/economia/noticia/
petrobras-estuda-modelo-de-parceria-e-
venda-de-fatia-de-4-refinarias.ghtml>

2<https://bit.ly/3nniWIj>

3<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/
home/conhecimento/seminarios/gas-para-
odesenvolvimento>

4< ht tps : //web. bndes .gov. br/ bib / jspui /
bitstream/1408/19681/3/BNDES-G%C3%A1s-
para-o-desenvolvimento.pdf>

5<https://epbr.com.br/bndes-tem-dialogos-
avancados-para-privatizar-distribuidoras-
de-gas/>

A ANP tem expressado 

sua atenção quanto à nova 

estrutura do mercado 

de refino, uma vez que 

é atribuição da agência 

garantir o abastecimento 

do mercado nacional



https://portalibre.fgv.br/boletim-macro
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A experiência brasileira na evolu-

ção da indústria de energia traz li-

ções de um sistema que já evoluiu 

para uma elevada participação das 

energias renováveis. O seu desen-

volvimento tem suas raízes na res-

posta à crise do petróleo nos anos 

70 e 80 e na busca da independên-

cia energética. Como resultado, 

implantaram-se grandes usinas hi-

drelétricas e surgiu o Pró-Álcool, 

primeiro passo concreto para os 

biocombustíveis. Com uma matriz 

elétrica renovável, extensa capa-

cidade de interligação do grid de 

transmissão, predominância de 

energia hidrelétrica com grande 

capacidade de armazenamento de 

energia, o sistema brasileiro está 

equipado com alta flexibilidade 

– as energias renováveis represen-

tam 86% da capacidade instalada. 

Os recursos renováveis variáveis 

são altamente complementares, 

uma vez que a disponibilidade de 

energia eólica e de biomassa de 

cana-de-açúcar é maior durante o 

período de seca hidrelétrica, entre  

abril e outubro. 

A participação hidrelétrica atin-

ge 80% da produção durante pe-

ríodos úmidos (meses de verão) 

e pode cair a quase 60% duran-

te períodos de seca em anos com 

condições hidrológicas desfavorá-

veis. Essa variação na produção de 

energia hidrelétrica – base de nosso 

sistema – é uma nova realidade de-

vido a mudanças na utilização da 

capacidade de armazenamento. Há 

uma mudança estrutural que se tra-

duz em perda gradual da capacida-

de de regularização dos reservató-

rios. Desde os anos 2000, a razão 

entre a potência máxima que pode 

ser armazenada nos reservatórios 

e a carga (demanda) anual tem 

diminuído constantemente. Essa 

Escolhas na reforma  
do setor elétrico

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI
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tendência cria oportunidade e ne-

cessidade de complementação por 

outras fontes. Reside aí um espaço 

para uma penetração crescente das 

renováveis variáveis: solar e eólica, 

que de fato vem acontecendo. 

No Brasil, os preços da eletrici-

dade são comparativamente eleva-

dos, sendo que a tributação é uma 

parte significativa da história. Com 

uma matriz de eletricidade predo-

minantemente renovável, seria de 

esperar preços mais baixos. Mas o 

acesso universal à eletricidade (mais 

de 99,8% da população conectada) 

faz das faturas de eletricidade veí-

culos convenientes para tributar os 

cidadãos-consumidores. Impostos 

hoje respondem por mais de 30% 

da conta dos usuários. E, juntando 

a políticas distributivas embutidas 

na fatura, correspondem a mais de 

40% das faturas. 

Na década de 90, a Coopers & 

Lybrand foi contratada para dese-

nhar uma proposta de Reestrutu-

ração do Setor Elétrico do Brasil 

(Projeto de Reestruturação do Setor 

Elétrico do Brasil – Reseb, 1996-

1998). No seu primeiro documento 

de trabalho, constavam duas abor-

dagens alternativas para a formação 

dos preços da eletricidade. Na pri-

meira opção, o despacho do sistema 

(decisão de produção) seria base-

ado apenas em dados técnicos das 

instalações, com valores da água e 

preços de energia no atacado de-

terminados centralizadamente. Em 

uma segunda opção, o despacho do 

sistema seria baseado em valores de 

água determinados pelos próprios 

geradores, que submeteriam lan-

ces com valores aos quais estariam 

dispostos e aptos a produzir.  Neste 

caso, o papel do Operador Nacio-

nal do Sistema (ONS) seria mais de 

coordenação e controle. O preço 

da energia no mercado de atacado 

seria determinado com base nos da-

dos das ofertas.

O Brasil optou pelo despacho 

por custo – a primeira opção. E esse 

foi o caso de outros países e siste-

mas, como o PJM, sistema avan-

çado na Costa Leste dos Estados 

Unidos. Mas lá e em diversos pa-

íses, inclusive na União Europeia, 

os percalços ao longo do caminho, 

como crises, exercício de poder de 

mercado, e grandes blecautes, sus-

citaram respostas e ajustes para 

que se caminhasse na direção de 

implantação e desenvolvimento de 

mercados como instrumentos alo-

cativos em energia elétrica. 

Nosso modelo setorial permitiu 

expandir redes e a geração. No en-

tanto, a expansão do sistema teve 

um custo para a competitividade. 

O desenvolvimento do setor elé-

trico no Brasil hoje dá lugar a um 

grande conjunto de arbitragens 

regulatórias: a descentralização 

que transforma consumidores em 

produtores e os preços elevados 

– fruto de políticas distributivas 

e outros penduricalhos de inefici-

ência – incentiva os consumidores 

a buscarem a contratação direta 

junto a ofertantes (geradores e/ou 

comercializadores), na busca de 

preços mais atrativos. Em conse-

quência, a conta do uso das redes 

e a contribuição para bancar gran-

de parte das ineficiências recai de 

modo regressivo em usuários de 

menor poder aquisitivo. 

Passadas mais de duas déca-

das, estamos a revisitar a escolha 

apresentada à época. O governo 

tem trabalhado para alterar a con-

cepção do mercado para melhor 

abordar e se adaptar às tendências 

emergentes na indústria da eletri-

cidade. Existe um consenso de que 

a concepção de mercado proposta 

não é suficientemente robusta para 

enfrentar as mudanças nos padrões 

de afluências – as alterações climáti-

cas aumentaram a variabilidade das 

chuvas com impactos significativos 

nas condições de funcionamento e 

mecanismos de gerenciamento de 

risco do setor.  O despacho centra-

lizado baseado nos custos (opção 

1 no Reseb) não tem sido capaz 

de determinar preços que reflitam 

adequadamente os custos subjacen-

tes – princípio basilar de eficiência. 

Temos problemas crescentes de re-

siliência à variabilidade climática: 

No Brasil, os preços 

da eletricidade são 

comparativamente 

elevados, sendo  

que a tributação é uma 

parte significativa  

da história
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as alterações dos padrões de aflu-

ência combinadas com a falta de 

capacidade de expandir o sistema 

de acordo com as linhas em que foi 

construído. Fruto de restrições so-

ciais e ambientais, as novas usinas 

são a fio d’água.  Há um aumento 

da participação das usinas eólicas 

e solares – tecnologias de produção 

variável – que demandam flexibili-

dade para garantir a necessária se-

gurança do suprimento. 

A nova onda de liberalização 

ameaça principalmente o atual mo-

delo baseado na contratação no am-

biente regulado, em que as distribui-

doras contratam em leilões a energia 

elétrica necessária ao atendimento 

de seus mercados. Os contratos de 

longo prazo firmados como resulta-

do desses leilões viabilizaram finan-

ciamento da expansão a que assisti-

mos nos últimos 15 anos. Quando 

aumenta a contratação direta, as 

empresas de distribuição acabam 

com excesso de contratos diante de 

um mercado em retração – tarifas 

de eletricidade elevadas e incentivos 

à geração distribuída contribuem 

para essas tendências de empurrar 

os consumidores qualificados para 

o ambiente livre. Para exacerbar as 

oportunidades de arbitragem regu-

latória, nas discussões da reforma 

do gás há um lobby forte para tor-

nar o setor elétrico âncora para a 

expansão de redes de distribuição 

do recurso em um vasto país tropi-

cal que não conta com essa infra-

estrutura – e que talvez dela não 

precise, visto que mais de 96% da 

população já conta com acesso a 

fontes limpas de cocção.

O desafio principal é como asse-

gurar a segurança e confiabilidade 

do suprimento (adequação dos re-

cursos) no contexto de um merca-

do crescentemente liberalizado; ou 

seja, no qual a contratação de ener-

gia pelas distribuidoras (base dos 

contratos no ambiente regulado) 

decresce. A proposta do governo 

recai sobre uma contratação cen-

tralizada de capacidade. Caberia ao 

governo estimar as necessidades do 

sistema, sendo a energia e a capa-

cidade leiloadas simultaneamente, e 

com os custos alocados a todos os 

consumidores – livres e regulados/

cativos – via Câmara de Comercia-

lização de Energia Elétrica (CCEE), 

o operador do mercado.  

A reforma que tramita no Con-

gresso abrange também a eliminação 

gradual dos subsídios às energias 

renováveis, que já são competitivas, 

e a privatização da Eletrobras. O 

atraso em sua aprovação incentivou 

o governo a publicar, no início de 

setembro, uma Medida Provisória 

(MP) 998, que inclui medidas ur-

gentes. A MP permite ao governo 

contratar energia de reserva (capa-

cidade) via leilões e estabelece um 

caminho para a eliminação gradual 

dos subsídios às energias renováveis. 

Entre as mais de 130 MPs publica-

das na administração do presidente 

Bolsonaro, mais de 50 perderam a 

validade sem que tenham sido vo-

tadas. E o setor elétrico tem sua 

quota de medidas provisórias não 

convertidas, a exemplo da MP 950, 

editada para amenizar os impactos 

da pandemia da Covid-19 no setor. 

Com mais de 200 emendas, com 

grande probabilidade, a MP 998 

caminha para semelhante destino. 

Enquanto isso, o setor continua em 

compasso de espera, na expectativa 

da aprovação de uma reforma. 

A indústria da eletricidade se 

destaca em sua capacidade de 

atrair investimentos e capitais pri-

vados alinhados com a transição 

energética. Este é um país rico em 

recursos no qual tecnologias de 

produção de energia limpa têm 

um caminho fértil pela frente. O 

desafio é passar de um ambiente 

de contratação altamente centra-

lizado para uma arquitetura em 

que os mercados desempenham 

um papel proeminente no setor, de 

modo a que este sistema seja não 

apenas capaz satisfazer critérios de 

segurança e confiabilidade de su-

primento, mas também no qual a 

energia elétrica caiba no bolso de 

usuários residenciais e contribua 

para promover competitividade da 

economia como um todo. 

O desafio é passar de um 

ambiente de contratação 

altamente centralizado 

para uma arquitetura 

em que os mercados 

desempenham um papel 

proeminente no setor
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Em 15 de julho deste ano a lei de 
atualização do marco legal do sa-
neamento básico brasileiro foi, fi-
nalmente, sancionada. A expecta-
tiva era que, com a reforma, seria 
possível atrair mais investimentos 
privados para o setor por meio da 
extinção da barreira à entrada de 
prestadores de serviço privados e 
do fortalecimento do papel do Es-
tado como regulador, como forma 
de garantir um ambiente mais ade-
quado para recepcionar os neces-
sários investimentos. Claro, tendo 
como objetivo último a universa-
lização e adequada prestação dos 
serviços. Ainda é cedo para avaliar 
se a reforma conseguiu atingir seu 
objetivo, mas há indícios positivos 
no que se refere à atração de inves-
timentos. A euforia com os resulta-
dos é legítima, porém não se deve 
reduzir a atenção para não perder 
o foco na tão necessária melhora 
do ambiente regulatório.

Desde então, três leilões ocorre-
ram: (i) concessão dos serviços de 
água e esgoto da Região Metropo-
litana de Maceió/AL (RMM), no 
dia 30 de setembro; (ii) PPP para 
prestação do serviço de esgota-
mento sanitário nos municípios de 

Cariacica e Viana/ES, no dia 20 de 
outubro; e (iii) PPP de esgotamento 
sanitário nos 68 municípios onde a 
Sanesul/MS atua, no dia 23 de ou-
tubro. Juntos os recentes leilões be-
neficiarão 3,6 milhões de brasilei-
ros e representam investimentos de 
R$ 6,9 bilhões em 35 anos, ou seja, 
o equivalente, em média, a R$ 197 
milhões anuais. Este valor é mais 
que o triplo do investimento médio 
realizado nessas áreas desde 2007 
– R$ 57 milhões anuais.1 Ressalta-
se também que este montante de 
investimento representa cerca de 
2% do valor total estimado para 
universalizar os serviços de água e 
esgoto, conforme revisão do Plano 
Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab, 2019).

Os recentes leilões mostraram 
o apetite dos investidores no se-
tor – tanto aqueles que já atuam 
no saneamento como novos. Nos 
dois primeiros (RMM e PPP de es-
goto no ES, ambos modelados pelo 
BNDES), foram recebidas sete pro-
postas, enquanto no último (PPP 
de esgoto da Sanesul), quatro. As 
propostas foram apresentadas por 
players já consolidados no setor, 
como Aegea e BRK Ambiental, e 

Os recentes leilões  
de saneamento

Juliana Jerônimo Smiderle
Pesquisadora do FGV Ceri
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por novos entrantes, como é o caso 
da Equatorial, empresa que atua no 
setor de energia no Brasil. Aqueles 
consagraram-se vencedores com 
propostas agressivas, possivelmen-
te por terem maior conhecimento 
operacional e/ou identificarem e 
mensurarem melhor os riscos envol-
vidos. De todo modo, os (des)ágios 
apresentados por todos os licitantes 
chamaram a atenção. No caso de 
Alagoas, todos apresentaram ágios 
superiores a 1.000% em relação ao 
valor mínimo de outorga.2 Nos ou-
tros dois leilões os deságios em re-
lação às tarifas de esgoto máximas 
não foram tão grandes, mas certa-
mente foram significativos: varia-
ram de -11% a -38% na PPP do ES 
e de -21% a -38% na PPP do MS. A 
tabela 1 sumariza as informações de 
cada um dos leilões.

Claro que o resultado positivo 
desses leilões não se justifica apenas 
pela aprovação da nova lei, visto 
que a estruturação desses projetos 
remonta a governos anteriores e, 
portanto, tiveram como base a le-
gislação anterior. Contudo, parece 
que os investidores de fato conside-
ram que a reforma do saneamento 
propiciará maior segurança e esta-
bilidade regulatória.

Apesar dos indícios positivos, ain-
da há muito o que ser feito para que, 
de fato, o objetivo último seja alcan-
çado. Este é o caso do fortalecimento 
da regulação. No dia 25 de outubro 
acabou o período de contribuição 
para a consulta pública da Agência 
Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) sobre a proposta de 
agenda regulatória para a edição das 
normas de referência. A previsão (e 
expectativa) é que já sejam editadas 
normas no primeiro semestre de 2021 
sobre temas de extrema relevância 
para os próximos leilões, tais como o 

reequilíbrio econômico-financeiro e a 
indenização de ativos. Adicionalmen-
te, a nova lei determinou que fosse 
editado, até 15 de outubro, decreto 
sobre a comprovação da capacidade 
econômico-financeira das prestado-
ras de serviço, à qual os contratos es-
tarão condicionados. No entanto, ele 
ainda não foi publicado.

Os resultados dos recentes lei-
lões justificam a euforia/felicidade 
do momento. Ela é legítima. Entre-
tanto, eles são apenas o primeiro 
passo. Adequada regulação e cons-
tante acompanhamento da pres-
tação dos serviços são essenciais 
para o alcance da universalização. 
Por isso, é essencial que todos os 
envolvidos sigam trabalhando com 
atenção para que o setor se mante-
nha nos trilhos dessa (tão espera-
da) nova era do saneamento. 

1Valor calculado com base nos dados do SNIS 
referente aos investimentos totais em esgota-
mento sanitário (FN024 + FN043 + FN053) re-
alizados nos municípios operados pela Sanesul, 
Cariacica/ES e Viana/ES, bem como os investi-
mentos totais em abastecimento de água e es-
gotamento sanitário (FN023 + FN024 + FN042+ 
FN043 + FN052+ FN053) nos municípios da 
RMM, nos últimos 12 anos.

2Para mais detalhes, vide artigo “Nova era do 
saneamento à vista (apesar dos percalços)”, 
publicado no blog do IBRE no dia 6/10/2020.

Leilão Data
Investimento 

previsto
Prazo 
(anos)

População 
beneficiada

Pior lance
Melhor 

lance

Concessão dos serviços de 
água e esgoto na Região 

Metropolitana de Maceió/AL
30/9/2020 R$ 2,5 bilhões 35 1,5 milhão +1.562% +13.183%

PPP de esgoto em Cariacica e 
Viana/ES

20/10/2020 R$ 0,58 bilhão 30 423 mil -11% -38%

PPP de esgoto nos 68 
municípios da Sanesul/MS

23/10/2020 R$ 3,8 bilhões 30 1,7 milhão -21% -38%

Parece que os  

investidores de fato 

consideram que a  

reforma do saneamento 

propiciará maior 

segurança e estabilidade 

regulatória

Tabela 1 Síntese das informações dos recentes leilões de saneamento
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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 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

Set. 143,320 214,488 224,065 211,309 174,786 147,230 204,766 210,334 204,773

*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 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

Set. 1.472,885 823,177 2.398,900 743,226

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 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

Set. 300,582 230,928 288,417 202,822 646,000 312,352

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 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

Set. 851,592 862,259 981,007 998,786 814,701 868,442 874,658

*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 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

Set. 132,940 189,854 232,631 182,233 239,028 219,833

*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 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

Set. 179,733 99,247 205,336 154,217 153,413 204,420

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 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

Set. 605,058 582,670 585,912 629,135 771,166 1.029,252 1.138,069 424,168 259,604

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 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

Set. 121,391 228,856 58,359 304,145 489,856 556,665 393,300
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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 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

Set. 795,533 916,950 1.112,034 771,859 448,681 592,205 585,833 552,235 967,738

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 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

Set. 410,569 87,532 361,800 779,814 476,633 604,079 725,333 532,468 121,168

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 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

Set. 333,360 836,953 225,820 206,971 205,280 347,529 614,697

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 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

Set. 682,238 1.048,882 413,276 1.088,903 511,250 534,744 394,377 453,504
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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 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

Set. 670,172 600,208 836,452 297,029 782,093 769,193 765,646 551,523 122,321

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 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

Set. 563,173 552,416 707,171 201,201 632,400 812,900 468,616 699,242 110,990

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 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

Set. 307,682 300,027 321,796 325,152 308,176

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 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

Set. 899,895 660,819 1.220,210 741,884 599,207 926,038

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 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

Set. 796,986 788,736 799,931 798,330 1.106,023 591,857

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 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

Set. 868,132 734,059 1.019,337 898,214 646,178 1.230,713 845,285 574,916 1.236,283 790,894 646,382 975,314

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 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

Set. 814,701 1.064,172 635,143 807,512 826,510 815,005 814,701

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 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

Set. 438,097 310,008 533,355 186,051 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 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

Set. 814,701 635,143 512,776 566,366 628,995 464,339 533,988 499,245 509,771 464,983

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 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

Set. 432,409 190,822 352,179 470,863 408,290 478,014 156,576 164,327
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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 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

Set. 592,385 709,125 893,173 515,885 1.233,441 477,535 562,887

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 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

Set. 337,454 365,257 327,207 243,718 328,216 316,249 288,380 315,249 655,111
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Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 31/10/2020.
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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.

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

Set. 862,259 3,30 14,80 18,44 868,442 4,34 14,40 17,94 998,786 4,38 20,77 26,03 814,701 1,16 4,87 5,32
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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

2004 263,033 – 6,12 6,27 203,942 342,684 475,523 2.396,95 – 6,27 6,13 2.318,15 – 6,60 7,60

2005 278,090 – 5,72 4,93 213,075 366,316 516,588 2.535,05 – 5,76 5,05 2.477,39 – 6,87 5,69

2006 285,702 – 2,74 2,05 214,250 383,603 541,110 2.617,66 – 3,26 2,81 2.581,03 – 4,18 3,14

2007 296,130 – 3,65 4,60 221,671 398,224 555,760 2.724,60 – 4,09 5,16 2.675,02 – 3,64 4,46

2008 312,562 – 5,55 6,07 237,626 414,628 566,226 2.903,70 – 6,57 6,48 2.826,92 – 5,68 5,90

2009 328,676 – 5,16 3,95 248,933 437,467 586,686 3.050,17 – 5,04 4,11 2.965,10 – 4,89 4,31

2010 345,084 – 4,99 6,24 259,913 461,563 616,750 3.206,17 – 5,11 6,47 3.114,50 – 5,04 5,91

2011 367,273 – 6,43 6,36 276,329 491,701 649,082 3.417,78 – 6,60 6,08 3.321,20 – 6,64 6,50

2012 387,826 – 5,60 5,74 288,330 523,340 677,423 3.603,52 – 5,43 6,20 3.500,66 – 5,40 5,84

2013 410,345 – 5,81 5,63 306,436 552,479 687,317 3.833,10 – 6,37 5,56 3.717,85 – 6,20 5,91

2014 437,113 – 6,52 6,87 325,906 588,990 717,813 4.064,50 – 6,04 6,23 3.953,15 – 6,33 6,41

2015 477,370 – 9,21 10,53 346,126 652,174 812,236 4.443,94 – 9,34 11,28 4.310,12 – 9,03 10,67

2016 518,122 – 8,54 6,18 377,175 706,476 886,816 4.858,19 – 9,32 6,58 4.686,79 – 8,74 6,29

2017 537,700 – 3,78 3,23 387,717 736,560 930,899 5.002,44 – 2,97 2,07 4.848,31 – 3,45 2,95

2018               

Jan. 547,707 0,69 0,69 3,22 389,469 755,258 962,326 5.054,52 0,23 0,23 1,87 4.930,72 0,29 0,29 2,86

Fev. 548,623 0,17 0,85 3,07 388,251 758,228 969,236 5.063,62 0,18 0,41 1,81 4.946,50 0,32 0,61 2,84

Mar. 549,566 0,17 1,03 2,76 387,454 760,868 971,644 5.067,16 0,07 0,48 1,56 4.950,95 0,09 0,70 2,68

Abr. 551,414 0,34 1,37 2,98 387,626 764,459 976,168 5.077,80 0,21 0,69 1,69 4.961,84 0,22 0,92 2,76

Maio 553,692 0,41 1,79 2,87 387,690 769,020 986,806 5.099,63 0,43 1,12 1,76 4.981,69 0,40 1,33 2,86

Jun. 560,272 1,19 3,00 4,43 393,341 777,207 1008,343 5.172,55 1,43 2,57 3,53 5.044,46 1,26 2,60 4,39

Jul. 561,218 0,17 3,17 4,22 394,769 777,822 1019,819 5.185,48 0,25 2,83 3,61 5.061,11 0,33 2,94 4,48

Ago. 561,635 0,07 3,25 4,15 395,440 778,055 1020,362 5.185,48 0,00 2,83 3,64 5.056,56 -0,09 2,85 4,19

Set. 564,138 0,45 3,71 4,64 397,496 781,254 1028,251 5.201,04 0,30 3,14 3,97 5.080,83 0,48 3,34 4,53

Out. 566,824 0,48 4,20 4,80 398,957 785,368 1032,285 5.221,84 0,40 3,55 4,00 5.103,69 0,45 3,81 4,56

Nov. 565,851 -0,17 4,02 4,24 397,861 784,395 1023,049 5.208,79 -0,25 3,29 3,56 5.092,97 -0,21 3,59 4,05

Dez. 567,468 0,29 4,32 4,32 399,011 786,625 1021,004 5.216,08 0,14 3,43 3,43 5.100,61 0,15 3,75 3,75

2019               

Jan. 570,680 0,57 0,57 4,19 399,568 792,632 1024,510 5.234,86 0,36 0,36 3,57 5.116,93 0,32 0,32 3,78

Fev. 572,670 0,35 0,92 4,38 400,253 796,043 1026,661 5.263,13 0,54 0,90 3,94 5.138,93 0,43 0,75 3,89

Mar. 576,401 0,65 1,57 4,88 401,406 802,558 1034,150 5.303,66 0,77 1,68 4,67 5.177,47 0,75 1,51 4,58

Abr. 580,025 0,63 2,21 5,19 402,981 808,471 1044,304 5.335,48 0,60 2,29 5,07 5.206,98 0,57 2,09 4,94

Maio 581,305 0,22 2,44 4,99 403,712 810,400 1053,074 5.343,48 0,15 2,44 4,78 5.213,75 0,13 2,22 4,66

Jun. 581,163 -0,02 2,41 3,73 403,592 810,221 1051,444 5.344,01 0,01 2,45 3,31 5.214,27 0,01 2,23 3,37

Jul. 582,952 0,31 2,73 3,87 404,039 813,442 1057,725 5.349,35 0,10 2,55 3,16 5.224,18 0,19 2,42 3,22

Ago. 583,925 0,17 2,90 3,97 404,921 814,611 1064,110 5.355,77 0,12 2,68 3,28 5.229,93 0,11 2,54 3,43

Set. 583,944 0,00 2,90 3,51 405,346 814,261 1066,635 5.353,09 -0,05 2,63 2,92 5.227,84 -0,04 2,49 2,89

Out. 583,443 -0,09 2,82 2,93 405,970 812,676 1064,112 5.355,23 0,04 2,67 2,55 5.233,07 0,10 2,60 2,54

Nov. 586,276 0,49 3,31 3,61 408,470 816,140 1075,755 5.384,15 0,54 3,22 3,37 5.259,76 0,51 3,12 3,27

Dez. 590,781 0,77 4,11 4,11 416,090 818,319 1076,472 5.449,84 1,22 4,48 4,48 5.320,25 1,15 4,31 4,31

2020               

Jan. 594,240 0,59 0,59 4,13 416,895 824,351 1081,801 5.460,19 0,19 0,19 4,30 5.331,42 0,21 0,21 4,19

Fev 594,200 -0,01 0,58 3,76 417,326 823,940 1075,251 5.469,47 0,17 0,36 3,92 5.344,75 0,25 0,46 4,01

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

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

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

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

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

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

Set. 605,058 0,82 2,42 3,62 432,697 833,109 1085,003 5.561,23 0,87 2,04 3,89 5.391,75 0,64 1,34 3,14



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

X I I  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  N o v e m b r o  2020

Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

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

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

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

 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

 108,6 106,7 107,3 109,1 79,3

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

Set. 539,531 1,12 2,50 4,34 - 563,75 563,35
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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).

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. -1,66 -0,99 77,90 77,90 -5,78 -9,52 83,20 83,20

Abr. -8,33 -2,89 60,40 60,40 -2,41 -7,23 80,80 80,80

Maio -11,30 -5,39 71,10 71,10 -3,09 -6,27 81,70 81,70

Jun. -10,86 -5,62 78,30 78,30 -2,76 -5,12 86,50 86,50

Jul. -9,59 -5,67 90,90 90,90 -2,11 -4,23 97,60 97,60

Ago. -8,62 -5,72 93,70 93,70 -2,09 -4,25 100,30 100,30
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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).

2006 2,37 – 91,47 91,47 97,93 85,71 130,45 91,72 78,52 89,36 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,93 104,53 101,43 132,74 94,52 82,73 90,14 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,87 107,97 109,69 128,65 94,87 82,98 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,84 88,99 79,65 119,69 94,14 88,83 93,02 88,41 92,03 93,64 94,53

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

2011 0,29 – 102,46 102,46 104,29 105,56 104,88 95,34 98,70 98,54 112,59 101,63 101,40 100,21

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

2013 2,80 – 102,81 102,81 100,03 104,07 100,24 106,55 97,90 99,44 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,52 92,62 98,16 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 83,91 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 74,08 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 82,90 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 79,40 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 69,20 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 74,30 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 74,50 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 82,10 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 76,50 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 75,10 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 78,40 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 82,50 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 91,40 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 77,20 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 87,50 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 79,30 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 67,40 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 67,90 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 78,10 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 76,80 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 80,60 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 85,80 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 75,60 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 84,30 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 87,90 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 81,00 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 88,10 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 80,70 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 62,30 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 71,80 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 75,60 80,00 84,70 97,50 100,70 71,50 79,00 76,80 82,00

Mar. -1,05 0,26 77,30 77,30 84,60 75,90 69,40 89,50 78,30 107,80 69,80 79,70 69,00 79,40

Abr. -9,10 -2,26 57,80 57,80 59,00 47,00 38,00 77,70 44,40 104,30 37,50 66,80 13,10 66,80

Maio -12,33 -5,24 69,80 69,80 64,50 55,90 43,00 98,80 76,20 100,20 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,90 -5,69 77,20 77,20 63,40 60,80 56,60 96,30 95,50 98,30 59,10 82,30 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,00 90,00 76,40 76,10 75,20 106,30 101,10 104,90 70,70 95,00 71,80 94,90

Ago. -9,46 -5,92 92,90 92,90 80,60 81,70 82,10 111,30 99,30 109,00 71,00 98,10 84,20 95,30
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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 14.498 16.177 -1.679 -11.922 -4.933 -2.451 -7.121 131 59 -12.295 -431

Fev/20 73,34 58,15 15.581 13.257 2.325 -6.159 -543 -2.303 -5.798 182 34 -4.778 1.347

Mar/20 80,18 63,14 18.348 14.515 3.832 -1.554 1.652 -1.672 -3.381 175 31 -2.596 -1.073

Abr/20 83,45 65,94 17.593 11.611 5.982 1.669 4.593 -1.100 -3.197 273 26 2.617 922

Mai/20 89,97 68,70 17.527 13.391 4.136 475 2.152 -1.629 -1.925 248 22 918 421

Jun/20 81,02 62,54 17.499 10.449 7.050 3.784 5.224 -1.260 -1.706 266 18 3.646 -156

Jul/20 80,52 62,69 19.454 11.507 7.947 1.367 5.304 -1.966 -4.148 211 38 318 -1.087

Ago/20 80,24 63,16 17.564 11.132 6.432 3.543 4.436 -1.347 -1.188 295 26 3.783 215

Set/20 74,69 58,74 18.459 12.296 6.164 2.320 3.733 -1.622 -1.625 212 60 2.313 -67
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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

Ago. 14,4 46,8 54,7 2.542 2.312 1.657 921 3.889 6.490 1.819 202.478
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