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6 É preciso enfrentar desafios social e  
fiscal neste início de ano

A recuperação desigual e 

desequilibrada traz o risco 

bastante real de que, nos 

primeiros meses de 2021, grandes 

contingentes da população 

permaneçam desempregados ou 

auferindo renda muito abaixo do 

habitual, e sem o anteparo do auxílio emergencial (que já 

foi reduzido à metade em setembro). Também acabam os 

programas de sustentação de emprego, como o BEm que, 

por meio dos recursos do seguro-desemprego, preservou 

postos de trabalho de empregados que deixaram de 

trabalhar ou passaram para a jornada parcial. Neste 

início de ano, a pandemia ainda deve estar presente 

e a vacinação nas suas etapas iniciais (na melhor das 

hipóteses), mas os trabalhadores informais terão que lutar 

pela sobrevivência numa economia que permanecerá 

travada em setores mais dependentes da normalização 

completa da circulação de pessoas. O risco de uma grave 

emergência social é visível.

Ponto de Vista
10 2021: recuperação após sustentação em 2020

Se o Congresso não iniciar uma discussão mais séria 

do buraco fiscal – e o próximo momento de fazê-lo é 

na discussão da Lei Orçamentária Anual de 2021, que 

ocorrerá em fevereiro e março –, podemos fechar o ano 

com inflação entre 4% e 5%.

Entrevista
12 “Sem meta para o PIB, China investirá na qualidade 
do crescimento”

Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na Malásia 

e ex-cônsul geral em Xangai, observa que a pandemia 

trouxe um novo ponto de virada para os chineses. Sai a 

locomotiva que na crise de 2008 influenciou de forma 

decisiva o crescimento mundial, dando lugar a uma 

potência mais introspectiva, que enfrentará a percepção 

negativa do mundo alimentada durante a pandemia 

voltando-se a seu próprio quintal. “O governo chinês 

está olhando o mundo como menos favorável à China, e 

mais perigoso”, afirma. Para ele, o novo posicionamento 

chinês afetará as relações externas do país, e diz que o 

Brasil deve substituir as bravatas em sua política externa 

por ações que o aproxime tanto da China quanto dos 

Estados Unidos. “Sem organizar a casa e ter diálogo com 

os países latino-americanos, nossas credenciais para 

operar no exterior se reduzem consideravelmente.”

Macroeconomia
26 A armadilha fiscal do baixo crescimento

Nenhuma das propostas de reforma tributária que 

circulam no Congresso trata de remover a raiz do 

engessamento do orçamento e a crescente rigidez dos 

gastos públicos, mantendo o Brasil aprisionado numa 

armadilha fiscal do baixo crescimento.

Capa | Perspectivas
32  Um ano de definições

Viradas de ano em geral são 

marcadas pelo desejo de viradas 

de página. No ano que entrará 

para a história do planeta pelas 

perdas e privações de proporções 

imprevistas trazidas pela Covid-

19, nada mais legítimo que 

a vontade de o deixar para trás e seguir uma nova 

rota. Parte dessa vontade, felizmente, poderá ser 

gradualmente pavimentada com o avanço da ciência  

no desenvolvimento e fabricação de vacinas. Outra  

parte dependerá da disposição de governos e 

sociedades em construir rotas possíveis que reintegrem 

a fração da atividade mais fortemente impactada pelo 

choque sanitário, bem como a população que perdeu 

emprego e renda. 
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Entramos em 2021 sem uma 
certeza das ações que o gover-
no pretende tomar em relação à 
vacinação da população contra 
a Covid-19. O Plano de Imuni-

zação que foi apresentado é bastante vago, longe de levar 
à sociedade alguma esperança de imunização. Se apostou 
em apenas uma vacina, a da Oxford-AstraZeneca, e há 
uma ridícula disputa política entre o presidente e o gover-
nador de São Paulo sobre outra vacina, a Coronavac, da 
China. Das 331 milhões de seringas estimadas para va-
cinar os primeiros grupos, só se conseguiu, até o final de 
2020, 7,9 milhões. Não temos vacinas e, se tivéssemos, 
não teríamos seringas para aplicá-las. A Anvisa, pelo que 
foi noticiado, tem feito exigências mais complexas do que 
os órgãos que aprovaram vacinas nos Estados Unidos e 
Europa. O governo quer que quem for se vacinar assine 
um termo de responsabilidade. E que os laboratórios é 
que devem ir à Anvisa, e não o governo procurá-los para 
garantir o fornecimento de vacinas, além de se responsa-
bilizarem se algo der errado com a vacina (ver Blog da 
Conjuntura Econômica, http://bit.ly/3aUJpde) Ou seja: 
cada dia aparece um novo obstáculo, enquanto vemos 
vários países já iniciando a vacinação, com uma segunda 
onda da pandemia voltando a levar a um progressivo au-
mento de casos e mortes mundo afora.

E todos sabemos que, sem vacina, o vírus continua-
rá circulando, sofrendo mutações e impactando forte-
mente a atividade econômica (http://bit.ly/3ptn2Q3). 

No último dia 30, no entanto, um sopro de esperança. 
Depois do Reino Unido aprovar o uso emergencial da 
vacina da Oxford-AstraZeneca – o que foi seguido pela 
Argentina –, a Fiocruz anunciou que iria entregar os últi-
mos documentos para registro da vacina no Brasil até 15 
de janeiro. E a vacinação poderia começar, na melhor das 
hipóteses, na terceira semana de janeiro. Mas pode haver 
um pedido de uso emergencial da vacina pela Fiocruz, o 
que também foi sinalizado pela Pfizer.

Enquanto perdurar essa incerteza, pior para a ati-
vidade econômica. Como relata a editora Solange 
Monteiro na matéria de capa, a incerteza implica a im-
possibilidade de prever a evolução da economia, que 
pode paralisar decisões de investimento e comprome-
ter a trajetória potencial de recuperação. No Brasil, 
ela está calcada especialmente em dois fatores, sobre 
os quais o governo federal não teve sucesso em endere-
çar em 2020: a definição de medidas para equilibrar a 
necessidade de retorno à agenda de ajuste fiscal com o 
aumento da demanda de gastos provocada pela Covid-
19; e o próprio controle da pandemia, raiz de todo o 
problema, que se agrava pela falta de um planejamen-
to tempestivo para garantir celeridade na imunização.

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O Brasil chega em 2021 mais enre-

dado do que nunca nas complexi-

dades e contradições de múltiplas 

expectativas e demandas. É preciso 

voltar a crescer, mas também há que 

se responder a uma teia cada vez 

mais ampla de direitos democráticos 

em temas como saúde, segurança, 

transporte de qualidade, meio am-

biente, combate ao racismo, empo-

deramento feminino, reconhecimen-

to de identidades de gênero etc.

Muitos analistas tendem a ver 

o crescimento econômico como o 

grande fio condutor para a solução 

dos problemas nacionais, mas os 

eleitores demandam soluções espe-

cíficas para suas dificuldades do dia 

a dia, anseios esses que, em muitos 

casos, não são atendidos pelo sim-

ples desempenho satisfatório do PIB 

– o que torna a questão da coorde-

nação de expectativas e ações extre-

mamente complicada para o sistema 

político de uma jovem e conturbada 

democracia como a brasileira.

Como vem sendo reiterado em 

diversas Cartas do IBRE, apesar de 

todo o pessimismo, o Brasil tem feito 

avanços apreciáveis. Desde a rede-

mocratização, o país conquistou re-

lativa estabilidade macroeconômica 

e explodiram o exercício da cidada-

nia e a reivindicação de espaço e de 

direitos pelos grupos e movimentos 

que compõem a vida sociopolítica 

nacional. Evidentemente, as cres-

centes expectativas e seu impacto 

na pauta política do país são sinto-

mas de uma democracia funcional 

e vibrante, ainda que turbulenta. E 

notáveis avanços sociais foram re-

gistrados, especialmente na primeira 

década do milênio.

A segunda década, que acaba de se 

encerrar, entretanto, foi um período 

especialmente difícil, em que o mau 

desempenho dos principais indica-

dores econômicos foi marcante, cul-

minando no penoso abalo causado 

pela pandemia da Covid-19. Como 

tratado na Carta de dezembro, a 

pauta econômica de 2019, na qual a 

questão fiscal parecia encaminhada 

e as atenções se voltavam ao tema do 

crescimento e da eficiência, foi pelos 

ares. O choque sanitário revelou 

uma enorme lacuna da rede social 

brasileira, atingindo grande massa 

de trabalhadores informais que não 

são amparados nem pelos programas 

de transferências voltados aos mui-

to pobres do Cadastro Único – dos 

quais o principal é o Bolsa Família 

– nem pela Previdência direcionada 

aos trabalhadores formais.

É preciso enfrentar 
desafios social e fiscal 
neste início de ano

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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para fevereiro todos os debates mais 

difíceis nas áreas social e fiscal.

Neste contexto, há uma visão 

que vem ganhando força: a reto-

mada do crescimento econômico 

esperada para 2021 será suficiente 

para que os rendimentos do merca-

do de trabalho preencham a lacuna 

a ser deixada pelo fim do auxílio 

emergencial. O impacto social, por 

essa abordagem, não seria dramá-

tico. Em outras palavras, como o 

crescimento do PIB em 2021 com-

pensará, em larga medida, as per-

das de 2020, aqueles trabalhadores 

informais que ficaram desprotegi-

dos com a pandemia conseguirão 

retomar sua condição de vida de 

antes da chegada do novo coro-

navírus. Segundo as projeções do 

Boletim Macro do FGV IBRE, o 

PIB brasileiro deve ter caído 4,7% 

em 2020 e crescerá 3,6% em 2021. 

Não se trata de uma recuperação 

espetacular, mas suficiente para a 

O auxílio emergencial, um pro-

grama maciço de transferência para 

os informais, foi montado às pres-

sas, e se revelou decisivo para ampa-

rar dezenas de milhões de brasileiros 

durante o lockdown provocado pela 

presença do vírus. Adicionalmente, 

o novo programa sustentou o con-

sumo das famílias e contribuiu para 

que o recuo do PIB nacional em 

2020 fosse relativamente modesto, 

em comparação à média dos emer-

gentes atingidos de forma intensa 

pela pandemia.

O auxílio emergencial, porém, 

chegou ao fim em dezembro de 2020, 

e agora o Brasil enfrenta uma difícil 

encruzilhada de riscos sociais e fis-

cais, que se contrapõem entre si. Na 

visão simplificadora dos economis-

tas, trata-se de um caso clássico de 

choque distributivo, que se resolve 

pela disputa em torno do orçamen-

to. Na prática, entretanto, encontrar 

espaços orçamentários não é uma 

tarefa simples. Afinal, ninguém está 

disposto a ceder. 

O desafio é costurar um míni-

mo de consenso entre Executivo, 

Legislativo, Judiciário e socieda-

de civil em torno de um programa 

de governo que atenda na medida 

do possível as antigas e novas de-

mandas sociais, sem comprometer 

a retomada de um ajuste gradual 

e estrutural das contas públicas. 

A discussão do teto de gastos e de 

possíveis modificações do mecanis-

mo insere-se nesse debate, mas não 

é o tema específico desta Carta. É 

importante notar, porém, que a eco-

nomia política do teto e da discus-

são orçamentária acabou por jogar 

O auxílio emergencial 

chegou ao fim em 

dezembro de 2020, e 

agora o Brasil  

enfrenta uma difícil 

encruzilhada de riscos 

sociais e fiscais

normalização gradual do mercado 

de trabalho, trazendo o quadro so-

cioeconômico de volta para perto 

do que prevalecia antes da pande-

mia – nenhuma bonança, por certo, 

mas uma situação em que as famí-

lias poderiam seguir suas vidas sem 

o auxílio emergencial.

Contudo, como explica Silvia Ma-

tos, coordenadora do Boletim Macro 

do FGV IBRE, a retomada pós cho-

que econômico da pandemia é muito 

desigual entre setores. Chegou-se a 

criar a expressão “recuperação em 

k” para se referir ao fato de que, 

enquanto a indústria e o comércio 

saíram na frente, os serviços, mais 

afetados pelo distanciamento social, 

ainda dão sinais de fraqueza. Um 

exemplo dessa heterogeneidade está 

dentro do próprio setor de serviços, 

em que aqueles prestados às famílias 

(que empregam muito), medidos pela 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 

estavam em outubro 32% abaixo do 

nível pré-pandemia de fevereiro, en-

quanto os de tecnologia da informa-

ção registravam avanço de 12% na 

mesma comparação. Esses últimos, 

claro, beneficiados pela onda de co-

municação a distância na educação, 

trabalho e vida pessoal em função 

do isolamento social.

A recuperação desigual e de-

sequilibrada traz o risco bastante 

real de que, nos primeiros meses de 

2021, grandes contingentes da po-

pulação permaneçam desemprega-

dos ou auferindo renda muito abai-

xo do habitual, e sem o anteparo 

do auxílio emergencial (que já foi 

reduzido à metade em setembro). 

Também acabam os programas de 
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sustentação de emprego, como o 

BEm que, por meio dos recursos 

do seguro-desemprego, preservou 

postos de trabalho de empregados 

que deixaram de trabalhar ou pas-

saram para a jornada parcial. Nes-

te início de ano, a pandemia ainda 

deve estar presente e a vacinação 

nas suas etapas iniciais (na melhor 

das hipóteses), mas os trabalhado-

res informais terão que lutar pela 

sobrevivência numa economia que 

permanecerá travada em setores 

mais dependentes da normalização 

completa da circulação de pessoas. 

O risco de uma grave emergência 

social é visível.

E 2021 também será, claro, um 

ano em que gastos atípicos terão que 

ser realizados em função da pande-

mia ainda presente, o que torna ain-

da mais complexa a situação fiscal. 

Na área médica, a interrupção do 

atendimento normal, com adiamen-

to de cirurgias eletivas e exames de 

rotina, criará um aumento de de-

manda por procedimentos no futuro 

próximo. O pior problema, segundo 

Mônica Viegas, professora e especia-

lista em temas de saúde da UFMG, é 

a interrupção da atenção continuada 

a doenças crônicas, como hiperten-

são e diabetes. Para ela, isso pode 

acarretar uma alta significativa das 

complicações ligadas a essas enfer-

midades que chegarão ao sistema 

médico em 2021 e além.

Mas o orçamento, como já men-

cionado, está extremamente aperta-

do, com um nível de investimento 

que não cobre nem a depreciação do 

capital público. Quanto mais se cor-

tam despesas discricionárias, para 

acomodar o crescimento dos gastos 

obrigatórios, mais se atingem áreas-

chave em que o custo da redução 

adicional de gasto é crescente. Toda 

a “gordura” já foi consumida, e é 

preciso podar as áreas mais nobres e 

essenciais do funcionamento do Es-

tado. É nessa encruzilhada extrema-

mente difícil que se encontra o país 

neste início de 2021, e não se deve 

nutrir a esperança de que a retoma-

da econômica pós Covid resolverá 

os muitos dilemas e impasses. Mais 

do que nunca, será preciso um gran-

de entendimento nacional para que 

se encontre um caminho viável que 

evite simultaneamente crises agudas 

no campo fiscal e social.  

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.

A recuperação desigual 

da economia pode levar 

um grande contingente 

da população a ficar 

desempregado ou a auferir 

renda muito menor  

que a habitual
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O ano que se encerrou caracteri-

zou-se pela epidemia e o esforço 

de reduzir seus impactos sobre a 

economia e a sociedade. A impre-

visibilidade e intensidade do even-

to fizeram com que diversos países 

respondessem de maneira muito 

diferente. Não houve um padrão 

claro de política econômica.

No continente latino-americano, 

as respostas variaram muito. O Bra-

sil foi o país campeão de elevação 

do gasto público. Segundo a base de 

dados COVID-19 Economic Stimu-

lus Index (http://web.boun.edu.tr/

elgin/COVID.htm), o gasto público 

brasileiro em função da resposta à 

epidemia foi de 12% do PIB. Em 

média, os países gastaram 6,3% do 

PIB, e a mediana foi de 4%. Para os 

países da América Latina, o gasto 

médio foi de 4% do PIB e o media-

no foi de 2,7%.

Há alguma correlação entre gas-

to público com a epidemia e número 

de mortes por 100.000 habitantes. 

Para os países da América Latina, 

a correlação é de 49%. No entanto, 

essa elevada correlação é produzida 

por três países que gastaram muito 

pouco e com muito poucas mortes: 

Uruguai, Costa Rica e Paraguai. 

Para os demais países latino-ameri-

canos, a correlação é muito baixa e 

não significante.

O gasto público, no entanto, foi 

capaz de reduzir a queda da econo-

mia. Ao menos há correlação entre 

gasto público e atividade econômica. 

Meu colega do IBRE, Bráulio Bor-

ges, mostrou que cada 1 ponto per-

centual (p.p.) de gasto reduz a queda 

da economia em ¼ de p.p.

Como vimos, a América Latina 

gastou em média 4% do PIB, en-

quanto o Brasil gastou 12%. Assim, 

há um sobregasto brasileiro de 8 p.p. 

do PIB. Esse sobregasto reduziu nos-

sa queda de produto, em compara-

ção ao grupo de controle dado pelas 

economias latino-americanas, em 2 

pontos percentuais.

Segundo o World Economic Ou-

tlook de outubro de 2020, do FMI, 

a economia brasileira recuará 4,7% 

em 2020 (a mesma previsão do Bo-

letim Macro IBRE), enquanto a 

América Latina, excluído o Brasil, 

cairá 9,8%. Se tivéssemos gastos 

como os de nossos pares latino-

americanos, nossa queda teria sido 

de 6,7% em vez do recuo de 4,7% 

que provavelmente ocorrerá (em 

março, o IBGE divulgará o resul-

tado da economia no 4o trimestre, 

quando saberemos o desempenho 

no ano fechado de 2020).

2021: recuperação após 
sustentação em 2020

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE



PONTO DE VISTA

J a n e i r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  11 

Evidentemente, esse gasto mais 

liberal tem seus custos. Segundo a 

mesma base de dados, o crescimen-

to da dívida pública brasileira em 

2020, sobre 2019, foi de 12 pontos 

percentuais do PIB, ante 3,5 p.p. do 

PIB para a América Latina.

Surpreende que esse gasto te-

nha ocorrido em um período em 

que o presidente seja considerado 

de extrema-direita e o ministro da 

Economia seja visto como o mais 

liberal que já tivemos.

Sabemos que o Congresso foi fun-

damental para a aprovação do pacote 

fiscal, em particular do auxílio emer-

gencial. Temos mais um exemplo do 

que a coluna há quase uma década 

tem chamado de “contrato social da 

redemocratização”. A sociedade, por 

meio de seus representantes, decidiu 

gastar muito e elevar o endivida-

mento público para fazer uma polí-

tica fortemente contracíclica – a mais 

contracíclica do continente – com o 

objetivo de auxiliar as pessoas a me-

lhor enfrentar a epidemia.

Os juros muito baixos e a excep-

cionalidade da situação permitiram 

esse comportamento do Congresso 

Nacional. No entanto, nos próximos 

anos a conta virá. Teremos que redu-

zir o endividamento público.

Nosso buraco fiscal é elevado. 

Segundo cálculos de minhas colegas 

do IBRE, Luana Miranda e Vilma 

Pinto, o déficit primário – já consi-

derada a situação cíclica da econo-

mia – é de aproximadamente 1% do 

PIB. O déficit primário é a diferença 

entre o gasto não financeiro do Es-

tado e a receita total de impostos, 

tarifas e contribuições.

Como temos elevado endivi-

damento, será necessário que nos 

próximos anos construamos um 

superávit primário do setor públi-

co consolidado. De quanto? O cus-

to real da dívida pública deve ser 

de juros de 4-5% ao ano. O cres-

cimento possível da economia, em 

condições normais de temperatura e 

pressão, é da ordem de 2%. Assim, 

para que a dívida não cresça como 

proporção do PIB, o superávit tem 

que ser de aproximadamente 2-3% 

do PIB. Como temos um déficit em 

torno de 1% do PIB, nosso buraco 

fiscal é de 3-4% do PIB!

Nos próximos anos o Congresso 

Nacional terá um longo trabalho. 

Negociar medidas – aumento de im-

postos e redução de desonerações 

tributárias e do gasto público – que 

gerem um ganho fiscal de 3-4% do 

PIB, ou R$ 210 a R$ 280 bilhões.

Não será simples nem indolor. 

Mas a alternativa parece pior.

Em 2020, surgiu uma inflação 

que há apenas 6 meses não era es-

perada. O IPCA deve ter fechado o 

ano acima de 4%, enquanto em ju-

nho as expectativas eram mais pró-

ximas de 2%.

A inflação foi fruto de quatro cho-

ques que devem refluir parcialmente 

em 2021: subida dos preços das pro-

teínas em função da gripe suína afri-

cana, que dizimou, em 2019, 40% 

do rebanho chinês; alta dos preços 

das commodities na esteira da forte 

recuperação da China em 2020, após 

a parada súbita da economia no 1o 

trimestre; desvalorização do câmbio 

em 2020 por causa dos impactos da 

epidemia sobre as economias emer-

gentes e do aumento da fragilidade 

fiscal do Brasil, como vimos; e um 

ciclo de estoques na indústria e no 

varejo, após a parada súbita da eco-

nomia no 2o trimestre de 2020.

Esses choques devem refluir em 

2021 e a inflação, após um pico de 

6% ao ano no acumulado de 12 me-

ses em maio próximo, cairá e deve 

fechar o ano em 3,5%. No entanto, 

se o Congresso não iniciar uma dis-

cussão mais séria do buraco fiscal – e 

o próximo momento de fazê-lo é na 

discussão da Lei Orçamentária Anu-

al de 2021, que ocorrerá em feverei-

ro e março –, podemos fechar o ano 

com inflação entre 4% e 5%.

Nesse cenário, o dragão da infla-

ção lentamente voltará a dar as caras 

por aqui. Como Argentina e Vene-

zuela ilustram, a inflação está longe 

de ser algo superado no continente 

latino-americano. 

O dragão da inflação 

lentamente voltará a dar 

as caras por aqui. Como 

Argentina e Venezuela 

ilustram, a inflação está 

longe de ser algo superado 

no continente
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Conjuntura Econômica — Em 2021 
o Partido Comunista Chinês cumprirá 
100 anos com o mundo, ao que tudo 
indica, alimentando maior descon-
fiança do país, porém mais dependen-
te de sua capacidade de recuperação 
econômica. Que balanço se poderá 
esperar por parte dos chineses?
A economia chinesa ganhou grande 
notoriedade na vida internacional na 
crise de 2008. Foi a partir dali que a 
China se tornou parceiro comercial de 
um número grande de países, e passou 
a fazer investimentos externos muito 
expressivos, acima de US$ 120 bilhões 
por ano, durante um longo período. 
Com a crise de Covid-19, a situação 
mudou radicalmente. Neste momen-
to, acho que o governo está olhando o 
mundo como menos favorável à China, 
e mais perigoso. Isso está fazendo com 
que a China fique mais voltada para si. 

Do alto de seus 16 anos de vivência no continente asiático, 12 dos quais na Chi-

na, Marcos Caramuru observa que a pandemia trouxe um novo ponto de virada 

para os chineses. Sai a locomotiva que na crise de 2008 influenciou de forma 

decisiva o crescimento mundial, dando lugar a uma potência mais introspectiva, 

que enfrentará a percepção negativa do mundo alimentada durante a pande-

mia voltando-se a seu próprio quintal. “O governo chinês está olhando o mundo 

como menos favorável à China, e mais perigoso”, afirma. Em conversa à Conjuntura 

Econômica, o diplomata, que foi embaixador do Brasil na Malásia e cônsul geral 

em Xangai, analisa como esse novo posicionamento chinês afetará as relações 

externas do país, e defende que o Brasil substitua as bravatas em sua política 

externa por ações que nos aproximem tanto da China quanto dos Estados Uni-

dos. “Sem organizar a casa e ter diálogo com os países latino-americanos, nossas 

credenciais para operar no exterior se reduzem consideravelmente”, diz.  

Marcos Caramuru
Diplomata, sócio da Kemu Consultoria em Xangai

Foto: Reprodução/YouTube/FGV

Lia Valls e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

 “Sem meta para o 
PIB, China investirá 
na qualidade do 
crescimento”
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do capital e fomentando comér-
cio, com qualidade de crescimento,  
tecnologia e maior integração dos flu-
xos financeiros. 

A preocupação com uma mudança 

no padrão de crescimento é algo 

que a China persegue há alguns 

anos (ver Conjuntura Econômica: 

https://bit.ly/2IWzBUf).  O que pro-

vocaria essa intensificação agora?

Até 2020, a China operou com metas 
de crescimento. Elas é que motiva-

vam a ação de gestores locais, gover-
nadores, os prefeitos, ministros, to-
dos dependentes de seu cumprimento 
para garantir a ascensão no sistema 
político chinês. Com a pandemia e 
a impossibilidade de prever a taxa 
de crescimento, entretanto, a China 
pela primeira vez eliminou essa dire-
triz e passou a falar de crescimento 
de qualidade. Se isso continuar assim 
e a qualidade for o novo parâmetro, 

Não é algo que eles planejaram, mas 
com o qual eles têm que lidar. 

Em 2020, o volume de investi-
mentos diretos chineses se reduziu 
muito, a menos de US$ 90 bilhões. 
Parte dessa redução deve estar rela-
cionada à pandemia, pois as viagens 
se tornaram mais difíceis, prejudi-
cando a identificação de investimen-
tos. Mas também devido a essa per-
cepção da China sobre o mundo. O 
país continua atraindo seus investi-
mentos diretos de forma expressiva, 
e se manterá voltado para isso. Mas 
ao mesmo tempo em que o comércio 
exterior estará mais ativo, os investi-
mentos externos deverão se reduzir, e 
a atração de  investimentos internos, 
aumentar. Acho que acontecerão três 
coisas transformadoras nesse perío-
do. A primeira será um aumento dos 
investimentos em tecnologia, que co-
meçaram a partir de 2010. Nessa dé-
cada, o país lançou planos nas mais 
variadas áreas: semicondutores, inte-
ligência artificial, cidades inteligentes. 
A segunda é que a China estará mais 
focada na qualidade do crescimento. 
Será uma transformação muito gran-
de, porque significa que os incentivos 
que serão dados aos gestores locais, 
e mesmo em âmbito federal, serão 
diferentes. E a terceira coisa é que 
será inevitável uma maior integra-
ção da China aos fluxos financeiros 
internacionais ao longo do tempo. Já 
se está vendo isso, os investimentos 
em  bonds e no mercado de ações da 
China já aumentaram muito, devi-
do à eliminação das cotas que eram 
aplicadas a esses investimentos. E, ao 
mesmo tempo, a China está flexibili-
zando seus investimentos fora. Então 
eu vejo uma China mais ensimesma-
da, voltando-se mais para dentro do 
que nos últimos 10 anos. Mas atrain-

o incentivo a produzir crescimento a 
qualquer custo, investir em estradas 
levando do nada a lugar algum, ou 
fazer investimentos imobiliários em 
áreas com sobreoferta já não exis-
tirão mais. Mas isso depende de os 
chineses não insistirem em metas 
numéricas – por exemplo, não adian-
ta eliminar a meta de crescimento e 
colocar uma de desemprego, pois le-
varia ao mesmo efeito. Aí sim acho 
que se abrirá espaço para todo um 
sistema novo de incentivos na gestão 
pública da China. 

Como a questão rural se encai-

xa nessa busca por qualidade de 

crescimento?

O governo chinês tem dito cada vez 
mais que o aumento do consumo 
virá da urbanização. É curioso, por-
que todos sempre acreditaram que 
o aumento do consumo viria por 
uma previdência social que tivesse 
mais credibilidade, ou por seguros 
de saúde que fizessem com que as 
pessoas não tivessem que pagar por 
hospitais. Mas, pelo que dizem, tirar 
as pessoas do campo ainda será uma 
meta importante para o partido.

Desde o começo da crise, o que eles 
propõem é estimular que a população 
rural se conecte com a área urbana 
mais próxima, à qual o seu registro 
residencial (hukou) pertence, e não 
migre para as grandes capitais. Para 
isso, o governo terá de investir. Garan-
tir um planejamento estruturado para 
empregar a população nessas cidades e 
promover essa vinculação do homem 
ao seu local, como dizem, garantindo 
que tenha renda para aumentar con-
sumo por meio da urbanização, como 
defendem. Isso é curiosíssimo, por-
que se você pensar estruturalmente, 

Vejo a China se voltando 

mais para dentro do que 

nos últimos 10 anos. 

Mas atraindo capital e 

fomentando comércio, 

com qualidade  

de crescimento
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aumentar consumo significa reduzir 
poupança, e ao se reduzir a poupança 
toda a lógica chinesa vai se transfor-
mar. Mas nesse momento eles ainda 
não questionam isso; pensam que ain-
da têm muito espaço para urbanizar 
– e têm, até mesmo Xangai possui área 
rural –, e aumentar o consumo através 
desse canal, mantendo por algum tem-
po uma taxa de poupança elevada.  

A ideia de uma China voltada mais 

para dentro poderá afetar a Belt 

and Road Initiative – rede de pro-

jetos de infraestrutura envolven-

do Ásia Central, Sudeste Asiático, 

Oriente Médio e África?

Acho que a Belt and Road perderá 
um pouco de seu gás. Aliás, isso já 
está acontecendo, parte em função da 
pandemia, mas também pelo fato de 
que muitos investimentos se mostra-
ram pouco rentáveis, tiveram grandes 
dificuldades. E, agora, pela postura 
da China, mais voltada para dentro 
que para fora. Acho que a Belt and 
Road será mais ativa no entorno da 
China. Não que esse projeto tenda 
a acabar, mas acho que perderá um 
pouco do gás dos primeiros anos. 

Considera que os chineses tende-

rão a ser mais belicosos?

Não. Acho que se corre o risco de os 
Estados Unidos ficarem mais belico-
sos. Se comparar a gestão de Donald 
Trump com a de Barack Obama, 
Obama tinha uma atitude um pouco 
mais belicosa, porque a visão dele era 
de que os Estados Unidos tinham se 
afastado do leste da Ásia, e tinham 
que voltar. Então ele mandou navios 
do Oriente Médio para o Pacífico, 
foi criando situações de pequenas 

irritações no relacionamento dos pa-
íses com a China, mandando repre-
sentantes militares para fazer visitas. 
Possivelmente, com Biden, o cenário 
do Pacífico será um pouco mais agi-
tado, uma área mais complexa, di-
gamos assim, do que foi durante a 
administração Trump. Acho que Bi-
den terá uma situação mista. De um 
lado, terá espaço para dialogar com 
a China em temas como mudanças 
climáticas, desnuclearização. Mas, ao 
mesmo tempo, fará pequenas provo-
cações no cenário do Pacífico.

Isso implicaria que os Estados Unidos 

serão resistentes ao crescimento da 

China como potência econômica?

Não considero um confronto inevi-
tável. O governo Biden aceitará com 
mais facilidade o fato da China ser 
um big player tecnológico do que 
Trump aceitou. Acho que a estraté-
gia do governo Biden será na área in-
ternacional mesmo. Primeiramente, 
buscando uma aliança com os euro-

peus. E lançando temas nas organi-
zações multilaterais que possam tra-
zer problemas para a China. Quando 
Trump resolveu renegar o multilate-
ralismo, a China imediatamente se 
apresentou como grande líder em fa-
vor das discussões multilaterais. Mas 
se os Estados Unidos retomarem a 
liderança desse debate, não será um 
cenário fácil para a China, porque 
eles são propositivos. Não será fácil 
para a China manter seu entusiasmo 
com o multilateralismo. 

Uma maior integração da China 

com os fluxos financeiros interna-

cionais que mencionou também 

leva em conta a internacionaliza-

ção do renminbi?

Está havendo um fenômeno que vai 
ter influência sobre isso, que é o fato 
da conta-corrente chinesa, que foi al-
tamente superavitária durante muito 
tempo, chegar ao equilíbrio e tender 
a ser deficitária. Isso significa que a 
China precisará de capitais externos 
para financiá-la, e que de alguma ma-
neira entrará a competir no mercado 
pela atração de recursos externos 
para financiar sua conta-corrente. De 
alguma forma, ela passará a concor-
rer com os Estados Unidos e outros 
países em desenvolvimento. Isso pode 
ser um indutor natural para dois fato-
res: um câmbio menos administrado, 
e maior abertura da conta de capital. 
Ao longo do tempo, esse será o cami-
nho a ser perseguido pela China. Mas 
não no curtíssimo prazo. Por enquan-
to, a China ainda vai buscar interna-
cionalizar sua moeda com acordos 
bilaterais que permitam o uso de ren-
minbi no comércio, principalmente, e 
nos investimentos que acordar com 
outros países. Mas esse caminho é 

A China precisará de 

capitais externos para se 

financiar, competindo  

com os EUA e outros 

países em desenvolvimento  

pela atração de  

recursos externos
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Essa moldura de maior liberdade 

não torna a resolução de conflitos 

mais complexa?

Uma questão curiosa é que, quan-
do se olha as economias do Sudeste 
Asiático, existe um grau de diversi-
dade muito forte entre elas, em que 
o ambiente para conflito é menor. 
A indústria automobilística e de 
autopeças está maiormente insta-
lada na Tailândia; a indústria do 
petróleo está na Indonésia e Malá-
sia. Cingapura é o hub financeiro e 
de alta tecnologia. E o Vietnã está 

se tornando cada vez mais um hub 
industrial, absorvendo investimen-
tos inclusive chineses. Os conflitos 
existem, existirão, mas não é uma 
região que tenda a isso. Além do 
que, são países que em geral já 
aplicam tarifas muito baixas. O 
que eles têm a fazer é buscar inte-
grar regras de origem e deixar que 
a especialização das economias 
aconteça, dando condições de ava-

o que vai abrir portas e será impor-
tante, para que ao longo do tempo a 
China tenha uma política monetária 
mais transparente, uma política cam-
bial com maior flexibilidade, e maior 
abertura de sua conta de capital. 

Qual a sua avaliação da Parceria Eco-

nômica Regional Abrangente (RCEP) 

assinada em novembro pela China e 

outros 14 países da Ásia e Oceania?

Ainda não me aprofundei na leitura 
do acordo. As avaliações que li des-
tacam, em primeiro lugar, que esse 
acordo foi estimulado pela Asean 
(Associação das Nações do Sudeste 
Asiático, que agrega dez países). O 
segundo ponto destacado foi que a 
maior relevância do acordo é unifor-
mizar as regras de conteúdo nacional, 
porque dessa forma pode-se ter um 
impacto mais justo sobre a integra-
ção das cadeias produtivas. A terceira 
coisa que posso destacar é que não vi 
nas autoridades chinesas um grande 
entusiasmo pelo acordo, exceto pelo 
fato de que poderia abrir portas para 
estimular as negociações, que estão 
em curso há algum tempo, para um 
acordo de livre-comércio entre Chi-
na, Japão e Coreia do Sul.

Sendo um acordo liderado pela 
Asean, temos que levar em conta a 
moldura de pensamento desses países. 
Diferentemente dos acordos feitos pela 
comunidade europeia, Estados Unidos 
ou até mesmo América Latina, que 
são muito normativos, os acordos da 
Asean tendem a garantir liberdade aos 
países, desde que reduzam conside-
ravelmente as barreiras de um lado a 
outro. Há liberdade inclusive para um 
copiar o outro em experiências bem-
sucedidas; o que conta são as reduções 
tarifárias e dos entraves ao comércio.

liar onde podem criar valor adicio-
nado, e se empenhar naquilo. 

Há quem considere que a maior 

relevância desse acordo está no 

campo político. Concorda?

Se a reunião de China, Japão e 
Coreia do Sul envolvidos em um 
acordo tivesse apenas um caráter 
político, já seria um grande feito. 
Especialmente um grande feito sob 
essa nova administração Biden que, 
como disse, tende a acompanhar a 
avaliação dos democratas de que 
é preciso se reaproximar do Leste 
Asiático. O próprio TPP (Acordo 
Transpacífico de Cooperação Eco-
nômica, do qual Trump retirou os 
Estados Unidos em 2017, logo ao 
tomar posse) tinha esse discurso de 
aproximação dos Estados Unidos 
com a Ásia, quebrando um pouco a 
presença chinesa. 

Como mensagem, não tenho a 
menor dúvida de que foi um acordo 
importante, pois diz que os países do 
Leste Asiático como um todo veem 
neles mesmos um futuro. E a Chi-
na está integrada nesse futuro. Essa 
mensagem é poderosíssima. E levan-
do em conta uma China que veja o 
mundo como mais perigoso do que 
antes, é natural que ela se volte para 
a sua própria região. 

Quais implicações essa tendência 

terá nas relações entre China e 

América Latina?

Acho que a relação da China com a 
América Latina está baseada em três 
coisas: alimentos, minérios, e inves-
timento em infraestrutura. E nesses 
pontos acho que nenhum desses pa-
íses do Sudeste Asiático tem grandes 

De um lado, Biden 

 terá espaço para dialogar 

com a China em 

temas como mudanças 

climáticas; de outro,  

fará provocações no 

cenário do Pacífico
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condições de concorrer com os latino-
americanos, exceto na infraestrutura. 
Mas nesse caso não haveria nenhuma 
dificuldade para a China investir em 
ambos os lugares. A presença da Chi-
na no Sudeste Asiático é muito mais 
marcada pelas cadeias produtivas, 
pelo fato de os países produzirem in-
sumos necessários à indústria chine-
sa, ou à expansão da indústria tecno-
lógica chinesa. 

Ficará mais difícil ampliar nossa 

pauta exportadora para a China? 

O mercado chinês é de tal dimen-
são que há espaço para efetivamente 
tudo. Mas nossa vocação é exportar 
commodities. Acho que podemos so-
mar um ou outro produto, mas não 
vejo potencial para uma grande trans-
formação. Esse é um tema de debate 
recorrente, que nunca produz resul-
tado senão uma frustração. Porque 
não chegamos na China, mas tam-
bém não chegamos a muitos outros 
mercados. E devemos destacar que o 
fato de exportarmos produtos agríco-
las para a China não é irrelevante do 
ponto de vista de adoção tecnológica, 
capacitação para abastecer um mer-
cado gigantesco como o chinês. Olhe 
o exemplo da Vale: a companhia está 
deixando de ser simples exportadora 
para montar operações complexas 
na China em mixagem de minérios, 
construção e operação de terminais 
portuários.  Isso traz um valor adi-
cionado para a empresa que de forma 
alguma é desprezível. 

Sempre há um aprendizado no 
mercado chinês. As empresas brasi-
leiras que já exportam bastante para 
a China estão aprendendo a lidar com 
particularidades do mercado, como 
o e-commerce.  É o caso da BRF, 

que assinou acordos expressivos de 
suprimento dos consumidores via a 
rede Alibaba.  Há também empresas 
que não têm relação comercial com a 
China, mas que ganham ao absorver 
conhecimento de lá. Um dos casos 
mais evidentes é o da Magalu. Eles 
foram lá pesquisar o funcionamento 
do e-commerce, a criação dos cha-
mados ecossistemas, integrando em-
presas de tecnologia digital que vão 
da logística à publicidade, ensinan-
do pequenos empresários a vender 
mais em grandes plataformas. É um 

know-how essencialmente da Ali-
baba, que transformou o varejo de 
uma atividade simples – de atuar na 
venda de um produto fabricado por 
outra empresa –, a um setor de pon-
ta envolvendo muita tecnologia. E 
a Magalu absorveu tudo isso. Basta 
olhar o número de empresas de tec-
nologia digital que comprou recente-
mente. Ou seja, há mais interação do 
Brasil com a China do que parece.

Em sua opinião, haverá limite para 

o pragmatismo chinês frente às 

bravatas diplomáticas do atual 

governo brasileiro – e como consi-

dera que o país deverá atuar com 

a saída de Trump da presidência 

dos Estados Unidos? 

Tenho poucas dúvidas de que o wa-
tershed (divisor de águas) é o 5G. 
Veja, ninguém teme o 5G propria-
mente pela Huawei, mas porque 
acham que por trás da Huawei existe 
a China interessada em informações. 
Então considero esse tema relevante, 
por não ser só empresarial, mas por 
uma visão estratégica. 

Quanto aos Estados Unidos, acho 
que o Brasil ganhou um diálogo com 
a administração Trump que ele não 
costumava ter com o país. Não vejo 
nenhum ponto positivo nisso, ao con-
trário, porque foi simplesmente a in-
corporação de uma ideologia que na 
nossa realidade é desprovida de senti-
do. Acho que, com Biden, voltaremos 
a ocupar o espaço relativo que tínha-
mos. Teremos que fazer esforços para 
chamar a atenção dos Estados Unidos, 
e também teremos que fazer esforços 
para chamar a atenção da China. En-
tão, toda essa bravata que vimos re-
centemente vai perder sentido comple-
tamente. E vai ter que ser substituída 
por um conjunto de ações determina-
das, para nos manter próximos de am-
bos os países. Não será fácil, porque 
depende de muita estratégia, muita 
diplomacia, e de uma certa maturida-
de de visão de mundo. Considero que 
há dois fatores essenciais para a visi-
bilidade do Brasil pelo mundo. O pri-
meiro é nossa capacidade de organizar 
o próprio Brasil. Organizar a casa, a 
economia, ter políticas sociais com-
patíveis com nossas necessidades, ter 
políticas de maneira geral compatíveis 

Toda essa bravata do 

governo perderá sentido. 

E terá que ser substituída 

por ações para nos manter 

próximos tanto dos 

Estados Unidos quanto 

da China 
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com o que se considera uma boa ges-
tão governamental. A segunda, e não 
menos importante, é nossa capacidade 
de ter presença na América Latina e 
diálogo com os países latino-america-
nos. Acho que, sem esses dois fatores, 
nossas credenciais para operar no ex-
terior se reduzem consideravelmente. 

Considera que o governo brasilei-

ro poderá ampliar sua resistência 

ao capital chinês?

Acho difícil que o governo crie mais 
objeções. O caso do 5G, como disse, 
é emblemático porque não estamos 
falando só de uma empresa, mas de 
informações que essa empresa daria à 
China. E também pelos valores envol-
vidos. As avaliações são de que custa-
ria mais de R$ 100 bilhões às opera-
doras tirar a Huawei, e o processo de 
incorporação do 5G levaria de 4 a 5 
anos. E já estamos muito atrasados. 
Veja que o Brasil tem 100 mil antenas 
de telefone, enquanto a China tem 
800 mil antenas só de 5G. 

Os equívocos de soberania revela-
dos nesse episódio me parecem muito 
etéreos, e não fazem sentido. Acho 
até curioso que alguém fale sobre so-
berania de dados no futuro quando 
hoje a China (através da estatal State 
Grid) já é acionista controladora da 
CPFL, distribuidora de energia que 
abastece grande parte do Sudeste 
brasileiro, onde está o centro nervoso 
da economia. E na área de infraestru-
tura, energia elétrica, acho que conti-
nuaremos contando com uma partici-
pação chinesa expressiva, pois só eles 
têm capacidade de transportar, por 
exemplo, grandes volumes de energia 
em distâncias muito longas, além do 
investimento feito em geração, e em 
fontes de energia renovável. Final-

mente, acho que alguns desses pro-
jetos que o governo apresenta como 
essenciais na área de infraestrutura, 
como a Ferrogrão, que vai do Mato 
Grosso ao Pará, só se viabilizarão se 
empresas chinesas participarem – e, 
ainda assim, com algum aporte do 
governo federal. O ministro da In-
fraestrutura tem dito que esse projeto 
fará a grande diferença na imagem do 
governo em matéria de infraestrutura 
no Brasil. Não é possível, entretanto, 
pensar em um projeto dessa dimensão 
sem participação chinesa. Portanto, 

não vejo alternativas senão aprofun-
dar o relacionamento com a China 
nessa área, que já é bastante intenso 
e que nunca representou riscos. Ao 
contrário, só trouxe valor adicionado 
à nossa economia. 

Como avalia o futuro dos Brics 

(bloco formado por Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul)?

Acho curioso que alguém 

fale sobre soberania de 

dados no futuro quando 

hoje a China já é acionista 

controladora da CPFL, 

distribuidora de energia 

que abastece o Sudeste

Neste momento em que a China en-
contra mais dificuldade de se rela-
cionar com o mundo, é difícil para o 
país abandonar ou minimizar a im-
portância de um grupo como o Brics. 
Para a China, este é o momento de 
construir alianças. Essa determinação 
chinesa ajuda inclusive a aumentar 
sua tolerância com o Brasil frente às 
provocações que são feitas. Porque, 
bem ou mal, eles mantêm a dimensão 
do Brasil de longo prazo – não de go-
verno de turno –, para a qual não se 
pode dar ao luxo de fechar portas. 

Mas é preciso reconhecer que o 
Brics não está em um bom momento. 
O Brasil está sob uma direção muito 
ideológica, o mesmo acontece com a 
Índia, que além de tudo está criando 
problemas de fronteira com chine-
ses. As bases que formaram o Brics 
– unir-se para transformar a ordem 
internacional, aumentar a atuação 
nos organismos multilaterais – estão 
abaladas, não fazem mais tanto sen-
tido. Hoje, acho que o que segura o 
Brics é o NDB (Novo Banco de De-
senvolvimento, criado pelo bloco em 
2015 com o objetivo de mobilizar 
recursos em projetos de infraestru-
tura e desenvolvimento sustentável). 
Uma instituição financeira não se 
destrói rapidamente, pois tem obri-
gações, papéis em mercado, está aí e 
é preciso lidar com ela. Isso a torna 
uma cola importante para o Brics, 
e também beneficia o Brasil, pois o 
fato de o presidente do banco ser 
brasileiro (Marcos Troyo, cujo man-
dato iniciou em julho de 2020), nos 
faz ter algum papel nesse bloco. É 
uma oportunidade única de termos 
diálogo com essas economias, num 
foro único. Caso contrário, estaría-
mos muito mais afastados desses pa-
íses do que estamos.  
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Uma diferença significante que a 

crise provocada pela pandemia do 

novo coronavírus possui das de-

mais tem relação com a mudança 

de comportamento das famílias. 

Mesmo depois de vencida a pande-

mia, novos hábitos permanecerão 

e formarão o dito novo normal, o 

que tem relação direta com o au-

mento da poupança familiar. Como 

nunca as famílias, em todo o mun-

do, estão poupando.1

Recentemente foi divulgada uma 

Sondagem do Consumidor do FGV 

IBRE Especial tratando sobre a 

poupança precaucionária.2 A son-

dagem tentou responder a pergunta 

sobre quando esses recursos poupa-

dos serão utilizados e como será o 

aproveitamento destes com o fim 

do auxílio emergencial agora na vi-

rada do ano.

Cerca de 38% dos entrevistados 

afirmaram que estão realizando 

poupança devido à incerteza sobre 

a crise da Covid-19. Como espera-

do, o percentual de poupadores é 

maior conforme a sua renda. Além 

disso, 73% dos consumidores que 

pouparam afirmam que pretendem 

manter intactas as reservas realiza-

das nos próximos meses, enquanto 

25,6% irão gastá-las parcialmente e 

1,4% totalmente.

O motivo do alto percentual de 

consumidores, quase três quartos 

dos entrevistados, que afirmam 

que irão manter as suas reservas, 

tem relação direta com o medo des-

tes de serem contaminados, não só 

pelo vírus ao se expor mais, saindo 

de casa para consumir; como tam-

bém de sofrer com o desemprego e 

a perda de renda em futuro próxi-

mo. Mesmo que a vacina chegue e 

se consiga imunizar boa parte da 

população, ainda persistirá a for-

mação e a manutenção de uma ele-

vada poupança precaucional, visto 

que a crise desencadeada pela pan-

demia ainda demandará bastante 

tempo para ser solucionada.

Para crescer, 
poupar ou consumir?

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do  

IDP e pesquisador do CAPP/
Universidade de Lisboa 

Paulo Roberto Vales de Souza
Engenheiro, consultor,  
ex-presidente da Fapes

Thiago Felipe R. Abreu
Economista, doutorando do  

PPGCE/Uerj
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A expansão da poupança é uma 

chance que, se mal gerida, poderá 

levar o sistema econômico a uma 

estagnação persistente, sucedida 

pelas crises social e política ha-

bituais. Optar por transformar a 

chance em realidade exige mudar 

a postura do Estado e mesmo do 

próprio mercado financeiro, aí in-

cluído e com particular atenção 

para os investidores institucionais. 

É fundamental construir novos ca-

nais e instituições que amparem a 

transformação da poupança em in-

vestimento real. Desafio será mobi-

lizar e transformar tais recursos em 

fonte de financiamento de projetos 

de investimento, que, desde sua es-

truturação inicial, possam ser geri-

dos pelo setor privado.

Porém, com o fim do auxílio 

emergencial, muito provavelmente 

parte dessa poupança acumulada 

será transformada em consumo, 

principalmente da população mais 

pobre, que, de acordo com a Son-

dagem Especial do FGV IBRE, uti-

lizará 40% da renda poupada para 

pagamento de despesas correntes. 

Enquanto os mais pobres preten-

dem gastar com despesa corrente 

por necessidade, 24,6% dos entre-

vistados com maior renda afirmam 

que esses recursos serão utilizados 

com viagens.

A transformação dessa poupança 

em consumo é um atalho curto e fá-

cil. Aprofunda essa tendência a que-

da recente da taxa de juros no Brasil. 

Antes grande parte da poupança bra-

sileira era diretamente alocada em 

dívida pública, por conta das altas 

taxas de juros que eram pagas por 

esses títulos; hoje com a taxa de ju-

ros fixada pela Selic em 2% a.a., en-

quanto as expectativas do mercado 

esperam uma inflação de 4,21% em 

2020,3 portanto uma taxa de juros 

reais negativa, inibe o investimento 

nesses títulos. 

Artigo publicado pela The Eco-

nomist traz o debate se a inflação 

vai voltar depois da pandemia. De 

acordo com a revista, as chances 

de um período de inflação maior 

continuam baixas. Porém destaca 

que se os bancos centrais tiverem 

de aumentar as taxas de juros para 

impedir que os aumentos de preços 

fujam do controle, as consequências 

podem ser graves.4

No Brasil, o tema foi tratado por 

Marcos Garcia (2020) que mostra 

um risco maior para o Brasil devido 

ao encurtamento da dívida para pa-

gar um custo menor sobre os juros, 

já que, como mencionado, trata-se 

dos juros mais baixos da história 

econômica brasileira. A não rolagem 

da dívida pelo Tesouro Nacional 

fez com que disparasse a realização 

Fonte: Bittencourt (2020). Disponível em: <https://bit.ly/3885D8q>.
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de operações compromissadas pelo 

Banco Central.5

De todo o modo, uma menor taxa 

de juros agudiza o cenário anterior 

de modo que, não apenas fluxo novo, 

como também parcela crescente do 

estoque velho de riqueza, deveria ser 

redirecionado para investimentos 

longos e privados. 

Sobre esse objeto, vale destacar 

alguns dados tabulados por Rocca 

(2020),6 onde é possível ver que 

grande parte do fluxo de poupança 

das pessoas físicas ao longo do ano 

foi destinado a depósitos a prazo e 

à poupança, com queda nos fundos 

de investimento e títulos da dívida 

privada de captação bancária. No 

gráfico a seguir, gentilmente ante-

cipado por Carlos Rocca, o citado 

fluxo de poupança financeira das 

famílias, desdobrado por tipo de 

aplicação, um incremento de im-

pressionantes R$ 265,3 bilhões nos 

nove primeiros meses de 2020, de-

pois de fechar o ano de 2019 com 

retração de R$ 1,5 bilhão. Mes-

mo o primeiro trimestre deste ano 

foi marcado por forte retração, de  

R$ 45,4 bilhões, mas seguida dos 

gigantescos saltos de R$ 175 e  

R$ 135,6 bilhões, no segundo e 

no terceiro trimestre de 2020. No 

ano, Rocca estima uma contração 

do consumo de 64,3% do PIB no 

primeiro trimestre, para 60,8% e 

61,7% nos dois seguintes. 

Não apenas se acumulam fluxos 

novos, como possivelmente os es-

toques estão sendo realocados, face 

à redução da taxa de juros. Direta-

mente, a dívida pública é esqueci-

da pelas famílias, e, indiretamente, 

pode estar sendo abandonada no 

caso dos saques dos fundos de in-

vestimentos. Se o forte incremento 

dos depósitos à vista e em poupança 

retratam a preferência extrema por 

liquidez, ou seja, a melhor face de 

um fluxo que se guarda à mão diante 

do medo extremo, não se pode dei-

xar de destacar que se correu para 

Diretamente, a dívida 

pública é esquecida pelas 

famílias, e, indiretamente, 

pode estar sendo 

abandonada no caso  

dos saques dos fundos  

de investimentos

Fonte: Rocca (2020).
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nanciar investimentos produtivos e 

em infraestrutura. 

Os investidores institucionais 

deveriam disputar contra os produ-

tores de bens e serviços para con-

sumo a possibilidade de captar tais 

recursos. Os países maduros pos-

suem formas de composição entre 

a poupança e o investimento muito 

mais bem articuladas, sendo efeti-

va a possibilidade de que um recur-

so poupado chegue a uma empresa 

interessada num investimento de 

mais longo prazo.

É um desafio maior para quem 

gravita no mercado de capitais do 

que no bancário, no sentido mais 

restrito, porque o histórico dos ban-

cos privados brasileiros não passa 

por operações de longo prazo, salvo 

como repassadores de fundos públi-

cos. Mas os mesmos bancos podem 

e devem usar seus administradores 

para captar a nova e crescente pou-

pança – desde que, por esse meio, 

possam repassar tal risco à conta de 

ações e, sobretudo, para depósitos 

a prazo, que demonstram alguma 

confiança em alongar os seus inves-

timentos. A destinação dos fluxos 

de poupança financeira corrobora o 

apurado na sondagem com os pou-

padores, sobretudo os de maior ren-

da, no sentido de que apontam mais 

para poupar do que para consumir, 

mais propensos a alongar seus inves-

timentos financeiros do que os quei-

mar em gastos correntes. 

Vale destacar o artigo recente 

da Comissão Europeia (2020), em 

que é realizada uma análise sobre as 

consequências do aumento da pou-

pança de empresas não financeiras 

nos países do G20, por conta da 

crise da Covid-19. De acordo com 

o artigo, caso a poupança excessiva 

dessas empresas não for transfor-

mada em mais investimentos, pode 

se gerar um menor crescimento real 

e potencial no futuro.7 O artigo ain-

da destaca algumas ações políticas 

a explorar nessa situação, como a 

melhoria do acesso a crédito e fi-

nanciamento, do ambiente de ne-

gócios e do mercado de trabalho, a 

promoção de investimentos intangí-

veis, entre outros.

O paradoxo da pandemia é que, 

ao mesmo tempo que gera uma cri-

se imensa, abre uma oportunidade 

ímpar e inusitada, que é formar 

e alongar poupança doméstica, 

como nunca se formou, de forma 

tão rápida e tão drástica. Resta 

saber se as autoridades econômi-

cas e, sobretudo, se os agentes dos 

mercados de capitais terão capa-

cidade para atrair e manter essa 

poupança, e depois usá-la para fi-

terceiros. Os ditos fundos de pensão, 

públicos ou privados, fechados e 

abertos, são os mais habilitados para 

fazer essa gestão longa.

Se faz necessário o compartilha-

mento do financiamento, desenho e 

da forma de implantação de proje-

tos de interesse público entre gover-

nos e setor privado. Ainda que seja 

inevitável o processo ser disparado 

a partir do setor público, desde o 

desenho se deve criar condições 

para que o setor privado financie, 

participe e até mesmo administre 

os novos projetos de investimentos, 

em especial, os sociais (saúde, sane-

amento, urbanização), em infraes-

trutura e de digitalização do gover-

no e do setor produtivo. 

1Esse objeto já foi tratado na edição de outubro 
desta revista: AFONSO, J.R.; ABREU, T.F.R. A pou-
pança precaucional da Covid-19: o desafio de 
seu aproveitamento. Conjuntura Econômica, v. 
74, p. 32, 2020.

2BITTENCOURT, V.S.  O que vai acontecer com 
a poupança precaucional? Blog do Ibre, dez. 
2020. Disponível em: <https://bit.ly/2J1QIUS>. 
Acesso em: 17 dez. 2020.

3BCB. Boletim Focus: Relatório de Mercado – 
11/12/2020, dez. 2020. Disponível em: <https://
www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>. Acesso 
em: 17 dez. 2020. 

4THE ECONOMIST. After the pandemic, will 
inflation return?, dez. 2020. Disponível em: 
<https://econ.st/2KgDGU3>. Acesso em: 17 
dez. 2020.

5GARCIA, M. Dívida pública: muito maior e mais 
curta. Valor Econômico, dez. 2020. Disponível 
em: <https://glo.bo/3h0l7iL>. Acesso em: 17 
dez. 2020. 

6ROCCA, C.A. Poupança financeira famílias na 
crise da Covid-19. CEMEC/fipe. 2020. Disponível 
em: <https://bit.ly/3rk4bbF>. Acesso em: 17 
dez. 2020.

7COMISSÃO EUROPEIA. Puzzles in non-financial 
corporate sector savings across the G20. Disponí-
vel em: <https://bit.ly/34BxJb6>. Acesso em: 
22 dez. 2020.
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Este artigo pretende responder às 
críticas apresentadas pelo economis-
ta Kleber Castro1 (ver edição de de-
zembro da revista Conjuntura Eco-
nômica: http://bit.ly/3aol92L) à nota 
técnica que fiz sobre um dos aspec-
tos polêmicos da reforma tributária, 
a incorporação do ISS municipal 
ao novo Imposto sobre Bens e Ser-
viços (IBS). Na nota técnica queria 
desconstruir um dos tantos mitos 
disseminados pelos grupos de inte-
resse que tentam barrar a reforma 
tributária, no caso, o mito de que o 
“ISS seria o imposto do futuro” por-
que cresceu mais do que o ICMS nas 
últimas décadas e porque tem como 
base de tributação um setor econô-
mico (serviços) que tem sido mais di-
nâmico que a média dos demais.2

O ponto central da nota é desta-
car que, na realidade, parte da base 
de serviços – justamente no subsetor 
mais dinâmico de todos, o de infor-
mação e comunicação – é dividida 
(ou disputada) entre o ISS e o ICMS 
estadual e que, por esse e outros fa-
tores (como a correlação entre a base 
do ISS e a aquisição de serviços pela 
indústria), a “superioridade” do im-
posto municipal sobre o estadual 
não se verifica mais nos anos recen-
tes. Ademais, há fortes evidências 
de que empresas de serviços estão se 

utilizando da “zona cinzenta” entre 
o ISS e o ICMS para fazer planeja-
mento tributário e recolher menos 
impostos para estados e municípios.

Antes de abordar as críticas pon-
tuais apresentadas por Castro às nos-
sas conclusões, porém, gostaria de 
responder a uma crítica mais geral 
que o autor faz ao final de seu texto, 
quando me acusa de “simplismo” por 
abordar isoladamente o efeito redis-
tributivo da incorporação do ISS ao 
novo Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS) e mostrar que a imensa maioria 
dos municípios (sobretudo os mais 
pobres) teria ganhos significativos 
com a possibilidade de cobrar um tri-
buto sobre todos os bens e serviços 
consumidos em seu território.

“A discussão federativa se equi-
voca por olhar para apenas um lado 
da balança – e, nesse caso, apenas 
o lado menos pesado, haja vista o 
tamanho diminuto do ISS frente às 
receitas de cota-parte do ICMS e de 
FPM”, escreve Castro.

Ora, como Castro sabe, a PEC 
45/2019 não trata apenas do ISS, 
mas também do ICMS e do critério 
de distribuição de sua cota-parte, 
não alterando as regras do FPM por-
que isso extrapola os limites de uma 
reforma no sistema tributário. Ainda 
assim, como mostramos em texto de 

Imposto do futuro: ISS ou IBS? 
Base fragmentada ou única?

Sérgio Wulff Gobetti
Doutor em Economia pela UnB, pesquisador do Ipea e cedido à Sefaz-RS
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discussão mais amplo publicado no 
Ipea em parceria com Rodrigo Orair, 
os efeitos redistributivos do ponto 
de vista federativo das medidas pre-
vistas na PEC 45 são de fato muito 
significativos, não só pela mudança 
no ISS, mas também no ICMS e em 
seu critério de partilha.3

Tal constatação não significa que 
não devemos, como propomos no 
referido texto (TD 2530), avançar 
em outras reformas do federalismo 
fiscal, como a revisão dos critérios 
dos fundos de participação, do fun-
do constitucional do DF e dos royal-
ties do petróleo, sobre os quais de-
dicamos um estudo especial também 
publicado neste ano pelo Ipea.4

Portanto, a acusação de “simplis-
mo” ao tipo de abordagem feita em 
uma nota técnica para tratar de um 
tópico específico da reforma tributá-
ria parece no mínimo injusta. Por ou-
tro lado, é natural que debates como 
esse, que envolvem conflitos distribu-
tivos, gerem polêmica e produzam re-
sistência das corporações e grupos de 
interesse minoritário que se sentem 
prejudicados pelas mudanças.

Pelas nossas estimativas, metade 
das capitais, 57 entre as 100 maiores 
cidades brasileiras e cerca de 82% 
dos municípios de pequeno e médio 

porte deverão ganhar com as mudan-
ças da PEC 45. Tanto pela substitui-
ção do ISS pelo IBS municipal cobra-
do no destino, quanto pela mudança 
equivalente no ICMS e no critério de 
partilha da sua cota-parte municipal 
(substituindo-se o valor adicionado 
pela população como critério princi-
pal de distribuição).

A aprovação dessas mudanças e 
quiçá a entrada em vigor da nova lei 
dos royalties, suspensa liminarmente 
pelo Supremo Tribunal Federal desde 
2013, reduzirão significativamente o 
nível de desigualdade na dotação fis-

cal dos entes municipais e estaduais, 
o que pode facilitar a tramitação de 
outras reformas de cunho puramen-
te federativo, como a transformação 
dos fundos de participação em fun-
dos de equalização fiscal. 

Feitas essas considerações, farei 
alguns esclarecimentos aos comentá-
rios e críticas pontuais apresentadas 
por Castro:

1. A base de dados utilizada para 
comparar as receitas do ISS e do 
ICMS foi a série de carga tributá-
ria da Receita Federal, entre 2002 e 
2018, complementada pelas estima-
tivas da Secretaria do Tesouro Na-
cional para o ano de 2019. Essa série 
é praticamente idêntica, por sinal, à 
que o economista Rodrigo Orair, do 
Ipea, tem atualizado anualmente.

2. Independentemente de eventu-
ais divergências pequenas com outras 
séries, possivelmente por diferenças 
nos procedimentos de imputação de 
valores omissos entre os municípios 
e rateio das receitas de dívida ativa 
do passado entre os distintos tribu-
tos, o que os dados revelam é que a 
receita de ISS deixou de apresentar 
uma dinâmica notadamente superior 
à do ICMS nos anos mais recentes, 
como demonstrado na tabela 2 para 
distintos subperíodos da década. Ou 

Tabela 1 Receita de impostos sobre consumo de bens e serviços
Em R$ milhões (2002-2019)

Fontes: Tabela INC03 - RFB (arquivo CTB 2018 Tabelas - M18 - Valores Publicação) + STN (Base CTB Governo Geral).

Tributos 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PIS/Cofins 62.011 171.136 200.349 212.442 238.554 235.838 241.659 245.426 270.160 297.903 288.762

ICMS 104.168 268.117 297.419 326.236 363.190 384.287 396.428 413.175 441.039 479.310 508.832

ISS-M 9.029 32.756 38.372 44.279 47.960 53.888 54.455 53.838 56.403 62.126 68.160

ISS-DF 335 939 1.035 1.173 1.364 1.509 1.635 1.540 1.664 1.690 1.991

Metade das capitais, 57 

entre as 100 maiores 

cidades brasileiras e cerca 

de 82% dos municípios de 

pequeno e médio porte 

deverão ganhar com as 

mudanças da PEC 45
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seja, em alguns subperíodos o ISS 
supera o ICMS, em outros fica para 
trás, indicando uma relativa conver-
gência nas suas novas tendências.

3. Não há dúvida de que, no longo 
prazo, a receita do ISS cresceu mais 
do que a do ICMS, mas esse fato está 
fortemente correlacionado às mudan-
ças legais ocorridas em 2003, cujos 
efeitos positivos sobre a arrecadação 
do imposto municipal ocorreram não 
só imediatamente (pela ampliação da 
lista de serviços sujeitos ao imposto), 
mas também teve impactos diluídos 
ao longo da década seguinte (por ter 
contribuído para o aprimoramento 
do sistema de cobrança, principal-
mente nos pequenos municípios).   

4. Não parece correto associar ao 
ciclo econômico a perda relativa de 
dinamismo do ISS no período recente 
por duas razões fundamentais: primei-
ro porque o PIB de serviços não foi 
mais afetado pela crise de 2014-2017 
do que o PIB da indústria; segundo 
porque a base de arrecadação do ISS é 
maior do que o consumo final de servi-
ços, depende fortemente do chamado 
consumo intermediário, ou seja, servi-
ços utilizados como insumos pelo pró-
prio setor de serviços e pela indústria. 
Logo, embora seja inquestionável o 
maior dinamismo do setor de serviços, 
o mesmo não se pode afirmar automa-

ticamente da base do ISS em compara-
ção à do ICMS (ou à do novo IBS).

5. Como a arrecadação dos impos-
tos depende de mudanças legais e da 
eficiência arrecadatória, o mais cor-
reto para comparar as dinâmicas dos 
tributos é analisar suas bases de arre-
cadação, o que fazemos a partir dos 
dados da Tabela de Recursos e Usos 
do IBGE. A não inclusão de “serviços 
de artes, cultura, esporte e recreação” 
e de “serviços cinematográficos, 
música, rádio e televisão” na base do 
ISS não altera absolutamente nada o 
resultado das comparações, ao contrá-
rio do sugerido por Castro. Com esses 

segmentos incluídos, a taxa nominal 
média anual de crescimento da base 
do ISS, entre 2010 e 2017, cairia de 
7,75% para 7,71%, ou seja, permane-
ceria praticamente inalterada e abaixo 
dos 8,2% estimados para a base ideal 
do ICMS (ou exatamente 7,7% caso 
considerássemos na base do ICMS 
todo valor das exportações e investi-
mentos, além do consumo final).

6. Ou seja, não há “limitação” da 
proxy baseada nas TRUs pelos moti-
vos alegados por Castro, nem razão 
para acreditar – pelas séries históri-
cas – que a base do ISS seja mais sen-
sível ao ciclo econômico do que a do 
ICMS e que, portanto, as conclusões 
seriam qualitativamente diferentes 
se não tivéssemos atravessado uma 
longa recessão. De fato, no período 
pré-recessão (2010-2014) a base do 
ISS ainda apresentava uma expansão 
levemente superior à do ICMS, mas 
nada que justifique a oposição dos 
prefeitos à reforma tributária na es-
perança de que o imposto municipal 
lhes proporcionaria indefinidamen-
te, no futuro, um crescimento de re-
ceita acima do novo IBS.

7. Portanto, seja pela ótica da ar-
recadação efetiva, seja pela ótica da 
base de arrecadação, verifica-se que 
as dinâmicas do ISS e do ICMS se 
aproximaram nos últimos anos, de 

Não há dúvida de que, no 

longo prazo, a receita do 

ISS cresceu mais do que  

a do ICMS, mas esse  

fato está correlacionado às 

mudanças legais  

ocorridas em 2003

Fontes: Tabela INC03 - RFB (arquivo CTB 2018 Tabelas - M18 - Valores Publicação) + STN (Base CTB Governo Geral).

Tributos 2010-19 2011-19 2012-19 2013-19 2014-19 2015-19 2016-19 2017-19 2018/19

PIS/Cofins 6,0% 4,7% 4,5% 3,2% 4,1% 4,6% 5,6% 3,4% -3,1%

ICMS 7,4% 6,9% 6,6% 5,8% 5,8% 6,4% 7,2% 7,4% 6,2%

ISS-M 8,5% 7,4% 6,4% 6,0% 4,8% 5,8% 8,2% 9,9% 9,7%

ISS-DF 8,7% 8,5% 7,8% 6,5% 5,7% 5,0% 8,9% 9,4% 17,8%

Tabela 2 Taxas nominais médias de crescimento das receitas, por subperíodo
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modo que não se pode falar em po-
tenciais perdas para os municípios 
em caso de unificação das bases e 
dos impostos. Muito menos quando 
se consideram os efeitos positivos 
disso sobre o crescimento econômi-
co e sobre a eficiência arrecadatória, 
além da redistribuição de receitas em 
favor dos municípios mais pobres.

8. É preciso considerar ainda que o 
ISS e o ICMS dividem a base de servi-
ços no subsetor de comunicação e in-
formação e que existem evidências de 
que as empresas desse subsetor estão 
se aproveitando dessa “zona cinzen-
ta” para fazer planejamento tributá-
rio, especialmente quando manipulam 
os pacotes de serviços vendidos aos 
consumidores atribuindo valores mais 
altos aos itens sujeitos ao ISS (com alí-
quotas de 5%) e mais baixos aos su-
jeitos ao ICMS (com alíquota de 25% 
ou 30%). É precisamente por isso que 
decidi verificar a inflação média (de-
flator implícito) dos serviços de infor-
mação sujeitos ao ISS em comparação 
aos sujeitos ao ICMS. E aí salta aos 
olhos o fato de que a inflação média 
dos serviços do ICMS foi de 0,6% ao 
ano entre 2010 e 2017, enquanto no 
ISS chegou a 6,7% – diferença que, 
pela magnitude, só pode ser explicada 
por práticas de elisão tributária.

9. Essa diferença em favor do 
ISS não beneficia os municípios, 
ao contrário do que se possa ima-
ginar, porque os municípios têm 
direito a 25% do ICMS, ou seja, 
estariam recebendo o equivalente a 
uma alíquota de no mínimo 6,25% 
(um quarto de 25%) se os serviços 
de comunicação dos pacotes vendi-
dos ao consumidor final estivessem 
sendo totalmente tributados pelo 
imposto estadual (ante no máximo 
5% pelo imposto municipal).

10. Na prática, portanto, a frag-
mentação da base de serviços entre ISS 
e ICMS não só é uma completa jabuti-
caba no mundo atual, em que a econo-
mia digital exige IVAs de base ampla 
e no destino, como possivelmente só 
favorece as grandes empresas do setor 
de informação, não só – mas princi-
palmente – aquelas que operam do ex-
terior e que se beneficiam duplamente 
do fato de o Brasil ter um imposto so-
bre serviços com baixa alíquota e inci-
dência cumulativa (que onera mais os 
fornecedores nacionais).

Por todo o exposto, concluímos 
que não há razões que justifiquem 
o Brasil não seguir o caminho das 
demais nações desenvolvidas que já 
possuem um único imposto sobre 
bens e serviços e que cada vez mais 
adotam medidas para ampliar sua 
base, de modo a incorporar a eco-
nomia digital. Lembrando que no 
Brasil, pelas peculiaridades do nosso 
federalismo, a PEC 45/2019 prevê 
uma espécie de IBS “trial”; ou seja, 
um imposto único para o consumi-
dor final, mas cuja alíquota é desdo-

Não há razões que 

justifiquem o Brasil não 

seguir o caminho das 

demais nações que  

já possuem um  

único imposto sobre  

bens e serviços

brada em três pernas – uma federal, 
outra estadual e outra municipal.

Pelas nossas simulações, a alí-
quota de referência dos municípios 
(que repõe a atual receita de ISS) se-
ria de aproximadamente 2% sobre 
toda a base de bens e serviços con-
sumidos em seu território (ante os 
2,4% em média cobrados hoje dos 
serviços no local da sede dos estabe-
lecimentos prestadores).

Por se tratar de uma alíquota de 
referência, os municípios poderão 
reduzi-la ou aumentá-la, desde que o 
façam para todos os bens e serviços 
que sua população consome, sem 
exceção. Além disso, os municípios 
receberão outros 3,7% da parcela 
cobrada pelos estados (um quarto 
de 14,8%), totalizando uma fatia 
de 5,7% dentro da alíquota total do 
IBS, que estimamos ser de 27%.

Em resumo, a ampliação de base 
e a eliminação da cumulatividade 
será benéfica não só para a econo-
mia do país, como também propi-
ciará aumento imediato de arreca-
dação para no mínimo 80% dos 
municípios brasileiros. 

1Castro, K.P. “Imposto do futuro? Considerações 
sobre o ISS e a base de serviços.” Conjuntura 
Econômica, FGV: Rio de Janeiro, dez-2020. Dis-
ponível em: http://bit.ly/3aol92L

2Gobetti, S.W. “É verdade que o ISS é o impos-
to do futuro? Análise de sua trajetória e base 
de cálculo em comparação ao ICMS.” Obser-
vatório de Política Fiscal. FGV: Rio de Janeiro, 
dez-2020.

3Gobetti, S.W.; Orair, R.O. Reforma tributária e 
federalismo fiscal: uma análise das propostas 
de criação de um novo imposto sobre o valor 
adicionado para o Brasil. Texto para Discussão 
2530. Ipea: Rio de Janeiro, jan-2020.

4Gobetti, S.W.; Orair, R.O.; Serra, R.V.; Silveira, 
F.G. A polêmica mudança na partilha das recei-
tas petrolíferas. Texto para Discussão 2566. Ipea: 
Rio de Janeiro, jun-2020.
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Nenhuma das propostas de reforma 
tributária que circulam no Congres-
so trata de remover a raiz do enges-
samento do orçamento e a crescente 
rigidez dos gastos públicos, manten-
do o Brasil aprisionado numa arma-
dilha fiscal do baixo crescimento.

Como já foi destacado nos estudos 
sobre reforma orçamentária realiza-
dos pelo Centro de Estudos Fiscais 
(CEFIS) da Escola Brasileira de Ad-
ministração Pública e de Empresas 
da Fundação Getulio Vargas (FGV 
EBAPE), a raiz da destruição do pro-
cesso orçamentário se fortaleceu com 
o crescimento de uma espécie exóti-
ca plantada no campo da tributação, 
com a implantação do regime de se-
guridade social e de contribuições 
vinculadas ao financiamento desse 
regime, na Constituição de 1988.1

Nos debates da Assembleia Nacio-
nal Constituinte que reformou a Car-
ta de 1967, o ambiente reverberava 
posições extremadas com respeito à 
necessidade de ampliar as garantias 
para a implementação das políticas 
sociais, tendo em vista a necessidade 
de reduzir as disparidades de renda 
que cresciam com as mudanças na 
dinâmica demográfica e socioeconô-
mica que ocorriam no país. 

Mas o foco principal das aten-
ções com esse fato se voltou para 

Contraditoriamente ao que deve-
ria ser feito, isto é, chamar a atenção 
para a origem da gravidade da situa-
ção fiscal em que estamos aprisiona-
dos, o que gera apreensões no âmbito 
do governo federal, com respeito ao 
andamento do debate sobre a reforma 
tributária, é a preocupação de não pôr 
em risco as receitas geradas por essas 
contribuições. Sem elas, o arcabouço 
construído ao longo de 30 anos para 
gerenciar as contas públicas e atender 
às metas anuais para o resultado pri-
mário, colapsaria de uma hora para 
outra e o Brasil mergulharia na maior 
crise de sua história.

O que fazer? Em primeiro lugar 
não estamos falando em fechar as 
torneiras das receitas propiciadas por 
essas contribuições, mas sim substi-
tuí-las por outras, que adviriam de 
mudanças na natureza desses tributos 
por meio de uma nova abordagem na 
condução da reforma tributária.

Por que isso sequer foi cogitado? 
Além do medo acima apontado, que 
se reflete na proposta de lei do gover-
no federal que visa reunir o programa 
de integração social (PIS) e a Contri-
buição para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) numa Contri-
buição sobre a Receita decorrente de 
Operações com Bens e Serviços (CBS), 
essa iniciativa embute duas preocupa-

A rigidez do orçamento e  
a reforma tributária

Fernando Rezende
Professor da FGV EBAPE

Vilma Pinto
Assessora da Secretaria de Fazenda do Paraná e 

pesquisadora licenciada do FGV IBRE

um problema que naquela época era 
conjuntural: o déficit do regime pre-
videnciário, que surgiu com a crise 
econômica da década de 1980 e seu 
impacto nas receitas provenientes 
da principal fonte de financiamen-
to desse regime: a folha de salários. 
Mas esse fato foi suplantado pela 
afirmação de que o problema do dé-
ficit previdenciário era o resultado 
do uso indevido de receitas da Pre-
vidência para financiar a construção 
de Brasília, da hidrelétrica de Itaipu 
etc., esvaziando o caixa do regime 
previdenciário e ignorando que o 
regime não era de capitalização e 
sim de repartição.

Dessa forma, a decisão para tra-
tar desse problema tomou o cami-
nho errado. Ao concentrar-se no 
rombo da Previdência, a garantia 
adotada, com a criação do regime 
de seguridade social, criou uma si-
tuação extremamente favorável à 
expansão dos gastos previdenciá-
rios e programas assistenciais, que, 
ao longo do tempo, comprometeu 
o atendimento das demais políticas 
sociais ao fazer com que a arreca-
dação das contribuições para que a 
Seguridade Social se transformasse 
na principal fonte de recursos do 
governo federal e na decorrente des-
truição do orçamento (gráfico 1).
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ções não explicitadas. Uma é a hipó-
tese de que o caminho sugerido pelas 
duas propostas que tratam do assunto 
(PEC no 45 e no 110), que propõem a 
fusão de tributos sobre o consumo,2 

no que é chamado de um Imposto so-
bre Bens e Serviços (IBS),3 ameaçaria a 
receita da União por abrir uma discus-
são sobre a repartição do bolo entre os 
entes da Federação. Assim, a proposta 
da CBS evitaria correr esse risco e, em 
tese, poderia ser aprovada com maior 
celeridade por não depender de mu-
danças na Constituição. 

Mas isso não resolve o problema 
principal da crise fiscal, que é a vin-
culação das receitas à Seguridade So-
cial. Mudar o nome dos tributos não 
elimina a raiz do engessamento do 
gasto e mantém o Brasil aprisionado 
na armadilha fiscal do baixo cresci-
mento. Mais do que isso, a opção 
de não enfrentar o problema contri-
buirá para aumentar as dificuldades 
para manter o equilíbrio fiscal.

Por quê? Porque as receitas da se-
guridade há muito deixaram de ser su-
ficientes para cobrir as despesas desse 
regime, cujo déficit vem crescendo 
desde 2013, mesmo desconsiderando 
a existência da Desvinculação de Re-
ceitas da União (DRU).4 Como pode 
ser visto no gráfico a seguir, o déficit 
do orçamento da Seguridade Social 
em 2017 já era da ordem de 3,5 p.p. 
do PIB naquele ano e certamente será 
bem maior atualmente. Ou seja, além 
de não ser suficiente para cobrir as 
despesas desse regime, ele suga ou-
tras receitas para cobrir as obrigações 
com o pagamento de benefícios pre-
videnciários e assistenciais, em pre-
juízo do financiamento das demais 
políticas sociais.  

Como a reforma tributária pode 
ajudar? A medida é simples. Basta 

uma emenda à Constituição para alte-
rar um dispositivo do artigo no 195 da 
Constituição. O caput deste artigo diz 
o seguinte: “a seguridade social será fi-
nanciada por toda a sociedade, de for-
ma direta e indireta, na forma da lei, 
mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:

I – Do empregador, da empresa e 
da entidade a ela equiparada na 
forma da lei, incidentes sobre:

a folha de salários e demais a) 
rendimentos do trabalho pa-
gos ou creditados a qualquer 
título à pessoa física que lhe 
preste serviço, mesmo sem 
vínculo empregatício;
a receita ou o faturamento;b) 
o lucro”.c) 

Portanto uma pequena alteração 
constitucional, que trataria de elimi-

nar o último trecho depois da vírgula 
no final do caput desse artigo e todo 
o inciso I, teria um grande potencial 
de abrir espaço à reversão do processo 
de enrijecimento do orçamento, sem 
afetar o financiamento da Seguridade 
Social. Embora o resultado não fosse 
imediato, o efeito de médio prazo se-
ria significativo, pois contribuiria para 
restaurar o princípio da unidade orça-
mentária e a adoção de um novo mo-
delo de gestão fiscal, com a extinção 
do orçamento da Seguridade Social.5

Como mencionado, a medida 
acima não secaria a fonte princi-
pal das receitas do governo federal. 
As contribuições sobre o lucro e as 
receitas seriam transferidas para o 
artigo que trata dos impostos de 
competência do governo federal 
(artigo 153), mediante a fusão da 
CSLL com o IRPJ e a criação de um 
imposto federal sobre o consumo e 

Gráfico 1 Evolução da carga tributária federal do 
orçamento fiscal vis-à-vis orçamento da Seguridade 

Social (1990-2018, em % do PIB)

Fonte: Secretaria da Receita Federal do Brasil (ME SRFB). Elaboração Vilma Pinto.

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Orçamento da Seguridade Social Orçamento fiscal



CONJUNTURA MACROECONOMIA

2 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  J a n e i r o  2021

não de uma contribuição, remeten-
do o financiamento da Previdência 
Social para o artigo 201, que trata 
desse regime, como era antes.6  

Qual o problema que isso traria? 
Três. De um lado, a mudança reco-
mendada demandaria tratar da não 
cumulatividade desse tributo,7 o que, 
aliás, é o que o governo pretende fazer 
com a proposta de criação da CBS. De 
outro, levantaria a questão da inclusão 
dessas receitas na base das transferên-
cias de recursos a estados e municípios 
por meio dos fundos constitucionais.

Isso pode ser visto como um pro-
blema, mas também é uma solução 
para avançar no rumo das reformas 
que visa reunir os tributos de estados 
e municípios em um imposto sobre 
o consumo, eliminando a anomalia, 
que não mais é possível sustentar, de 

manter tributos distintos sobre mer-
cadorias e serviços.

Essa mudança implica extinguir 
garantias para a manutenção dos 
direitos sociais previstos no artigo 
6o da Constituição? De maneira 
alguma e muito ao contrário. Ela 
permitiria abordar os enormes de-
sequilíbrios no atendimento desses 
direitos, que se acumularam ao lon-
go do tempo em razão dos critérios 
adotados pelo modelo de gestão fis-
cal, que dividiu as garantias em dois 
grupos: as despesas obrigatórias e 
as despesas discricionárias.

Um terceiro problema, que não 
tem merecido a devida atenção nos 
debates a respeito dessa proposta é o 
aumento da rigidez orçamentária que 
adviria da aprovação da proposta de 
criação da CBS. Por permanecerem 

abrigadas no artigo 195 da Consti-
tuição, as receitas vinculadas à Segu-
ridade Social aumentarão ainda mais 
o desequilíbrio entre estas e as demais 
do governo federal, pois os serviços 
compõem a base tributária que mais 
cresce atualmente e deverá crescer ain-
da mais no pós Covid-19, como vem 
sendo alertado por especialistas.8

Como o déficit atual do orçamen-
to da seguridade já é grande, esse 
fato poderia não ser tão significativo 
de imediato, pois a receita adicional 
ajudaria a cobrir parte do déficit, 
mas o problema central não é esse, e 
sim manter uma dualidade de orça-
mentos e de regimes de financiamen-
to para cada um deles que não mais 
se justifica e inviabiliza uma revisão 
do modelo de gestão fiscal e a refor-
ma do processo orçamentário.   

Gráfico 2 Resultado da Seguridade Social sem a incidência da DRU – em % do PIB
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Os resultados exibidos no gráfico 
a seguir, que resultam de um esfor-
ço ainda precário de mostrar o que 
aconteceria no médio prazo chamam 
a atenção para a importância do 
problema que teríamos pela frente. 
O gráfico 3 mostra o aumento da 
participação da arrecadação federal 
no setor de serviços e comércio, em 
detrimento de uma queda na partici-
pação da arrecadação tributária do 
setor industrial. 

Ao adotar um critério de classifi-
cação de despesas que ignora o que é 
estabelecido nos manuais de finanças 
públicas, considerando obrigatório 
apenas os direitos individuais esta-
belecidos em leis, como os benefícios 
previdenciários e assistenciais, além 
das despesas com o pessoal envolvi-
do na gestão desses direitos, esse cri-
tério destruiu a essência da proteção 
intentada com a criação do regime 
de Seguridade Social, ao deixar em 
segundo plano as despesas com os 
investimentos e a manutenção dos 

demais direitos inscritos no artigo 
sexto da Constituição Federal como 
é o caso do custeio e dos investimen-
tos em saúde e educação, além dos 
serviços urbanos, como a moradia, o 
transporte e o saneamento básico. 

Não podemos perder a oportunida-
de de corrigir esse problema no âmbito 
das discussões sobre a reforma tribu-
tária. A proposta de criação da CBS, 
anunciada pelo governo federal como 
a primeira medida para avançar na 
melhoria da qualidade dos tributos do 
governo federal, além de equivocada, 
ignora a principal barreira à redução 
da rigidez das despesas, jogando fora 
a principal oportunidade para avançar 
no rumo da redução das dificuldades 
para aliviar a rigidez dos gastos.

Ao invés de seguir o caminho re-
comendado pelo bom senso, ela con-
tribuirá para um resultado oposto, 
ampliando a parcela dessas contri-
buições na composição das receitas 
federais, sob o argumento de que eli-
minaria as distorções alocativas por 

elas geradas, quando na verdade es-
taria produzindo um resultado opos-
to ao anunciado. Ademais ela avan-
çaria na contramão de um dos “Três 
Dês” que compunha a bandeira do 
ministro Paulo Guedes para promo-
ver a flexibilização do orçamento – a 
desvinculação das receitas. 

Importa insistir, não podemos per-
der a oportunidade de erradicar a espé-
cie exótica que foi plantada no campo 
tributário em 1988, para avançarmos 
na reforma do processo orçamentário! 
Urge evitar que isso aconteça. 

1Fernando Rezende, Em busca do tempo perdido, 
FGV, 2016.

2A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
no 45/19, propõe a unificação de cinco tribu-
tos: (i) IPI; (ii) Cofins; (iii) PIS; (iv) ICMS e (v) 
ISS. Já a PEC no 110/19, além de extinguir os 
tributos constantes na PEC no 45/19; também 
extingue mais quatro tributos para criar o IBS: 
(i) IOF; (ii) Cide Combustíveis; (iii) Pasep e (iv) 
imposto sobre importação.

3Este imposto assume características de impos-
to sobre valor adicionado (IVA), com tributação 
no destino. 

4A Constituição Federal prevê no artigo no 76, que 
“são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, 
até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por 
cento) da arrecadação da União relativa às contri-
buições sociais, sem prejuízo do pagamento das 
despesas do Regime Geral da Previdência Social, 
às contribuições de intervenção no domínio eco-
nômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a 
ser criadas até a referida data”. Esta redação foi 
dada pela Emenda Constitucional no 93/16.

5A reforma deveria rever os dispositivos que 
dispõem sobre o processo orçamentário espe-
cialmente o artigo 165, inciso III, § 5o; os demais 
que se referem à dualidade de orçamentos. 

6Na Constituição de 1967, o artigo 158 estabe-
lece praticamente os mesmos direitos previ-
denciários reproduzidos em 1988 e insere, no 
parágrafo 2o, que a parte da União no custeio 
à Previdência será atendida mediante dotação 
orçamentária, com o produto de contribuições 
de Previdência arrecadadas das empresas e 
dos trabalhadores, na forma da lei. 

7Artigo 154, inciso I, da Constituição.

8Neste texto vamos tratar apenas da CBS.Fontes: RFB, Bacen, FGV IBRE e IBGE. Elaboração própria.

Gráfico 3 Composição (%) da arrecadação federal
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A cidade de Fortaleza foi a maior pro-
dutora de riquezas do Nordeste em 
2018. De acordo com os dados recém-
divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a 
capital cearense ultrapassou Salvador 
e, com um Produto Interno Bruto 
girando em torno de R$ 67 bilhões, 
se consolidou com o melhor resulta-
do da região. No contexto nacional, 
Fortaleza aparece entre as 10 cidades 
com maior participação na economia 
do país, responsável por 1,0% do to-
tal da produção brasileira.

Examinando uma série construí-
da com dados do IBGE a partir de 
2002 (ver gráfico), verifica-se que 
Fortaleza ficava atrás de Recife e 
Salvador. No entanto, a trajetória de 
crescimento da cidade cearense nesse 
período foi pujante, ultrapassando já 
em 2003 Recife e em 2018 Salvador.

Por que Fortaleza alcançou esse 
excelente desempenho? Essa traje-
tória surpreendente, considerando a 
ascensão rápida de uma grande me-
trópole do país, pode ser interpreta-
da como desfecho natural de diver-
sas políticas públicas implementadas 
na cidade de forma eficiente, pro-
venientes não só da própria gestão 
local, mas também como fruto de 

ações conjuntas com o governo do 
estado. Ou seja, pode-se considerar 
que o poder público teve uma im-
portância direta nesse processo.

Entretanto, não é tarefa fácil isolar 
a contribuição específica de cada polí-
tica pública realizada nos últimos anos 
na trajetória do PIB de Fortaleza. De 
uma forma mais geral, esse excelente 
desempenho está associado a algu-
mas ações, entre elas o volume de in-
vestimento e incentivos realizados na 
economia local. Para se ter ideia des-
se montante, entre os anos de 2013 a 
2019, o poder público local gerou em 
torno de R$ 2,5 bilhões em poupança 
corrente e mais de R$ 4,3 bilhões em 
investimentos correntes acumulados, 
a maior cifra dos últimos 25 anos.

Ademais, a existência de uma ges-
tão pública fiscalmente responsável, 
eficiente e transparente e a preocupa-
ção na melhoria do capital humano 
também foram vetores importantes. 
Em relação a esse último, a educação 
local apresentou um salto quantitati-
vo e qualitativo que a elevou a uma 
das melhores do Brasil. 

Como resultado, nos últimos 
anos, o desempenho da capital no 
Ideb, no ensino fundamental no 2o 
ano, 5o ano e 9o ano entre 2012 e 

Por que Fortaleza tornou-se a 
maior economia do Nordeste?

Flávio Ataliba
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento (Seplag-CE)1 e 

pesquisador associado do FGV IBRE
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2018, foi muito bom, atingindo ta-
xas de crescimento de 140%, 64% 
e 69%, respectivamente. A qualifi-
cação de professores, a melhoria das 
instalações de escolas já existentes, a 
criação de novas unidades, o aumen-
to em mais de 100% no número de 
creches, a criação de centros avan-
çados de estudos e crescimento do 
ensino em tempo integral são alguns 
exemplos que explicam a posição de 
destaque que a cidade alcançou.

Em termos de ambiente de negó-
cios, a implementação de medidas de 
desburocratização e rapidez na cria-
ção de novas oportunidades, como o 
programa digital Fortaleza On Line, 
também contribuiu de forma signifi-
cativa para esse desempenho. Como 
resultado, Fortaleza foi a 13a capital 
em geração de empregos formais em 
2019 e a 1a cidade em criação de va-
gas da Região Nordeste em 2018.

Além desses ingredientes, é salutar 
pensar também que dada a vocação 
natural da capital cearense, o setor de 
turismo, com todas as suas cadeias 
envolvidas, recebeu grande atenção, 
tanto pela prefeitura como pelo go-
verno do estado. Como exemplo, te-
mos a construção do Centro de Even-
tos do Ceará, a ampliação do número 
de voos nacionais e internacionais 
com o Hub Aéreo, a realização de 
grandes investimentos em infraestru-
tura tecnológica, mobilidade urbana 
e transporte sustentável e a recupera-
ção de praças e polos de lazer.

Por fim, vale reforçar a parce-
ria estratégica que vem ocorrendo 
durante todo esse período entre 
os governos municipal e estadual, 
norteada pela visão de longo prazo 
materializada no esforço de planeja-
mento contido no Fortaleza 2040 e 
Ceará 2050, que somam forças para 

a consecução dos objetivos comuns. 
Assim, além dos investimentos do 
próprio governo municipal, como 
já visto, o Ceará tem se caracteriza-
do, nos últimos anos, como o maior 
investidor do país em termos de sua 
receita corrente líquida (15,2% em 
2018), com uma carteira de investi-
mentos na ordem de R$ 35,3 bilhões 
de 2008 a 2018, com reflexos dire-
tos e indiretos na capital cearense. 
Nesse sentido, o caso de Fortaleza 
é um exemplo concreto de que uma 
gestão pública eficiente e estrutura-
da, guiada para resultados, é essen-
cial para o desenvolvimento de uma 
economia capaz de gerar bem-estar 
para sua população. 

Agradecimentos à economista Isadora Osterno, 
doutoranda em Economia pelo CAEN/UFC e 
técnica da Seplag, pelo apoio técnico no levanta-
mento das informações e supervisão do texto.

Fonte: IBGE.

Evolução do PIB de Fortaleza, Salvador e Recife – 2002 a 2018
Produto Interno Bruto dos municípios (PIB) a preços correntes (R$ bilhões)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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RECIFE 14,19 14,32 16,93 18,41 20,03 22,81 24,66 28,02 33,37 37,63 42,89 46,77 50,52 48,06 49,41 51,84 52,40

FORTALEZA 13,41 15,22 17,10 19,22 21,69 24,04 27,96 32,06 37,00 41,39 45,78 49,76 56,12 57,21 60,09 61,59 67,02
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Viradas de ano em geral são marcadas pelo desejo de vi-
radas de página. Neste ano que entrará para a história do 
planeta pelas perdas e privações de proporções inimagi-
náveis trazidas pela Covid-19, nada mais legítimo do que 
a ânsia de superá-lo e seguir uma nova rota. Parte dessa 
vontade, felizmente, poderá ser gradualmente pavimenta-
da com o avanço na fabricação de vacinas e na imunização 
da população. Outra parte dependerá da disposição de go-
vernos e sociedades em construir rotas possíveis que rein-
tegrem a fração da atividade mais fortemente impactada 
pelo choque sanitário, bem como a população que perdeu 
emprego e renda 

No Brasil, a confiança nessa capacidade de recons-
trução pode ser resumida no resultado do último indi-
cador divulgado pelo FGV IBRE em 2020: o Indicador 
de Incerteza da Economia (IIE-Br). Ainda que tenha se 
recuperado do pico de 210 pontos alcançado no segun-

Da vacinação contra a Covid-19 à capacidade 
de ajuste dos gastos, uma combinação de 
fatores irá definir o sucesso ou fracasso do 
país em superar o choque de 2020

Um ano de 
definições
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do trimestre do ano passado, o IIE-Br fechou o ano ainda 
distante do nível observado em fevereiro, antes do estouro 
da pandemia no país. E ainda acima do segundo maior nível 
verificado na série, em 2015, quando o Brasil teve sua nota 
de crédito rebaixada pela Standard&Poors e perdeu o grau 
de investimento.

Incerteza não é sinônimo de impossibilidade, e os números 
da economia brasileira o comprovam. Nos segmentos menos 
afetados pelas medidas de isolamento, como indústria e co-
mércio varejista, a atividade registrou forte reação no segun-
do semestre, com produção e vendas ultrapassando os níveis 
pré-pandemia. As medidas governamentais para conter os 
efeitos do choque sanitário, com grande destaque para o au-
xílio emergencial, tiveram papel importante para que a eco-
nomia sofresse menos do que se previa no segundo trimestre, 
aquecendo a demanda doméstica, especialmente o consumo de 
bens. A perspectiva de uma queda menos drástica do PIB em 
2020 – de 4,7% na estimativa do Boletim Macro do FGV IBRE 
–, colaborou por sua vez para um cenário menos crítico para o 
endividamento público, que na estimativa de alguns analistas 
poderia chegar a 100% ainda no ano passado, e agora está 
mais próximo dos 90%.

Mas incerteza alta significa dificuldade de prever a evolução 
da economia, o que pode paralisar decisões de investimento e 
comprometer a trajetória potencial de recuperação. No Brasil, 
ela está calcada especialmente em dois fatores que o governo 
federal não teve sucesso em endereçar em 2020: a definição de 
medidas para equilibrar a necessidade de retorno à agenda de 
ajuste fiscal com o aumento da demanda de gastos provocada 
pela Covid-19; e o próprio controle da pandemia, raiz de todo 
o problema, que se agrava pela falta de um planejamento tem-
pestivo para garantir celeridade na imunização, diretamente 
relacionada com a retomada da vida social da população e das 
atividades mais impactadas pelas medidas de isolamento. En-
quanto o Chile iniciou o processo de vacinação em dezembro 
de 2020 e tinha contratos fechados para garantir o forneci-
mento de doses para imunizar ao menos metade da população 
já no primeiro semestre, por exemplo, os contratos garantidos 
pelo Brasil até o final de 2020 chegavam, na melhor das hi-
póteses, a cobrir um terço da população no mesmo período, 
como apontou Paulo Almeida, diretor executivo do Instituto 
Questão de Ciência (IQC), ao Blog da Conjuntura Econômi-
ca (http://bit.ly/3aUJpde).

Ainda que o cálculo para se adquirir a chamada imunidade 
coletiva, ou de rebanho, varie conforme a taxa de contami-
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nação por infectado considerada e 
o nível de eficácia de cada vacina, 
é patente que o percentual de imu-
nização que o país deverá oferecer 
está abaixo do necessário para se 
garantir alguma tranquilidade no 
curto prazo, especialmente com a 
pressão do novo aumento de contá-
gio registrada desde o final de 2020. 
“O Brasil está muito atrás não só 
por falta de acordo com mais forne-
cedores, mas porque na hora em que 
as vacinas chegarem, não tenho cer-
teza de que há preparação adequada 
para conseguir tanto estocar quanto 
distribuir e aplicar da melhor forma 
possível”, afirma Almeida. “Ainda 
que a capilaridade do SUS jogue 
muito a favor, com uma capacidade 
logística já estabelecida e um pro-
grama de imunizações reconhecido 

internacionalmente, o fato de não 
haver uma preocupação em garantir 
todos os insumos que envolvem o 
processo, de agulhas a freezers, tor-
na tudo mais complexo. Essa é uma 
preocupação genérica que já deve-
ria estar equacionada para atender 
a qualquer vacina, como e quando 
estivesse disponível”, completa. O 
ex-governador do Espírito Santo, 
Paulo Hartung, que também con-
versou com o Blog no final de 2020, 
(http://bit.ly/3ptn2Q3), reforça essa 
preocupação. “Estamos fazendo a 
travessia deste tempo infame sob 
uma desarticulação inaceitável. Se o 
desejo é a retomada econômica, o 
caminho é a vacina”, diz.

Além de submeter mais pes soas 
ao risco de morte, o atraso na va-
cinação compromete a retomada 

consistente das atividades de servi-
ços que envolvem maior interação 
social, e dos empregos que esse se-
tor alimenta. Fator não desprezado 
mesmo entre as casas mais otimis-
tas com a atividade econômica em 
2021, como o Instituto de Pesqui-
sas Econômicas Aplicadas (Ipea), 
que prevê um crescimento do PIB 
de 4% para este ano – a estimati-
va do FGV IBRE é de 3,6%. José 
Ronaldo Souza Júnior, diretor de 
Estudos e Políticas Macroeconô-
micas do Ipea, afirma que os cál-
culos do instituto levam em con-
ta um forte carregamento para a 
indústria, para a qual estima uma 
expansão de 5% este ano, com os 
serviços crescendo menos, 3,8%. 
“Isso, entretanto, em um cenário 
de vacinação que avance ainda no 

Fonte: FGV IBRE. 
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primeiro semestre, já que a reto-
mada dos serviços depende dessa 
imunização coletiva, o que talvez 
seja o maior risco de nossa proje-
ção”, afirma Souza.  

Efeito Photoshop
Até o momento, o maior benefí-
cio tirado pelo Brasil da perspec-
tiva global de imunização contra a 
Covid-19 se deu de forma indire-
ta, com a melhora de humor dos 
mercados internacionais, refletida 
na apreciação do real e na volta 
do investidor estrangeiro à bolsa 
de valores. “Desde a eleição de 
Joe Biden à presidência dos Esta-
dos Unidos, observamos um forte 
retorno do apetite ao risco que es-
tava represado, e que tem benefi-
ciado as economias emergentes. E 
o Brasil tem surfado essa onda”, 
diz Luana Miranda, pesquisadora 
do FGV IBRE. Mas Luana ressal-
ta que essa melhora trazida pelos 
ventos externos não reduz os pro-
blemas domésticos, que mantêm as 
condições financeiras do país ainda 
em nível contracionista – conforme 
indicado no Índice de Condições 
Financeiras desenvolvido pelo FGV 
IBRE –, limitando a capacidade de 
o país acelerar sua recuperação. 
“Nem todos os índices de condição 
financeira mostram esse aperto. 
O do Banco Central (BC), divul-
gado no mais recente relatório de 
inflação, já aponta um patamar de 
afrouxamento. Mas, diferentemen-
te do BC, que usa em seu cálculo 
o nível dos juros de curto prazo e 
longo prazo, nosso índice leva em 
conta o spread de juros, a diferença 
entre ambos”, explica Luana, afir-
mando que a inclinação da curva 

de juros é a que melhor capta os 
sinais sobre a atividade econômi-
ca futura. “O risco fiscal do Brasil 
não melhorou. Temos uma situa-
ção de muita incerteza com relação 
ao cumprimento do teto de gastos 
no ano que vem, sobre a trajetória 
da inflação, e tudo isso está conta-
bilizado nessa inclinação da curva 
de juros”, afirma. 

Silvia Matos, coordenadora do 
Boletim Macro IBRE, descreve as 
condições financeiras como o ca-
nal que une política monetária e 
atividade econômica. “Condições 
financeiras contracionistas são 
como um canal entupido, que im-
pede que a política monetária seja 
eficiente para estimular a recupera-
ção da atividade econômica”, diz. 
Desentupir esse canal implica redu-
zir os juros de longo prazo. “Como 
fazê-lo? Dando uma boa perspec-
tiva para o empresário a respeito 
da trajetória da dívida como per-
centual do PIB, a respeito da ca-

pacidade do governo de manter o 
teto de gastos, de fazer reformas, 
de reduzir os gastos obrigatórios. 
Isso é o que falta para termos con-
dições financeiras estimulativas 
que nos ajudem especialmente nes-
te primeiro semestre, que será o 
mais difícil”, diz. Silvia reforça a 
mensagem de que, sem um ende-
reçamento claro no campo fiscal 
este ano, a credibilidade de longo 
prazo está em risco. “Enquanto a 
situação mundial está boa, todos 
os emergentes ficam bonitos na 
fita. Mas não é porque o câmbio 
se valorizou que resolvemos nos-
sos problemas. Outros indicadores 
de mercado ainda apontam o nos-
so risco. Podemos empurrar nossa 
situação com a barriga enquanto 
os juros nas principais economias 
estão baixos, mas esse efeito Pho-
toshop desaparecerá rapidamente 
se o humor internacional virar e 
não resolvermos nossos problemas 
estruturais”, afirma.

Fontes: IBGE; Fundação Getulio Vargas (FGV); Ipea.
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Juliana Damasceno e Matheus 
Rosa, pesquisadores do FGV IBRE, 
lembram que, mesmo descontando 
as despesas primárias no enfrenta-
mento à Covid-19 – que somaram 
R$ 598 bilhões, ou 8% do PIB –, 
além de diferimentos e suspensões 
de tributos (RFB), antecipações de 
abono e aposentadoria, em 2020 
a boca de jacaré formada pela di-
ferença entre receitas e despesas 
correntes continuou se abrindo no 
Brasil, o que reforça a necessidade 
de se enfrentar uma revisão dos 
gastos públicos para readequar o 
orçamento e não pressionar a dí-
vida pública – que em função da 
pandemia saltou de 74,3% do PIB 
no final de 2019 para 90,2% em 
outubro deste ano. Felipe Salto, di-
retor da Instituição Fiscal Indepen-
dente do Senado (IFI), soma-se a 
esse coro. “É preciso ter um plano 
fiscal de médio prazo, que permita 
dar à sociedade e ao resto do mun-
do uma sinalização clara quanto ao 
restabelecimento das condições de 
sustentabilidade da dívida públi-

ca em relação ao PIB. O desafio é 
enorme e exigirá uma combinação 
de medidas, a começar pela orga-
nização das contas de 2021, ainda 
em aberto”, afirma.

O receituário já é conhecido, e en-
tre as prioridades está a aprovação 
da PEC Emergencial para estabele-
cer gatilhos – como reavaliação de 
benefícios fiscais, proibição de novas 

despesas obrigatórias, redução de 
carga horária e salário de funcioná-
rios públicos, veto em algumas pro-
gressões de carreira – na iminência de 
descumprimento do teto de gastos. 
Essa necessidade é reconhecida pelo 
Ministério da Economia, que incluiu 
as PECs Emergencial e do Pacto Fe-
derativo na lista de temas que devem 
avançar ao longo de 2021, publicada 
em nota informativa do dia 29 de de-
zembro. “A questão é que o governo 
vem perdendo tempo desde setembro 
do ano passado, quando estava claro 
o que precisava ser empreendido. Só 
que não há solução mágica, indolor. 
É preciso colocar a mão na massa e 
exercer a liderança”, diz Hartung, ci-
tando ainda a necessidade de se rees-
truturar a política de transferência de 
renda, com o final do auxílio emer-
gencial. “E isso precisa ser feito com 
dinheiro do orçamento, pois não há 
dinheiro novo”, ressalta.

Até o final de 2020, as sinaliza-
ções de manutenção de iniciativas 
nascidas da pandemia se deram 
no campo das empresas. Primei-

Fontes: FGV IBRE, com dados do Tesouro Nacional e Ministério da Economia. 
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passado, quando estava 
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ser empreendido” 

Paulo Hartung, ex-governador (ES)
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ramente, com a aprovação de re-
cursos para uma terceira fase do 
Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Pronampe). Nas duas 
primeiras fases, o Pronampe desti-
nou R$ 27,9 bilhões em crédito, e 
a expectativa é de que sejam libe-
rados mais R$ 10 bilhões, obtidos 
de recursos não utilizados de outra 
linha, o Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos (Pese). Além 
disso, declaração do secretário es-
pecial da Previdência e do Traba-
lho Bruno Bianco em dezembro 
apontava a possibilidade de cria-
ção de um programa para subs-
tituir o Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e Renda 
(BEm), pelo qual empresas obti-
veram auxílio para suspender ou 
reduzir salário e jornada de seus 
funcionários temporariamente, sob 
o compromisso de ao final do acor-
do manter o funcionário emprega-
do pelo mesmo período de dura-
ção da medida.. Até dezembro, o 
programa somou 20 milhões de 
acordos, envolvendo 1,46 milhão 
de empregadores e 9,84 milhões de 
empregados. “Essa é uma direção 
positiva, pois colabora para a ma-
nutenção da atividade econômica, 
ajudando empresas e pessoas que 
continuam empregadas”, avalia 
Manoel Pires, pesquisador asso-
ciado do FGV IBRE. “Quando se 
pensa em crescimento de longo 
prazo, o ideal é focar em medidas 
que gerem investimento, emprego, 
mais do que transferência de ren-
da.” Pires reconhece, entretanto, 
o desafio do governo de lidar com 
a dependência das famílias ao au-
xílio, posto que para parcela dos 
beneficiários os valores recebidos 

superaram a perda de renda com a 
pandemia. Especialmente no início 
de 2021, em que a economia de-
verá dar sinais de desaceleração, 
com pressão inflacionária e prová-
vel baixa geração de empregos. “A 
discussão sobre o impacto do fim 

do auxílio ainda está sendo feita 
no escuro, dado que recém estamos 
observando os indicadores de ou-
tubro, segundo mês de redução do 
valor do auxílio, que ainda pode 
estar influenciado pelo uso de al-
guma poupança por parte dos be-

Fonte: FGV IBRE.
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neficiários”, avalia Pires. “O fato 
do aumento do contágio levar a 
novas medidas de isolamento pode 
gerar uma circunstância política de 
renovação do auxílio. Mas enten-
do que é importante trabalhar para 
reduzi-lo, bem como torná-lo mais 
eficiente. E, de preferência, discuti-
lo de forma casada com o plano de 
vacinação, que é uma forma cons-
trutiva de avaliar a questão”, diz. 

Aloisio Campelo Junior, superin-
tendente de Estatísticas Públicas do 
FGV IBRE, demonstra preocupação 
com esse quadro. Pela lente do Ín-
dice de Confiança do Consumidor, 
ele vê as expectativas das famílias 
em queda há 3 meses consecutivos, 
e considera difícil uma reversão rá-
pida dessa tendência. E ressalta que 
essa deterioração do otimismo dos 
consumidores deverá afetar sua de-
cisão de abrir mão de alguma pou-
pança acumulada – que compensa-
ria o impacto do fim do auxílio a 

partir de janeiro. Artigo desta edi-
ção (pág. 20) cita levantamento do 
economista Carlos Rocca aponta o 
expressivo incremento do fluxo de 
poupança financeira das famílias 
registrado de janeiro a setembro de 
2020, de R$ 265,3 bilhões, contra 

um saldo negativo de R$ 1,5 bilhão 
em 2019. Campelo conta que essa 
tendência à cautela já havia sido de-
tectada na sondagem de novembro, 
na qual foram incluídas perguntas 
especiais sobre a destinação, pelos 
consumidores, dos recursos poupa-
dos. As respostas apontaram que 
73% dos consumidores que conse-
guiram poupar pretendem manter 
esses recursos reservados nos meses 
seguintes, sendo que entre os consu-
midores de menor poder aquisitivo 
esse percentual sobe para 81,2%. 
“Apenas 1,4% disse que gastaria 
todo o dinheiro poupado. O consu-
midor está preocupado com o mer-
cado de trabalho, com a inflação 
– o IPC poderá chegar a 6,6% até 
maio”, enumera. “Entre a faixa de 
baixa renda, parece haver a percep-
ção de que o auxílio iria acabar, e 
que pode precisar adiante. Mas não 
que seja uma disposição aberta ao 
consumo”, afirma. 

Fonte: FGV IBRE. 
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“O começo do ano deverá 

ser de crescimento nulo 

ou até negativo, carregado 

pela apreensão da saída 

dos estímulos do governo, 

com inflação mais alta” 

Silvia Matos, FGV IBRE
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Silvia reforça que condições fi-
nanceiras mais frouxas possibilita-
riam um maior impulso do investi-
mento para dinamizar a atividade 
no começo do ano, frente a uma 
recuperação mais lenta do consu-
mo – que pelas estimativas do FGV 
IBRE deve crescer 3,6% em 2021, 
tal como o agregado da economia. 
Souza, do Ipea, aponta que no cam-
po do investimento, além da espe-
rada recuperação da construção – 
tanto no setor imobiliário, quanto 
em infraestrutura em setores como 
saneamento, ajudado pela nova lei 
que estimula privatizações, e rodo-
vias, segmento para o qual há uma 
série de concessões previstas –, um 
quadro fiscal mais bem equaciona-
do poderia estimular também o se-
tor industrial. “Vemos, a partir de 
indicadores como o Nuci, do FGV 
IBRE, que o nível de utilização da 
capacidade instalada aumentou 

muito mais rapidamente do que 
muitos pensavam, que é mostra 
de um cenário que estávamos tra-
çando, de deterioração do estoque 
de capital. Com uma situação fis-
cal melhor, e a indústria crescendo 

como projetamos, poderíamos ter 
uma nova rodada de investimento 
apontando ainda este ano”, diz. 

Mas, para isso, os economistas 
são unânimes em apontar a neces-
sidade de uma âncora fiscal. “O 
teto de gastos é a único instrumento 
para isso? Não, se conseguíssemos 
controlar receita e despesa para ge-
rar superávit nos próximos anos. 
Mas há demandas, até mesmo legí-
timas, da sociedade e do Congres-
so por mais gastos, e é o teto quem 
controla e aponta que, para ter mais 
gasto de um lado, será preciso tirar 
de outro. É difícil manter a credibi-
lidade sem uma âncora tão forte”, 
afirma Souza.

Mas manter o teto este ano 
não será tarefa fácil. O problema, 
aponta Pires, é que uma somatória 
de fatores – o descasamento entre 
o índice de inflação que reajusta o 
teto, que é o IPCA acumulado em 

“Com uma situação  

fiscal melhor, e a indústria 

crescendo, poderíamos  

ter uma nova rodada  

de investimento  

ainda este ano”  

José Ronaldo Souza, Ipea

Fontes: STN, BCB e FGV/IBRE. 
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12 meses até junho, e o INPC de 
2020, que impacta parte conside-
rável das despesas obrigatórias, 
como benefícios previdenciários; 
além da derrubada do veto da de-
soneração da folha de pagamento 
pelo Congresso – deixaram R$ 27 
bilhões fora do orçamento, em que 
as despesas discricionárias já se 
encontram em um nível muito bai-
xo, de R$ 92,7 bilhões, incluindo 
emendas parlamentares. Devido 
aos efeitos e às medidas de com-
bate à pandemia, o uso de crédi-
tos extraordinários – que ficam 
fora do teto, mas devem obedecer 
à meta de primário – deverá ser 
adotado pelo governo bancar no-

vas despesas. Mas o expediente 
demanda moderação. Pires lem-
bra que, em 2018 e 2019, o uso de 
créditos extraordinários somou, 
respectivamente R$ 5,7 bilhões e  
R$ 3,3 bilhões. “Evidentemente 
que na pandemia esse uso tomou 
uma proporção sem precedentes, 
somando R$ 374 bilhões até outu-
bro”, conta. Frente a tamanha dis-
paridade, qual seria o limite para 
não comprometer a credibilidade 
fiscal? “A questão do crédito ex-
traordinário ganhou importância 
porque virou a variável de escape 
do teto de gastos, mas é muito mais 
uma discussão de forma do que de 
conteúdo. Esse limite é dependente 

da justificativa, da real necessida-
de sobre a adoção de certas polí-
ticas, e como elas afetam a vida 
das pes soas”, responde Pires, indi-
cando que a confiança no processo 
depende do propósito e do prazo 
estipulado para a referente políti-
ca. “Acho que essa é a diferença 
que blinda uma ação de ser identi-
ficada como perda de controle de 
gastos”, afirma. 

Para Silvia, medidas como essa 
só serão bem recebidas se forem 
acompanhadas de políticas envol-
vendo o inevitável ajuste dos gas-
tos públicos, que nada tem relacio-
nado com as excepcionalidades do 
choque sanitário. “Temos que ter a 
PEC Emergencial. É um instrumen-
to fundamental para lidar com esse 
patamar pouco crível de despesas 
discricionárias que temos para este 
ano. Bem como perseverar nas re-
formas estruturais como a tributá-
ria e administrativa, para corrigir 
nossos velhos desequilíbrios”, sa-
lienta. “Para qualquer novo gasto, 
primeiro é preciso buscar espaço 
no orçamento, pois assim crédi-
tos extraordinários serão pensa-
dos com parcimônia, e mais res-
peitados pelo mercado”, defende. 
Silvia lembra que a complexidade 
da agenda que o Executivo terá 
à frente, parte dela protelada em 
2020, será uma prova de fogo para 
o governo, que terá novas lideran-
ças nas mesas do Congresso, em 
um ano que também promete ser 
encurtado pelo horizonte eleitoral 
de 2022. “Temos o cenário exter-
no favorável, mas já passamos por 
isso outras vezes, e empurramos 
com a barriga. Precisamos apro-
veitar o momento para trabalhar 
em nosso favor”, ressalta.  

Atividades 2020 2021

Consumo das famílias -6,1% 3,6%

Consumo do governo -4,9% 4,8%

Investimento -6,0% 4,1%

Exportação -0,9% 2,9%

Importação -12,9% 5,2%

PIB -4,7% 3,6%

Agropecuária 2,0% 1,7%

Indústria -4,2% 3,1%

Extrativa 2,2% 2,2%

Transformação -5,4% 4,5%

Construção civil -7,6% 1,0%

Eletricidade e outros -1,0% 0,9%

Serviços -5,0% 3,7%

Fonte: IBGE. Elaboração: FGV IBRE.

Projeções do PIB 



https://educacao-executiva.fgv.br/rj/rio-de-janeiro/cursos/mba-pos-graduacao
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Uma das principais questões que 
envolvem o chamado novo normal 
para o qual caminhamos conforme 
se supere a pandemia do coronavírus 
é sobre o potencial de crescimento 
que o mundo terá. Por agora, o que 
se pode constatar é que a velocidade 
em conquistar a imunidade coletiva 
da população de um país está para 
a retomada da atividade econômi-
ca no curto prazo como o investi-
mento em políticas que aumentem 
a produtividade está para a susten-
tação da capacidade de crescimento 
no longo prazo.

O desafio da produtividade não é 
exclusivo do Brasil, sequer dos paí-
ses em desenvolvimento, ainda que 
seja maior nestes. Em amplo estudo 
lançado em 2020 – Global produc-
tivity: trends, drivers, and policies 
(Produtividade global: tendências, 
motivadores e políticas) –, o Ban-
co Mundial alerta para a marcada 
desaceleração do crescimento da 
produtividade global desde a crise 
financeira de 2008/09. O estudo 
aponta que, enquanto em 2007 o 
crescimento da produtividade do 
trabalho no mundo foi de 2,8%, 
depois da crise caiu para 1,8%, 
e em 2017/18 ainda permanecia 
abaixo de 2%. Entre os países em 
desenvolvimento, o Banco Mundial 

demonstra uma queda pela metade 
no crescimento da produtividade: 
da média de 6,6% em 2007 para 
3,1% em 2015, desacelerando seu 
esforço por convergência aos pa-
drões dos Estados Unidos, usados 
como referência. Em regiões como 
América Latina e a África Subsa-
ariana, o estudo destaca especial-
mente a baixa efetividade de ga-
nhos de produtividade a partir da 
realocação de fatores de produção, 
ou seja, a transferência de capital 
físico e humano para atividades 
mais produtivas. O estudo também 
aponta que exportadores de com-
modities, que representam quase 
dois terços do grupo em desenvol-
vimento, foram os mais afetados. 
Entre esses países, alerta o Ban-
co, tal desaceleração também traz 
o risco de comprometimento dos 
progressos na redução da pobreza, 
que podem ser revertidos sem essa 
alavanca de crescimento.  

O documento aponta que a 
pandemia pode intensificar a de-
saceleração da produtividade por 
meio de vários canais, como redu-
ção do investimento, corrosão do 
capital humano por desemprego e 
perdas na escolaridade, bem como 
de um possível recuo da globaliza-
ção e das cadeias de fornecimento. 

Eficiência 
é chave

Ao monitorar as consequências de 
outras pandemias e epidemias para 
a produtividade, o Banco Mundial 
identifica efeitos adversos persis-
tentes, e alerta que a proporção do 
choque provocado pela Covid-19 
demonstra o potencial desta pan-
demia em repeti-los de forma mais 
intensa do que o observado com a 
gripe suína, ou nas quatro princi-
pais epidemias deste século: SARS, 
MERS, Ebola e Zika.

No Brasil, estudos realizados 
pelo Observatório da Produtivi-
dade Regis Bonelli do FGV IBRE 
 (http://ibre.fgv.br/observatorio-
 produtividade) demonstram que o 
período mais crítico de perda de 
produtividade veio a partir da re-
cessão de 2014-2016. Desde então, 
a queda no nível de investimentos 
e, principalmente, a composição da 
retomada do mercado de trabalho 
– cuja recuperação de empregos se 
deu especialmente no setor infor-
mal, menos produtivo – compro-
meteram a eficiência da economia 
na retomada. Com isso, a produ-
tividade, que reagiu em 2017, re-
gistrou desaceleração em 2018, e 
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foi negativa em 2019, mesmo com 
a manutenção do crescimento do 
PIB. “Muitas vezes, empresas apro-
veitam períodos de recessão para 
introduzir novas tecnologias, mé-
todos gerenciais, reorganizar a pro-
dução, beneficiando a produtivida-
de. Mas definitivamente não foi o 
que aconteceu no Brasil nesse perí-
odo”, diz Fernando Veloso, pesqui-
sador do FGV IBRE e coordenador 
do Observatório da Produtividade, 
junto à pesquisadora Silvia Matos. 
“O comportamento da produtivi-
dade refletiu o crescimento de ati-
vidades com pouco capital e baixa 
tecnologia, em grande parte por 
conta própria, bem como empregos 
de baixa escolaridade, que agregam 
pouco à produção”, completa.

Esse grupo de atividades e traba-
lhadores, em sua maioria concentra-
da no setor de serviços, foram os mais 
impactados pelo choque de Covid-
19, o que pode justificar o aumento 
atípico que a produtividade total dos 
fatores (PTF) registrou no segundo 
trimestre de 2020, o mais crítico da 
pandemia. Quando medida a partir 
das horas efetivamente trabalhadas 
– variável que melhor representa a 
realidade do período, marcado por 
suspensão de contratos e redução de 
jornada –, a PTF cresceu 16,9% em 
relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior. Veloso aponta que esse re-
sultado tende a refletir muito mais 
a mudança na composição dos tra-
balhadores ativos nesse período do 
que aumento de produção. Ou seja, 
como as medidas de isolamento im-
pactaram especialmente segmentos 
de serviço de baixa produtividade, a 
fotografia da atividade naquele mo-
mento concentrou-se nos trabalha-
dores mais produtivos.

A mesma influência do efeito 
composição tende a ser observada 
na análise da eficiência do uso de 
capital físico, que junto à produti-
vidade do trabalho compõem a me-
dida de PTF. No segundo trimestre, 
o estoque de capital em uso regis-
trou queda de 17% em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior, 
enquanto o valor adicionado caiu 
menos, 10,3%. Foi a maior dife-
rença observada na série histórica. 
Ainda que aponte retração em am-
bas as variáveis, esse resultado indi-
ca que uma queda maior do capital 
em uso não prejudicou a criação de 
valor agregado na mesma propor-
ção, indicando uma operação mais 
eficiente. “Como o setor de servi-

ços foi o mais afetado pela pande-
mia – particularmente serviços do-
mésticos e os voltados a famílias, 
como alimentação e hospedagem, 
que são menos produtivos –, pro-
vavelmente mesmo dentro do setor 
formal a composição mudou”, diz 
Veloso, apontando um possível re-
flexo do fechamento de empresas 
menos produtivas, e a manutenção 
das mais produtivas. 

Veloso alerta, entretanto, que 
devido às fortes mudanças entre 
os setores da atividade e dentro de 
cada um deles, é preciso cautela ao 
interpretar os dados. E aponta que 
a tendência, com a normalização da 
economia, é de que esses resultados 
sejam revertidos, como demonstra 

Fonte: Banco Mundial. 
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o último relatório de medição da 
PTF em frequência trimestral de-
senvolvido pelo Observatório, re-
lativo ao terceiro trimestre. Se essa 
tendência se confirma, em 2021 o 
país terá à frente os mesmos conhe-
cidos desafios para ampliar sua pro-
dutividade, parte dos quais pode ser 
amplificada pela pandemia. “Com 
o fim do bônus demográfico – pe-
ríodo em que a população em idade 
ativa cresce em velocidade superior 
à do total da população – registrado 
pelo IBGE em 2018, já não conta-
mos com atalhos. Para crescer, te-
remos que enfrentar essa agenda”, 
diz Silvia. 

Em seu relatório, o Banco Mun-
dial aponta vários desafios na saí-
da da pandemia. Por exemplo, que 
uma transição mais ou menos vir-
tuosa dependerá de fatores como a 
adaptação do sistema de ensino, o 
nível de persistência do desempre-
go, e de como se dará a realocação 

do trabalho, ressaltando a tendên-
cia de que em economias menos 
dinâmicas a perda de emprego in-
duzida pela pandemia resulte em 
aumento da informalidade – que 
já é um problema patente no Brasil 
e em outros países em desenvolvi-
mento, ampliando a desigualdade e 
comprometendo ainda mais o capi-
tal humano. 

Veloso ressalta que, nesse cami-
nho, não há bala de prata. Para ele, 
projetos como o da desoneração 
da folha de pagamento defendida 
pelo ministro da Economia Paulo 
Guedes em 2020 são válidos, mas 
sozinhos não resolvem o proble-
ma. “Quando se trata de avaliar o 
impacto na produtividade em si, a 
desoneração é pouco efetiva. E se 
levarmos em conta que a intenção 
do governo era financiá-la com a 
volta da CPMF, isso se agrava, pois 
se estaria desonerando de um lado, 
mas onerando de outro, com um 

imposto que gera muitas distor-
ções”, diz. Como uma das questões 
de fundo é a baixa produtividade 
do trabalhador, em geral fruto da 
baixa escolaridade, Veloso aponta 
que, ao reduzir o custo de contra-
tação, a desoneração de folha pode 
baratear a formalidade, mas não 
altera a produtividade do trabalha-
dor. O coordenador do Observató-
rio da Produtividade ainda destaca 
que baratear a contratação de um 
trabalhador tampouco determina-
rá a demanda por funcionários em 
uma empresa, já que esta é ditada 
pelo estímulo à expansão de ativi-
dade. “Por mais que se reduza o 
custo de contratação, se uma em-
presa opera em um ambiente pouco 
eficiente, com pouca demanda, ela 
não crescerá, tampouco emprega-
rá mais. Esse é outro motivo pelo 
qual a desoneração em si é pouco 
eficaz”, diz. 

No mais recente relatório bienal 
da OCDE sobre o Brasil, lançado em 
dezembro, a instituição ressaltou a 
importância do casamento de duas 
frentes: além de melhorias no sis-
tema educacional e de treinamento 
de trabalhadores, cita um aprimo-
ramento do ambiente de negócios 
que incentive o crescimento de em-
presas mais competitivas, o que ga-
rantiria um casamento entre oferta 
e demanda por trabalho mais quali-
ficado. Em webinar de apresentação 
do relatório promovido pelo FGV 
IBRE e FGV EPGE (https://www.
youtube.com/watch?v=xGhxZ-
mVTSg&feature=youtu.be) em 
dezembro, Jens Arnold, chefe da 
Seção Brasil do Departamento de 
Economia da OCDE, ressaltou a 
necessidade de investimento em 
programas de treinamento profis-Fonte: Banco Mundial. 
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sional alinhados com as demandas 
do setor produtivo, especialmente 
importante para a recolocação de 
profissionais em um mercado sob 
fortes mudanças estruturais movi-
das pelo avanço tecnológico. Ele 
aponta o histórico negativo do país 
com políticas nesse campo, espe-
cialmente os baixos resultados do 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pro-
natec), criado em 2011. “O único 
braço desse programa com resul-
tados efetivos foi o Supertec, exa-
tamente por alinhar a oferta com 
a demanda das empresas, mas foi 
apenas uma fração do Pronatec”, 
ressaltou Arnold. 

No campo da melhora do ambien-
te de negócios, Arnold cita a reforma 
tributária e a abertura da economia, 
medidas também defendidas por Mar-
cos Mendes, pesquisador do Insper, no 
webinar “Produtividade e reformas”, 
promovido também em dezembro pelo 
FGV IBRE em parceria com O Esta-

do de S.Paulo (https://www.youtube.
com/watch?v=3lLncyVn_rA). “Nosso 
sistema é de baixa qualidade, interfere 
no que a empresa vai produzir, onde 
e como, além de aumentar tremenda-
mente o custo gerencial”, diz Mendes. 
No caso da abertura comercial, tanto 
Arnold quanto Mendes destacam sua 

importância para o acesso a bens de 
capital e insumos de qualidade, bem 
como para o aumento da concorrên-
cia, mitigando a proteção a empresas 
pouco produtivas. “Essa abertura 
também nos levaria a um processo de 
destruição criativa, em que novas em-
presas vindas do exterior, ou com ca-
pital estrangeiro, competem com em-
presas nacionais que hoje, no conforto 
de sua proteção, não se preocupam 
em investir em melhoria de qualidade 
e produtividade”, diz Mendes. 

Para o pesquisador do Insper, 
avançar no aumento de produtivi-
dade da economia brasileira, tam-
bém implica eliminar o falso dilema 
de incompatibilidade entre a agen-
da de reformas e o combate à po-
breza. E dá alguns exemplos. “Na 
hora em que se privatiza uma esta-
tal, pode-se eliminar um nicho de 
apropriação indevida de renda por 
determinados grupos. Na hora em 
que se faz reforma da Previdência, 
eliminam-se privilégios de camadas 

Fonte: FGV IBRE. 
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de mais alta renda e liberam-se re-
cursos que podem ser aplicados em 
políticas sociais em favor das crian-
ças, onde se concentra. Na hora em 
que se faz ajuste fiscal, diminui-se 
a taxa de juros de equilíbrio da 
economia e, portanto, o ganho da 
população de mais alta renda que 
é quem se beneficia disso. Temos 
um modelo de Estado que ajuda a 
concentração de renda. Quando se 
reformam essas políticas que geram 
privilégios, abre-se uma oportuni-
dade de um tratamento mais igua-
litário. É isso que precisa entrar no 
debate”, afirma.

Para o Banco Mundial, somente 
priorizando a agenda de produti-
vidade é que países em desenvol-
vimento como o Brasil poderão 
tirar proveito da metade cheia do 
copo da pandemia, marcada pelas 
disrupções tecnológicas que, se 
bem aplicadas, permitirão saltos 
de eficiência. Isso significa, entre 
outros, ampliar a conectividade 

digital para aperfeiçoar progra-
mas educacionais e de capacitação 
profissional e incentivar mudanças 
operacionais e tecnológicas que 
permitam empresas mais competi-
tivas crescerem. O estudo também 
defende que essas políticas devem 
ser acompanhadas de um pacote de 

medidas que trate da camada infor-
mal da economia mais vulnerável a 
disrupções. Para Silvia Matos, as 
mudanças estruturais do mercado 
de trabalho serão um grande desa-
fio no Brasil. “A pandemia abriu 
possibilidades excelentes de reor-
ganização do trabalho, de montar 
equipes multidisciplinares com 
profissionais de vários lugares do 
país e do mundo, com potencial de 
ampliação da qualidade e efetiva 
redução de custo. Mas essa é uma 
questão gerencial que não cabe ao 
Brasil como um todo”, diz, referin-
do-se à grande parcela de negócios 
por conta própria e à população 
com baixa escolaridade que sofre-
rão mais para se adaptar a mudan-
ças como essa. “As evidências re-
forçam esse desafio. Basta observar 
que trabalhadores com 15 anos ou 
mais de estudo mantiveram prati-
camente a mesma presença no mer-
cado de trabalho durante a fase 
mais dura da pandemia, enquanto 

Somente priorizando a 

produtividade é que países 

em desenvolvimento  

como o Brasil poderão 

tirar proveito da  

metade cheia do copo  

envolvendo a pandemia

Fonte: FGV IBRE. 
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trabalhadores com menos escola-
ridade, especialmente os com 0-3 
anos de estudo, sofreram forte que-
da”, exemplifica, ampliando a aná-
lise para o lado da demanda. “O 
choque provocado pela pandemia 
foi muito heterogêneo. Enquanto 
em outubro os serviços de tecnolo-
gia da informação tinham crescido 
12% acima do nível de fevereiro, 
por exemplo os serviços prestados 
a famílias retraíram 32%”, com-
para, apresentando o que podem 
ser pistas de onde estarão as vagas 
mais produtivas às quais apontar a 
oferta de trabalho. 

Veloso reconhece que o caminho 
a ser traçado pelo Brasil é árduo, 
mas ressalta que o balanço até 
agora não é totalmente negativo. 
“Não devemos olhar para o atraso 
da reforma tributária e pensar que 
estamos totalmente parados. Essa 
é uma agenda abrangente, que de-
manda muito mais reformas”, diz, 
lembrando de avanços importantes 
que já aconteceram tanto no cam-
po micro quanto no macro – como 
a reforma trabalhista, a da Previ-
dência, o novo Marco Legal do Sa-
neamento, a Lei de Falências –, e as 
que estão em pauta, como a admi-
nistrativa, a Lei do Gás, o projeto 
que trata da navegação de cabota-
gem, bem como o de autonomia do 
BC. Veloso dá especial destaque 
para a agenda relacionada ao cré-
dito, fundamental para o inves-
timento, cuja transição começou 
pela mudança do posicionamento 
do BNDES no mercado de crédito, 
incluindo a mudança da taxa de 
juros operada pelo banco (TLP). 
“Durante muitos anos tivemos o 
BNDES intervindo fortemente nes-
se mercado, além de ter um sistema 

de crédito direcionado muito forte, 
que chegou a superar o livre distor-
cendo muito a alocação do capital. 
Quando o crédito é direcionado, 
o capital físico não vai necessaria-
mente para as empresas mais pro-
dutivas, mas simplesmente para as 
empresas que tiveram acesso a ele”, 
diz. E que seguiu com a agenda de 
reformas microeconômicas para 
ampliação do acesso ao crédito ca-
pitaneada pelo BC desde o gover-
no de Michel Temer, que inclui do 
cadastro positivo e a duplicata ele-
trônica ao sistema de pagamentos 
PIX, além do open banking, que 
teve seu início de operação poster-
gado para fevereiro. “O mercado 
de crédito tem muito a ver com a 
alocação do capital na economia, 
com o deslocamento desse capital 
para firmas mais produtivas. Nesse 
ponto sou muito otimista, especial-
mente com a decolagem do open 
banking”, diz.. 

O coordenador do Observató-
rio da Produtividade Regis Bonelli 
ressalta, entretanto, que o estímulo 

ao investimento ainda depende da 
redução do grau de incerteza – que 
pelo indicador do FGV IBRE atin-
giu seu pico no auge da pandemia, 
e ainda permanece em patamar 
elevado. “Decisões de investimen-
to envolvem um custo fixo, como 
a construção de uma fábrica, ou a 
compra de um equipamento. Se a 
demanda não aparece, gera uma 
perda irreversível”, diz. Em seu 
estudo, o Banco Mundial reforça 
esse diagnóstico, apontando que 
produtividade é sensível ao estresse 
financeiro – especialmente quando 
acompanhado de rápida aceleração 
do endividamento – e que ambien-
tes macroeconômicos estáveis são 
mais favoráveis ao crescimento e à 
ampliação da efetividade da agenda 
de produtividade. 

E, da mesma forma que indica 
que a produtividade exige um olhar 
abrangente sobre as reformas, Velo-
so também alerta para a necessidade 
de uma análise micro dos projetos à 
mesa. “É importante garantir que as 
reformas não tenham seu princípio 
de ampliar a competição modifica-
do. Isso aconteceu, por exemplo, 
com o texto do projeto da navega-
ção de cabotagem, no qual criou-se 
um dispositivo que gerava favoreci-
mentos”, diz. Mendes também cita 
a Lei do Gás, “que de oportunida-
de para tornar o mercado eficien-
te, corre-se o risco de converter o 
projeto em reserva de mercado para 
empresas de gasoduto”, diz. “Te-
mos muita coisa boa tramitando, 
mas o diabo mora nos detalhes”, 
alerta Veloso, lembrando que não 
estamos em condições de desperdi-
çar oportunidades de tornar a eco-
nomia brasileira mais competitiva. 
E produtiva. (S.M.) 

O estímulo ao 

investimento ainda 

depende da redução do 

grau de incerteza – que 

pelo indicador do FGV 

IBRE atingiu seu pico no 

auge da pandemia
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2021 promete! Após muitas idas e 
vindas, já é possível ver luz no fim 
do túnel da odisseia da concessão em 
blocos de municípios dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamen-
to sanitário do estado do Rio de Ja-
neiro (ERJ). No dia 29 de dezembro 
de 2020 foi, finalmente, publicado 
o edital desta licitação, com previ-
são de realização do leilão em 30 de 
abril deste ano.

Modelada pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
(BNDES), a proposta de concessão 
em quatro blocos considerava, ini-
cialmente, os 64 municípios flumi-
nenses atendidos hoje pela Compa-
nhia Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae). Contu-
do, 29 municípios não aderiram à 
proposta. Assim, os quatro blocos 
licitados abrangem 35 municípios 
(figura 1). Dos blocos originais, 
apenas um não foi alterado (bloco 
4). Como já havia sido divulgado 
pelo BNDES anteriormente, cada 
um dos blocos inclui uma parte do 
município do Rio de Janeiro (áreas 
de planejamento – AP), juntamente 
com outros municípios do estado. 
O prazo de vigência da concessão 
é de 35 anos. A Cedae continuará 

responsável pela operação da esta-
ção de tratamento de água (ETA) 
Guandu e pelo sistema produtivo 
Imunana-Laranjal, que abastecem 
a Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro (RMRJ).

O contrato de concessão colo-
cado em licitação mostra grande 
avanço comparado com os atuais 
contratos de programa da Cedae. 
A matriz de riscos e as metas de 
prestação de serviços são definidas 
claramente. Atualmente o cenário 
fluminense é trágico: de acordo 
com análise realizada pelo FGV 
CERI (2019), 98% dos atuais con-
tratos firmados entre municípios e 
Cedae para prestação dos serviços 
de abastecimento de água e/ou es-
gotamento sanitário não possuem 
metas SMART, ou seja, específi-
cas, mensuráveis e com prazo de-
terminado.1 Felizmente, as metas 
apresentadas nos documentos lici-
tatórios foram determinadas com a 
mesma orientação SMART.

Além desses avanços, o contrato 
que está sendo licitado apresenta 
claro incentivo à universalização dos 
serviços e melhoria da eficiência da 
prestação. A remuneração da con-
cessionária é atrelada ao alcance de 

A odisseia do  
saneamento fluminense

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI

Juliana Jerônimo Smiderle
Pesquisadora do FGV CERI
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metas, mensuradas por indicadores 
de desempenho. O reajuste tarifário 
anual, a partir do terceiro ano de 
concessão, irá considerar o Indicador 
de Desempenho Geral (IDG). O IDG 
será calculado pela agência regula-
dora e um verificador independente, 
a ser contratado por aquela, com 
base em informações da concessio-
nária e poderá variar entre 0,9 e 1. 
Sua fórmula de cálculo considera 11 
índices que possuem pesos distintos 
(tabela 1). Para cada um dos índices 
são definidas metas anuais para cada 
um dos blocos, exceto para os índi-
ces de atendimento urbano de água 
(IAA), esgoto (IAE) e de perdas na 
distribuição (IPD), que têm metas 
por município.

Bloco 1
AP 2.1 + 18 municípios

Bloco 2
AP 4 + 2 municípios

Bloco 3
AP 5 + 6 municípios

Bloco 4
AP 1, 2.2 e 3 + 8 municípios

Fonte: Elaboração própria.

Figura 1 Área da concessão de cada bloco licitado

Município do Rio de Janeiro

Tipo de indicador Índices Peso

Indicadores de 
desempenho 
operacional

IAA – Índice de atendimento urbano de água 15%

IPD – Índice de perdas na distribuição 10%

IDA – Índice de descontinuidade do 
abastecimento de água

5%

IQA – Índice de qualidade de água 10%

IAE – Índice de atendimento urbano de esgoto 15%

IQE – Índice de eficiência e melhoria do 
tratamento de esgoto

10%

IAI – Índice de atendimento de áreas irregulares 15%

Indicadores de 
desempenho 

gerencial

ISU – Índice de satisfação dos usuários 5%

RDR – Índice de eficiência para reparo de 
desobstrução na rede ou ramais de água

5%

Indicador  
ambiental

IRD – Índice de regularidade documental 5%

Tabela 1 Peso dos indicadores
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A expectativa de arrecadação 
do ERJ e dos municípios, juntos, 
é de R$ 10,6 bilhões – referente ao 
valor da outorga mínima. Deste 
valor, 15% será destinado aos mu-
nicípios; 5%, ao Fundo de Desen-
volvimento da Região Metropoli-
tana; e os 80% restantes, ao ERJ. 
A diferença entre o valor arrecada-
do e a outorga mínima será dividi-
da entre o estado e os municípios. 
A divisão entre os municípios dos 
blocos será proporcional à popula-
ção divulgada pelo IBGE com data 
de referência em 1/7/2020. O va-
lor da outorga mínima para cada 
um dos blocos é apresentado na  
tabela 2.

A licitação da Cedae em blocos, 
autorizada pelo recente Decreto 
Estadual no 47.422/20 é um mar-
co da reforma e do avanço rumo à 
concretização do objetivo de uni-
versalização do saneamento, que 
começou a ser concebido na admi-
nistração do presidente Michel Te-
mer. Em 2016, Maria Silvia Mar-
ques, então presidente do BNDES, 

havia estabelecido o saneamento 
como foco das prioridades para 
a nova fase do banco. E elegeu a 
Cedae seu desafio primeiro. Para 
além da expectativa de arrecada-
ção de receitas, para a população 
fluminense, o sucesso desta con-
cessão significa o atendimento com 
serviço de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário a, respecti-

vamente, 99% e 90% da popula-
ção urbana em até 12 anos, em to-
dos os municípios envolvidos. Para 
o governo estadual, representa o 
cumprimento de uma das medidas 
previstas no Plano de Recuperação 
Fiscal do estado, homologado pela 
União em 2017. Para o setor de sa-
neamento, é o seu maior projeto, 
com potencial de alterar o pata-
mar de investimentos e atração de 
investidores, tão necessário para 
o atingimento das metas determi-
nadas no Plano Nacional de Sane-
amento Básico e no novo marco 
regulatório (Lei no 14.026/2020). 
O efeito demonstração é enorme, 
estabelecendo nova referência para 
as possibilidades de prestação de 
serviços no setor. 

Junto aos recentes processos 
bem-sucedidos de concessão dos 
serviços de água e esgoto no esteio 
da aprovação da reforma do setor, 
a publicação do edital de licitação 
da Cedae sinaliza uma nova fase 
para o saneamento brasileiro. Por 
certo que a licitação é um dos pas-
sos para o sucesso do projeto. Va-
mos precisar ainda estabelecer um 
arcabouço regulatório e condições 
para monitorar o atendimento efe-
tivo às condições estabelecidas em 
contrato durante todo o prazo de 
vigência. Mas já dá para começar a 
sonhar com uma baía da Guanaba-
ra despoluída. A população flumi-
nense agradece. 

1FGV CERI (2019). Research Teaser: 55% dos 
contratos firmados entre companhias estaduais 
de saneamento básico e municípios na Região 
Sudeste carecem de metas bem definidas. 
Disponível em: <https://ceri.fgv.br/sites/
default/files/publicacoes/2019-12/Contratos_
de_Programa_2.pdf>. 

Em 2016, Maria 

Silvia Marques, então 

presidente do BNDES, 

havia estabelecido o 

saneamento como foco 

das prioridades para a 

nova fase do banco

Bloco Valor mínimo de outorga (bilhões de R$)

1 R$ 4,04

2 R$ 3,17

3 R$ 0,91

4 R$ 2,50

Total R$ 10,62

Tabela 2 Outorga mínima por bloco concedido
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Acontecimentos recentes do cenário 
internacional – recuperação da Chi-
na, eleição de Joe Biden e o ambicio-
so pacote de estímulos europeu para 
uma retomada verde (U$2,2 trilhões) 
– terão consequências importantes 
para o ritmo e a forma da transição 
energética no mundo e demandam 
agilidade nas reformas aqui. Com 
impacto sobre o setor elétrico, o final 
de 2020 trazia elevada expectativa de 
aprovação no Congresso da Medida 
Provisória 998/2020 e da  reforma 
do gás; contudo, essas iniciativas es-
corregaram para a segunda metade 
do mandato do Presidente Bolsonaro, 
junto com a reforma do setor (PLS 
232/2016) e a capitalização da Eletro-
bras. Apesar dos esforços de moder-
nização iniciados em 2016, ainda há 
um grande ausente dos movimentos 
de reforma do setor elétrico: a gover-
nança das instituições setoriais.  Nesse 
artigo começamos a abordar o tema 
sob a perspectiva do papel do Opera-
dor Nacional do Sistema – o ONS.    

Na arquitetura institucional do 
setor elétrico, o Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) ocupa um 
papel fundamental, não apenas pelos 
eventos recentes que o envolveram – o 
apagão recente no estado do Amapá e 
a mudança nas regras operativas das 
usinas do rio São Francisco, com seu 

cos, por força do artigo 37, § 6o da 
Constituição – é mais fácil apontar o 
dedo na direção do responsável, por-
que esse requisito sai do checklist. A 
diferença pode parecer abstrata, mas 
o impacto dela na hora de decidir 
quem paga o pato é enorme. 

A que tipo de responsabilidade o 
ONS está sujeito, subjetiva ou obje-
tiva? A questão não é simples. Pas-
sados quase 25 anos de sua criação, 
a carteira de identidade jurídica do 
ONS continua sendo um mistério. 
Quando alguma bronca mais compli-
cada surge, a etiqueta setorial propõe 
uma saída à francesa bem educada 
que formula generalidades tão fáceis 
de enunciar quanto inúteis. Começou 
com o STF que falou do ONS como 
uma “entidade sui generis” (ADIs 
3100-DF e 3.101-DF) e se perpetua, 
toda vez que se afirma, sem muito 
pensar, que o ONS é um “ente híbri-
do”, um “sujeito atípico” etc. 

O Operador pode ser tudo isso, 
mas é preciso ir além de fórmulas ou 
etiquetas vazias. Pouco adianta dizer 
pomposamente, que “o ONS é uma 
pessoa jurídica de direito privado, 
associação civil sem fins lucrativos, 
dotada de mera autorização de polí-
cia e submetida ao regime de direito 
privado com pontuais derrogações 
de direito público”. Além de compli-

Necessária revisão da governança 
no setor elétrico: parte I – ONS1

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI

Gustavo Kaercher Loureiro
Pesquisador associado do FGV CERI

impacto extemporâneo na formação 
de preços – como por suas funções e 
competências, estabelecidas ainda no 
final da década de 90 do século passa-
do (artigo 13 da Lei no 9.648/1998). 
Não obstante algumas modificações, 
a governança do ONS pouco evoluiu 
desde então. E muitas questões ainda 
restam em aberto.

Um tema crucial que vem à tona e 
se repropõe a cada apagão ou disfun-
ção do Sistema Interligado Nacional 
(SIN) é a disciplina ou regime jurídico 
a que se sujeita o Operador. Sob que 
circunstâncias e condições se pode 
considerar o ONS responsável (ac-
countable) no exercício de suas fun-
ções? Em direito, costuma-se separar 
dois modos completamente diferentes 
de responsabilização, aquele em que 
se responde com “culpa” (respon-
sabilidade “subjetiva”) e aquele em 
que se responde mesmo sem “culpa” 
(responsabilidade “objetiva”). Não 
dá para explicar aqui a diferença en-
tre uma coisa e outra. Fique o leitor 
com isto: no primeiro caso, o lesado 
precisa provar, além de tudo o mais, 
também uma propriedade específica 
da conduta do sujeito: o fazer deslei-
xado ou temerário. No segundo caso, 
da responsabilidade objetiva – regime 
a que estão submetidos, por exemplo, 
os concessionários de serviços públi-



CONJUNTURA ENERGIA

J a n e i r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  5 3 

cada, a fórmula é insuficiente. Essa 
resposta – que sugere um regime de 
responsabilidade de tipo tradicional, 
subjetivo – até pode estar certa, mas 
ela precisa de fundamentos. 

Quais as competências?
A legislação estabelece que o ONS é 
a tal associação civil etc., mas não é 
porque a lei assim o declara que tudo 
se resolve e esclarece. Há boas razões 
para ir além dessa solução simples. 
Algumas dessas razões estão liga-
das às atividades do operador (suas 
competências), outras à sua configu-
ração subjetiva (composição, estru-
tura, papel do poder público em sua 
governança etc.).

Primeiro elemento que nos faz pen-
sar: a principal competência do ONS, 
a operação do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), tal como configura-
da nas normas setoriais (artigo 13 da 
Lei no 9.648/1998), faz parte do cerne 
da indústria elétrica. Ela não é tare-
fa coadjuvante dessa indústria. Cabe 
ao Operador do Sistema coordenar 
a operação do sistema elétrico. Par-
tindo de um arcabouço com firmas 
verticalmente integradas, introduzir 
competição e entrada nos mercados 
de eletricidade depende da garantia de 
livre acesso às redes de transmissão (e 
distribuição) mediante termos e condi-
ções estabelecidos em contratos, e sob 
premissas de isonomia, neutralidade e 
eficiência. Com o passar do tempo, no 
Brasil – ou seja, com a integração dos 
sistemas e com a complexidade que 
essa integração trazia – a operação do 
sistema ganhou autonomia orgânica. 
E ganhou essa autonomia justamente 
porque mais se fazia necessária à in-
dústria. Esse movimento de especiali-
zação é típico: num passado remoto, 

só tínhamos a usina; depois a usina 
e a rede; depois, a usina, as linhas de 
transmissão e as linhas de distribuição; 
hoje, temos tudo isso e mais a comer-
cialização e a operação do sistema. 

A operação só se desprendeu com-
pletamente das fases de geração e 
transmissão quando ganhou autono-
mia jurídica, caracterizada pelo seu 
isolamento e atribuição a um sujeito 
específico (Lei no 9.648/1998). Mas 
a ordem dos fatores não altera o pro-
duto: a operação do sistema resta 
sendo um “serviço de energia” (arti-
go 21, XII, b da Constituição). Aliás, 
permita-se o tom peremptório: não é 
um mas, é o serviço de energia. Vale 
lembrar: sem a operação do sistema 
não existe, fisicamente, energia para 
o consumidor (agentes individuais 
podem cair, o operador não). E, além 
disso, a operação do sistema é econo-
micamente determinante para o setor, 
sobretudo porque, através de uma ca-
deia de modelos técnico-econômicos, 
ela determina a ordem de mérito das 
usinas (sequência dos recursos de ge-
ração que serão acionados para aten-

der à demanda) que irão gerar energia; 
é dali que sai o custo marginal de ope-
ração, origem do preço no mercado de 
curto prazo; a geração fora da ordem 
de mérito, por restrições de transmis-
são localizadas no SIN ou para pro-
mover segurança energética; e a pres-
tação dos serviços ao sistema (além de 
produzir energia elétrica, os geradores 
prestam outros serviços essenciais para 
garantir a necessária estabilidade do 
SIN em tempo contínuo) etc. Em sín-
tese, é o ONS que concretamente atua 
os ideais de segurança energética e elé-
trica do Sistema Interligado Nacional, 
dos quais todo o resto depende. 

Diferentemente do que se passa 
com a maior parte dos outros agen-
tes do setor elétrico, as atividades do 
ONS alcançam a todos. O operador se 
relaciona com o universo dos sujeitos 
– geradores, transmissores, distribui-
dores e consumidores – conectados ao 
sistema. O raio de sua ação é trans-
versal e geral. E mais: na operação em 
tempo real, o ONS é soberano, ou em 
linguagem mais seca, o ONS é um mo-
nopolista (sim: monopolista, não na-
tural, por razões econômicas, mas por 
razões técnicas: não dá para ter dois 
sujeitos pressionando os mesmos bo-
tões numa mesma região elétrica). Ou 
seja: a operação do sistema é atividade 
de coordenação realmente importante. 
Ela é tão importante, única e de largo 
alcance que – também à diferença do 
que se passa com a maior parte dos 
outros agentes do setor – está pautada 
por princípios e exigências não encon-
trados em quaisquer outras funções 
da indústria – mesmo aquelas quali-
ficadas como serviços públicos. Esses 
princípios e exigências muito a apro-
ximam de uma típica função pública 
(lato sensu): transparência, isonomia, 
neutralidade técnica e ausência de in-

A operação do sistema está 

no cerne dos serviços de 

energia e, por isso mesmo, 

é regida por normas que 

sequer se encontram na 

prestação dos individuais 

serviços públicos
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tuito lucrativo (ninguém está afirman-
do que lucro é feio ou coisa parecida; 
só se está mostrando como a tarefa de 
operação do sistema é crucial e crítica, 
a ponto de interessar ao sistema, mais 
do que ao seu executor).

Em resumo, a operação do sistema 
(especialmente como concebida no 
Brasil) está no cerne dos serviços de 
energia elétrica e, por isso mesmo, é 
regida por normas que sequer se en-
contram na prestação dos individu-
ais serviços públicos. Se passamos da 
competência mor do ONS às demais 
que lhe foram atribuídas (pela Lei 
no 9.648/1998, Lei no 10.848/2004 
e Decreto no 5.081/2004), o pano-
rama não muda. Pense-se na rele-
vância e nos princípios jurídicos que 
regem a figura do livre acesso; no 
papel do ONS para o planejamento 
da expansão do sistema. Nada disso 
é coadjuvante no funcionamento do 
setor; nada disso é atividade de livre 
iniciativa; tudo isso está severamente 
regulado, disciplinado e fiscalizado 
(assim se espera). Tudo isso tem uma 
dimensão sistêmica e condominial. 

Erro de avaliação
Deixando de lado o exame das com-
petências e ingressando na análise de 
sua estrutura (governança em senti-
do estrito), o panorama não muda: 
o ONS não é um “simples privado”, 
como fazem crer os rótulos de “as-
sociação civil”, de “autorizatário” 
etc. Essas etiquetas poderiam levar 
um incauto profissional do direito a 
pensar que estamos, afinal, no plano 
extrassetorial, do Código Civil, das 
“meras” atividades econômicas.

Mas mesmo que se queira – erra-
damente – dar mais peso às questões 
formais, de qualificação e estrutura da 

pessoa do operador, em detrimento 
do que ele efetivamente faz, é bom ter 
cuidado: a solene declaração de que o 
ONS é a tal associação civil etc. vem 
desmentida pelo que acontece depois. 
Associação civil que precisa de au-
torização (artigo 13, caput da Lei no 
9.648/1998)? Isso não contraria o ar-
tigo 5o, inciso XVIII da Constituição? 
Para fugir do óbvio (que infelizmente 
não salta aos olhos): a autorização não 
é para a criação da associação, é para 
que ela possa exercitar uma tarefa que 
é um típico serviço de energia reserva-
do à União. Não é um ato certifica-
dor de polícia (artigo 170, parágrafo 
único da Constituição); é um título 
para realizar uma atividade reservada 
(artigo 21, XII, b da Constituição). 
Que o conferimento da honraria seja 
dado por ato unilateral e não por ne-
gócio jurídico (contrato de concessão), 
muda pouco. Aliás, muda alguma coi-
sa: aproxima o ONS de uma estatal, 
que tem suas funções atribuídas por 
lei antes que por contrato. 

Mais perto dessa conclusão se che-
ga quando entra em linha de conside-
ração o modo como a tal associação 
civil é concebida: nenhum espaço à 
autonomia da vontade é reconhe-
cido a seus would be fundadores e 
membros. Tudo, mas absolutamente 
tudo, é predeterminado pela regula-
ção: composição, estrutura, mecanis-
mos de deliberação, governança etc. 
Todas essas coisas, no detalhe, estão 
no Decreto no 5.081/2004 e na REA 
Aneel 328/2004. Ora, que associação 
civil é essa que, além de exercitar ta-
refa reservada à União (por meio de 
uma autorização), ainda é detalhada-
mente organizada por atos estatais? 
Associado se é não porque se quer, 
mas porque alguém manda ser; e se 
é nos termos e limites em que o Es-

tado manda. De novo: nem conces-
sionários de serviço público são tão 
cabresteados. Não fosse suficiente, a 
reforma de 2003 que instituiu o mo-
delo vigente alterou as prerrogativas 
do poder público no âmbito da go-
vernança. Nos termos do artigo 7o do 
Decreto no 5.081/2004, o Ministério 
de Minas e Energia (MME) passou a 
indicar três dos cinco membros da di-
retoria, incluindo o diretor geral.  

Concluindo e exagerando, mas 
nem tanto: sob o ponto de vista da 
atividade, o ONS realiza o “serviço 
dos serviços” de energia elétrica – a 
coordenação do sistema elétrico; sob 
o ponto de vista de sua personalidade 
e estrutura, o ONS lembra uma esta-
tal. Sujeita-se a um vasto cabedal de 
regulação: sobre o que se faz e sobre o 
que se é. Do Congresso (leis), da Pre-
sidência da República (decretos), do 
Ministério de Minas e Energia (por-
tarias), da ANEEL (resoluções) e por 
aí vai. Há razões de sobra para achar 
que o ONS não é um sujeito qualquer. 
E que sua responsabilidade no desem-
penho de tão importantes missões 
não é tão diferente daquela que incide 
sobre o Estado e seus delegados. Pode 
parecer filigrana, mas não é: esse tema 
é central para o avanço das reformas 
que tramitam no Congresso para o 
setor elétrico. Ainda que se trate de 
mero executor e não formulador de 
políticas públicas, sua governança – 
forma como é administrado e como 
administra suas relações com o amplo 
conjunto de agentes do setor elétrico 
– deve ser revisitada e adaptada para 
acompanhar e facilitar a moderniza-
ção do setor elétrico. À discussão.  

1O artigo reflete exclusivamente a opinião 
dos autores.



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

Out. 152,347 216,244 223,952 215,704 181,987 149,017 210,403 210,745 209,780

Nov. 160,551 215,918 224,358 222,422 190,654 152,019 214,931 215,835 209,888

*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 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

Out. 1.612,943 847,783 2.418,736 768,510

Nov. 1.716,039 864,629 2.366,362 789,720

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 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

Out. 339,640 235,154 301,992 202,822 651,471 314,847

Nov. 364,732 249,555 315,366 202,822 636,592 325,486

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 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

Out. 882,791 893,977 1.028,684 1.047,327 828,778 896,505 902,681

Nov. 905,982 917,538 1.062,703 1.081,963 839,382 925,887 934,342

*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 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

Out. 135,384 189,943 247,858 185,513 253,572 226,607

Nov. 137,866 190,076 256,274 190,958 263,654 231,514

*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 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

Out. 183,496 99,667 207,041 156,326 156,092 217,796

Nov. 187,648 100,241 213,819 158,072 157,241 221,379

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 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

Out. 609,010 592,526 598,869 632,761 773,291 1.033,780 1.139,821 425,728 262,817

Nov. 614,740 603,685 613,942 635,937 775,809 1.035,912 1.144,216 429,588 264,387

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 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

Out. 121,348 230,415 58,150 304,106 494,899 560,448 402,299

Nov. 121,755 233,471 58,084 305,552 497,105 558,103 411,391
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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 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

Out. 809,962 917,097 1.112,034 772,738 448,725 592,987 612,540 554,450 968,477

Nov. 834,259 917,093 1.112,034 772,872 448,586 593,198 657,797 559,608 965,368

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 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

Out. 412,445 88,106 364,861 785,168 477,090 604,287 720,512 533,098 121,270

Nov. 417,165 88,895 369,265 803,948 477,690 604,844 718,117 533,858 121,439

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 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

Out. 334,688 837,354 226,284 207,314 205,941 348,404 613,384

Nov. 336,498 838,370 226,379 207,335 206,467 347,400 619,641

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 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

Out. 682,409 1.049,046 413,697 1.088,965 510,629 533,710 395,962 454,177

Nov. 683,639 1.049,359 413,565 1.089,368 512,588 535,699 397,796 455,087
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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 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

Out. 673,508 605,947 838,529 296,710 783,775 784,824 767,230 550,779 122,597

Nov. 678,564 616,551 839,297 296,089 784,161 811,096 768,557 554,132 123,357

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 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

Out. 566,977 561,858 707,621 203,048 632,248 829,231 471,013 700,079 111,050

Nov. 571,970 574,279 708,024 203,428 633,375 849,866 475,286 698,960 111,050

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 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

Out. 310,583 302,017 323,843 327,431 309,547

Nov. 314,297 305,281 326,229 330,890 313,460

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 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

Out. 914,316 684,261 1.220,210 760,164 613,863 949,006

Nov. 924,122 700,201 1.220,210 766,432 624,591 949,006

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 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

Out. 808,355 796,130 812,764 810,297 1.106,023 609,551

Nov. 817,662 804,667 822,267 819,799 1.106,023 624,035

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 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

Out. 879,242 752,775 1.019,337 913,581 669,150 1.230,713 857,328 593,777 1.236,283 805,360 671,568 975,314

Nov. 904,429 779,566 1.041,224 928,390 691,286 1.230,713 864,995 605,784 1.236,283 814,288 687,113 975,314

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 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

Out. 828,778 1.066,932 656,662 820,491 841,676 828,749 828,778

Nov. 839,382 1.069,310 672,670 829,563 853,225 839,436 839,382

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 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

Out. 439,288 311,199 534,118 186,541 1.066,932 616,833 603,054 594,020

Nov. 442,826 312,760 540,725 187,941 1.069,310 618,155 604,293 595,880

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 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

Out. 828,778 656,662 534,065 592,617 688,267 476,522 549,767 535,071 552,942 488,278

Nov. 839,382 672,670 549,141 611,440 731,553 485,205 560,788 547,399 555,879 514,512

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 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

Out. 442,879 191,912 355,254 494,235 412,445 483,618 158,268 164,838

Nov. 454,970 194,791 364,096 516,191 414,858 494,558 160,223 168,428
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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 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

Out. 603,818 732,488 899,632 518,100 1.261,853 488,886 570,887

Nov. 615,360 757,806 919,325 522,302 1.298,157 502,102 581,912

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 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

Out. 344,785 368,376 329,019 244,381 332,771 316,719 292,606 316,659 655,897

Nov. 352,251 371,685 331,622 244,838 337,878 319,721 297,887 319,099 703,360
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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 31/12/2020
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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.

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

Mai. 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

Mai. 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

Mai. 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

Out. 893,977 3,68 19,02 22,12 896,505 3,23 18,10 20,93 1.047,327 4,86 26,64 31,05 828,778 1,73 6,69 6,95

Nov. 917,538 2,64 22,16 24,28 925,887 3,28 21,97 24,52 1.081,963 3,31 30,83 33,89 839,382 1,28 8,05 8,28
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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

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

Mai. 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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Out. 609,010 0,65 3,09 4,38 437,456 837,083 1092,462 5.610,72 0,89 2,95 4,77 5.438,12 0,86 2,22 3,92

Nov. 614,740 0,94 4,06 4,86 442,467 844,279 1108,278 5.664,02 0,95 3,93 5,20 5.486,52 0,89 3,13 4,31
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Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

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

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

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

 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

 112,0 111,2 114,0 108,8 81,7

 112,0 113,1 119,1 103,6 81,8

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

Mai. 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

Mai. 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

Mai. 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

Out. 545,957 1,19 3,72 5,41 - 592,25 595,87

Nov. 551,590 1,03 4,79 5,78 - 629,63 629,18



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

J a n e i r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  X I I I 

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 2,50 – 87,13 – 4,53 – 101,18 –

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,20 -0,20 3,41 101,70 101,90

Fev. 3,77 2,90 77,30 89,00 -2,77 2,42 88,00 97,30

Mar. 2,76 2,80 86,20 89,40 -2,75 1,45 96,50 101,50

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 101,10

Maio 1,98 2,94 84,40 80,20 -1,76 0,43 104,10 104,10

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,30 -1,46 -0,09 102,50 103,00

Jul. 2,46 3,24 95,80 89,60 -1,08 -0,28 105,50 101,20

Ago. 2,33 3,02 98,20 88,80 -0,94 -0,48 104,20 99,20

Set. 1,76 2,57 90,70 86,50 -0,99 -0,75 100,90 97,70

Out. 1,65 2,15 95,80 87,40 -0,64 -0,74 106,70 101,60

Nov. 1,38 1,64 89,50 87,60 -0,45 -0,71 102,00 101,40

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,30 0,01 0,01 106,80 103,10

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 87,40 1,67 0,16 103,40 103,70

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,90 -3,43 -0,08 79,80 88,30

Mar. -2,03 -0,12 81,00 86,80 -6,78 -0,93 83,60 87,60

Abr. -2,47 -1,10 83,30 87,00 -10,77 -2,63 73,60 79,30

Maio -0,38 0,06 91,00 87,40 -12,05 -4,12 86,70 87,20

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,60 -12,50 -5,37 87,50 88,30

Jul. -1,54 -1,27 93,40 85,40 -11,92 -6,22 96,30 91,90

Ago. -1,61 -1,60 96,20 86,80 -10,60 -6,37 102,30 96,90

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,90 -9,73 -6,50 98,10 94,40

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,50 -9,47 -7,34 98,90 93,70

Nov. -1,07 -1,28 88,00 87,00 -9,46 -8,25 92,40 91,70

Dez. -1,10 -1,10 76,90 86,50 -9,69 -9,69 93,90 90,60

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 87,40 -15,09 -11,10 87,80 88,20

Fev. -0,56 -1,20 78,90 88,20 -8,35 -10,47 80,10 88,80

Mar. -1,66 -1,01 77,90 79,90 -5,88 -9,54 83,20 87,50

Abr. -8,33 -2,90 60,30 64,30 -2,50 -7,25 80,80 87,40

Maio -11,30 -5,40 71,10 69,90 -3,16 -6,29 81,70 82,80

Jun. -10,86 -5,63 78,30 76,60 -2,82 -5,15 86,50 87,60

Jul. -9,56 -5,65 91,00 83,20 -2,16 -4,26 97,60 92,90

Ago. -8,57 -5,70 93,80 86,00 -2,12 -4,27 100,40 94,50

Set. -7,13 -5,47 95,20 88,40 -2,35 -4,38 94,10 90,10

Out. -6,31 -5,55 97,30 89,40 -2,75 -4,24 93,00 87,90
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base Fixa Com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

Mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo Semi 

e Não Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa Com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa Sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

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

2006 2,37 – 91,47 91,64 97,99 85,62 130,77 91,72 78,73 89,33 76,48 94,30 83,94 92,62

2007 5,98 – 96,93 96,88 104,58 101,25 132,83 94,38 82,70 90,09 91,13 98,48 93,07 95,93

2008 3,03 – 99,87 99,57 107,67 109,57 128,05 94,83 82,78 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,73 89,00 79,54 119,74 94,06 88,70 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,21 104,88 105,93 124,78 94,84 99,07 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,63 104,48 105,91 105,10 95,37 98,64 98,52 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,81 99,93 100,28 99,90 100,01 99,78 99,98 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,73 100,13 104,10 100,24 106,62 98,10 99,41 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,63 92,71 98,17 93,56 108,95 99,46 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,90 83,88 79,47 102,51 94,48 97,76 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,55 74,10 75,64 94,19 91,52 100,09 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,53 83,72 76,13 80,31 90,08 92,41 103,37 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

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

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

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,90 87,10 81,30 79,50 87,00 90,90 107,10 82,90 84,50 90,50 90,20

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,30 86,90 77,80 78,10 91,90 94,10 107,70 79,30 85,90 86,10 90,20

Mai. 2,54 3,34 81,90 77,70 83,70 75,20 75,50 95,20 79,00 93,00 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,50 81,00 77,30 96,20 101,80 111,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,00 85,70 80,20 80,40 98,40 104,40 112,60 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,40 85,00 83,10 78,70 90,40 95,50 113,80 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 85,60 90,40 74,30 78,60 88,50 85,90 111,00 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 85,80 87,70 78,60 79,50 89,20 93,00 110,90 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,00 88,00 76,50 78,10 89,20 91,20 110,30 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,30 88,40 76,90 73,80 88,80 92,60 107,90 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,80 86,00 74,60 77,50 87,50 97,50 104,70 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 87,20 86,20 77,20 77,50 91,00 98,70 104,90 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,40 86,00 78,50 75,40 89,30 98,30 105,70 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,80 87,30 85,80 80,10 88,50 100,40 106,80 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,10 88,40 86,60 77,80 92,20 98,00 106,50 86,10 90,10 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,00 85,90 78,40 76,70 92,00 96,40 100,10 76,60 87,20 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 84,90 84,70 81,20 76,80 92,60 93,10 102,60 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,29 -0,91 95,40 85,70 84,30 79,80 77,30 94,50 91,90 104,60 85,30 96,20 91,20 102,40

Set. -0,06 -0,55 91,00 86,20 83,50 77,70 78,70 93,60 94,70 103,00 79,60 91,50 84,90 99,40

Out. 0,22 -0,36 96,80 88,00 80,80 78,80 78,40 92,40 97,50 106,00 85,90 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,15 -0,26 87,40 86,60 80,10 77,90 79,30 94,20 98,60 104,20 77,20 85,80 84,50 99,20

Dez. 0,18 0,18 74,80 86,10 78,70 70,70 79,90 98,20 99,00 105,00 59,20 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,49 79,00 87,70 83,70 79,20 80,00 100,30 98,20 106,90 65,90 81,50 71,80 83,90

Fev. 0,57 0,16 78,70 87,70 84,40 80,30 81,30 98,70 98,90 109,40 71,40 79,10 76,80 82,00

Mar. -1,09 0,24 77,20 78,60 81,90 73,10 63,70 98,50 79,10 109,00 69,40 79,70 69,00 79,50

Abr. -9,13 -2,28 57,80 60,20 58,00 50,00 38,20 80,30 49,30 107,70 37,40 66,80 13,10 66,70

Mai. -12,35 -5,26 69,80 68,20 64,20 56,70 42,00 93,80 84,40 98,60 52,10 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,90 -5,70 77,30 75,30 63,70 63,70 57,00 91,30 100,20 100,00 59,00 82,40 47,90 85,10

Jul. -10,54 -5,85 90,10 82,30 75,60 73,30 72,60 96,40 107,50 103,70 70,70 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,42 -5,89 93,00 85,10 78,20 74,30 79,50 99,80 104,90 104,90 72,70 98,10 82,10 96,00

Set. -7,77 -5,61 95,30 88,50 81,20 83,70 84,50 100,80 107,30 108,70 79,40 96,80 86,70 101,30

Out. -6,80 -5,73 97,80 89,60 83,70 85,50 86,80 99,60 107,00 107,80 87,70 97,30 89,90 104,50
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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 -8.247 -1.810 -2.866 -6.218 -219 34 -6.445 1.768

fev/19 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -1.739 259 -2.380 -1.807 -192 15 -2.711 -986

mar/19 69,18 56,45 17.429 13.133 4.296 -2.564 1.430 -2.373 -3.912 -82 50 -1.136 1.378

abr/19 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -1.682 1.906 -3.193 -3.790 202 29 -2.146 -493

mai/19 71,13 56,20 20.592 14.968 5.624 -2.144 1.822 -3.161 -4.338 372 17 -3.621 -1.494

jun/19 67,45 53,53 18.406 13.029 5.377 -1.631 1.229 -3.448 -2.990 129 4 -3.058 -1.431

jul/19 66,02 52,53 20.151 17.759 2.391 -10.297 -1.785 -3.439 -8.673 161 73 -10.454 -230

ago/19 70,79 54,48 19.670 15.570 4.100 -3.853 1.325 -2.228 -5.502 325 68 -5.656 -1.871

set/19 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -2.730 725 -2.506 -3.735 280 25 -2.987 -282

out/19 71,62 53,88 19.577 17.027 2.550 -8.052 -1.850 -3.653 -6.331 129 18 -7.533 501

nov/19 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -3.106 612 -2.279 -3.879 161 17 -4.440 -1.350

dez/19 70,35 53,42 18.503 12.556 5.947 -4.653 1.545 -3.541 -6.098 -99 22 162 4.794

Acum. Ano/19 69,77 55,03 225.384 177.348 48.036 -50.697 5.407 -35.066 -57.272 1.168 369 -50.024 304

jan/20 70,58 56,69 14.495 16.178 -1.684 -10.406 -4.937 -2.451 -5.600 131 59 -10.779 -431

fev/20 73,34 58,14 15.582 13.257 2.325 -4.685 -542 -2.303 -4.325 182 34 -3.304 1.347

mar/20 80,18 63,15 18.348 14.516 3.833 -3.033 1.652 -1.672 -4.860 175 31 -4.074 -1.073

abr/20 83,45 65,93 17.610 11.611 5.999 1.025 4.601 -1.109 -3.804 228 26 1.973 922

mai/20 89,97 68,70 17.544 13.391 4.153 14 2.160 -1.639 -2.348 203 22 457 421

jun/20 81,02 62,52 17.516 10.449 7.067 3.046 5.232 -1.269 -2.408 221 18 2.906 -158

jul/20 80,52 62,67 19.462 11.507 7.955 -2 5.302 -1.975 -5.515 211 38 -1.049 -1.085

ago/20 80,24 63,12 17.480 11.133 6.348 2.719 4.345 -1.357 -1.921 295 26 3.109 365

set/20 75,05 59,13 18.242 12.297 5.945 2.247 3.492 -1.633 -1.457 212 60 2.724 418

out/20 75,52 59,00 17.749 12.383 5.367 1.371 3.080 -1.638 -1.863 155 33 1.329 -76

nov/20 70,20 54,86 17.527 13.799 3.728 202 1.119 -1.772 -1.032 115 36 29 -210
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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

Mai. 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

Mai. 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

Mai. 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

Set. 14,6 47,1 55,1 2.554 2.317 1.670 914 3.951 6.762 1.805 205.305

Out. 14,3 48,0 56,0 2.529 2.330 1.596 898 3.971 6.590 1.787 207.859
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