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Quando se analisam os setores 

do PIB pela ótica da oferta, após 7 

meses do início da atual recessão, 

a indústria de transformação 

registrava um ganho equivalente a 

122% do total de perdas. O comércio, 

outro setor de destaque, avançava 

112% na mesma base de comparação. O que contrasta com 

o ocorrido, sempre na mesma comparação, com indústria e 

comércio na mediana das nove recessões anteriores, com 

recuperação de, respectivamente, 22% e 16% das perdas. Já 

os serviços, que 7 meses após o início da recessão de 2020 

haviam recuperado 84% das perdas iniciais, registraram na 

mediana das nove recessões anteriores um avanço de 128%, 

também no sétimo mês após o início. 

Ponto de Vista
10 Economia americana em 2020: bem melhor que a 

encomenda

Um ponto importante para um cenário mais otimista 

de atividade nos Estados Unidos em 2021 é haver uma 

maioria do presidente Joe Biden nas duas Casas do 

Congresso. Na Câmara, há uma maioria mais sólida. No 

Senado, porém, a maioria é mínima: dos 100 senadores – 

dois para cada um dos 50 estados, sendo que o Distrito 

Federal não tem representação –, 48 são democratas e 

dois são independentes e votam normalmente com os 

democratas. Cinquenta são republicanos. O que decide é 

o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris, de 

acordo com a regra legislativa norte-americana. Maioria no 

Senado de apenas um voto, portanto.

Entrevista
12 “Perdemos a chance de mostrar para a população 

que educação é atividade essencial”

A experiência de um ano letivo praticamente inteiro 

longe das salas de aula deverá cobrar uma conta alta 

para a educação pública brasileira. Claudia Costin, 

diretora do Centro de Excelência e Inovação em 

Políticas Educacionais da FGV (FGV Ceipe), que foi 

crítica da decisão de se manter as escolas fechadas por 

tanto tempo, considera que o impacto para os alunos 

será dramático, especialmente entre os jovens que 

desanimarem de retomar os estudos. “Em tempo de 

quarta revolução industrial, não ter sequer o ensino 

médio completo trará uma preparação facilmente 

substituível por inteligência artificial”, afirma. 

Macroeconomia
18 Nova (in)seguridade social

Os pilares dos atuais sistemas tributários estão abalados 

e, no caso da tributação da folha, constituem o risco 

mais grave para o Brasil, seja porque aplicam alíquotas 

muito mais altas, seja porque são dos que mais 

dependem da contribuição previdenciária. Já é certo 

que, com o tempo, a automação destruirá cada vez mais 

postos de trabalho, não havendo sinais de quantos 

e quais novos postos criará e destruirá. Hoje, na área 

tecnológica, de trabalhos mais qualificados, já há um 

grande contingente de pessoas trabalhando fora da CLT, 

sem um único empregador. 

Capa | Atividade econômica
32 Conta mais cara

A evolução dos casos de Covid-19 

no país, somada ao lento avanço 

da vacinação e ao fim dos auxílios 

governamentais, aponta que o 

setor de serviços, o mais impactado 

pelas medidas de contenção à 

Covid-19, ainda sofrerá grandes 

dificuldades para se restabelecer em 2021. Entre as 

associações representativas dos segmentos mais afetados, 

as demandas por ajuda se aquecem, prometendo um início 

de atividades legislativas mais desafiador que o já previsto, 

com tarefas como a votação do orçamento e o debate da 

volta do auxílio emergencial. 
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O ano começou com a esperança 
de que a vacinação, iniciada em 
alguns países ainda em dezem-
bro, mudasse o trágico panora-
ma vivido em 2020. Em certa 

medida, o surgimento da vacina é um potente fator para 
debelar a pandemia. No entanto, uma segunda onda, a 
lentidão da vacinação pelo mundo e, o mais grave, a falta 
de vacinas para dar vazão à grande demanda derrubaram 
por terra uma recuperação mais acelerada da atividade 
econômica num espaço de tempo mais curto. Devemos 
conviver com um primeiro trimestre de contração, espe-
cialmente no setor mais afetado pela pandemia, o de ser-
viços, que no Brasil tem um enorme peso, de 63% no PIB. 
A matéria de capa desta edição traça uma radiografia das 
dificuldades desse setor no país, e a falta de perspectiva 
de uma volta à normalidade. A tendência é de fechamen-
to de mais empresas e perda de novos empregos. E sem 
uma recuperação vigorosa do setor de serviços, a econo-
mia brasileira, que já sofre de problemas estruturais que 
se arrastam por anos, não alçará voo.

A Carta do IBRE traz um exercício importante 
sobre como se comportou o setor nesse período de 
pandemia, em comparação aos períodos de recessão 
datados pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômi-
cos (Codace), do FGV IBRE. Olhando pelo lado da 
oferta, “7 meses após o início da recessão de 2020, 
o setor de serviços havia recuperado 84% das perdas 
iniciais, registrando na mediana das nove recessões an-
teriores um avanço de 128%, também no sétimo mês 
após o início. O resultado histórico tão expressivo se 
deve, em parte, ao fato de que o setor costuma perder 

muito pouco durante recessões. Na mediana das nove 
recessões anteriores, a perda de PIB dos serviços foi de 
apenas 1,8%, contra expressivos 11% em 2020. Para 
fins de cotejamento, a indústria recuou, em termos me-
dianos, 11,9% nas recessões anteriores e, desta vez, 
perdeu 15,9% entre fevereiro e abril”.

Por outro lado, a indústria de transformação se be-
neficiou registrando um ganho equivalente a 122% do 
total de perdas ocorridas durante as recessões datadas 
pelo Codace. Especialmente pelo consumo popular 
aquecido por itens como eletrodomésticos, eletrôni-
cos, computadores, celulares, em grande parte turbi-
nado pelo auxílio emergencial.

Apesar das grandes incertezas que ainda pairam no 
ar, uma notícia de alento: a Anvisa decidiu, no último 
dia 3, revogar a exigência da realização da fase três no 
Brasil para o uso emergencial de uma vacina que já te-
nha feito a fase três em outros países (ver Blog da Con-
juntura http://bit.ly/3ryGtYT). É uma esperança para 
que possamos ter outras vacinas, como a Sputnik V, a 
Moderna, a Novavax, entre outras. O governo parece 
já estar negociando a compra da russa Sputnik e da in-
diana Covaxin. Num período em que contabilizamos 
mais de mil mortes por dia, a rapidez na vacinação é o 
único instrumento para arrefecer esse quadro desola-
dor e turbinar a economia.

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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A pandemia da Covid-19 provo-
cou uma recessão mundial e posterior 
retomada com padrões totalmente 
diversos das oscilações econômicas 
do passado. Com a quarentena e o 
isolamento social, o surto do novo 
coronavírus atingiu muito mais o 
setor de serviços do que a indústria, 
e quase não teve efeito na agrope-
cuária. Com base nos processos de 
contrações anteriores da economia 
brasileira, esta Carta procura trazer 
elementos que ajudem a entender a 
recessão atual.

Na recessão do Brasil em 2020, 
após um baque inicial, a indústria 
foi beneficiada, especialmente no 
segmento da transformação, pelo 
consumo popular aquecido em itens 
como eletrodomésticos, eletrônicos, 
computadores, celulares, mobiliário, 
material de construção etc. Para al-
guns produtos finais e matérias-pri-
mas, chegou a haver redução expres-
siva de estoques, gargalos de oferta e 
grande alta de preços.

Esse fenômeno teve algumas cau-
sas que ficaram claras a posteriori. 
Os programas de governo de susten-
tação da renda das famílias e do em-
prego, com absoluto destaque para 
o auxílio emergencial, significaram 
uma poderosa injeção de poder de 
compra, que mais do que compen-
sou as perdas sentidas no mercado 
de trabalho. Adicionalmente, impe-
didas de consumir serviços, as fa-
mílias redirecionaram seu consumo 
para bens.

Ao analisar o desempenho recen-
te da economia brasileira, chama a 
atenção a forte retomada. Aloisio 
Campelo, superintendente de Es-
tatísticas Públicas do FGV IBRE, 
aponta que, segundo dados do 
Monitor do PIB do FGV IBRE, em 
novembro de 2020 o PIB brasileiro 
já havia recuperado 87% das per-
das de março e abril, e estava 1,7% 
abaixo do nível de fevereiro do ano 
passado. No caso da mediana das 
nove recessões anteriores à de 2020, 

datadas pelo Comitê de Datação de 
Ciclo Econômico do FGV IBRE 
(Codace), passados 7 meses de seu 
início, a recuperação verificada foi 
de apenas 48% da perda do PIB. 
Como se vê, após 7 meses, a recu-
peração da economia em 2020 foi 
significativamente mais vigorosa do 
que a experiência pregressa poderia 
sugerir (87% contra 48%). 

Recessão e retomada de 
2020 invertem padrão 
de ciclos econômicos 
do passado

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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As características da recessão 
de 2020 tornam evidente as razões 
pelas quais emergiu com destaque 
a questão dos “invisíveis”, deze-
nas de milhões de trabalhadores 
informais que não são protegidos 
nem pela CLT nem pelos progra-
mas vinculados ao Cadastro Único, 
voltados aos muito pobres, como o 
Bolsa Família. A criação do auxílio 
emergencial foi uma reação ao efei-
to devastador do isolamento social 
sobre o meio de vida dessas pessoas 
e famílias, deixando à mostra uma 

importante lacuna no sistema brasi-
leiro de seguridade social. Ao atin-
gir de forma intensa os serviços – em 
especial, o subsetor dos chamados 
“outros serviços” – a recessão do 
ano passado explodiu no colo do 
imenso contingente de trabalhado-
res informais. 

Segundo Rodolpho Tobler, eco-
nomista do FGV IBRE, dos 8,8 mi-
lhões de trabalhadores a menos na 
população ocupada (PO) total em 
novembro de 2020, comparado ao 

Quando se analisam os setores 
do PIB pela ótica da oferta, após 7 
meses do início da atual recessão, a 
indústria de transformação registra-
va um ganho equivalente a 122% do 
total de perdas. O comércio, outro 
setor de destaque, avançava 112% 
na mesma base de comparação. O 
que contrasta com o ocorrido, sem-
pre na mesma comparação, com in-
dústria e comércio na mediana das 
nove recessões anteriores, com recu-
peração de, respectivamente, 22% e 
16% das perdas.

Já os serviços, que 7 meses após 
o início da recessão de 2020 ha-
viam recuperado 84% das perdas 
iniciais, registraram na mediana das 
nove recessões anteriores um avan-
ço de 128%, também no sétimo mês 
após o início. O resultado histórico 
tão expressivo se deve, em parte, ao 
fato de que o setor costuma perder 
muito pouco durante recessões. Na 
mediana das nove recessões ante-
riores, a perda de PIB dos serviços 
foi de apenas 1,8%, contra expres-
sivos 11% em 2020. Para fins de 
cotejamento, a indústria recuou, em 
termos medianos, 11,9% nas reces-
sões anteriores e, desta vez, perdeu 
15,9% entre fevereiro e abril. Não 
muito distante.

No padrão clássico dos ciclos 
econômicos, as recessões e reto-
madas são puxadas principalmente 
pela indústria, com os serviços com 
o papel de estabilizador. Como fica 
evidenciado, esse esquema foi pos-
to de pernas para o ar na recessão 
da Covid-19. Agora, os serviços 
contribuíram expressivamente para 
a dinâmica da queda e são o fator 
vital para a retomada, uma vez que 
a indústria vem apresentando ro-
busta recuperação. 

Sete meses após o início 

da recessão da Covid-19, a 

indústria de transformação 

havia recuperado 122% 

das perdas, comparado a 

22% na mediana das nove 

recessões anteriores

mesmo mês de 2019, a metade, ou 
4,9 milhões, era de serviços. Vale 
destacar que, deste grupo, 4 milhões 
foram subtraídos do segmento de 
“outros serviços”.

Tobler observa ainda que o sal-
do de respostas do quesito de “em-
prego previsto” das Sondagens do 
IBRE sugere que houve forte im-
pacto em todos os setores inicial-
mente, mas, no caso dos serviços, 
as perdas perduraram. Ele explica 
que empresários são mensalmente 
consultados se planejam aumentar, 
manter ou reduzir o quadro de fun-
cionários nos próximos 3 meses. 
O saldo do “emprego previsto” é 
construído pela diferença entre o 
percentual de respostas “aumen-
tar” e o percentual de “diminuir”. 
Ou seja, quando o saldo está ne-
gativo, há mais empresários plane-
jando demitir do que contratar. 

Em abril do ano passado, indús-
tria, serviços, comércio e constru-
ção tiveram saldos do indicador de 
emprego previsto de, respectiva-
mente, -42,6, -45,5, -28,0 e -48,9. 
A partir desse ponto, os saldos fi-
caram gradativamente menos ne-
gativos e, em seguida, passaram ao 
território positivo entre agosto e 
setembro, com exceção justamente 
dos serviços. Em janeiro de 2021, 
os saldos de indústria, comércio e 
construção foram de, respectiva-
mente, 17,8, 11,9 e 11,5. Em con-
traste, o saldo de emprego previsto 
dos serviços em janeiro foi de ape-
nas 1,2, vindo de uma leitura nega-
tiva (-1,1) em dezembro.

De acordo com Viviane Seda Bit-
tencourt, coordenadora das sonda-
gens do FGV IBRE, uma das maio-
res dificuldades da atual retomada 
econômica é justamente que os seg-
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mentos que mais contratam, como 
o de “outros serviços”, estão sendo 
particularmente prejudicados. As-
sim, o mercado de trabalho sofre, o 
que retroalimenta a insegurança do 
consumidor, cujo índice de confian-
ça recua há 4 meses consecutivos.

Olhando para 2021, o setor de 
serviços, como apontam os núme-
ros desta Carta, continua numa si-
tuação crítica, que tende a se agra-
var caso a combinação da piora no 
número de casos da Covid-19 e da 
lentidão na vacinação se verifique. 

Paralelamente, há um enfraqueci-
mento geral da economia provoca-
do pelo fim do auxílio emergencial 
(ainda há dúvidas sobre se algo será 
criado para substituí-lo a partir de 
fevereiro) e pelo efeito negativo da 
alta da inflação na renda real. O 
fim dos programas de manutenção 
de emprego, como o BEm (o maior 
deles), também vem causando inse-
gurança sobre o futuro da renda, 
num primeiro momento, e prova-
velmente trará desemprego num 

segundo, afetando negativamente 
o consumo.

Aloisio Campelo relata que a 
confiança empresarial e do consu-
midor subiram até outubro. A par-
tir daí, no caso dos consumidores, 
recuaram primeiro as expectativas 
e, a partir de dezembro, a avaliação 
sobre a situação atual. Segundo o 
economista, a confiança do consu-
midor é um pouco menos aderente 
ao ciclo econômico – afinal, a eco-
nomia se recuperou bem no final do 
ano –, e nela pesam preocupações 
com saúde, aceleração da inflação 
e medo de desemprego. Em janei-
ro, por outro lado, já foi registrada 
queda, tanto por parte de consu-
midores como de empresários, das 
expectativas e da percepção sobre 
a situação atual.

A última safra de indicadores 
econômicos, tanto quantitativos 
como qualitativos, indica que as as-
simetrias do ciclo de recessão e re-
tomada no Brasil iniciado em 2020 
não estão se abrandando. Há sinais 
de arrefecimento na indústria, cujos 
indicadores de confiança desacele-
raram em dezembro e janeiro, mas 
o movimento foi acompanhado por 
piora também nos serviços – de for-
ma que o desequilíbrio setorial na 
retomada não diminuiu. Pela im-
portância dos serviços na dinâmica 
da retomada, acelerar a vacinação 
da população brasileira é absoluta-
mente essencial.  

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.

Dos 8,8 milhões de 

trabalhadores a menos na 

PO total em novembro  

de 2020, ante o mesmo 

mês de 2019, 4 milhões  

foram subtraídos dos  

“outros serviços”



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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No último dia útil de janeiro, o Bu-
reau of Economic Analysis, o IBGE 
norte-americano, divulgou a primei-
ra prévia do resultado da atividade 
econômica no quarto trimestre de 
2020. Com esse dado, é possível sa-
bermos o desempenho da economia 
dos Estados Unidos no ano fechado 
de 2020.

A economia cresceu 1% no quar-
to trimestre ante o terceiro, já consi-
derando os ajustes pela sazonalida-
de. No ano passado, a queda foi de 
3,5%, bem menos do que a imagi-
nada em meados de 2020, quando 
as principais casas previam recuo de 
6,5%. O desempenho foi três pontos 
percentuais melhor!

A epidemia atingiu a economia 
americana já no primeiro trimestre 
de 2020, quando houve queda de 
1,3% ante o 3o tri. Evidentemente, o 
trimestre mais difícil foi o segundo, 
durante o qual a economia recuou 
9%. Tomando-se como base de com-
paração o quarto trimestre de 2019, 
o último antes que a epidemia atin-
gisse a economia, o PIB no 4o tri de 
2020 rodou 2,5% abaixo. Boa parte 

da queda do primeiro semestre foi 
compensada no segundo.

Observando as aberturas pela 
ótica da demanda agregada, nota-
se que o componente que não su-
perou o nível do quarto trimestre 
de 2019 foi principalmente o con-
sumo de serviços. Encontra-se 7% 
abaixo daquele nível e explica, so-
zinho, 3,1 pontos percentuais dos 
2,5% de queda do quarto trimes-
tre de 2020 ante o 4o tri de 2019. 
O comércio exterior explica outro 
ponto percentual. Ou seja, consu-
mo de serviços e comércio exterior 
explicam 4,1 pontos percentuais a 
menos de atividade econômica no 
quarto trimestre de 2020, compa-
rado ao mesmo período de 2019. 
Assim, os outros componentes da 
demanda estão bem acima e têm 
contribuição positiva. O consumo 
de bens está 7% acima do nível do 
quarto trimestre de 2019 e explica 
1,6 ponto percentual a mais. Dessa 
forma, chega-se à queda de 2,5% 
do PIB (1,6 – 4,1 = -2,5).

Os setores que não dependem do 
comércio internacional e do contato 

interpessoal voltaram com força no 
segundo semestre de 2020. Houve 
a volta em “V”. O diagnóstico de 
alguns analistas, entre os quais esta 
coluna, de que crises produzidas por 
um fator integralmente exógeno ao 
sistema econômico, como o caso de 
uma epidemia, deixam menos mar-
cas tem sido confirmado. Após a cri-
se, a economia deve retomar a ten-
dência de crescimento vigente antes 
da epidemia.

Economia americana 
em 2020: bem melhor 
do que a encomenda
Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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O que esperar para 2021 nos Es-
tados Unidos? O tema, como aliás 
é o caso do Brasil também, consiste 
em saber a dinâmica da epidemia. 
Tudo depende de a Covid-19 ser 
controlada. Enquanto não for, será 
difícil uma normalização do setor de 
serviços. Por outro lado, se houver 
uma campanha eficaz de vacinação 
e a economia norte-americana se 
normalizar no segundo semestre, 
é perfeitamente possível que o PIB 
cresça 6,5% no ano, cenário do de-
partamento de pesquisa da Goldman 
Sachs, por exemplo.

O ano de 2021 abriu com a eco-
nomia dos Estados Unidos se desace-
lerando. Segundo o acompanhamen-
to do Federal Reserve (Fed, BC dos 
EUA) de Atlanta, o PIB tem rodado, 
no 1o trimestre de 2021, em ritmo 
1,3% acima do 4o trimestre de 2020, 
em termos dessazonalizados.

Um ponto importante para um 
cenário mais otimista de atividade 
nos Estados Unidos em 2021 é ha-
ver uma maioria do presidente Joe 
Biden nas duas Casas do Congres-
so. Na Câmara, há uma maioria 
mais sólida. No Senado, porém, a 
maioria é mínima: dos 100 sena-
dores – dois para cada um dos 50 
estados, sendo que o Distrito Fede-
ral não tem representação –, 48 são 
democratas e dois são independen-
tes e votam normalmente com os 
democratas. 50 são republicanos. 
O que decide é o voto de Minerva 
da vice-presidente Kamala Harris, 
de acordo com a regra legislativa 
norte-americana. Maioria no Sena-
do de apenas um voto, portanto.

Essa maioria mínima deve ser su-
ficiente para a aprovação de um pa-
cote fiscal mais robusto. A secretária 
do Tesouro (posição equivalente a 

ministro da Economia no Brasil) e 
ex-presidente do Fed, Janet Yellen, 
sinalizou que deseja um pacote bem 
parrudo. Já se falou de algo como 
US$ 1,9 trilhão, ou 9% do PIB, e 
agora se fala em US$ 1,1 trilhão.

Para se ter uma ideia melhor do 
que isso significa, é útil a memória 
do ex-presidente Obama, sobre o 
período em que fora recém-eleito, 
relativa à discussão do pacote de 
estímulo para 2009, logo após a 
grande crise financeira global de 
2008. À página 252 de seu livro 
recém-publicado no Brasil, Uma 
terra prometida, lê-se:

Portanto precisávamos de um 
pacote de incentivos. Que 
amplitude deveria ter para 
gerar o impacto necessário? 
Antes da eleição, propusemos 
um programa de 175 bilhões 
de dólares, que na época foi 
tido como ambicioso. Logo 
após nossa vitória, ao exami-
narmos os números cada vez 
piores, havíamos aumentado 
para 500 bilhões. A equipe 
agora recomendava algo ainda 
maior. Christy [Christina Ro-
mer, presidente do Conselho 
de Assessores Econômicos do 
presidente] falou de 1 trilhão 
de dólares, causando em Rahm 
[Rahm Emanuel, Assistant to 
the President and Chief of Sta-
ff, equivalente a ministro-chefe 
da Casa Civil] uma reação pa-
recida com a daqueles perso-
nagens de desenho animados 
que cospem uma comida de 
gosto ruim.
“De jeito nenhum”, disse Rahm.
Em vista da indignação públi-
ca com as centenas de bilhões 

de dólares já dispendidos com 
o socorro aos bancos, disse ele, 
qualquer número que começas-
se “com t” não teria a menor 
chance entre muitos democra-
tas, isso sem falar dos republi-
canos. Me virei para Joe [Joe 
Biden, vice-presidente à época, 
hoje presidente], que fez sinal 
com a cabeça, assentindo.
“O que conseguimos apro-
var?”, perguntei.
“Setecentos, talvez 800 bilhões 
no máximo”, disse Rahm. “E 
isso forçando a barra.”

Se lembrarmos do desempre-
go naquele período, que chegou 
a atingir 10% e levou dez anos 
para voltar ao normal, nota-se que 
muito provavelmente os democra-
tas teriam votado por um pacote 
maior, se pudessem voltar no tem-
po. Naquela oportunidade, não es-
tava claro que os juros seriam tão 
baixos ao longo de todo o período, 
com a atividade econômica perma-
necendo entorpecida.

A recuperação muito lenta da 
economia fez com que, na eleição de 
meio de mandato em 2010, os demo-
cratas perdessem a maioria da Câ-
mara, o que gerou uma sequência de 
impasses na área orçamentária nos 
seis anos seguintes de Obama. Penso 
que os democratas aprenderam.

Com um governo majoritário 
agora, ainda que no limite mínimo 
para isso no caso do Senado, não se 
devem esperar muitas dificuldades 
para aprovar um pacote fiscal com o 
“t” de trilhão. O grande risco para a 
economia americana – e mundial – é 
aparecer uma nova cepa do vírus re-
sistente às vacinas. Mas esse é tema 
que escapa totalmente à coluna. 
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Conjuntura Econômica — Aponta-

se que a pandemia deverá ampliar 

a desigualdade na educação, de-

vido à diferença de resposta entre 

as redes pública e privada. É algo 

preocupante, pois problemas na 

educação estão diretamente rela-

cionados à baixa produtividade da 

economia brasileira, como aponta 

o Observatório da Produtividade 

Regis Bonelli (https://ibre.fgv.br/

observatorio-produtividade). Qual 

o seu balanço do impacto da crise 

sanitária na educação brasileira?

Como já mencionei anteriormen-
te (https://bit.ly/36ci435), o Brasil 
demorou muito para universalizar 
o acesso ao ensino fundamental. 
Foi só na primeira década do sé-
culo XXI que conseguimos fazê-lo. 

A experiência de um ano letivo praticamente inteiro longe das salas de aula de-

verá trazer sérias consequências para a educação pública brasileira. Claudia Cos-

tin, que foi crítica da decisão de se manter as escolas fechadas por tanto tempo, 

considera que o impacto para os alunos será especialmente forte entre os jovens 

que desanimarem de retomar os estudos. “Em tempo de quarta revolução indus-

trial, não ter sequer o ensino médio completo trará uma preparação facilmente 

substituível por inteligência artificial”, afirma. Nesta conversa com a Conjuntura 

Econômica, Claudia também tratou do lado luminoso dessa dura experiência da 

Covid-19, que identificou observando a atividade de várias secretarias de Educa-

ção às quais presta mentoria: a possibilidade de coordenação da Base Nacional 

Comum Curricular, que vem sendo homologada em estados e municípios, a uma 

maior inclusão digital. “Estamos mudando a forma de lidar com o processo edu-

cacional, e isso é positivo”, afirma.

Claudia Costin
Diretora do Centro de Excelência e Inovação em  
Políticas Educacionais da FGV (FGV Ceipe)

Foto: The World Bank Group

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Perdemos a 
chance de mostrar 
para a população 
que educação é 
atividade essencial”
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últimas são isoladas. Basta reunir 
aqueles professores, dar as diretri-
zes, definir junto – não digo que é 
fácil, mas é mais fácil do que para 
uma rede, como a de São Paulo, de 
cerca de 3 milhões de alunos espa-
lhados pelo estado todo, em nego-
ciação com o sindicato, sabendo 
que a conectividade é um desafio.

Surpreendentemente, a resposta 
educacional nas escolas públicas foi 
muito melhor do que a gente teria 
antecipado. Porque como nós – 
digo, a rede pública – fizemos isso 

um pouco depois da Europa, pude-
mos nos beneficiar com um pouco 
do que eles aprenderam nesse pro-
cesso. Sem nenhuma coordenação 
do Ministério da Educação – que 
em 90% do tempo esteve ausente da 
coordenação da resposta educacio-
nal à Covid-19 – combinamos dife-
rentes mídias para a aprendizagem 
dos alunos, televisão, rádio, cader-
nos pedagógicos enviados às casas 

Costumo lembrar as pessoas de um 
dado que me chama muito a aten-
ção: em 1930, quando a Argentina 
já tinha 62% das crianças no ensi-
no primário, o Chile tinha 73%, e 
o Brasil só tinha 21,5%. Mas quem 
estava empatada com a gente era 
a Coreia do Sul. Quando chega no 
final dos anos 1960, a Coreia, a 
Argentina e o Chile tinham univer-
salizado o acesso, enquanto o Bra-
sil estava com 40% das crianças na 
escola. Então, aquela tal escola pú-
blica do passado, que se enaltece, 
era boa em parte porque quem ia à 
escola eram majoritariamente os fi-
lhos dos letrados. Quem não fosse 
desse grupo, tivesse entrado no en-
sino primário e tentasse prosseguir, 
em geral era cortado. Porque para 
ter acesso ao Fundamental 2 era 
preciso passar por um exame de ad-
missão muito mais desafiador para 
filhos de não letrados, por uma sé-
rie de circunstâncias. Demoramos 
muito para universalizar o acesso 
ao ensino fundamental, e ainda te-
mos problemas de acesso no ensi-
no médio. Então, o Brasil tem um 
problema de desigualdade educa-
cional muito grande, que continua, 
mas devagarinho a aprendizagem  
vinha melhorando.

O que a pandemia vai fazer é 
interromper a insuportavelmente 
lenta solução para o problema, e 
agravá-lo ainda mais. É importante 
lembrar que, no Brasil, 81,7% dos 
alunos de educação básica estão em 
escolas públicas. Trata-se da grande 
maioria da população estudantil. E 
de fato a logística para garantir al-
guma aprendizagem em casa é mui-
to mais desafiadora numa rede de 
escolas públicas do que em escolas 
particulares. Primeiro porque estas 

dos alunos, plataformas digitais 
também. Até grupos de WhatsA-
pp. Foi usado de tudo para garantir 
alguma aprendizagem em casa. In-
clusive várias redes fizeram visitas 
às famílias mais vulneráveis. Houve 
exemplos muito bonitos de esforço, 
seja de redes municipais inteiras, 
seja de professores que individual-
mente fizeram esse trabalho.

Qual o resultado desse esforço?

Evidentemente, isso não é a mesma 
coisa que ter aulas presenciais. No 
caso de alunos sem conectividade, 
por mais que se mandassem cader-
nos para as casas, por mais que se 
tivesse programa na tevê ou no rá-
dio, os pais dessas crianças e jovens 
estavam ausentes de casa buscando 
uma fonte de renda, e alguns des-
ses alunos inclusive se juntaram 
ao trabalho infantil. A resposta 
educacional à Covid-19 também 
foi restringida em sua possibilida-
de de impacto pela essa maneira 
mais limitada, sem planejamento 
e sem formação dos professores 
para isso. E até porque no Brasil, 
diferentemente da Europa ou da 
África, achamos que podíamos fi-
car um ano letivo inteiro fora da 
escola. Quando se descobriu, já em 
abril, que criança se contamina e 
transmite menos, e a Europa intei-
ra levou as crianças de volta para 
a escola, decidimos não fazer isso, 
criando uma narrativa de que as 
escolas brasileiras têm uma infra-
estrutura inadequada, de que seria 
um completo desastre, de que nos-
sa cultura é de abraço e beijo e não 
adiantaria pensar nessa volta. Sim, 
nossa cultura é avessa a algumas 
coisas, e mudamos ao longo dos 

Se tivermos políticas 

públicas adequadas, os 

professores que passaram 

bem por essa situação 

poderão lidar com a volta 

às aulas com uma escola 

bem diferente 
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anos para se adaptar a circunstân-
cias cambiantes. Mas o fato de que 
eles voltaram na Europa fez com 
que esse novo fechamento agora, 
no auge da segunda onda, tivesse 
impacto menor. Pegamos a primei-
ra onda engatada na segunda, e 
não sabemos ainda quando vamos 
voltar às aulas.

Não gosto de ser portadora de 
más notícias, mas o que vai acon-
tecer é terrível. Quando vocês men-
cionaram a produtividade, fiquei 
pensando: a produtividade brasilei-
ra vai cair em tempos de quarta re-
volução industrial. O impacto não 
vai ser só na economia em si, mas 
na vida de cada um desses jovens. 
É dramático o que vamos viver. 
Por outro lado, há lições apren-
didas da pandemia. E essas lições, 
para mim, se relacionam à questão 
de formação de professores, o que 
eles recebem na universidade ain-
da na pré-pandemia. É claramente 
insuficiente, não dialoga com um 
preparo profissional para uma das 
profissões mais complexas que exis-
tem. Imagine uma situação tão li-
mite como a que estamos vivendo. 
As lições também se relacionam ao 
aprendizado que os próprios pro-
fessores tiveram, de se reinventar, 
atuando como apresentadores de 
televisão, em programas de rádio, 
em plataformas digitais. A inclusão 
digital para fins de aprendizagem de 
professores e alunos foi impressio-
nante. Eu acompanhei o Maranhão, 
um dos estados mais pobres da Fe-
deração, em que 61% dos alunos 
do ensino médio estavam sistema-
ticamente na plataforma digital, 
majoritariamente com celulares. 
Evidentemente, foi preciso olhar 
para os 39% restantes, construir 

soluções para eles, mas bem ou mal 
funcionou. Então, aprendizados 
aconteceram e, se tivermos políticas 
públicas adequadas, os professores 
que passaram bem por essa situação 
poderão lidar com a volta às aulas 
com uma escola bem diferente.

Como essa ressalva – se houver 

políticas públicas adequadas –, se 

combina com a também mencio-

nada baixa participação do MEC 

na coordenação da resposta edu-

cacional à pandemia? Corremos o 

risco de ampliar o ônus dessa crise 

por causa de omissão?

Queria lembrar que o populismo 
conservador autoritário tende a 
desprezar políticas públicas. O de-
bate se faz muito mais no campo 
dos costumes, ou na busca de ba-
las de prata que possam solucionar 
problemas sentidos pela população 
que está muito ressentida, então 

se apresenta uma solução mágica. 
Mas no passado construímos algo 
que permanece até hoje, que é um 
corpo técnico nos ministérios, de 
servidores de carreira de um bom 
nível. Então, os especialistas em 
gestão de políticas públicas estão 
presentes no MEC, e ajudaram no 
papel de coordenação da política 
educacional depois que o ex-minis-
tro Abraham Weintraub saiu. Não 
digo que os problemas se resolve-
ram. Mas quando ninguém ocupa 
um espaço de poder, alguém vem. 
E, de uma maneira ou de outra, o 
Conselho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) teve um 
protagonismo importante, o Con-
gresso também ocupou esse espa-
ço. Então houve essa convergência 
de fatores: o Consed, o Conselho 
Nacional de Educação e até os pró-
prios educadores, de uma maneira 
ou de outra, atuaram. 

Mesmo assim, vamos pagar um 
preço enorme. Parte disso é culpa 
da pandemia, não há o que discutir 
a respeito, mas outra parte é por 
uma inabilidade extrema em lidar 
com essas dificuldades que acon-
teceram, especialmente a questão 
delicada da volta às aulas. Lógico 
que todos estão com medo. E em 
parte com razão, pois a irrespon-
sabilidade dos governantes se refle-
tiu na irresponsabilidade de muitos 
pais e jovens. Eles ouvem em casa 
que máscara não é necessário, que 
tira a virilidade, ou coisas absurdas 
desse tipo. E isso leva a uma maior 
contaminação e maior duração da 
pandemia. Então, é compreensível 
que os educadores estejam com 
medo. Por outro lado, para a po-
pulação, para as crianças e jovens 
mais vulneráveis, de acordo com 

Criou-se um Zeitgeist, 

um espírito de época mais 

favorável a uma educação 

que incorpore a questão 

da tecnologia, embora 

não deva ser restrita  

só a isso
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les conceitos que viu na teoria em 
problemas da realidade, que é onde 
a educação brasileira é mais frágil. 
Os relatórios do Pisa, que é um teste 
internacional de qualidade da edu-
cação que permite comparar países, 
apontam que uma das partes em que 
nos saímos pior é aplicar conceitos 
aprendidos em ciências, por exem-
plo, em soluções de problemas da 
realidade. É como se soubéssemos 
decorar a tabela periódica, mas não 
sabemos o que fazer com ela na re-
alidade. Ou mesmo pensar matema-

ticamente. Aprendemos um algorit-
mo, fazemos 40 exercícios mudando 
os números, mas não sabemos para 
que serve o que aprendemos. Então 
o conceito de aula invertida seria 
uma forma interessante de trabalhar 
o professor no seu melhor, que é en-
sinar a pensar usando as ferramen-
tas daquela disciplina. Isso pode ser 
muito importante, mas teremos que 
fazer escolhas.

quase a unanimidade de epidemio-
logistas e pediatras, é mais perigo-
so ficar fora da escola do que den-
tro dela.

Algumas redes públicas estaduais 

estão planejando voltar às aulas pre-

senciais em fevereiro, entre elas as de 

São Paulo, Paraná, Ceará e Pernam-

buco. Considera que estamos prepa-

rados para desenvolver um modelo 

híbrido de ensino?

A maior parte dos alunos ficou um 
ano letivo fora da sala de aula. Está 
na hora de começar a voltar. De for-
ma escalonada, algumas turmas an-
tes que outras, com diminuição do 
tamanho de turmas. Foi uma ideia 
que a Alemanha trouxe, de dividir 
as classes em bolhas, não só para o 
efeito das aulas dentro das salas, em 
que você tem revezamento de alu-
nos, mas também para outros mo-
mentos, como o horário de entrada, 
o recreio. Então haverá turmas ten-
do aulas na escola em alguns dias da 
semana e em casa nos outros dias, 
e com a escola aberta é muito mais 
fácil organizar o acesso a equipa-
mentos, tablets, computadores. Vai 
ser muito importante também fazer 
processos de capacitação dos profes-
sores, não só para o ensino híbrido, 
mas para o uso, dentro do ensino 
híbrido, de metodologias ativas de 
ensino. Porque se o aluno ficar parte 
da semana em casa, há duas alterna-
tivas: irradiar para as casas a aula 
que você está dando na escola, ou 
fazer o conceito de sala de aula in-
vertida. Ou seja, em casa ele aprende 
a teoria, com aulas para as quais o 
professor pode fazer uma curadoria 
de vídeos, ou gravá-los ele mesmo. E 
na aula ele aprende a aplicar aque-

Dar prioridade de vacinação aos 

profissionais de educação ajudaria 

a reforçar esse convencimento da 

importância da volta às aulas entre 

pais e professores?

Sim, alguns países como a Rússia fi-
zeram isso, colocando-os no primei-
ro grupo, porque consideram edu-
cação atividade essencial. No nosso 
caso, perdemos a chance de mostrar 
para a população que a educação é 
atividade essencial quando decidi-
mos manter as escolas fechadas por 
tanto tempo. Para mim, foi um erro 
horrível, inaceitável.

É possível vislumbrar o ensino hí-

brido instalado de forma perma-

nente no sistema educacional – em 

usos como reforço escolar, ou den-

tro das atividades do ensino mé-

dio? O que seria necessário para 

consolidar essa ferramenta no sis-

tema público de ensino?

Sou uma pessoa muito esperanço-
sa. Sempre acho que, quando não 
tem luz no fim do túnel, é porque 
não chegamos perto dele. O que 
vai acontecer na educação é algo 
extremamente transformador – e 
não estou sendo excessivamente 
otimista. Foi nas crises que a hu-
manidade mais inovou, aprendeu, 
mais quebrou paradigmas. Acho 
que vamos ter uma educação trans-
formada, que começará com uma 
maior inclusão digital dos profes-
sores no processo de ensino e vai 
passar por outras coisas que foram 
sendo construídas antes e durante 
a pandemia. O Brasil criou uma 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) que a Constituição já de-
mandava, na qual estávamos avan-
çando muito devagar (a BNCC foi 

O que vai acontecer 

na educação é algo 

extremamente 

transformador - e não 

estou sendo excessivamente 

otimista. Foi nas crises que 

a humanidade mais inovou
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homologada em 2017), numa visão 
a meu ver fantasiosa, de que ter um 
currículo nacional tira a autonomia 
dos professores. Ora, todos os pa-
íses que têm bons sistemas educa-
cionais têm currículo nacional, se-
não você não constrói equidade. Só 
se constrói equidade com direitos 
de aprendizagem de crianças e jo-
vens bem estabelecidos. E o profes-
sor vai ter liberdade para organizar 
sua aula dentro daquele objetivo. 
Não estou dizendo que basta um 
currículo, mas o currículo é uma 
das condições necessárias. A gen-
te já tinha traduzido a BNCC em 
muitos currículos estaduais e mu-
nicipais para o ensino fundamental 
e educação infantil. Durante a pan-
demia, a gente fez o mesmo com os 
municípios que estavam faltando, 
e com o ensino médio. Em muitos 
estados, agora temos esse currícu-
lo de ensino médio já no Conselho 
Estadual de Educação, preparado 
para ser analisado e homologado. 
Então, temos estabelecido o que as 
crianças precisam aprender, num 
processo de discussão que durou 
vários anos, passando por vários 
ministros. Outra coisa em que 
avançamos é que o Conselho Na-
cional de Educação criou diretrizes 
para a formação de docentes que 
dialoga com essa BNCC. 

Aí vocês mencionam o ensino 
híbrido. A base docente diz que a 
formação que o professor recebe 
na universidade tem que enfatizar 
muito mais a prática. A gente ti-
nha uma formação de professores 
excessivamente teórica, e excessi-
vamente divorciada da formação 
para a profissão deles. Então, com 
isso também acredito que vamos 
ter condições de preparar melhor 

o ensino híbrido e o processo de 
ensino em geral. Quanto aos inves-
timentos necessários para isso, sou 
mentora de 50 secretários munici-
pais de educação e três estaduais, 
e o que observei é que muitos de-
les, durante esse período de fecha-
mento das escolas, fizeram alguns 
investimentos importantes em pre-
parar suas escolas para o retorno 
às aulas, inclusive no que concerne 
à conectividade. Criou-se um Zei-
tgeist, um espírito de época mais 
favorável a uma educação que in-

corpore a questão da tecnologia, 
embora não deva ser restrita só a 
isso. Então acho que estamos mu-
dando a forma de lidar com o pro-
cesso educacional, e isso é positivo. 
E a última, não menos importan-
te questão, é que a sociedade civil 
passou a valorizar ser partícipe do 
debate educacional. Algumas ins-
tituições criadas na primeira déca-
da do século XXI participaram do 

debate, mas eram poucas. Hoje a 
sociedade como um todo vem de-
batendo educação de maneira mais 
intensa, buscando a construção de 
uma escola diferente.

No ano passado, o FGV IBRE promo-

veu webinares com a participação 

de vários secretários estaduais de 

Fazenda, que apontaram a educa-

ção como um elemento preocupan-

te para 2021, devido à demanda 

de recursos para implementar o 

ensino híbrido de forma adequada. 

Também identifica essa preocupa-

ção em suas mentorias?

Sem dúvida. A situação deste ano 
será de insuficiência de recursos para 
os investimentos necessários. Isso vai 
desafiar os secretários a serem bem 
mais focados. Educação de qualida-
de custa caro. Muitas vezes se ouve: 
“Ah, educação já tem recursos sufi-
cientes, o problema é de gestão”. Eu 
adoraria que fosse só um problema 
de gestão. Na verdade, é tanto de 
recursos como de gestão. A questão 
da insuficiência de recursos está asso-
ciada ao baixo salário que pagamos 
aos professores. No caso da educação 
básica, pagamos menos da metade da 
média da OCDE. Toda vez que al-
guém fala: “Mas gastamos 6,1% do 
PIB em educação!”; isso inclui ensino 
superior, entre outras coisas. O gas-
to em educação básica é menor que 
o desses outros países, e a questão é 
o salário do professor. No entanto, o 
que acaba acontecendo com a edu-
cação é que, como esta tem um or-
çamento carimbado, muitas vezes os 
prefeitos, para terem outras atuações, 
jogam para a educação atividades 
que não necessariamente são dessa 
pasta. São iniciativas bacanas, se tiver 

A situação este ano será  

de insuficiência de 

recursos para os 

investimentos necessários. 

Isso vai desafiar os 

secretários a serem bem 

mais focados
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dinheiro para fazer, ótimo, mas uma 
coisa em que eu tenho trabalhado 
muito nas mentorias é olhar o orça-
mento e entender item por item o que 
pode ser deixado para mais tarde, e o 
que é fundamental que aconteça este 
ano. Esse mesmo trabalho as redes 
estão fazendo com o próprio currí-
culo. Não vai dar tempo de cobrir o 
currículo de 2020/21 se você não for 
seletivo no desenvolvimento daquelas 
competências que realmente são base 
para a construção de outras. O pro-
cesso de aprendizagem é sequencial: 
se eu não aprendi divisão, não vou 
entender fração, para dar um exem-
plo simples. Então teremos que olhar 
para o orçamento dessa maneira: 
discutir onde e como voltam as ati-
vidades, e se é momento de priorizar 
atividade pós-escola não vinculada 
à recuperação de aprendizagem. Se 
não tiver dinheiro para outras coisas, 
paciência, temos que trabalhar com 
prioridades. Todos os secretários têm 
que estar atentos a essa questão da 
boa gestão dos recursos insuficientes 
que estão à disposição deles, avalian-
do o que pode eventualmente ser dei-
xado para mais tarde.

A senhora mencionou o debate en-

tre falta de dinheiro ou falta de ges-

tão. O Novo Fundeb foi aprovado, o 

que colabora para mitigar o primei-

ro. Quanto à gestão, o que é preciso 

fazer para se melhorar?

A primeira coisa é profissionalizar 
um pouco mais a gestão educacional. 
Isso quer dizer, por um lado, inter-
romper uma prática que ainda existe 
em alguns estados e municípios, de 
escolha de secretários de Educação 
com vistas a uma futura disputa elei-
toral daquele candidato, que ganha-

rá visibilidade junto aos professores. 
Em São Paulo, isso já não existe mais. 
Acompanhei o processo de seleção 
de secretários estaduais de estados 
como Paraná, Goiás, Espírito Santo, 
que não foi feito associado a critérios 
da velha política. Em Minas Gerais 
também houve esse esforço. Inclusi-
ve uma organização foi criada para 
ajudar a escolher coordenadores, di-
retores regionais de educação. Isso 
vai ser um ponto importante. Mesmo 
diretor de escola não pode ser indica-
do politicamente, tampouco esse car-

go deveria valer para o resto da vida. 
O indivíduo tem que ter liderança e 
preparo para o que vai fazer. Não é 
por acaso que Sobral tem um sistema 
educacional tão bom. Eles promovem 
há anos comitês de busca de diretores 
de escola de acordo a critérios. Não é 
eleição, nem cargo público, nem in-
dicação política. É pelos atributos de 
cada um. Mas isso depende muito da 
ação, da maneira como o governador 

No tocante à possibilidade 

de autonomia pessoal, 

de poder não depender 

de caridade alheia, é 

fundamental que esses 

jovens permaneçam na 

escola, e que a educação 

possa ser de qualidade

ou o prefeito enxerga a educação e a 
importância da gestão.

Em termos das perdas provocadas 

pela pandemia, quem lhe preocupa 

mais no curto prazo: a primeira in-

fância ou o ensino médio?

É difícil dizer com quem me preocu-
po mais. Acho que com todos. A ju-
ventude tem uma questão adicional, 
pois em tempo de quarta revolução 
industrial, se eles abandonarem os 
estudos, as chances de entrarem para 
a economia paralela, para a infor-
malidade são enormes, porque não 
ter sequer o ensino médio completo 
vai trazer uma preparação facilmente 
substituível por máquinas, por inteli-
gência artificial. Estou falando agora 
do mundo do trabalho, mas poderia 
estar falando do exercício de cidada-
nia, porque uma pessoa com forma-
ção precária tem chances menores de 
contribuir com seu país, com a co-
munidade em que vive. E mesmo de 
usufruir do belo. Educação tem um 
papel muito importante na sociedade 
que transcende o mercado de traba-
lho. Mas no tocante à possibilidade 
de autonomia pessoal, de poder não 
depender de caridade alheia, ou da 
economia paralela, é fundamental 
que esses jovens permaneçam na es-
cola, e que a educação possa ser de 
qualidade. Tem uma pesquisa mui-
to triste, que foi feita pelo Conselho 
Nacional da Juventude (Conjuve) 
junto com a Unesco, em que cerca de 
28% dos jovens dizem que não que-
rem retomar seus estudos depois da 
pandemia. Isso é dramático. Quando 
a gente pensa que o Brasil tem uma 
desigualdade social tão grande, esse é 
mais um dos caminhos que levam ao 
seu aumento.  
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A pandemia internacional de saúde 
trouxe desafios imensos, não apenas 
na saúde. Muitos decorrem de tendên-
cias já dadas que foram exacerbadas 
e radicalizadas. As políticas públicas 
e suas administrações precisarão ser 
repensadas e revisitadas. Vale a má-
xima da revolução digital, até por ser 
um dos fenômenos mais agudizados 
e inegáveis na resposta ao coronaví-
rus: não se sabe ao certo o que será o 
novo normal, mas certamente a atual 
normalidade deixou de ser útil.

Um desafio terrível foi posto às 
políticas sociais e sua interface com 
a fiscal e mesmo a tributação. Como 
reorganizar e financiar, tanto os ser-
viços e as ações de caráter público, 
bem como os benefícios vinculados 
a contribuições de empregadores, 
de empregados e do Estado? O atu-
al Estado do bem-estar social, que 
se consolidou e se espalhou pelo 
mundo na II Guerra Mundial, se 
apoiava em um pilar: emprego-salá-
rio. Antes da chegada da pandemia, 
já estava delineado um novo fenô-
meno: cada vez mais usar o traba-
lho sem carteira assinada. Começou 
como mera terceirização de mão de 
obra não essencial a um negócio e 
se espalhou rapidamente, chegan-

do aos salários mais elevados, até 
como forma de resposta tributária 
dos empregadores ao peso eleva-
do de impostos e encargos sociais 
sobre os salários. Por ser dos mais 
onerados do mundo, o fenômeno 
brasileiro é mais antigo e avançado1  
do que em outros países.2 Mas foi 
ignorado na recente e estrutural re-
forma previdenciária,3 tendo apare-
cido marginalmente no novo debate 
da reforma tributária.4 

Os pilares dos atuais sistemas 
tributários estão abalados e o caso 
da tributação da folha constitui o 
risco mais grave para o Brasil, seja 
porque aplica alíquotas muito mais 
altas, seja porque é dos que mais 
dependem da contribuição pre-
videnciária. Já é certo que, com o 
tempo, a automação destruirá cada 
vez mais postos de trabalho, não 
havendo sinais de quantos e quais 
novos postos que criará e destrui-
rá. Hoje, na área tecnológica, de 
trabalhos mais qualificados, já há 
um grande contingente de pessoas 
trabalhando fora da CLT, sem um 
único empregador. Além da digitali-
zação acelerada e tornada irreversí-
vel pela pandemia, ela trouxe novos 
desafios com o teletrabalho que, 

Nova (in)seguridade social

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e pesquisador do CAPP/Universidade de Lisboa 
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por sua própria natureza, quebra de 
vez o vínculo com local e horários 
fixos, mesmo para os empregados. 
Mais que isso, surge a figura do tra-
balhador transnacional, muitos que 
viram nômades digitais, na qual aí 
se quebra de vez o vínculo agora 
também com a residência, de modo 
que ele poderá morar em um país, 
ser contratado no segundo e prestar 
serviços a quem está em um terceiro 
país.5 É certo que o trabalhador irá 
demandar gastos públicos de segu-
rança, saúde e talvez ensino, entre 
outros, no país em que estiver resi-
dindo, ainda que temporariamente. 
É incerto quais e quantos impostos 
esse trabalhador recolherá e para 
qual ou quais dos três países da hi-
pótese citada. 

Não só para a saúde pública e 
para as relações internacionais, nun-
ca o multilateralismo em matéria de 
administração e também de política 
tributária se tornou tão necessário ou 
até indispensável. Já tem sido levan-
tada a hipótese de imposto de renda 
sobre corporações com algum padrão 
mundial – inclusive no FMI6 e, mais 
recentemente, pelas novas autoridades 
econômicas norte-americanas.7 Deba-
tes e decisões da OCDE e da União 
Europeia se tornarão mais necessários 
e importantes nesse novo normal eco-
nômico do antes da pandemia.8

De cabeça para baixo
Depois que o mundo virou de cabeça 
para baixo, o que estava no cerne de 
um dos pecados capitais do pior siste-
ma tributário do mundo, o brasileiro, 
de ter um sistema paralelo de con-
tribuições que não incidem apenas 
sobre salários, agora pode se trans-
formar em uma tremenda vantagem. 

Nenhum outro país no mundo não 
apenas cravou a seguridade social na 
Constituição, como diversificou seu 
financiamento, e contempla diferen-
tes bases de cálculo – também sobre 
faturamento e sobre lucro, e suas va-
riações – vide figura 1. 

Há oportunidade de se pensar fi-
nalmente em criar uma nova política 
tributária das contribuições que vise 
não apenas arrecadar por arrecadar, 
fugindo da descentralização dos im-
postos e desvinculando parcelas de 
recursos para o orçamento fiscal. 
Cada uma das atuais contribuições 
tem uma distribuição entre setores 
de atividade e entre contribuintes 
bem diferenciada – vide tabela 1.9

O ideal seria recalibrar alíquotas e 
repensar bases de modo a aproximar 
benefícios de quem contribui para 
sua geração. Uma contribuição po-
deria ser remanejada tendo em conta 
outra. Uma hipótese é se tributar o 
faturamento, mas permitindo dedu-
zir da folha salarial. Ou mais: o que 
foi efetivamente recolhido de contri-
buição sob esta base, o que permitiria 

premiar quem contrata com carteira 
assinada. Também se poderia exigir 
um tributo tendo em vista uma des-
pesa pública – como a proposta de 
que o empregador deduza de sua 
contribuição patronal o que antes 
era pago pelo Estado como Bolsa Fa-
mília ou auxílio emergencial a quem 
deixou de ser seu beneficiado. Há 
enorme leque de alternativas por se 
explorar, mas sempre respeitando o 
princípio que diferencia impostos de 
contribuições, que resumidamente 
pressupõe que se paga em troca de 
receber, individual ou coletivamente, 
um benefício ou um serviço estatal.10 
Esta é mais uma discussão que re-
monta aos debates de Keynes na In-
glaterra do pós-guerra.11

Sistema Único
A inevitável expansão e moderni-
zação do Sistema Único de Saúde  
(SUS) de Saúde poderia ser financia-
da pelos negócios em ascensão, so-
bretudo em serviços e na economia 
digital, daqueles que mais provêm e 

Fonte: RFB. Elaboração própria.
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CSLL Receita 
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Figura 1 Contribuições sociais por tributo
em % do total (2020)
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precisam de trabalhadores, fornece-
dores e clientes saudáveis, de modo 
a criar um vínculo direto entre seus 
ganhos e o financiamento dos servi-
ços públicos que mais precisam. Não 
custa lembrar a iniciativa recente de 
empresários tentarem comprar vaci-
nas contra a Covid-19, sendo muito 
mais eficiente e eficaz que melhorem 
todo o SUS, pois de pouco ou nada 
adianta ter só seus familiares e em-

pregados vacinados, sem se criar a 
imunidade de rebanho. 

No lugar de auxílio emergencial, 
a sociedade cobra uma solução que 
não seja benesse e muito menos 
temporária. O seguro-desemprego 
precisa ser transformado em seguro-
destrabalho em um esforço que vai 
desde dotar de novas habilidades os 
novos entrantes no mercado, até a 
requalificação de todos os inseridos 

nesse mercado, além de oferecer um 
benefício no caso de perda de ren-
da e não apenas perda de salário.12 
Mais uma vez, contribuições podem 
ser melhor recalibradas, seja em ba-
ses, seja em alíquotas, para financiar 
essa revisitação do amparo ao traba-
lhador, que já conta com um fundo 
muito bem-sucedido (FAT).13 

Uma regra constitucional, mas 
nunca implementada, já prevê que o 

Em % do total por tributo por CNAE (2020) CSLL Pis-Cofins
Contribuição 

Previdenciária
Total

Indústrias de transformação 16,3 30,9 25,5 26,6 

Comércio 15,5 20,4 20,1 19,5 

Atividades financeiras 30,5 12,3 14,1 15,8 

Eletricidade, gás, água e esgoto 6,2 7,7 4,1  6,1 

Transporte, armazenagem e correio 4,3  4,1 6,8 5,2 

Informação e comunicação 3,4 3,9 5,7 4,5 

Construção e atividades imobiliárias 5,9 3,9 3,9 4,2 

Atividades administrativas e serviços complementares 3,2 3,6  4,7 4,0 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 4,5 2,8  3,7 3,4 

Administração pública, defesa e seguridade social  0,1 6,2 1,0 3,2 

Pessoa física e serviços domésticos 0,0 0,0 2,1 0,8 

Setor primário  1,0 0,3  0,9 0,6 

Todos os demais 9,2 4,0  7,5  6,1 

Total geral  100  100 100 100 

Em % do total por tributo por natureza jurídica (2020) CSLL PIS/Cofins
Contribuição 

previdenciária
Total

Sociedade limitada 43,5 50,0  47,0 47,9 

Sociedade anônima 41,7 28,3  31,1 31,5 

Estatais (economia mista + empresa pública) 7,1 10,2  11,7 10,3 

Empresa individual Ltda. (de natureza empresária) 2,7  2,4 2,0 2,3 

Pessoa FÍSICA 0,0  0,0 2,1 0,8 

Demais naturezas jurídicas 5,0  9,0 6,0 7,2 

 Total geral  100 100 100  100 

Fonte: RFB (arrecadação setorial – Ângela). Elaboração própria. 

Tabela 1 Contribuições sociais por CNAE e natureza jurídica (2020)
em % do total por tributo
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empregador que demite mais do que 
sua média setorial deveria contribuir 
mais para o seguro-desemprego.14 Por 
analogia, talvez se pudesse aplicar a 
mesma tributação a quem prefere 
contratar mais trabalho independente 
no lugar de assalariado. Do mesmo 
modo, preservar os atuais estímulos 
muito bem-sucedidos à formalização 
dos empreendedores, que passam pelo 
Simples e pelo MEI,15 mas também 
expandir e modernizar seus instru-
mentos, para oferecer a hipótese de 
contribuírem para previdência e saúde 
suplementares – opção hoje que, em 
clara injustiça, só se oferece a quem 
trabalha em grandes empresas e no go-
verno, mas isso não se qualifica como 
renúncia e nem como iniquidade. 

Enfim, as contribuições sociais 
oferecem matérias-primas para se-
rem lapidadas de forma mais inteli-
gente e consistente. É preciso, para 
tanto, vencer a preguiça intelectual, 
um vírus que já grassava na elite in-
telectual brasileira antes da chegada 
do Sars-CoV-2. Se não se respeitava 
o ditado popular, de que respostas 
simples para problemas complexos 
são erradas, quanto mais se apelar 
para a investigação científica. Como 
uma forma de negacionismo anteci-
pada, o Brasil não participava e re-
almente ignorava o debate mundial 
sobre o futuro do emprego, ou do 
trabalho, e sobre a construção de um 
novo pacto ou contrato social, inclu-
sive puxado por fóruns empresariais 
e organismos multilaterais nos quais 
sempre tiveram assento empresários 
e governantes brasileiros. Quando 
muito, se optou por bancar medidas 
simplórias para enfrentar questões 
complexas – como bem ilustra limi-
tar a variação de parte da despesa 
pública federal e a isso chamar de 

um novo regime fiscal. Depois não 
souberam explicar porque déficit e 
dívida pública seguiram descontro-
lados, ignorando que um sistema 
não se resume a uma variável. O 
mesmo vício de origem, aliás, está 
no projeto de reforma tributária que 
se resume a mudar um imposto so-
bre consumo bem na hora errada e 
na direção oposta à que se precisa 
diante de uma pandemia.16

O negacionismo brasileiro, infe-
lizmente, não se limita a quem está 
à frente do governo e não se resume 
apenas a reconhecer e a enfrentar 
corretamente uma doença. Esse vício 
terá que ser necessariamente aban-
donado porque a pandemia quebrou 
de forma definitiva os paradigmas da 
antiga normalidade. Entre os vários, 
novos e imensos desafios, é premen-
te se estudar mais como redesenhar 
as políticas públicas para vencer os 
tempos de inseguridade social ditada 
pela pandemia. 

É ilustrativo se apegar a este con-
ceito, da seguridade social, que, por 
uma inovadora definição legal da 

Constituição de 1988, compreen-
de as ações públicas de previdência, 
saúde e assistência social. O redese-
nho precisará contemplar as demais 
ações do que constitucionalmente se 
chama Ordem Social, notadamente 
educação, ciência e tecnologia. Por 
ora, vamos nos limitar às primeiras, 
que, inclusive, têm um orçamento à 
parte. Apesar de mais de três décadas 
da criação de conceito e instrumen-
tos, me parece que ainda poucos bra-
sileiros, e mesmo governantes, aten-
tam a esta construção legal. Mas ela 
se encaixa como uma luva diante dos 
tentáculos da atual crise. 

A seguridade foi deixada de lado 
para a Previdência Social, quando se 
fez um tremendo esforço político e até 
popular para se promover uma refor-
ma de seus benefícios. Corretamente, 
a motivação básica foi fiscal: reduzir 
o ritmo e depois o tamanho do déficit 
da previdência pago por toda a socie-
dade. Não se quis arriscar tirar o olho 
do retrovisor e ao menos começar a 
olhar para as mudanças no mercado 
de trabalho que já vinham em curso 
cada vez mais acelerado. Os donos de 
seus próprios negócios, que nada ou 
pouco contribuem para a Previdência 
Social, mas são legalmente estabe-
lecidos, formavam um exército que 
respondia por 30,7% da população 
economicamente ativa ocupada antes 
da chegada do coronavírus.17

O que o governo federal ganha-
ria com a reforma previdenciária em 
muitos anos perdeu em poucos me-
ses na desengonçada mas inevitável 
resposta à pandemia, sobretudo com 
a concessão emergencial de auxílio 
para famílias sem renda e de crédito, 
para empresas, mais gastos com saú-
de, seguro-desemprego e Bolsa Famí-
lia.18 A pressão sobre gastos, déficit e 
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dívida pública, enquanto perdurar a 
calamidade, não se consegue acabar 
por decreto – ainda que por razões 
políticas não seja prorrogado o cha-
mado orçamento de guerra.19 Nem 
negacionistas oficiais conseguem 
mais negar que a calamidade ainda 
persistirá, e por muito tempo, com 
impactos diferenciados e profundos 
na gestão pública. 

É importante atentar para a mu-
dança no tamanho e na composição 
de gasto do orçamento da seguridade 
social entre 2019/2020 – tabela 2. É 
lógico que o crescimento da assistên-
cia à saúde foi extraordinário e não 
deve se tornar como normal o mesmo 
volume. Porém, a tendência apontada 
é inevitável, diante da imperiosidade 
imposta pela nova economia e socie-

dade. Quer dizer, para superar a pan-
demia e evitar que ela se repita será 
imperioso se gastar mais com saúde, 
proteção ao trabalhador e assistência 
social, independente de se gastar me-
nos com previdência. 

Maldito vírus Sars-CoV-2 que 
chegou não apenas para adoecer e 
matar proporções absurdas e cres-
centes da população, como para 

2019 2020  Var 
2019/20   

R$ bilhões

 Var 
2019/20 

 %

 Var 
2019/20 

% PIBR$ bilhões % total % PIB R$ bilhões % total % PIB

Receitas da seguridade social 750,1 100,0 10,1 819,7 100,0 11,1 69,6 9,3 0,9

RGPS 415,2 55,3 5,6 406,1 49,5 5,5 -9,1 -2,2 -0,1

RPPS civil 33,5 4,5 0,5 40,0 4,9 0,5 6,5 19,5 0,1

Pensionistas militares 2,7 0,4 0,0 6,7 0,8 0,1 4,0 147,2 0,1

Demais (Cofins, CSLL e outras) 298,8 39,8 4,0 367,0 44,8 5,0 68,2 22,8 0,9

Despesas da seguridade social 1.054,4 100,0 14,2 1.471,3 100,0 19,9 417,0 39,5 5,6

RGPS 628,5 59,6 8,5 669,7 45,5 9,0 41,2 6,6 0,6

RPPS civil 91,6 8,7 1,2 94,5 6,4 1,3 2,9 3,2 0,0

Pensionistas militares 22,9 2,2 0,3 23,4 1,6 0,3 0,5 2,3 0,0

Saúde 122,3 11,6 1,7 161,5 11,0 2,2 39,3 32,1 0,5

Orçamento de guerra - Covid-19  -  -  - 44,9 3,1 0,6  -  -  -

Assistência social 96,0 9,1 1,3 423,6 28,8 5,7 327,6 341,4 4,4

Orçamento de guerra - Covid-19  -  -  - 327,0 22,2 4,4  -  -  -

Abono salarial 17,5 1,7 0,2 19,3 1,3 0,3 1,7 9,9 0,0

Seguro-desemprego 37,4 3,5 0,5 40,1 2,7 0,5 2,7 7,2 0,0

Demais 38,2 3,6 0,5 39,2 2,7 0,5 1,0 2,6 0,0

Resultado da seguridade social -304,3 -4,1 -651,6 -8,8 -347,3 114,2 -4,7

Desvinculação das Receitas da 
União (DRU)

92,4 1,2 0,2 0,0 -92,2 -99,8 -1,2

Resultado com receitas 
desvinculadas

-211,9 -2,9 -651,4 -8,8 -439,5 207,4 -5,9

PIB 7.407,0 100,0 7.410,3 100,0 3,3

Fonte: Elaboração própria. Fontes primárias: RREO 2019 e 2020 (Tabela 1-A Detalhamento das Receitas e Despesas da Seguridade Social); PIB Mensal BCB; Painel de Monitoramento dos Gastos da União com 
Combate à COVID-19 da STN. Nota: Foram considerados como gastos de “Assistência Social”, as despesas referentes a “Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade”, “Ampliação do Programa 
Bolsa Família” e “Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda”, em “Saúde” foram considerados os gastos “Despesas Adicionais do Ministério da Saúde” e “Aquisição de Vacinas”.

Tabela 2 Usos e fontes da seguridade social - universal 
(análise preliminar)
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derrubar de vez o então dominante 
vírus da preguiça intelectual. Tornou 
inútil essa forma mais sofisticada 
de negacionismo de prescrever para 
desafios complexos e sistêmicos me-
didas pontuais e intervenções foca-
lizadas, que até se poderia chamar 
de reformas. A nova moda é apostar 
alto ou tudo no corte de renúncias 
tributárias e subsídios financeiros 
que acham valer uma fortuna, mas 
não se conhecem as premissas con-
ceituais e, sobretudo, o exercício de 
cálculo20  que lembra o alerta de que 
“...os cidadãos não poderiam dor-
mir tranquilos se soubessem como 
são feitas as salsichas e as leis”. 

Diante da gravidade da pandemia 
e sobretudo do novo normal que esta 
já impôs, perderam atualidade e efi-
cácia, até mesmo magia, as propostas 
pontuais, quanto mais as falaciosas. 
No lugar de se desperdiçar tanto re-
cursos (dos financeiros aos humanos), 
em publicidade e em redes sociais, 
seria hora de recanalizar os esforços 
para produzir novos e pesados estu-
dos, aproveitar a era dos dados para 
atualizar diagnóstico e, sobretudo, 
traçar novas estratégias.21 No míni-
mo, se poderia prestar mais atenção 
ao que se debate e até ao que já se 
adota no mundo desenvolvido. Nem 
todas as soluções dos outros podem 
ser próprias às condições peculiares 
brasileiras, mas ao menos trazem por 
trás de si um esforço maior de evi-
dências e de reflexões, que parecem 
escassas ou contaminadas no Brasil. 

Novos tributos
É emblemático o caso de novos tri-
butos sobre os gigantes da internet, 
em que se debate e alguns países já 
avançaram para sua criação e até 

cobrança, quase sempre tendo por 
base de cálculo o faturamento bruto 
dessas empresas, acima de uma fai-
xa enorme de isenção.22 Se confessa 
a dificuldade, ou mesmo impossibi-
lidade, de controlar e taxar os seus 
lucros, a sua folha salarial e mesmo 
o seu valor adicionado, logo resta 
esquecer os efeitos cumulativos e 
se concentrar no que se fatura, sem 
qualquer dedução, porque seria a 
forma mais eficiente de poder tri-
butar tais negócios que se passam 
nas nuvens. Paradoxalmente, esse 
imposto novo nos países desenvol-
vidos é muito velho no Brasil, pois 
é uma das bases de cálculo da Co-
fins, PIS e ISS (até mesmo do ICMS 
em casos de substituição tributária). 
Justamente o que se tenta acabar no 
país agora é o que restou ao resto 
do mundo se agarrar para tentar tri-
butar os gigantes da internet. 

Por si só, isto não significa que 
sumiu a cumulatividade e demais dis-
torções dos atuais tributos brasileiros, 
mas ao menos há necessidade de refle-
tir e debater mais, com um olhar para 

o futuro e não preso ao retrovisor, 
sobre a melhor saída. Uma hipótese 
a examinar é diversificar as bases de 
cálculo de um mesmo tributo ou co-
brar tributos sobre diferentes bases de 
forma coordenada e harmônica entre 
si. O melhor retrato dessa diversidade 
é o PIS para o qual se contribui, alguns 
sobre faturamento bruto, outros sobre 
este menos compras de insumos, fora 
os que contribuem sobre importações, 
spread financeiro, folha salarial e até 
receitas governamentais. São múltiplas 
as bases de cálculo e sem que isso seja 
sujeito a maior questionamento judi-
cial. Por que não manter esse padrão, 
reformar para assegurar a não cumu-
latividade para aqueles que exportam, 
que investem e que possuam longas 
cadeias de produção e de comerciali-
zação, sem mexer nos demais casos, 
em que se pode seguir o mesmo cami-
nho que só agora outros países expe-
rimentam trilhar, mas que no Brasil já 
está sedimentado? 

Na mesma linha, caberia ao Bra-
sil, finalmente, colocar em prática os 
dois princípios inovadores, para não 
dizer revolucionário, adotado pela 
Assembleia Constituinte de 1987/88: 
a criação do conceito e do orçamen-
to da seguridade social (muito além 
da previdência), e a diversificação de 
suas fontes de financiamento (não se 
baseando apenas em salário). Inten-
cionalmente ou por coincidência, se 
seguiram ao pé da letra as lições de 
John Maynard Keynes em seu debate 
com Lord Beveridge quando se con-
cebeu o sistema inglês de proteção 
social.23 Não apenas aquele defendeu 
um orçamento exatamente com a 
mesma nomenclatura e apartado das 
contas públicas tradicionais,24 como 
ainda alertou que não se deveria exa-
gerar na mão sobre a folha salarial 
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sob pena de desestimular os empre-
gadores a contratar empregados.25

Nunca se colocou em prática o 
ideal da seguridade social no Bra-
sil, a começar porque todos os go-
vernos que se seguiram passaram a 
tratar isoladamente as políticas que 
a integram.26 E mesmo do lado do 
financiamento, poucos anos após 
promulgada a Constituição, uma 
emenda vinculou a contribuição so-
bre folha salarial para custear ape-
nas os benefícios previdenciários e 
sacramentou manter o velho ideal 
de bases fragmentadas.27 A saúde 
também nunca buscou a diversifi-
cação, primeiro optando por buscar 
um tributo para chamar de seu (a 
CPMF), depois criando uma vincu-
lação de receita para si. Nenhuma 
alternativa resultou em aumento 
relevante dos recursos federais alo-
cados para a saúde (que levou a 
pressionar os gastos estaduais e so-
bretudo municipais) ao contrário da 
assistência social, que, sem tributo e 
sem vinculação, viu seu orçamento 
disparar depois da criação e expan-
são do Bolsa Família.28

Nunca é tarde para colocar em 
prática o desenho da Constituinte, 
e agora será obrigatório repensar o 
financiamento porque o padrão de 
gasto da seguridade social mudou. 

O ano de 2020 foi diferente, não 
apenas pela ação extraordinária que 
foi imposta para enfrentamento ime-
diato da pandemia, mas porque ele 
marcou o início de uma nova era. 
Em que será imperioso um maior or-
çamento da seguridade social e, no 
qual, deverá diminuir o peso da pre-
vidência e forçosamente aumentará 
o da saúde, o da assistência social e 
o da proteção ao trabalhador. Será 
preciso gastar muito mais e melhor 

com saúde, no mínimo, para ter me-
lhor aparato hospitalar, vacinações 
recorrentes e prevenir novas pande-
mias. Ironicamente, depois que de-
dicou tantos esforços políticos para 
reformar a previdência e tentar fazer 
um acerto com o passado, o futuro 
exige um novo e muito maior esfor-
ço de guerra para equacionar o resto 
da seguridade, quando não da or-
dem social. 

Aliás, ajudaria ter um regime de 
responsabilidade social para dar 
harmonia e consistência às dife-
rentes políticas e práticas, bem as-
sim para exigir compromissos das 
autoridades públicas com metas 
sociais tanto quanto com as metas 
fiscais clássicas.29 Para tanto, não 
custa chamar a atenção para a regra 
constitucional que constitui a mais 
perfeita combinação de responsabi-
lidade social e fiscal:

“Art. 195... § 5o Nenhum benefí-
cio ou serviço da seguridade so-
cial poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a correspon-
dente fonte de custeio total”.

Não se poderia majorar aposenta-
doria, nem criar Bolsa Família, sem 
atestar seu financiamento. A regra 
nunca foi cumprida, mesmo depois 
de repetida na Lei de Responsabili-
dade Fiscal, e deixou de ser lembra-
da até em relatórios de controle ou 
análises de desempenho fiscal. Se 
preferiu emendar a Constituição em 
2016 para nela se inscrever uma res-
trição provisória de gasto cujo prin-
cipal efeito deveria ser fazer cumprir 
o que nela já se previa desde 1988 
em caráter permanente. 

Não se cumpre porque é desa-
fiador conciliar ambas as respon-
sabilidades e até que se preferiu a 
opção pela preguiça ao do trabalho 
árduo de pesquisar, para subsidiar 
diálogo franco e aberto que leve a 
decisões políticas que encontrem 
soluções forçosamente difíceis e 
complexas para enfrentar desafios 
para lá de complicados. 

O atual desespero brasileiro na 
busca da vacina parece afastar de 
vez as dúvidas impertinentes de que 
haveria conflito entre economia e 
saúde, e na verdade seguridade e 
ordem social. Enquanto cabe aos 
especialistas encontrar e distribuir 
vacinas, cabe aos demais cientistas, 
em particular das ciências sociais 
humanas, pesquisar remédios para 
reconverter a insegurança social 
instalada pela pandemia em uma 
nova ordem social.  

1AFONSO, J. R. Imposto de renda e distribuição 
de renda e riqueza: as estatísticas fiscais e um 
debate premente no Brasil. Revista da Receita 
Federal: estudos tributários e aduaneiros, v. 1, n. 1, 
p. 28-60, 2014. 

2Não à toa, segundo o Global Entrepreneurship 
Monitor 2020, a taxa de empreendedorismo ini-
cial, em percentual da população adulta, é de 
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23%, uma das maiores do mundo. Disponível 
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3AFONSO, J. R. Muito além da reforma previ-
denciária. Conjuntura Econômica, v. 71, n. 6, p. 
24-26, 2017.

4Para mais detalhes, ver: AFONSO, J. R. Refor-
ma tributária: começando pelo fim. Conjuntura 
Econômica, v. 73, p. 19-23, 2019.

5Entre outros, ver debate em LIANG, H.; RENNE-
BOOG, L.; VANSTEENKISTE, C. Cross-border ac-
quisitions and employment policies. Journal of 
Corporate Finance [S.L.], v. 62, p. 1-23, jun. 2020. 
Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.
org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101575>.

6FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL. Corpo-
rate taxation in the global economy. Mar. 2019. 
Disponível em: <https://bit.ly/2YxyVJp>.
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for Economic Cooperation and Development] 
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taxation. (…) In that context, we would assure 
the competitiveness of American corporations 
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other countries. CNBC. 19/1/2021. Disponível 
em: <https://cnb.cx/3owF2rS>. 
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<https://tinyurl.com/yxdg3u6x>. 

Vale lembrar que parte da contribuição pre-
videnciária não incide sobre a folha salarial e 
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rurais, fora os setores aderentes à recente cha-
mada desoneração da folha. 
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12Para mais detalhes ver: AFONSO, J. R. Desa-
fios do distanciamento: propostas de seguro-
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Moggridge. London: Macmillan/Cambridge 
University Press, p. 225, 1980.

25“The fixed weekly contribution is a poll tax 
on the employed and an employment tax on 
the employer – both very bad kinds of taxes as 
soon as the amount is high enough to be signi-
ficant” (KEYNES, 1980, p. 223).

26Em REZENDE, F.; DE OLIVEIRA, F.; ARAÚJO, E. O 
dilema fiscal: remendar ou reformar? FGV Editora, 
2007, os autores indicam como importante entra-
ve do crescimento, entre outros, o caráter dual do 
sistema tributário brasileiro, em que o governo 
brasileiro conta basicamente com duas fontes de 
financiamento: a própria tributação e o regime 
de financiamento da seguridade social. 

27Emenda Constitucional no 20, de 1998.

28PINTO, E. G.; AFONSO, J. R.; RIBEIRO, L. C. 
Política pública de saúde e dever de enfren-
tamento da calamidade: financiamento e res-
ponsabilização. In: MENDES, G. F.; SANTANA, 
H. L. S.; AFONSO, J. R. (Orgs.) Governance 4.0 
para Covid-19 no Brasil – propostas para gestão 
pública e para políticas sociais e econômicas. 1. 
ed. São Paulo: Grupo Almedina Brasil, v. 1, p. 
313-343, 2020.

29Como por exemplo a ideia defendida pelo 
ministro Gilmar Mendes: “Em ato do MST, Gil-
mar Mendes defende uma Lei de Responsabi-
lidade Social”. JOTA. 14/8/2020. Disponível em: 
<https://bit.ly/2YyfakN>.



MACROECONOMIA

2 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2021

A recente desativação das linhas de 

produção da Ford no Brasil reacen-

deu o debate sobre os prós e con-

tras da política industrial. Enquanto 

muitos argumentam ser necessária 

sua adoção, implícita ou explicita-

mente, que sempre foi disseminada 

na maioria dos países hoje desenvol-

vidos, outros argumentam que a re-

lação entre custo e benefício é muito 

elevada. Neste artigo vamos defender 

que as políticas de desenvolvimento 

produtivo, como vêm sendo chama-

das, são peças-chave do processo de 

desenvolvimento e os resultados de-

pendem, em boa parte, do desenho 

dos instrumentos e mecanismos de 

cobrança e da implementação con-

junta de outras políticas.

Os questionamentos à imple-

mentação de políticas de desenvol-

vimento produtivo estão centrados, 

além dos custos e benefícios já ci-

tados, no surgimento de oportuni-

dades para apropriação indevida de 

rendas e na distorção na alocação 

de recursos que o mercado geraria. 

Já em defesa de tais políticas, enten-

demos, primeiramente, que a apro-

priação de rendas é um problema 

que pode surgir em qualquer cená-

rio e deve ser duramente penaliza-

do, dependendo para tanto do ar-

cabouço institucional e mecanismos 

de punição existentes, e não é exclu-

sivo de políticas setoriais ou mesmo 

das políticas públicas em geral. Mas 

vamos discutir detalhadamente os 

outros dois argumentos contrários. 

Primeiramente, a suposta má aloca-

ção dos recursos. 

Este argumento repousa funda-

mentalmente em dois pressupostos: 

que a composição setorial da produ-

ção é indiferente para o processo de 

desenvolvimento econômico, pois os 

mecanismos de mercado propiciarão 

a alocação mais eficiente dos investi-

mentos, com impacto positivo sobre 

renda e emprego; e que a concorrên-

Por que defender a  
política industrial?

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e 

professor da FGV EAESP

João Guilherme Rocha Machado 
Doutorando em Administração Pública e  

Governo na FGV EAESP
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cia leva à equalização das taxas de 

lucro setoriais no longo prazo, ajus-

tando assim tal alocação de recur-

sos. Portanto, a política industrial só 

atrapalharia esse processo. Mas não 

é bem assim. 

Sabemos que a capacidade dos 

setores para gerar inovação, empre-

gos, encadeamentos produtivos e 

transbordamentos não é a mesma. 

As análises baseadas nas contas 

nacionais e nos dados das matri-

zes insumo-produto nos permitem 

tecer essa afirmação não só para o 

Brasil, mas para outras economias, 

tanto desenvolvidas como de renda 

média. E, adicionalmente, sabemos 

que as taxas de lucro não se equa-

lizam entre os diversos setores, pois 

mecanismos criados pelos próprios 

mercados, muitas vezes juntamente 

com o setor público, terminam im-

pedindo a concorrência plena, e os 

setores não possuem capacidades 

semelhantes para gerar novas tec-

nologias. Portanto, entendemos que 

essa suposta alocação eficiente de 

recursos pelo mercado não ocorre 

na prática; as taxas de lucro seto-

riais permanecem distintas a mé-

dio e longo prazo, e os recursos e 

os investimentos fluirão na direção 

da maior rentabilidade. Do ponto 

de vista microeconômico, a opção 

empresarial pelo setor mais rentável 

é absolutamente racional e correta; 

por que investir em algo que não 

gera o retorno desejado? Do ponto 

de vista macro e do processo de de-

senvolvimento econômico, porém, 

o impacto agregado dessas decisões 

individuais de investimento e aloca-

ção de recursos poderá ser conside-

ravelmente prejudicial, dependendo 

dos setores que gerem maiores re-

tornos em cada economia.

Vamos ilustrar este argumento 

com o caso brasileiro. Os gráficos a 

seguir comparam o comportamento 

das margens de lucro setoriais (re-

ceitas totais – despesas totais/recei-

tas totais) com base nas Pesquisas 

Anuais do IBGE (indústria, comér-

cio, serviços e construção civil). A 

série tem início em 1996 no caso 

da indústria, 1998 para os serviços 

(com exceção de esportes e lazer, 

em 2000), 2002 para a construção e 

2003 para o comércio. Todas alcan-

çam 2018, último ano para o qual 

há dados disponíveis. Não foi pos-

sível incluir a agropecuária, infeliz-

mente, pois não existe pesquisa se-

melhante sobre o setor. Os gráficos 

são apresentados na forma de box 

plot – um para cada setor, no qual é 

possível identificar a média da res-

pectiva série temporal de margens 

de lucro (o ponto x), a mediana (o 

traço horizontal interno ao retângu-

lo), o primeiro e terceiro quartis (as 

bordas horizontais do retângulo), 

os chamados limites inferiores e su-

periores (traços horizontais abaixo 

e acima do retângulo) e os valores 

extremos (outliers) como pontos 

fora do retângulo. Os setores estão 

ordenados nos gráficos segundo a 

classificação descendente da mar-

gem de lucro média no período ana-

lisado; assim, o setor que possui a 

maior margem de lucro média é o 

dos serviços auxiliares financeiros 

(encontra-se à esquerda no gráfico 

1), e o que possui a menor média é, 

infelizmente, o dos manufaturados 

de média-alta e alta tecnologia (à 

direita no gráfico 3). 

Notamos que os setores mais 

dinâmicos, por gerarem mais enca-

deamentos produtivos, inovações, 

empregos em quantidade e remu-

neração mediana na ampla maioria 

dos países, quais sejam, manufatu-

ra e serviços modernos, não se en-

contram entre os que possuem as 

maiores margens de lucro em nossa 

economia. E não podemos afirmar 

que é uma questão de tempo para 

que isso ocorra, pois não há conver-

gência entre as margens; os dados 

de alguns setores apresentam forte 

oscilação ao longo do período ana-

lisado (vide a altura dos retângulos 

e a diferença entre os intervalos má-

ximo e mínimo). 

Poderíamos então afirmar que 

a indústria é menos rentável por-

que os empresários neste setor 

seriam menos competentes; mas 

não me parece razoável nem racio-

nal acharmos que ocorreria essa 

Uma das  

principais críticas às  

políticas industriais  

brasileiras, incluindo  

as recentes, é a falta de  

contrapartidas do  

setor privado
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concentração setorial de cérebros 

ruins ou um cluster distorcido. 

Poderíamos também afirmar que 

este setor registra resultados ruins 

justamente porque se acomodou 

recebendo incentivos do governo; 

ora, se assim fosse, ao receber os 

incentivos, as empresas gerariam, 

por decorrência, ao menos resul-

tados melhores que os anteriores; 

mas o declínio da rentabilidade da 

indústria pós 2013 é conhecido de 

todos. E, ademais, se olharmos ou-

tros países, as indústrias também 

recebem diversas formas de incen-

tivo e nem por isso apresentam 

os piores resultados relativos nas 

comparações setoriais.

A manufatura brasileira, prin-

cipalmente a de médio e alto con-

teúdo tecnológico, não é um setor 

que usufrua diretamente da abun-

dância de recursos naturais como 

o agronegócio; é mais exposta à 

concorrência externa, sofrendo in-

tensamente o ônus da apreciação 

cambial acompanhada da redução 

de tarifas alfandegárias (que elimi-

naram nosso antigo mecanismo de 

neutralização da doença holandesa) 

e da carga tributária sobre a produ-

ção (que também é relativamente 

maior para o setor). O desrespeito 

a essas precondições inviabiliza um 

retorno adequado para os investi-

mentos e não será a política indus-

trial que compensará este ônus; essa 

foi a situação brasileira na última 

década e uma das principais expli-

cações para a tal política ter gerado 

resultados pífios. Os estímulos seto-

riais específicos para a indústria só 

funcionam quando a casa, no sen-

tido macroeconômico e comercial, 

está arrumada.

Assim, a política industrial não 

apresentará os resultados deseja-

dos se desenhada isoladamente, ou 

para compensar outros desequilí-

brios. Há um conjunto de fatores 

macro e microeconômicos que vão 

influir na receita, despesa e lucro 

das empresas; uma combinação 

adequada de juros baixos, taxa de 

câmbio competitiva, estrutura tri-

butária e tarifária adequadas, in-

vestimentos em logística e infraes-

trutura, além de acordos e a busca 

intensa de inserção comercial, de-

vem ser colocados em prática con-

juntamente, ou mesmo preceder, às 

políticas específicas de desenvolvi-

mento produtivo e tecnológico. 

Mas basta isso para a política 

industrial alcançar bons resulta-

dos? Certamente não; ela tem que 

ser bem desenhada e gerida, tem-

porária e condicionada ao alcance 

de resultados para que os benefí-

cios sejam superiores aos custos 

direta e indiretamente associados. 

As políticas industriais recentes do 

período 2004-20141 não foram ca-

Gráfico 1 Margens de lucro setoriais no Brasil (em %)

Fontes: Pesquisas Anuais do IBGE (PIA, PAC, PAIC e PAS).
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pazes de provocar uma mudança 

estrutural profunda em direção a 

setores que geram maior valor adi-

cionado, inserir com melhor quali-

dade nossa economia no comércio 

mundial e colocar o Brasil definiti-

vamente em um novo patamar em 

seu processo de desenvolvimento. 

Uma estratégia com essas preten-

sões demandaria, obviamente, ser 

implementada consistentemente 

por um período muito superior de 

tempo. Esta observação, no entan-

to, não significa que as políticas in-

dustriais recentes, se perenizadas, 

levariam a tais objetivos. 

Uma das principais críticas às 

políticas industriais brasileiras, 

incluindo as recentes, é a falta de 

contrapartidas do setor privado. A 

sua inclusão é frequentemente vista 

pela literatura de política industrial 

como uma das condições necessá-

rias, embora não suficientes, para 

o seu sucesso. Esta questão foi no-

vamente trazida à tona após a deci-

são recente da Ford, uma vez que o 

setor automotivo é, historicamente, 

beneficiado pelas políticas indus-

triais brasileiras. 

Há pouca clareza e muitas hi-

póteses em relação aos motivos da 

falta de contrapartidas nas políti-

cas industriais recentes. Não entra-

remos nelas aqui, mas parece claro 

que este não era um aspecto central 

em tais políticas. Em alguns casos, 

as contrapartidas eram implícitas 

(por exemplo, uma expectativa de 

manutenção dos empregos) e não 

formalmente contratualizadas. Es-

tavam presentes em alguns instru-

mentos específicos como a exigên-

cia de conteúdo local mínimo no 

Finame do BNDES (exigência exis-

tente há décadas, embora com ín-

dices variados) ou as metas de efi-

ciência energética e de dispêndios 

em P&D, engenharia e capacitação 

de fornecedores no Inovar-Auto 

do Plano Brasil Maior. Mesmo nos 

instrumentos específicos em que as 

contrapartidas estavam presentes, é 

possível discutir se a relação entre 

os incentivos oferecidos e as con-

trapartidas exigidas era equilibra-

da. Talvez uma contrapartida mais 

direta e única, como os objetivos 

de exportação adotados por alguns 

países da Ásia, seja mais facilmente 

controlável e englobaria vários ob-

jetivos intermediários que o gover-

no e o setor privado gostariam que 

fossem alcançados.

Logo, uma importante análise 

a ser feita é relativa aos resultados 

efetivamente atingidos pela miría-

de de instrumentos incluídos nas 

políticas industriais e quão aquém 

estes ficaram do que era esperado 

diante dos esforços realizados e 

recursos dispendidos. Porém, um 

aspecto, não menor, que deve ser 

Gráfico 2 Margens de lucro setoriais no Brasil (em %)

Fontes: Pesquisas Anuais do IBGE (PIA, PAC, PAIC e PAS).
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reconhecido é a volta da questão 

industrial como um problema pú-

blico e, portanto, demandando 

uma ação do governo. A imple-

mentação das políticas industriais 

recentes permitiu também o uso de 

instrumentos já existentes e a cria-

ção de alguns novos, com algum 

nível de articulação entre eles, em 

alguns casos em doses relevantes. 

Além disso, permitiu a conexão e 

algum nível de articulação entre os 

diferentes órgãos “donos” dos ins-

trumentos de políticas industriais 

e permitiu a possibilidade de certa 

capacitação prática da burocracia 

para a formulação e implementa-

ção de tais políticas. 

As falhas e inconsistências das 

políticas industriais recentes no 

Brasil não deveriam ser usadas 

como argumentos para que não 

sejam tentadas novamente. É tam-

bém factível pensar que sem tais 

políticas, subordinadas às políticas 

macroeconômicas implementadas 

na época e diante do contexto in-

ternacional, o setor industrial teria 

sofrido ainda mais. Deveríamos 

ser capazes de usar essa experiên-

cia como um importante elemento 

do longo e necessário processo de 

aprendizado, de descoberta, de ten-

tativa e erro, que caracteriza mui-

tas políticas públicas, em especial 

as políticas industriais. Deixando 

somente ao sabor do mercado, 

os recursos e investimentos serão 

drenados para setores bem menos 

dinâmicos da economia – aliás, é 

o que já vem ocorrendo há alguns 

anos no Brasil. Por isso a política 

industrial, ou de desenvolvimento 

produtivo, é importante para corri-

gir essa alocação desvirtuada de re-

cursos que a interação dos mecanis-

mos de mercado pode gerar. Se do 

ponto de vista microeconômico ela 

parece adequada, do ponto de vista 

agregado não gerará os resultados 

demandados pela sociedade em ter-

mos de renda, emprego e inovação. 

Devemos refletir sobre as políticas 

implementadas de modo a contribuir 

para o desenho das próximas estra-

tégias de desenvolvimento produti-

vo assim que este tema, finalmente, 

voltar à agenda pública brasileira. 

Joe Biden, além de Angela Merkel 

e o próprio FMI sabem de sua rele-

vância e estão tratando esse assunto 

com muito carinho. 

1Há relativo consenso de que a Política In-
dustrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE) no governo Lula I marcou a retomada 
de políticas industriais no Brasil após muitos 
anos de ausência. Depois da PITCE, foram 
formuladas a Política de Desenvolvimento 
Produtivo (PDP) no governo Lula II e o Plano 
Brasil Maior (PBM) no governo Dilma I. Este é 
o conjunto de políticas públicas às quais es-
tamos nos referindo com o termo “políticas 
industriais recentes”.

Gráfico 3 Margens de lucro setoriais no Brasil (em %)

Fontes: Pesquisas Anuais do IBGE (PIA, PAC, PAIC e PAS).
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Há 16 anos, Irenildo Queiroz Lamoglia in-

vestiu em um bar localizado em uma das 

travessas da praia de Botafogo, na capital 

fluminense. Apostou no potencial do ponto, 

próximo de escritórios de grandes empresas 

e faculdades. O bom relacionamento com os 

clientes, pelos quais é chamado de Bigode – 

apelido que dá nome ao bar –, não só lhe ren-

deu o sustento nesses anos, como um apoio 

solidário quando em 2020 teve de suspender 

a atividade devido às medidas de isolamen-

to para conter a pandemia de Covid-19. “Os 

mais chegados fizeram uma vaquinha e me 

deram R$ 12 mil para ajudar nas despesas”, 

lembra Lamoglia, ainda comovido. “Mas a 

grande maioria ainda não voltou, mantendo-

se com trabalho e aulas remotas. E o fatura-

mento, originado 30% de refeições e outros 

70% do movimento pós-expediente, tam-

pouco se recuperou, mesmo não havendo 

mais restrições quanto ao horário de funcio-

namento”, lamenta. 

Esforço para mitigar aumento do 

contágio por Covid-19 cobrou mais 

do setor de serviços, que ainda vê 

recuperação incerta em 2021

Conta mais cara
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A agonia de Lamoglia é compartilhada por muitos empreende-

dores do setor de serviços, onde a heterogeneidade da retomada 

da economia fica mais evidente – tanto a medida pela distância 

do desempenho dos serviços em relação a outros setores como in-

dústria e comércio, como entre as atividades do próprio setor. De 

acordo à última Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, en-

quanto no acumulado do ano de 2020 até novembro o agregado 

dos serviços registrava queda de 8,3% em relação ao mesmo pe-

ríodo de 2019, nos segmentos de alojamento e alimentação, por 

exemplo, essa queda foi de 37,9% em igual comparação. Bares 

e restaurantes, transporte aéreo, hotéis e transporte rodoviário 

coletivo de passageiros lideraram os destaques negativos apon-

tados pelo IBGE, puxando a recuperação econômica para baixo. 

No outro extremo, beneficiado pelas medidas de isolamento, está 

o segmento de informação e comunicação, que de acordo à PMS 

foi o único dentro de serviços que em novembro havia superado o 

nível de atividade pré-pandemia, em 2,5%, puxado pelos serviços 

de tecnologia da informação, 10,4% acima, enquanto os serviços 

prestados às famílias estavam 34,2% atrás do nível de fevereiro 

de 2020. Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do FGV 

IBRE, ressalta as diferenças entre o impacto da Covid-19 nesse 

setor em relação à recessão de 2014-16, quando os serviços de 

maior valor agregado – atividades de informação e comunica-

ção representam 19,3% do valor agregado do setor de serviços e 

8,2% da população ocupada – foram mais prejudicados. “Desta 

vez, os serviços mais eficientes foram preservados, enquanto os 

tradicionais, menos produtivos, sofreram um choque incompa-

rável”, diz. Mas se na recessão anterior o mercado de trabalho 

pôde responder mais rapidamente graças à dinâmica dos serviços 

prestados às famílias – grande empregadora e absorvente da de-

manda informal – desta vez a extensão do impacto nesse setor, 

determinada pelo descontrole no ritmo de contágio, poderá re-

sultar em um nível de desemprego mais persistente, afetando toda 

a economia. “Do total da perda de emprego registrada no ano 

passado, metade se concentrou nos serviços”, diz Daniel Duque, 

pesquisador do FGV IBRE. 
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Nov 2020/
nov 2019

Acumulado até 
novembro 2020

Total do volume de serviços -4,8 -8,3

Serviços prestados às famílias -26,2 -36,6

Alojamento e alimentação -26 -37,9

Outros serviços -27,6 -29,5

Serviços de informação e comunicação 1 -2

Telecom -3,2 -3,5

Tecnologia da informação 13,2 7,9

Serviços profissionais e administrativos -10,7 -11,8

Transportes, armazenagem e correio -3,7 -8,1

Terrestre -4,9 -12

Aéreo -32 -37,1

Aquaviário 1,4 10

Armazenamento, auxiliares a transportes 
e correio

5,2 2,4

Fonte: PMS IBGE. 

Poucas exceções em cenário de perdas
(variação %, segmentos selecionados)

Rodolpho Tobler, analista da Su-

perintendência Adjunta de Ciclos 

Econômicos do FGV IBRE, respon-

sável pela Sondagem de Serviços, 

afirma que a confiança do setor 

como um todo apresentou uma me-

lhora marginal em dezembro, mas 

voltou a cair na pesquisa de janeiro 

– tanto na avaliação dos entrevista-

dos sobre a situação atual quanto 

em suas expectativas futuras e de 

emprego previsto, como aponta a 

Carta do IBRE desta edição (pág. 

6). “A situação dos serviços pres-

tados às famílias – que além de 

alojamento e alimentação incluem 

atividades como as recreativas e 

culturais e de serviços pessoais, re-

presentando 10,9% do valor agre-

gado do setor de serviços e 22,6% 

da população ocupada no final 

de 2020 – recuperou um pouco 

na margem, mas havia caído bas-

tante em dezembro, especialmente 

por parte da demanda frustrada do 

setor hoteleiro”, diz. Em janeiro, 

a confiança desse segmento regis-

trava 78,5 pontos, mais distante do 

nível neutro de 100 pontos do que 

o agregado do setor, que fechou em 

85,5 pontos, e ainda mais longe do 

segmento de informação e comuni-

cação, com 98,7.

A evolução dos casos de Covid-

19 no país, acrescida das dúvidas 

quanto ao impacto das novas ce-

pas identificadas, por um lado, e o 

lento avanço da vacinação somado 

ao fim de programas governamen-

tais por outro estão entre os fa-

tores apontados por Tobler como 

responsáveis pela dificuldade de 

recuperação da confiança dos ser-

viços. E, entre as associações re-

presentativas dos setores mais afe-

tados, as demandas por ajuda se 

aqueciam, prometendo um início 

de atividades legislativas mais de-

safiador que o já previsto, com ta-

refas nada triviais como a votação 

do orçamento e o debate da volta 

do auxílio emergencial. 

“A sociedade e o governo têm 

que entender que a conta que nos 

chegou foi desproporcional. Ela é 

resultado de um impedimento em 

nome de um bem público; por isso 

não é descabido pedir apoio e com-

pensação”, diz Paulo Solmucci, 

presidente da Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes (Abrasel). 

A estimativa de Solmucci é que, dos 

cerca de 1 milhão de bares e restau-

rantes registrados no Brasil, 30% 

fecharam suas portas em 2020. 

“Com a nova onda de restrições, 

essa situação tende a se agravar”, 

afirma. Levantamento realizado 

pela Abrasel, feito entre o final 

de dezembro e começo de janeiro, 

apontou que 42% dos negócios 

abertos ainda faturavam menos da 

metade do que na mesma época do 

ano passado, 57% tinham algum 

pagamento em atraso – seja de im-

postos, aluguel, salários e/ou a for-

necedores – e 77% afirmavam que 

sem a prorrogação do Programa de 

Manutenção de Emprego e Renda 

(BEm), o negócio estaria sob risco 

de fechar definitivamente. 

É o caso de Lamoglia, do Bar do 

Bigode. Quando teve de interrom-
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Volume total de serviços 4,3 4,1 2,5 -3,6 -5 -2,8 0 1 -8,3

Serviços prestados às famílias 1 0,4 -1,8 -5,3 -4,4 -1,1 0,2 2,8 -36,6

Serviços profissionais, administrativos e 
comerciais

4,6 -0,2 0,2 -4,3 -5,5 -7,3 -1,8 0,6 -11,8

Transportes, auxiliares a transporte e correios 4,7 6,5 3,1 -6,1 -7,6 2,3 1,2 -2,5 -8,1

Queda sem comparação
PIB em relação ao ano anterior – segmentos selecionados

Fonte: PMS IBGE.
*Até novembro.

per a atividade, deu férias coletivas 

aos cinco funcionários e, na se-

quência, aderiu ao BEm, renovan-

do a suspensão dos contratos até o 

final do ano, período em que con-

tou com a ajuda da família para re-

tomar parte das atividades e iniciar 

um serviço de delivery. “O progra-

ma acabou e agora em janeiro eles 

retomaram o trabalho, com salário 

integral. Mas mal recuperei a quar-

ta parte do meu faturamento de an-

tes. Hoje chega a R$ 30 mil, e pre-

ciso de no mínimo R$ 50 mil para 

honrar meus compromissos”, con-

ta Lamoglia. Em janeiro, a Abrasel 

defendeu junto ao governo federal 

a extensão do BEm; o financiamen-

to de débitos do Simples Nacional 

– no qual 80% do setor é enqua-

drado, dos quais 63% registravam 

atrasos em pagamentos, o que os 

deixavam ameaçados de expulsão 

do regime em caso de não haver 

um tratamento especial devido à 

conjuntura; e aumento da carência 

do Pronampe. “Essa linha de cré-

dito, a mais bem-sucedida lançada 

no âmbito da pandemia, vinha com 

carência de seis meses. Esse prazo 

venceu ou está vencendo e há mui-

ta gente de porta fechada. Como 

fazer?”, questiona.

Outra demanda defendida pela 

Abrasel é a de inclusão do setor en-

tre os favorecidos pelo Projeto de 

Lei no 5.638/2020, de retomada do 

setor de eventos (Perse). O PL pre-

vê parcelamento de débitos junto 

à União em 120 parcelas, a serem 

cobradas a partir da retomada da 

atividade, com redução de 70% das 

multas, 70% dos juros e 100% dos 

encargos legais. Ainda, eliminação 

das alíquotas de PIS/Pasep, Cofins, 

CSLL e ISS de suas atividades por 

60 meses; e linhas de crédito para 

capital de giro e fomento. “Como 

nós, essas atividades foram despro-

porcionalmente afetadas e precisam 

ser compensadas”, defende. A ex-

pectativa de Solmucci é de que esse 

projeto avance no Congresso em fe-

vereiro. “Precisamos de uma sinali-

zação positiva, pois o que vemos até 

agora é uma piora do panorama. 

Belo Horizonte, por exemplo, sofre 

novas restrições desde 7 de dezem-

bro, quando se proibiu a venda de 

bebida alcoólica – o que, para um 

bar, é um fechamento branco. Em 

São Paulo, além das novas restri-

ções, o governo anunciou aumento 

de ICMS de produtos alimentares 

(a redução de benefícios fiscais foi 

revista em janeiro), que, somado a 

uma inflação brutal de alimentos, 

apertou mais ainda a margem dos 

empresários”, diz, apontando que 
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Serviços Comércio Indústria Construção
Não 

informado
Agropecuária Total no mês

Abr/20 2.765.871 1.616.188 1.319.136 158.485 55.033 16.043 5.930.756

Mai/20 1.596.371 784.743 935.883 96.354 32.212 12.795 3.458.358

Jun/20 1.547.878 762.499 677.824 58.530 17.682 6.410 3.070.823

Jul/20 1.746.226 780.595 509.789 61.605 24.434 7.861 3.130.510

Ago/20 956.172 349.892 237.471 28.524 12.876 3.577 1.588.512

Set/20 793.790 311.734 203.189 23.171 11.588 4.963 1.348.435

Out/20 486.770 158.038 109.917 11.617 6.027 2.452 774.821

Nov/20 24.927 10.002 8.203 729 470 114 44.445

Serviços lidera adesão ao Programa de Manutenção de Emprego e Renda (BEm)
(números referentes à suspensão de contratos e redução de jornada/salário) – total no período

9.918.005

4.773.691
4.001.412

439.015 160.322 54.215

19.346.660

Serviços Comércio Indústria Construção Não informado Agropecuária Total no mês

Fonte: Ministério da Economia. Elaboração FGV IBRE. 

tais ações vão na contramão da 

tendência internacional, de criação 

de políticas de apoio ao setor. Li-

vio Ribeiro, pesquisador do FGV 

IBRE, cita os casos de Itália, Espa-

nha e França, que na segunda onda 

de Covid-19 contaram com linhas 

de crédito voltadas a essas ativida-

des. “Mesmo a China, que promo-

veu poucas políticas de estímulo no 

âmbito da pandemia, contou com 

medidas específicas para esse seg-

mento. Algo importante, levando 

em conta que em sua maioria são 

pequenos negócios com capacidade 

de giro que muitas vezes não che-

ga a um mês”, diz. Solmucci afir-

ma que, no Brasil, a exceção foi o 

Amazonas, que promoveu redução 

de ICMS e uma abertura de linha de 

crédito dedicada ao setor. 

O presidente da Abrasel ressalta 

que essa situação crítica não é vivi-

da pela totalidade dos empresários, 

devido especialmente aos diferen-

tes níveis de restrição impostos em 

cada região. Até meados de janei-

ro, levantamento da Abrasel apon-

tava que capitais como Vitória e 

Campo Grande ainda não haviam 

registrado nenhum dia de fecha-

mento de bares e restaurantes, em 

contraposição a Belo Horizonte, 

que se aproximava de 6 meses de 

fechamento, com 171 dias. “Em al-

gumas cidades do Nordeste houve 

um desempenho até melhor do que 

antes da crise, ajudado pelo auxílio 

emergencial”, diz. Solmucci destaca 

que o setor costuma responder ra-

pidamente à demanda, com alta ca-

pacidade de se revigorar. “Vemos, 

por exemplo, que se a pandemia 

castigou regiões centrais, elevou o 

faturamento de negócios de bairro, 
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De acordo à Abrasel, 42% dos bares e restaurantes abertos ainda 

faturam menos da metade do que no ano anterior, e 57% têm 

algum pagamento em atraso

que vão atender a famílias em que 

pais e filhos passaram a trabalhar 

e estudar de casa. Há ainda quem 

busca investir em momentos de cri-

se. Compram negócios contando 

com a valorização daquele capital 

fixo na retomada”, exemplifica. O 

executivo afirma que a tendência é 

de que o setor saia da crise mais 

produtivo, graças ao investimento 

em canais digitais, racionalização 

da mão de obra e às lições de ter 

de trabalhar com margens mui-

to ajustadas. “Mas, para que isso 

aconteça, precisamos primeiro so-

breviver”, ressalta.  

Em busca do novo normal
Esse também é o mote das ativida-

des de turismo, especialmente as 

relacionadas a negócios e eventos. 

Na capital paulista, por exemplo, 

esse propósito representa cerca de 

85% da ocupação dos hotéis, que 

em 2020 registraram uma taxa de 

ocupação média de 24%. “Em ja-

neiro, devemos ter 17,2% de ocu-

pação, uma queda de 56% em re-

lação ao mesmo período de 2019. 

Definitivamente, é uma das cidades 

que mais está sofrendo”, conta Car-

los Bernardo, vice-presidente da As-

sociação Brasileira da Indústria de 

Hotéis (ABIH) em São Paulo, dire-

tor regional de Operações da rede 

Accor. Para 2021, a expectativa é 

de que a receita por quarto dispo-

nível caia 48% na média nacional 

em relação a 2019. “No Nordeste, 

essa retração deverá ser menor, em 

torno de 28%, e, no Sudeste, maior, 

de cerca de 62%”, avalia. 

Bernardo afirma que os prejuízos, 

em grande parte dos casos, foram 

sanados pelos fundos de reserva dos 

hotéis para fazer reformas, trocar 

equipamentos defasados, ou cobrir 

sinistros. “Durante a pandemia, os 

hotéis do país desligaram em mé-

dia 42% de seus funcionários. É um 

número extremamente representati-

vo”, diz, ressaltando a importância 

de medidas como as previstas no PL 

5.638/2020, de redução de impostos. 

“Precisamos ter condições de nos 

manter nesse período ainda difícil pelo 

qual passaremos”, diz, defendendo a 

importância dessa atividade. “Abriu-

se um grande debate com a saída da 

Ford no Brasil, pela demissão de 4,5 

mil colaboradores. Na pandemia, so-

mente a Accor teve de desligar 4,8 mil 

pessoas. É correto fazer diferenciação 

de empregabilidade entre um setor e 

outro?”, questiona. 

Bernardo conta que há uma gra-

dual volta da demanda por eventos 

de pequeno porte dentro de hotéis. 

“Nos hotéis da ABIH, temos plane-

jado eventos híbridos para treina-

mentos, por exemplo. Nesse caso, 

as equipes regionais são reunidas 

em salas de hotéis em seus respecti-

vos estados. E de São Paulo coman-

damos o evento virtual, cumprindo 

o distanciamento e demais proto-

colos de segurança”, descreve. Ou-

tra tendência intensificada na pan-

demia é a transformação de áreas 

do hotel – como apartamentos ou 

salas privativas – em espaços de 

trabalho. Na própria Accor, conta 

Bernardo, em janeiro foi lançado 

o Wojo, a marca de coworking da 
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rede, que já funciona em 120 ho-

téis no Brasil. 

Um dos princípios das estratégias 

criadas pelos hotéis nesse período, 

explica o executivo, é pensar na 

exploração dos espaços dos hotéis 

não mais por hospedagem, mas por 

venda de metro quadrado. “Muitos 

hotéis estão trabalhando a venda 

de delivery e o outside catering, le-

vando os coffee breaks, almoços e 

jantares para dentro das empresas. 

Alguns também têm estudado a pos-

sibilidade de uso de espaço ocioso 

como depósito de grandes varejistas, 

que podem trabalhar a distribuição 

de seus produtos em veículos meno-

res, facilitando o trânsito dentro da 

cidade”, enumera. 

Para o executivo, o “novo nor-

mal” do setor hoteleiro, passada a 

pandemia, poderá ser de uma de-

manda por hospedagem 25% menor 

do que no pré-Covid-19. “O mer-

cado corporativo experimentou as 

reuniões virtuais com sucesso, então 

acho que o mix entre presencial e 

virtual vai perdurar”, afirma. O que 

reforça, segundo ele, a necessidade 

de explorar a atividade hoteleira de 

formas alternativas, atraindo novos 

públicos. “Essa foi uma ideia que 

passou a se consolidar em meados 

de setembro, quando percebemos 

que a crise sanitária não iria se so-

lucionar rapidamente. A partir daí, 

passamos a discutir inclusive uma 

mudança na estrutura dos hotéis”, 

conta, o que significa, por exemplo 

a incorporação de serviços como 

pizzarias, coworking bars e lojas. 

“Dessa forma podemos atender não 

só ao hóspede, mas à comunidade 

em geral, e gerar receitas de outras 

atividades que ajudem a suportar a 

operação do hotel”, descreve. 

Gervásio Tanabe, diretor exe-

cutivo da Associação Brasileira de 

Agências de Viagens Corporativas 

(Abracorp), ainda olha 2021 com 

muita prudência. “Não temos ideia 

de como o cliente corporativo vai se 

comportar. Se registrarmos 65% do 

volume de negócios de 2019, já será 

bem positivo. Significará mais que 

dobrar o resultado de 2020, quando 

nossa produção foi de R$ 3,5 bilhões, 

contra R$ 11 bilhões em 2019”, diz. 

As principais atividades que entram 

na conta de Tanabe são as do setor 

aéreo nacional e internacional, hote-

laria, serviços de transfer, pacotes de 

eventos, cruzeiros marítimos e servi-

ços de seguro-saúde.

Tanabe considera que o setor de 

eventos tende a despontar da crise 

mais fortemente do que o de reuni-

ões de negócios. “Setores como ali-

mentos e bebidas, siderurgia, cons-

trução, petróleo e gás, saneamento 

básico e agronegócio devem puxar 

a fila, pois dependem de encontros 

pessoais para discutir sobre insu-

mos, o funcionamento de uma má-

quina recém-lançada, por exemplo, 

produtos de alto valor agregado 

que demandam esse contato que 

em geral era feito em feiras. Outros 

segmentos como escritórios de ad-

vocacia e empresas financeiras ten-

dem a reduzir o número de viagens, 

pois têm mais chance de conseguir 

atender às suas necessidades numa 

videoconferência”, diz. O execu-

tivo aponta que o tamanho dessa 

O setor aéreo espera que 40 milhões a 50 milhões de pessoas 

estejam vacinadas até agosto, e as companhias consigam retomar a 

demanda de forma natural
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recuperação depende muito do ho-

rizonte de vacinação, fundamental 

para toda a cadeia. “No caso do 

setor aéreo, por exemplo, nossos 

cálculos são de que o mercado cor-

porativo represente cerca de 60% 

das vendas”, afirma. 

De acordo à Agência Nacional 

de Aviação Civil (Anac), em 2020 o 

transporte de passageiros em voos 

domésticos no Brasil registrou que-

da de 52,5% em relação a 2019 

– com uma retração de 48,7% de 

passageiros/quilômetros transpor-

tados (RPK) e 47% em assentos/

quilômetros ofertados (ASK), re-

sultando em uma taxa de ocupação 

de 80%. Em voos internacionais, a 

queda no transporte de passageiros 

foi maior, de 72%.  

“Nosso pior momento foi abril do 

ano passado, quando mantivemos 

apenas 8% da malha no ar, essen-

cial para manter as capitais e mais 

17 cidades atendidas”, diz Eduardo 

Sanovicz, presidente da Associa-

ção Brasileira das Empresas Aéreas 

(Abear). “A partir de julho, agosto, 

quando os protocolos sanitários fo-

ram fechados com a Anac e Anvisa, 

começamos o processo de retoma-

da, e chegamos ao final do ano com 

75% da malha no ar.” Flores descre-

ve que a ação das empresas frente à 

pandemia contou com três progra-

mas. “O primeiro foi um conjunto 

de ações internas, pouco visível aos 

consumidores, de revisão de contra-

tos e custos. A grande marca desse 

primeiro pacote foi a negociação, 

junto aos sindicatos, de um acordo 

para redução de salário e jornada 

em troca de estabilidade”, diz. O 

segundo bloco de ações, junto a ór-

gãos do governo, foi o que permitiu 

a remarcação de bilhetes aéreos pelo 

prazo de 1 ano, sem custos, além 

de um conjunto de regulações que 

permitiram a postergação de taxas e 

tributos e o equacionamento da ges-

tão da frota, que passou a usar bases 

militares como estacionamento. “Já 

o terceiro bloco, relacionado à par-

te financeira, não andou”, afirma 

Sanovicz, em referência à proposta 

de uma linha de crédito do BNDES 

para o setor, que acabou não sendo 

acionada por não ofertar condições 

atrativas para as operadoras, que 

buscaram financiamento no merca-

do – como a Azul, que investiu na 

emissão de debêntures.

Para Sanovicz, ainda é difícil tra-

çar previsões de quando o setor po-

derá recuperar a atividade pré-pan-

demia. “Nossa expectativa é de que 

a partir de julho ou agosto tenhamos 

40 a 50 milhões de vacinados no país 

e consigamos retomar a demanda de 

forma natural”, diz. No momento, 

o foco da Abear está em trabalhar 

junto ao Ministério do Turismo na 

construção de incentivos a viagens 

domésticas, “a partir do momento 

em que a vacinação for um fato mas-

sivo”, e em medidas que reduzam a 

judicialização no setor. 

Oportunidade na crise
Diferentemente das companhias 

aéreas, cujas estruturas de negó-

cio permitiram reduzir a oferta na 

mesma proporção que a demanda 

para mitigar parte do impacto do 

Para 2021, a expectativa da ABIH é de que a receita dos hotéis por 

quarto disponível ainda seja 48% inferior em relação a 2019, na 

média nacional
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Fonte: IBGE. 

Antes da segunda onda
Resultado de cada setor comparado ao trimestre set/out/nov de 2019, em %

1,1

Agricultura Indústria geral Comércio Transporte,
armazenagem e

correio

Alojamento e
alimentação

-9,4 -10,4
-12,8

-26,7

equilíbrio recebem ajuda governa-

mental. “Há alguns anos a cidade 

de São Paulo já possui regras de 

subsídio que preveem uma cobertu-

ra de 30% dos custos do transporte 

pelo orçamento da prefeitura. Em 

Brasília, essa cobertura é de 50%. 

São dois municípios que hoje se 

destacam. Curitiba e Belo Horizon-

te, que desde os anos 1970 fizeram 

o dever de casa de construir redes 

bem racionalizadas, portanto com 

custos menores, também possuem 

uma situação melhor. Salvador, Vi-

tória e Goiânia vêm trabalhando 

para evitar um colapso”, diz. Mas a 

situação da maioria dos 2.901 mu-

nicípios brasileiros que hoje contam 

com transporte público organizado 

é de preocupação. “Há operações 

que ainda se sustentam criando en-

dividamento, às vezes tomando re-

cursos para capital de giro, outras 

criando dívidas tributárias, às vezes 

à custa da depreciação da frota. 

Este último é o pior dos mundos, 

pois a frota é o principal ativo de 

uma companhia. E assim o setor 

se descapitaliza a olhos vistos”, 

conta. Para a maioria das opera-

ções, Cunha afirma que o colapso 

é iminente. “Não acontecerá em 

todos os lugares ao mesmo tempo, 

mas existirá. O Rio de Janeiro é um 

exemplo. Nos últimos três anos, 14 

empresas já fecharam as portas, e 

há outras para fechar. Isso não faz 

muito sentido porque os consórcios 

tiveram que absorver os deficitários, 

mas aconteceu”, diz. “Em Salvador 

também houve um caso recente, de 

um consórcio de 800 ônibus que 

entregou as chaves das garagens 

Fonte: Pnad Contínua IBGE. 

Impacto no emprego
População ocupada em relação ao  

trimestre móvel anterior, em %, setores selecionados

2020

Dez, Jan, 
Fev

Mar, Abr, 
Mai

Jun, Jul, 
Ago

Set, Out, 
Nov

Agricultura -0,2 -4,5 2,9 3,1

Indústria geral 0,5 -10,1 -3,9 4,4

Comércio 0,1 -11,1 -4,7 5,6

Transporte, armazenagem e correio 1,2 -8,4 -11,1 5,9

Alojamento e alimentação 0 -22,1 -15,1 10,8

segundo a Associação Nacional 

de Transportes Urbanos (NTU). 

Essa queda resultou em um saldo 

de empregos negativo em 61,4 mil 

postos, e um prejuízo real acumu-

lado de R$ 9,5 bilhões de março a 

dezembro de 2020.

Otávio Vieira da Cunha Filho, 

presidente executivo da NTU, afir-

ma que os poucos casos de opera-

ções no Brasil ainda mantêm algum 

choque, e financiar-se sem apoio 

governamental, o setor de trans-

porte público não pôde contar com 

o mesmo expediente, e soma prejuí-

zos que colocam sua operação em 

risco. No caso dos ônibus urbanos, 

que antes da pandemia atendiam a 

uma demanda diária de cerca de 40 

milhões de pessoas no país, o ano 

fechou com 61% da demanda usu-

al e 80% da frota em circulação, 
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para o prefeito operar, porque não 

teve mais condições. O que estamos 

vislumbrando é um crescimento do 

endividamento. Sem essa ajuda, me-

tade das empresas atuais não chega 

ao final de 2021”, afirma. 

Já o transporte coletivo por tri-

lhos fechou 2020 com estimativa 

de redução de 37% na demanda 

diária. No acumulado do ano, a 

perda projetada é de 1,9 bilhão de 

passageiros, com prejuízo estimado 

em R$ 8 bilhões. Joubert Flores, 

presidente da Associação Nacional 

dos Transportadores de Passageiros 

sobre Trilhos (ANPTrilhos), aponta 

que o problema maior se concentra 

nos contratos de concessão mais 

antigos, como os do Rio de Janeiro, 

por não preverem garantia de de-

manda mínima. “Operações como 

o MetrôRio e a Supervia perderam 

receita e não têm suporte. Estão 

operando com recurso das con-

cessionárias, que estão demitindo, 

postergando pagamento, é a única 

forma de não parar”, diz, lembran-

do que a busca por reequilíbrio de 

contrato para casos extraordiná-

rios é um instrumento demorado. 

“É uma discussão que pode durar 

1, 2 anos. Mas como se mantém a 

operação até lá?”, questiona. Ou-

tra ajuda que o setor recebeu foi 

um contrato de stand still – com-

promisso de não ajuizar falta de 

pagamento até que se apresente um 

plano de pagamento de dívidas – 

para os investimentos financiados 

pelo BNDES. “Sem ele, muitas ope-

rações teriam parado”, diz. Flores 

considera, entretanto, que o setor 

levará ao menos 3 anos para reto-

mar a demanda pré-pandemia, o 

que demandará uma restruturação 

mais forte das operadoras. 

Desde o início da pandemia o 

setor de transporte urbano buscou 

ajuda direta do governo federal, 

junto ao Ministério da Econo-

mia. Os esforços resultaram no PL 

3.364, que prevê um repasse emer-

gencial de R$ 4 bilhões a estados 

e municípios com mais de 200 mil 

habitantes, além da concessão de 

benefícios fiscais para o setor com 

vigência até o fim de 2022. O PL 

foi aprovado, mas foi integralmen-

te vetado pelo Executivo, veto esse 

que deverá ser analisado pelo Con-

gresso. “Esse aporte não era para 

cobrir prejuízos passados, o que 

só acontecerá em algum momen-

to com o reequilíbrio de contrato. 

Era para ter um caixa para man-

ter a operação”, diz Flores, afir-

mando que a intenção é perseverar 

no projeto para retirada do veto. 

“Foi uma proposta construída jun-

to com o Ministério da Economia, 

que por seu lado fez várias exigên-

cias de melhoria de governança dos 

contratos de concessão, o que era 

bom”, afirma.

Cunha afirma que a saída bus-

cada tanto por NTU quanto por 

ANPTrilhos tem duas frentes: além 

de insistir nessa ajuda emergencial 

vetada pelo presidente, e a aprova-

ção de um novo Marco Legal para 

o setor que dê sustentabilidade de 

longo prazo, cuja proposta já foi 

apresentada ao Ministério de De-

senvolvimento Regional e à Secre-

taria de Infraestrutura do Ministé-

De março a dezembro de 2020, as companhias de ônibus urbanos do 

país tiveram prejuízo real acumulado de R$ 9,5 bilhões e cortaram 

61,4 mil postos de trabalho, aponta a NTU



CAPA ATIVIDADE ECONÔMICA 

4 2  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2021

Fonte: FGV IBRE. 
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rio da Economia. O Marco Legal 

defendido por ambas as associações 

prevê uma mudança de modelo dos 

contratos, similar ao de concessões 

patrocinadas, em que o setor passa 

a ser remunerado pela produção do 

serviço, e não mais por passageiro 

transportado. “Nesse modelo, par-

te dos recursos seria originária da 

passagem paga – mas sem guardar 

relação com o custo real do servi-

ço – e outra parte viria de recursos 

da União, estados e municípios, ou 

fundos extratarifários que possam 

ser constituídos para subsidiar o 

passageiro e melhorar a qualidade 

do transporte”, explica Cunha. Ele 

afirma que esse tipo de concessão 

patrocinada, que estaria no âm-

bito de proteção da Lei das PPPs, 

poderia abrir caminho para que 

obras de infraestrutura, como a 

construção de corredores preferen-

ciais, também pudessem ser trans-

feridas para a iniciativa privada, 

“permitindo prazos de concessão 

mais longos, com as empresas as-

sumindo a responsabilidade dessas 

obras”, completa. 

Do lado do custeio, a proposta 

prevê desonerações, mudança no fi-

nanciamento de gratuidades – “que 

poderiam ser bancadas por fundos 

dentro das políticas públicas para 

estudantes e idosos, como o FNE 

e o contemplado no Estatuto do 

Idoso”, explica Cunha –, e a cria-

ção de fontes extratarifárias, como 

uma sobretaxa no licenciamento de 

automóveis. “Manter com recursos 

da passagem não cabe a um trans-

porte público essencial, pois ele não 

pode deixar de existir se não houver 

passageiro para compensar custos”, 

diz Flores. Cunha lembra que a 

ideia de o transporte individual aju-

dar a bancar o transporte público 

é assumida em vários países. “Não 

precisa ser uma taxa expressiva. 

Se a taxa de licenciamento aqui de 

Brasília, por exemplo, passasse dos 

atuais R$ 79 para R$ 100, sozinha 

já bancaria 15% do custo do trans-

porte urbano”, afirma. 

A terceira parte da proposta do 

Marco Legal trata da qualidade e 

produtividade, e inclui diversas 

frentes. Entre elas, o incentivo a 

que municípios promovam um es-

calonamento do horário de funcio-

namento de atividades comerciais. 

Ampliar o horário de pico, segundo 

Cunha, possibilitaria um melhor 

atendimento com uma frota menor. 

O projeto também prevê o estabe-

lecimento de padrões de eficiên-

cia, qualidade e desempenho, que 

seriam determinados pela União e 

perseguidos pelos municípios. “E 

que reforce o planejamento inte-

grado do transporte, especialmente 

nas regiões metropolitanas”, com-

pleta Flores.

O presidente da NTU destaca 

que a gravidade da situação forjou 

as empresas para a assumir transfor-

mações importantes, dando margem 

a que esse cenário de crise gere uma 

oportunidade de melhora estrutural. 

“É preciso ter uma única visão de 

melhoria de comportamento, e até 

de racionalização das redes públi-

cas. Hoje há muitos municípios sem 

pessoal qualificado para estabelecer 

uma rede enxuta, o que aumenta 

os custos para todos. Mas estamos 

sofrendo, das empresas a ponto de 

fechar ao passageiro insatisfeito com 

a qualidade do serviço. E, para a so-

brevivência do transporte público, 

temos que mudar.” 



https://portalibre.fgv.br/boletim-macro
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Acompanhando o aumento do pre-
ço do barril de petróleo e a desva-
lorização da moeda nacional, frente 
ao dólar, o aumento dos preços dos 
combustíveis dá sinais de que vai 
pressionar a economia brasileira, 
trazendo o tradicional desconten-
tamento da população e de alguns 
setores. Antigos dilemas voltaram 
ao radar, com críticas aos preços de 
paridade de importação, assim como 
a suspeita de controle de preços por 
parte da Petrobras. 

Os dois lados da moeda são co-
nhecidos: as consequências de se 
adotar preços de combustíveis arti-
ficiais, abaixo do valor de mercado; 
e também os efeitos de se ter com-
bustíveis com preços alinhados ao 
mercado internacional. A venda das 
refinarias da Petrobras segue avan-
çando, e é preciso encarar, então, 
que o modus operandi dos refinado-
res, inclui-se aqui a Petrobras, será 
o de maximizar eficiência, balizando 
seus preços pela concorrência com o 
produto importado, em especial. A 
lógica é simples: se a venda interna 
não remunera o refinador, o produ-
to será exportado. A percepção dos 

agentes em relação aos preços, po-
rém, difere entre si.

A política de preços da Petrobras 
tem sido alvo de análise de muitos 
especialistas desde 2017, quando a 
estatal passou a praticar os preços 
da paridade de importação. A vola-
tilidade dos preços dos combustíveis 
aumentou desde então no mercado 
doméstico. A empresa vem “calibran-
do” o timing dos reajustes, tentando 
evitar as flutuações de mercado de 
curtíssimo prazo, o que para muitos 
soa como alguma interferência polí-
tica, com controle sobre os preços. 
Importa mencionar que em outras 
praças os preços dos combustíveis 
também flutuam com bastante fre-
quência, reflexo da volatilidade dos 
preços internacionais do petróleo, e 
esses movimentos (em boa medida) 
não ocupam as primeiras capas dos 
jornais locais.

A Associação Brasileira dos Im-
portadores de Combustíveis (Abi-
com) acionou o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) 
em janeiro (2021), alegando que a 
Petrobras está praticando preços 
predatórios e que tem mantido fe-

O paradoxo dos preços  
dos combustíveis

Marcelo Gauto

Especialista em O&G e doutorando em 

Bioenergia da Unicamp

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e  

coordenadora de pesquisa da  

FGV Energia

Márcio Couto

Professor e pesquisador da FGV



CONJUNTURA ENERGIA

F e v e r e i r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  4 5 

chada a janela de importação. Os 
produtores de etanol concordam, a 
estatal nega. Ao mesmo tempo, as 
associações ligadas aos caminhonei-
ros, bem como boa parte da popula-
ção, reclamam dos aumentos suces-
sivos dos combustíveis. 

Esse aparente paradoxo é antigo 
e está longe de ter fim. Incrivelmen-
te, todos têm razão: a Petrobras 
vem seguindo preços de paridade, 
a arbitragem para importação está 
negativa em várias praças e os com-
bustíveis, na ponta, estão ficando 
mais caros. Isso tem respaldo em 
uma vasta literatura que mostra os 
efeitos da assimetria na transmis-
são dos reajustes, no varejo, na alta 
e na baixa dos combustíveis,1 isto 
é, os preços sobem mais rápido do 
que descem.

Acomodar as diferentes percep-
ções, o livre-mercado e os anseios 
da população por combustíveis mais 
baratos ou, pelo menos, com preços 
mais estáveis não é tarefa simples. 
Será preciso, em dado momento, re-
tomar a discussão a respeito da uti-
lização de ferramentas que amorte-
çam as oscilações dos preços.

O petróleo e o dólar
O ano de 2021 começou com as 
commodities em alta, algo já obser-
vado no final de 2020. O início da 
imunização das pessoas pelas vaci-
nas contra a Covid-19 e a expec-
tativa de uma retomada econômi-
ca mundial são fatores que puxam 
para cima as cotações. No caso do 
setor de petróleo, colabora para a 
recuperação dos preços, a manu-
tenção e a disciplina dos cortes de 
produção por parte da Opep+. As-
sim, o barril de petróleo Brent que 

estava a US$ 20 em abril de 2020 
chegou em janeiro do presente ano 
a US$ 55. 

A desvalorização da moeda bra-
sileira frente ao dólar é outro fa-
tor importante a se considerar na 
equação de preço dos combustí-
veis. Desde março de 2020, o dólar 
tem sido cotado acima dos R$ 5 no 
Brasil. Os combustíveis ficam mais 
caros basicamente, mas não ape-
nas, por dois motivos: aumento da 
matéria-prima (petróleo) e/ou des-
valorização da nossa moeda frente 
ao dólar. Quando as duas variáveis 
ocorrem ao mesmo tempo, a difi-
culdade é ainda maior. Assim co-
meçou 2021.

Apesar de todos os combustíveis 
apresentarem viés de alta, o que 
ocorre no diesel é o que traz maior 
impacto econômico. Isso porque o 
modal de transportes do país é, ma-
joritariamente, o rodoviário, depen-
dente do óleo diesel. Em 2019, foram 
consumidos 57 bilhões de litros de 
diesel, sendo que aproximadamen-
te 22% destes foram importados. 

Quando o preço do diesel sobe, o 
custo do transporte também sobe. Se 
o transporte fica mais caro, os pro-
dutos transportados no país também 
ficam mais caros. Obviamente, se o 
preço do diesel cai, o que foi relatado 
anteriormente não ocorre, na mesma 
velocidade, no sentido inverso. Até 
aqui nenhuma novidade. 

Quando esta escalada de preços 
do diesel ocorre, historicamente 
acabou-se intervindo nos preços da 
Petrobras, ou seja, o governo obriga 
a estatal a represar o aumento, utili-
zando suas reservas de caixa. Porém, 
esta prática sempre foi extremamen-
te controversa no mercado. Os refi-
nadores privados e importadores de 
diesel têm prejuízos e reduzem a pro-
dução, quando não a interrompem. 
Para não faltar diesel no mercado, 
a Petrobras importa a parcela que a 
iniciativa privada estava fornecendo, 
onerando ainda mais o caixa da es-
tatal. Assim, o governo resolve um 
problema no curto prazo, mas cria 
outros no longo.

Com a Petrobras subsidiando o 
diesel, não há investimentos relevan-
tes em refino por parte da iniciativa 
privada. Por outro lado, se o gover-
no não fizer alguma intervenção, 
a população e a economia do país 
sentem. Esse dilema se repete des-
de o governo Sarney, passando por 
Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer e, 
agora, Bolsonaro. Não é trivial um 
mecanismo amortecedor dos preços 
sem a participação ativa da Petro-
bras, mas não é impossível. Medidas 
dessa natureza demandam planeja-
mento e algum estoque de dólares 
para tal – usar a estatal sempre foi 
o caminho mais fácil. Mas nesse sen-
tido cabe a discussão se esse seria o 
papel da Petrobras, uma vez que o 

A política de preços da 

Petrobras tem sido alvo 

de análise de muitos 

especialistas desde 2017, 

quando a estatal passou 

a praticar os preços da 

paridade de importação



CONJUNTURA ENERGIA

4 6  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  F e v e r e i r o  2021

mercado nacional já é legitimamen-
te aberto (a quebra do monopólio se 
deu em 1997).

O investidor privado quer condi-
ções para competir e isso requer pre-
ços livres. Por outro lado, a popula-
ção precisa de preços que caibam no 
seu orçamento. O governo precisa 
atender aos dois ao mesmo tempo. 
Há como reduzir o ruído existen-
te entre os agentes, preservando o 
interesse de todos, por meio de um 
“colchão” de amortecimento, uma 
reserva ou um mecanismo econômi-
co para isso. 

Existem algumas alternativas 
para se atenuar as oscilações das 
cotações do petróleo e do câmbio 
sobre o preço dos combustíveis. To-
das exigem poupança. A seguir são 
apresentadas e sucintamente discuti-
das algumas alternativas.

1. Reservas estratégicas  
de petróleo
Nos Estados Unidos, por exemplo, 
existem estoques de petróleo regu-
ladores, cuja capacidade se apro-
xima dos 730 milhões de barris, o 
maior do mundo em valor absolu-
to, suficiente para 35 dias de con-
sumo norte-americano. A Alema-
nha mantém estoques reguladores 
equivalentes a 90 dias de consumo, 
enquanto o Japão tem estoques que 
superam os 100 dias. Manter essa 
quantidade toda de petróleo em 
estoque custa muito caro (e envol-
ve severas questões de segurança), 
porém serve de atenuante nos mo-
mentos de alta do óleo. 

No caso do Brasil, segundo da-
dos da Agência Natural do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), a capacidade nominal de 

estocagem de petróleo é próxima 
dos 34 milhões de barris, o equi-
valente a 15 dias de consumo. Na 
realidade, o número é menor, pois 
não se mantêm os tanques cheios. 
Construir uma reserva estratégica 
de petróleo é uma opção cara e que 
demanda tempo. Todavia, ainda se-
ria uma opção.

2. Reserva tributária (Cide)
Outra alternativa, por exemplo, é 
usar a Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico (Cide), 
vigente desde o final de 2001 no 
país, como amortecedor. Só que é 
preciso primeiro fazer nova reserva. 
Em 2002, a gasolina contava com  
R$ 0,50 de Cide e o diesel com  
R$ 0,15 por litro. Na época, a ga-
solina custava ao consumidor final  
R$ 1,70 e o diesel R$ 1,25 o litro, ou 
seja, a Cide representava quase 30% 
do valor da gasolina e 12% do valor 
pago no diesel na bomba. 

A escalada dos preços do petró-
leo a partir de 2003 forçou o go-

verno federal a ir reduzindo o va-
lor da Cide até que foi zerado em 
2012. Retomada em 2015, a gaso-
lina conta atualmente com R$ 0,10 
de Cide (que representa 2% do va-
lor na bomba) e o diesel com zero  
(R$ 0,05 vigente até 2018 quando 
foi zerado após a greve dos cami-
nhoneiros). O câmbio desvaloriza-
do e o petróleo acima dos US$ 50 o 
barril dificultam o aumento da Cide 
no curto e médio prazo para recom-
posição da reserva tributária. É ne-
cessário aguardar uma nova “janela 
de oportunidade” para tal.

3. Óleo-lucro da União
É previsto nos contratos de parti-
lha de produção que a União fique 
com algum percentual do petróleo 
produzido nas áreas do pré-sal que 
estão sob esse regime, o chamado 
óleo-lucro oferecido pelas empresas 
ou consórcios que venceram os lei-
lões. Esse petróleo é gerenciado pela 
Petróleo Pré-Sal S.A. (PPSA), sendo 
vendido no mercado e os recursos 
encaminhados à União. 

Dados da PPSA apontam receitas 
crescentes da parcela de óleo e gás 
da União, referente aos contratos 
vigentes, cuja receita total projeta-
da de 2020 a 2032 deve superar os 
R$ 420 bilhões. De forma resumida, 
parte desse montante, poderia com-
por um “fundo de estabilização” dos 
preços do petróleo ou dos derivados, 
uma reserva em dólares para ser 
consumida toda vez que o petróleo 
ultrapassasse determinado valor. Se 
os preços do petróleo caíssem abai-
xo do valor estipulado, o refinador 
e o importador seriam taxados pro-
porcionalmente, de forma a recom-
por o fundo.

As dificuldades de se 

lidar com as oscilações 

bruscas e os aumentos de 

preços dos combustíveis 

não são exclusividade dos 

brasileiros, elas ocorrem 

no mundo inteiro



CONJUNTURA ENERGIA

F e v e r e i r o  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  4 7 

Tal hipótese requer, obviamen-
te, aprovação legislativa e carece 
de maior detalhamento técnico 
para que possa ser utilizada. Dada 
a dificuldade de implantação, pe-
los trâmites legislativos morosos, o 
difícil consenso político e o déficit 
fiscal enfrentado pela União nos 
últimos anos, é difícil imaginar que 
a criação de qualquer fundo de es-
tabilização seja realizada no curto 
prazo. Apesar do uso do óleo-lucro 
ser uma possibilidade, que encontra 
defensores, este não parece ser o 
melhor caminho.

4. Alíquota fixa ICMS
A forma na qual o ICMS incide so-
bre a gasolina e o diesel nos estados 
acaba por gerar um efeito amplifi-
cador das oscilações do petróleo e 
do câmbio sobre os derivados. Isso 
porque a alíquota de ICMS é um 
percentual que incide sobre o “Pre-
ço Médio Ponderado ao Consumi-
dor Final” (PMPF), diferente do PIS 
e Cofins, cujas alíquotas são fixas 
por litro de combustível. Dessa for-
ma, se a alíquota média for de 30%, 
um aumento de R$ 0,10 no litro da 
gasolina, produzida internamente 
ou importada, gera R$ 0,13 de au-
mento ao consumidor final.

O desejado, obviamente, é que 
haja uma redução das alíquotas, algo 
improvável porque a maioria dos es-
tados, assim como a União, apresen-
ta elevado déficit fiscal, não tendo 
espaço para redução de receitas. Por 
outro lado, a utilização de um ICMS 
com alíquota fixa, todavia, não im-
plicaria renúncia arrecadatória, re-
duziria a volatilidade dos preços, 
além de trazer previsibilidade na ar-
recadação desse imposto aos estados 

da Federação. Essa opção poderá ser 
abordada em uma eventual reforma 
tributária, com efeitos positivos so-
bre a cadeia de combustíveis.

Superando os dilemas
As dificuldades de se lidar com as 
oscilações bruscas e os aumentos 
de preços dos combustíveis não são 
exclusividade dos brasileiros, elas 
ocorrem no mundo inteiro. Entre-
tanto, em uma nação bastante de-
sigual do ponto de vista econômico, 
a convivência com aumentos repen-
tinos de custos devido às oscilações 
de preços das commodities e do dó-
lar, quando os salários são fixados 
em reais, fere especialmente os mais 
pobres. Ademais, a assimetria na 
transferência dos reajustes torna o 
problema maior.

Por outro lado, intervir em um 
mercado aberto tem também seus 
efeitos colaterais. No caso dos 
combustíveis, vivenciou-se ao lon-
go dos últimos 20 anos que, ao se 
tentar conceder, via Petrobras, um 

desconto artificial abaixo do preço 
de paridade internacional nos com-
bustíveis, distorce-se por completo 
o mercado. Refinadores privados, 
importadores, produtores de etanol 
e a própria estatal experimentam 
prejuízos. Como efeito colateral 
secundário, não ocorrem investi-
mentos na infraestrutura de refino, 
logística de movimentação interna e 
importação de derivados. A menta-
lidade de uso da estatal ou de sub-
sídios aos combustíveis precisa ser 
superada com urgência.

Há como atenuar essa questão, 
preservando o interesse de todos, por 
meio de ferramentas econômicas de 
amortecimento, como as apresenta-
das. Elas não são as únicas opções, 
certamente existem outras. O governo 
federal tem papel preponderante em 
relação ao planejamento dessas ações, 
que atenuem os efeitos das oscilações 
dos preços do petróleo sobre os com-
bustíveis, assim como os estados pode-
riam reavaliar a forma como o ICMS 
é aplicado sobre os combustíveis.

Os velhos dilemas precisam ficar 
para trás, o que requer muito tra-
balho, planejamento e, primordial-
mente, que se imprima o senso de 
urgência que a matéria requer. Pre-
servar todos os agentes de mercado, 
mantendo os preços alinhados aos 
do resto do mundo e corrigindo dis-
torções tributárias, parece ser a op-
ção mais adequada para a sociedade. 
Que se siga neste caminho.  

1Esse efeito foi estudado pelo pesquisador da 
FGV e professor da Uerj, Mauricio Pinheiro Ca-
nedo, no artigo publicado pela Revista Brasileira 
de Economia (RBE). CANEDO, M. P. Assimetrias na 
ransmissão dos preços dos combustíveis: o caso 
do óleo diesel no Brasil. RBE, Rio de Janeiro, v. 66, 
n. 4, p. 557-578, out-dez 2012.

Apesar dos combustíveis 

apresentarem viés de alta, o 

que ocorre no diesel é o que 

traz maior impacto, pois 

nosso modal de transportes 

é, majoritariamente,  

o rodoviário



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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A vitória de Biden foi recebida com 

alívio pela maioria dos governos 

no mundo. O compromisso do 

novo presidente eleito com as ins-

tituições multilaterais pressupõe 

um governo que estará aberto ao 

diálogo e respeito às normas inter-

nacionais. Nesse contexto, é espe-

rado que a Organização Mundial 

do Comércio (OMC) não continue 

a ser identificada como “inimi-

ga” dos interesses estadunidenses 

e que a agenda de meio ambiente, 

direitos humanos e, agora, saúde 

 pública seja incorporada nas ne-

gociações sobre diretrizes das rela-

ções comerciais. 

Menos pronunciamentos de con-

fronto com a China, menos ataques 

à globalização diferenciam Biden 

de Trump. Mais pronunciamentos 

sobre o tema da inclusão social e 

sobre a desigualdade de renda en-

tre países mostram que o governo 

Biden incorpora na sua agenda te-

mas que vão além do American first 

(América primeiro). 

Observa-se, porém, que no cam-

po da política comercial as questões 

ressaltadas são as mesmas, desde o 

governo Obama. Como as políticas 

comerciais e de investimentos po-

dem contribuir para a recuperação 

da liderança dos Estados Unidos no 

comércio mundial num cenário de 

ascensão da China? 

No programa apresentado por 

Biden para sua eleição, a China é 

destacada como uma das principais 

causas para o desemprego dos Esta-

dos Unidos. Não são mencionadas 

propostas de novas retaliações, mas 

é pouco provável que Biden retire 

as tarifas impostas por Trump, sem 

alguma negociação. Ressalta-se que 

Biden, diferente de Trump, busca-

rá o apoio da União Europeia para 

questionar o que entendem por 

práticas desleais da China e poderá 

haver novas retaliações, mas com 

Sai American first e entra  
Made all by America

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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apoio de outros países. A tensão 

China e Estados Unidos continuará, 

pois é um tema consensual entre re-

publicanos e democratas.  

Qual o papel da Organização 

Mundial de Comércio nesse con-

flito? O Mecanismo de Solução de 

Controvérsias (MSC) instaurado 

na criação da OMC, em 1995, tem 

sido considerado um dos principais 

instrumentos para a evitar escala-

da de conflitos comerciais. Trump 

bloqueou o funcionamento do me-

canismo ao impedir a nomeação de 

novos membros para o Comitê de 

Apelação, além de não endossar a 

candidata nigeriana Ngozi Okon-

go para a presidência da institui-

ção, apoiada por quase todos os 

membros da instituição. Lembra-

mos que as decisões na OMC são 

por consenso.

Biden pode resolver essas ques-

tões e dar um novo fôlego para a 

OMC. No entanto, uma questão 

crucial permanece, as regras do 

multilateralismo defendidas pelos 

Estados Unidos e as grandes econo-

mias que pertencem à Organização 

para a Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômico (OCDE) foram 

construídas tendo como referência 

as economias liberais de mercado. 

A China não se enquadra nesse 

modelo devido ao papel das polí-

ticas públicas como provedoras de 

subsídios e financiamentos para 

setores eleitos pelo governo como 

estratégicos para o desenvolvimen-

to do país, além da atuação das 

empresas estatais. Em seu discurso 

na reunião do Fórum Mundial de 

Davos de 2021, o presidente chi-

nês deu uma mensagem clara. É 

a favor do multilateralismo, mas 

reconhece os diferentes caminhos 

para os países se desenvolverem. 

Esse é um ponto de conflito que irá 

permanecer e que ganha cada vez 

mais  destaque no ordenamento das 

regras mundiais.

As questões antes relatadas são 

o cerne do debate de como os Esta-

dos Unidos e a China irão conviver 

num cenário em que duas grandes 

economias disputam posições de 

liderança na economia global. As 

respostas de Biden ainda não são 

claras e, a princípio, têm traços do 

governo Obama quando procura 

alianças para deter a China, e de 

Trump quando não abandona o 

discurso do papel da China como 

um dos fatores de piora do empre-

go e da competitividade das indús-

trias do país.  

A principal diferença de Biden 

para Trump, entretanto, está na 

agenda de fortalecimento da in-

dústria dos Estados Unidos. Trump 

apostou na retaliação comercial e 

em medidas de inibição de inves-

timentos para estimular a redução 

da interdependência das cadeias de 

produção entre os Estados Unidos e 

a China. American first para Trump 

era um programa de ataque ao 

inimigo, China, mas sem medidas 

claras de como fortalecer o campo 

doméstico. O programa de Biden 

Made all by America (Tudo feito na 

América) visa vencer a China pelo 

fortalecimento dos setores domésti-

cos estadunidenses. 

Os principais pontos do progra-

ma envolvem seis iniciativas. Não 

iremos descrevê-las em detalhe e es-

tão disponíveis em: joebiden.com/

made-in-america. O objetivo é mos-

trar quais são os canais eleitos por 

Biden para o seu programa de Made 

all by America.

A primeira, Buy American 

(Compre América), utiliza a legis-

lação vigente sobre compras gover-

namentais para assegurar reserva 

de mercado para as empresas esta-

dunidenses. No programa divulga-

do durante a eleição, o valor seria 

de US$ 400 bilhões, mas o gover-

no anunciou que o valor seria de  

US$ 600 bilhões. A reserva de mer-

cado para a indústria veio acompa-

nhada de medidas para assegurar 

percentuais domésticos no valor 

adicionado. A iniciativa será um 

dos canais para assegurar que os 

investimentos em energia limpa e 

infraestrutura, que fazem parte do 

programa de Biden, sejam supridos 

majoritariamente por empresas dos 

Estados Unidos. 

Em Davos (2021), o 

presidente chinês deu uma 

mensagem clara. É a favor 

do multilateralismo, mas 

reconhece os diferentes 

caminhos para os países  

se desenvolverem
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A segunda é Make it in Ameri-

ca (Faça na América), que visa re-

vitalizar as pequenas empresas da 

indústria de transformação com in-

centivos especiais para empresas de 

propriedade de mulheres e pessoas 

afrodescendentes.

A terceira, Innovate in America 

(Inove nos Estados Unidos), prevê in-

vestimentos na ordem de US$ 300 bi-

lhões em Pesquisa&Desenvolvimento 

(P&D) e tecnologias de ponta. Aqui 

se menciona, carros elétricos, 5G, 

novos materiais, inteligência artifi-

cial, entre outros.

A quarta. Invest in all of Ame-

rica (Investir em toda a América) 

tem por objetivo assegurar que os 

investimentos públicos propostos 

por Biden em compras governa-

mentais, P&D, infraestrutura, edu-

cação e treinamento, atinjam todas 

as cidades e áreas rurais, assim 

como os diferentes grupos sociais 

em temos de renda, gênero e raça. 

O pressuposto é que os Estados 

Unidos não têm explorado ade-

quadamente todo o potencial do 

seu capital humano e físico e, logo, 

uma política abrangente de investi-

mentos é necessária. 

A quinta, Stand up for America 

(Levante/Defenda pelos/os Estados 

Unidos), visa propor medidas tribu-

tárias e estratégias de política comer-

cial que assegurem remunerações 

justas para os trabalhadores. 

A sexta, Supply America (Oferta 

pela América), é direcionada para 

reduzir a dependência dos Estados 

Unidos das cadeias produtivas glo-

balizadas, em especial as que a Chi-

na têm papel de destaque. 

Em suma, o programa de Biden 

é condizente com a sua proposta 

de uma “política externa para a 

classe média”. McBride (2021) ex-

plica que essa concepção parte do 

diagnóstico que a “globalização 

aumentou a desigualdade, acele-

rou a desindustrialização e falhou 

ao não impulsionar a produtivi-

dade nos Estados Unidos”. Biden 

quer através do seu programa fa-

vorecer a indústria doméstica e o 

poder de compra dos trabalhado-

res. Como Trump, há intenção de 

recuperar perdas de emprego e de 

posições na economia global da  

indústria americana. 

As dúvidas que cercam as pro-

postas vão desde a aprovação pelo 

Congresso dos recursos necessários 

até a eficácia das medidas para a 

recuperação da indústria. Outra 

se refere ao desenho do programa 

onde uma maior ênfase na econo-

mia de serviços e na transformação 

para a economia digital seria de-

O pressuposto é que os 

EUA não têm explorado 

adequadamente todo o 

potencial do seu capital 

humano e físico e, logo, 

uma política abrangente de 

investimentos é necessária

sejável, além de mais verbas para 

pesquisas e educação.

O programa Manufacturing 

2025 da China, alvo de críticas 

constantes pelos governos dos Es-

tados Unidos e da União Europeia 

prevê investimentos e fontes de fi-

nanciamento público para os seto-

res de manufaturas de tecnologia 

de ponta. A concessão de subsídios 

pelo governo é classificada como 

“prática desleal” pelas economias 

de mercado. 

Não estamos afirmando que o 

grau de subsídio ofertado pelos Es-

tados Unidos seja o mesmo que o da 

China. No entanto, o programa de 

Biden reconhece que o Estado deve 

ter um papel mais atuante no for-

talecimento e crescimento da indús-

tria. A partir desse contexto é pos-

sível pensar negociações que visem 

estabelecer o reconhecimento mú-

tuo do grau de autonomia que cada 

governo pode ter para assegurar o 

seu crescimento. 

É um pensamento otimista, reco-

nhecemos. No programa de Biden, 

a mensagem da importância de se 

vencer a China na liderança eco-

nômica e tecnológica é clara. Por 

outro lado, também é claro que a 

China não aceita “se ajustar ou aco-

modar” a demandas que considera 

que irão prejudicar o fortalecimen-

to de sua economia. 

Referência bibliográfica
James McBride. After Trump: What will Biden do on 
trade? Disponível em: <Brief, 13/01/2021Council 
of Foreign Affairs. Cfr.org/in-brief/after-trump-
what will-biden-do-trade>. 
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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 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

Dez. 159,703 217,365 223,984 225,392 191,536 153,644 218,179 216,852 225,114

*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 Jul. 1263,262 764,898 2040,211 701,772

Ago. 1356,584 800,925 2358,464 721,692

Set. 1472,885 823,177 2398,900 743,226

Out. 1612,943 847,783 2418,736 768,510

Nov. 1716,039 864,629 2366,362 789,720

Dez. 1639,487 890,316 2646,420 800,779

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 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

Dez. 340,455 260,978 309,312 202,822 715,267 323,001

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 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 1028,684 1047,327 828,778 896,505 902,681

Nov. 905,982 917,538 1062,703 1081,963 839,382 925,887 934,342

Dez. 912,870 924,504 1069,901 1089,291 845,268 934,758 952,789

*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 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

Dez. 139,870 190,767 263,303 193,320 270,224 233,624

*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 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

Dez. 189,244 100,742 215,786 159,606 157,751 223,694

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 Jul. 596,930 567,762 564,842 627,037 763,364 1021,773 1123,416 416,759 253,591

Ago. 600,114 572,336 572,082 625,897 767,520 1025,785 1132,948 420,853 258,179

Set. 605,058 582,670 585,912 629,135 771,166 1029,252 1138,069 424,168 259,604

Out. 609,010 592,526 598,869 632,761 773,291 1033,780 1139,821 425,728 262,817

Nov. 614,740 603,685 613,942 635,937 775,809 1035,912 1144,216 429,588 264,387

Dez. 621,342 612,548 625,634 639,104 798,058 1051,511 1227,273 432,346 268,909

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 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

Dez. 122,376 233,706 58,490 308,158 503,756 566,054 425,266
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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 Jul. 770,553 918,631 1114,695 773,083 447,495 587,910 537,872 543,606 970,826

Ago. 770,909 916,656 1112,034 771,841 447,097 592,205 540,244 547,976 967,861

Set. 795,533 916,950 1112,034 771,859 448,681 592,205 585,833 552,235 967,738

Out. 809,962 917,097 1112,034 772,738 448,725 592,987 612,540 554,450 968,477

Nov. 834,259 917,093 1112,034 772,872 448,586 593,198 657,797 559,608 965,368

Dez. 829,395 929,332 1130,534 773,381 450,259 591,392 637,162 563,387 969,746

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 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

Dez. 420,138 89,615 373,293 813,342 479,306 606,150 718,117 535,147 121,467

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 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

Dez. 337,881 839,048 227,244 208,069 207,633 348,110 619,641

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 Jul. 682,228 1061,046 412,045 1103,364 508,97 532,457 392,090 448,878

Ago. 685,854 1066,412 412,573 1109,417 510,748 534,342 393,327 452,032

Set. 682,238 1048,882 413,276 1088,903 511,25 534,744 394,377 453,504

Out. 682,409 1049,046 413,697 1088,965 510,629 533,710 395,962 454,177

Nov. 683,639 1049,359 413,565 1089,368 512,588 535,699 397,796 455,087

Dez. 685,596 1049,751 413,475 1089,85 513,822 536,934 399,047 457,870
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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 Jul. 662,360 583,674 833,622 295,599 782,537 736,35 760,010 547,639 122,279

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

Dez. 686,497 627,552 862,111 297,727 786,039 802,868 775,746 554,492 123,552

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 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

Dez. 577,078 581,577 725,376 203,333 635,381 842,125 478,262 701,335 111,050

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 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

Dez. 318,128 306,856 330,785 335,864 316,690

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 Jul. 877,845 624,976 1220,210 730,536 579,784 926,038

Ago. 886,894 639,685 1220,210 735,460 588,211 926,038

Set. 899,895 660,819 1220,210 741,884 599,207 926,038

Out. 914,316 684,261 1220,210 760,164 613,863 949,006

Nov. 924,122 700,201 1220,210 766,432 624,591 949,006

Dez. 935,462 711,389 1231,233 770,615 631,751 949,006

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 Jul. 783,303 776,638 785,967 784,129 1106,023 570,564

Ago. 788,772 782,237 791,456 789,515 1106,023 579,074

Set. 796,986 788,736 799,931 798,330 1106,023 591,857

Out. 808,355 796,130 812,764 810,297 1106,023 609,551

Nov. 817,662 804,667 822,267 819,799 1106,023 624,035

Dez. 823,578 811,702 828,168 825,179 1106,023 633,241

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 Jul. 851,544 706,113 1019,337 866,361 614,702 1202,195 831,323 553,051 1236,283 777,994 623,937 975,296

Ago. 855,831 713,336 1019,337 884,655 625,909 1230,713 837,842 563,260 1236,283 782,132 631,127 975,314

Set. 868,132 734,059 1019,337 898,214 646,178 1230,713 845,285 574,916 1236,283 790,894 646,382 975,314

Out. 879,242 752,775 1019,337 913,581 669,150 1230,713 857,328 593,777 1236,283 805,360 671,568 975,314

Nov. 904,429 779,566 1041,224 928,390 691,286 1230,713 864,995 605,784 1236,283 814,288 687,113 975,314

Dez. 909,916 788,809 1041,224 935,160 701,406 1230,713 874,058 619,977 1236,283 818,725 694,838 975,314

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 Jul. 799,589 1062,879 610,917 793,116 810,481 800,280 799,589

Ago. 805,356 1064,172 619,622 799,470 816,165 805,807 805,356

Set. 814,701 1064,172 635,143 807,512 826,510 815,005 814,701

Out. 828,778 1066,932 656,662 820,491 841,676 828,749 828,778

Nov. 839,382 1069,310 672,670 829,563 853,225 839,436 839,382

Dez. 845,268 1070,419 681,698 835,086 859,368 845,339 845,268

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 Jul. 436,615 308,908 531,914 185,336 1062,879 614,364 600,886 591,790

Ago. 437,064 309,310 532,096 185,589 1064,172 615,167 601,564 592,495

Set. 438,097 310,008 533,355 186,051 1064,172 615,167 601,564 592,495

Out. 439,288 311,199 534,118 186,541 1066,932 616,833 603,054 594,020

Nov. 442,826 312,760 540,725 187,941 1069,310 618,155 604,293 595,880

Dez. 443,938 312,950 542,539 188,679 1070,419 618,741 605,026 596,335

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 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

Dez. 845,268 681,698 557,897 624,676 757,446 490,326 570,635 554,006 559,387 525,613

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 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

Dez. 460,466 196,023 365,156 526,972 416,409 501,301 161,431 168,831
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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 Jul. 567,449 686,345 842,541 502,157 1173,643 474,473 544,608

Ago. 580,123 698,476 869,898 510,744 1207,274 475,360 551,633

Set. 592,385 709,125 893,173 515,885 1233,441 477,535 562,887

Out. 603,818 732,488 899,632 518,100 1261,853 488,886 570,887

Nov. 615,360 757,806 919,325 522,302 1298,157 502,102 581,912

Dez. 628,549 781,279 932,793 526,260 1327,289 510,885 587,922

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 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

Dez. 359,353 374,623 334,696 245,291 342,562 320,177 302,576 320,737 706,470
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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 31/01/2021
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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.

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

Dez. 924,504 0,76 23,08 23,08 934,758 0,96 23,14 23,14 1.089,291 0,68 31,72 31,72 845,268 0,70 8,81 8,81
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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

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

Dez. 621,342 1,07 5,17 5,17 448,077 852,693 1125,537 5.746,71 1,46 5,45 5,45 5.560,59 1,35 4,52 4,52
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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).

 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

 110,6 114,9 120,1 99,9 80,2

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

Dez. 555,921 0,79 5,62 5,62 - 621,09 631,46
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria Geral Indústria Extrativa Mineral2

Variação (%) (Base: Média 2012 = 100) Variação (%) (Base: Média 2012 = 100)

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses1

Base 

Fixa2

Base Fixa 

Dessazonalizada

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

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 3,41 101,70 102,40

Fev. 3,77 2,90 77,30 89,00 -2,77 2,42 88,00 97,10

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

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,80 -2,38 0,84 95,30 100,90

Maio 1,98 2,94 84,40 80,20 -1,76 0,43 104,10 103,70

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

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

Ago. 2,33 3,02 98,20 88,80 -0,94 -0,48 104,20 99,70

Set. 1,76 2,57 90,70 86,50 -0,99 -0,75 100,90 97,40

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 -0,71 102,00 101,90

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,30 0,01 0,01 106,80 103,40

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 87,40 1,67 0,16 103,40 104,20

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,80 -3,43 -0,08 79,80 88,20

Mar. -2,03 -0,12 81,00 86,80 -6,78 -0,93 83,60 87,40

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

Maio -0,38 0,06 91,00 87,40 -12,05 -4,12 86,70 86,80

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,60 -12,50 -5,37 87,50 87,20

Jul. -1,54 -1,27 93,40 85,40 -11,92 -6,22 96,30 92,60

Ago. -1,61 -1,60 96,20 86,80 -10,60 -6,37 102,30 97,50

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,90 -9,73 -6,50 98,10 94,20

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,50 -9,47 -7,34 98,90 93,60

Nov. -1,07 -1,28 88,00 87,00 -9,46 -8,25 92,40 92,30

Dez. -1,10 -1,10 76,90 86,40 -9,69 -9,69 93,90 90,90

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 87,40 -15,09 -11,10 87,80 88,60

Fev. -0,56 -1,20 78,90 88,20 -8,35 -10,47 80,10 88,70

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

Abr. -8,33 -2,90 60,30 64,30 -2,50 -7,25 80,80 86,90

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

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

Jul. -9,56 -5,65 91,00 83,20 -2,16 -4,26 97,60 93,80

Ago. -8,57 -5,70 93,80 86,00 -2,12 -4,27 100,40 95,30

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 -2,77 -4,26 92,80 87,50

Nov. -5,49 -5,19 90,40 90,50 -3,20 -4,06 85,50 85,40
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Indicadores Industriais – Produção Física1

Período

Indústria de Transformação Por Gêneros Industriais2 Por Categoria de Uso2

Variação (%)
Base 

Fixa²

Base Fixa Com 

Ajustamento 

Sazonal

Meta- 

lurgia

Fabricação de 

Máquinas e 

Equipamentos

Fabricação 

de Produtos 

Têxteis

Fabricação de 

Coque, de Produtos 

Derivados do 

Petróleo e de 

Biocombustíveis

Fabricação 

de Bebidas

Fabricação de 

Celulose, Papel 

e Produtos de 

Papel

Bens de 

Capital

Bens Inter- 

Mediários

Bens de 

Consumo 

Duráveis

Bens de 

Consumo Semi 

e Não Duráveis

Acumulado 

no Ano1

Acumulado 

em 12 Meses

(Base: Média 

2012 = 100)

Índices de Base Fixa Com Ajustamento Sazonal  

(Base: Média 2012=100)

Índices de Base Fixa Sem Ajustamento 

(Sazonal Base: Média 2012=100)

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

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

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

2008 3,03 – 99,87 99,56 107,66 109,57 128,03 94,83 82,79 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,73 89,01 79,54 119,74 94,06 88,70 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,22 104,88 105,93 124,79 94,84 99,06 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,48 105,91 105,08 95,37 98,63 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 – 102,81 102,75 100,13 104,10 100,23 106,62 98,10 99,41 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,64 92,72 98,17 93,58 108,95 99,46 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,96 84,89 83,89 79,47 102,51 94,49 97,76 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,38 79,55 74,10 75,63 94,19 91,51 100,09 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,53 83,69 76,13 80,32 90,08 92,41 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,00 88,20 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 86,90 87,10 78,60 78,40 83,70 93,70 108,20 70,50 77,00 76,10 80,60

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

Abr. 5,36 4,36 85,40 88,40 86,90 77,80 78,20 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 95,30 79,00 93,10 71,20 87,30 70,80 85,10

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

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,00 85,70 80,30 80,40 98,40 104,50 112,50 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,50 85,00 83,20 78,70 90,40 95,60 113,80 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 85,60 90,40 74,50 78,50 88,50 85,90 110,90 78,60 91,40 78,10 97,40

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

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

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,20 88,30 76,80 73,90 88,80 92,50 107,90 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

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

Fev. 0,71 0,51 79,00 87,10 86,20 77,30 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 75,50 89,30 98,30 105,70 73,30 80,90 76,50 85,60

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

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,10 88,40 86,60 77,80 92,30 98,10 106,50 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 96,50 100,10 76,60 87,20 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 84,90 84,70 81,30 76,80 92,60 93,20 102,60 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,29 -0,91 95,40 85,80 84,40 79,90 77,20 94,50 92,00 104,60 85,30 96,20 91,20 102,40

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

Out. 0,22 -0,36 96,80 88,10 80,80 78,90 78,30 92,40 97,50 105,90 85,90 94,30 98,00 108,20

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

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

2020              

Jan. 1,54 0,49 79,00 87,60 83,80 79,10 80,10 100,20 98,10 106,80 65,90 81,50 71,80 83,90

Fev. 0,57 0,16 78,70 87,60 84,40 80,40 81,40 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 73,00 63,70 98,50 79,20 109,00 69,40 79,70 69,00 79,50

Abr. -9,13 -2,28 57,80 60,30 58,00 50,00 38,20 80,30 49,30 107,80 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 84,50 98,70 52,10 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,90 -5,70 77,30 75,30 63,70 63,70 56,90 91,30 100,40 100,00 59,00 82,40 47,90 85,10

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

Ago. -9,42 -5,89 93,00 85,20 78,20 74,50 79,40 99,70 105,00 104,80 72,70 98,10 82,10 96,00

Set. -7,76 -5,60 95,40 88,60 81,40 83,90 84,40 100,70 107,40 108,60 79,40 96,70 86,80 101,40

Out. -6,78 -5,72 97,80 89,80 83,80 85,90 86,60 99,60 107,20 107,80 87,80 97,20 90,20 104,70

Nov. -5,78 -5,32 91,10 91,30 85,10 89,40 88,60 99,00 110,50 108,10 87,10 88,80 86,80 98,30
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Notas: Para dados anuais, apresenta-se o valor acumulado no ano / ¹Para dados anuais, dá-se a média do ano. ² Deflacionada pelo IPA; A partir da edição de out/02, a base da série passa a ser janeiro de 1999, e a cesta de moedas e seus 
respectivos pesos no cálculo da taxa efetiva passam a ser: euro (0,465094), dólar norte-americano (0,270294), o iene japonês (0,103379), o peso argentino (0,097698), e libra esterlina (0,063535). *Em abril de 2015, o Banco Central do Brasil 
passou a divulgar as estatísticas de setor externo da economia brasileira em conformidade com a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos e Posição Internacional de Investimento (BPM6), do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
Fontes: FGV IBRE, Banco Central e SECEX.

Setor Externo  (US$ milhões)

Período

Taxa de Câmbio Real1

(Índice-Base: Jan. 99 = 100)
Dados mensais e anuais (US$ milhões)

R$/US$2 Efetiva2

Balança Comercial Balanço de Pagamentos (BPM6)*

Total de 

Exportação

Total de 

Importação
Saldo

Transações 

Correntes

(Saldo)

Balança 

Comercial e 

Serviços

Serviços
Renda 

Primária

Renda 

Secundária

Conta  

Capital

Conta 

Financeira

Erros e 

Omissões

Jan/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 -10.302 -4.834 -2.351 -5.600 131 59 -10.675 -431

Fev/20 73,34 58,14 15.582 13.257 2.325 -4.662 -519 -2.280 -4.325 182 34 -3.281 1.347

Mar/20 80,18 63,15 18.347 14.516 3.832 -2.953 1.732 -1.595 -4.860 175 31 -3.994 -1.073

Abr/20 83,45 65,93 17.612 11.611 6.002 1.076 4.652 -1.062 -3.804 228 26 2.024 922

Mai/20 89,97 68,70 17.546 13.391 4.155 168 2.313 -1.494 -2.348 203 22 611 421

Jun/20 81,02 62,52 17.515 10.449 7.066 3.053 5.240 -1.261 -2.408 221 18 2.913 -158

Jul/20 80,52 62,67 19.454 11.508 7.945 14 5.318 -1.950 -5.515 211 38 -1.033 -1.085

Ago/20 80,24 63,12 17.484 11.133 6.352 2.741 4.367 -1.340 -1.921 295 26 3.132 365

Set/20 75,05 59,13 18.242 12.297 5.945 2.259 3.504 -1.621 -1.457 212 60 2.736 418

Out/20 75,52 59,01 17.727 12.384 5.343 1.360 3.069 -1.626 -1.863 155 33 1.682 289

Nov/20 69,89 55,20 17.447 13.800 3.647 122 1.034 -1.766 -1.027 115 36 28 -131

Dez/20 65,97 52,50 18.365 18.407 -42 -5.393 -2.569 -1.578 -3.054 230 -102 -5.558 -63

Acum. Ano/20 77,14 60,56 209.816 158.931 50.886 -12.517 23.306 -19.923 -38.181 2.358 281 -11.416 820
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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.

Jan./17 12,6 53,7 61,4 2.062 1.966 1.197 821 3.309 5.170 1.524 179.879

Fev./17 13,2 53,4 61,4 2.074 1.985 1.217 828 3.346 5.152 1.531 179.863

Mar./17 13,7 53,1 61,6 2.092 2.004 1.223 841 3.345 5.156 1.552 180.653

Abr./17 13,6 53,2 61,6 2.088 2.008 1.195 845 3.295 5.191 1.547 180.912

Mai./17 13,3 53,4 61,6 2.090 2.013 1.195 847 3.296 5.104 1.552 182.045

Jun./17 13,0 53,7 61,7 2.084 2.017 1.205 844 3.292 5.019 1.539 182.618

Jul./17 12,8 53,9 61,8 2.087 2.016 1.199 839 3.267 5.086 1.544 183.669

Ago./17 12,6 54,0 61,8 2.085 2.025 1.208 838 3.262 5.115 1.534 184.316

Set./17 12,4 54,1 61,8 2.100 2.037 1.233 840 3.273 5.170 1.540 186.101

Out./17 12,2 54,3 61,8 2.112 2.050 1.230 844 3.290 5.204 1.543 187.769

Nov./17 12,0 54,4 61,9 2.126 2.074 1.214 848 3.325 5.153 1.554 189.846

Dez./17 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

Nov. 14,1 48,6 56,6 2.517 2.332 1.572 897 3.949 6.541 1.787 210.049
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