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Luiza Helena Trajano, empresária que 
lidera o movimento Unidos pela Vacina, 

quer transformar o sentimento de 
impotência diante do novo coronavírus 
em uma rede de apoio para acelerar a 

imunização e a retomada da economia

Marcos Nobre, cientista social, 
defende que as forças políticas 

organizadas repactuem suas regras 
de convivência e, com isso, fortaleçam 

a democracia para imunizá-la contra 
outra doença: o autoritarismo
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Um ano depois da chegada da Covid-19 
no Brasil, país enfrenta as consequências 
de suas ações – e omissões – para conter 

a crise sanitária e econômica
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6 Duas visões distintas sobre o risco inflacionário do 

pacote de Biden

A economia norte-americana deve ter 
forte recuperação em 2021, segundo 
a maioria das previsões, depois de 
recuar 3,5% em 2020, resultado bem 
melhor do que as projeções em 
meados do ano passado. Em relação 
a 2021, na ponta mais otimista, o 
Goldman Sachs prevê crescimento 

de 6,8% este ano. A média das estimativas é de 4,5%, segundo 
a revisão recente do Survey of Professional Forecasters, 
uma espécie de Focus dos EUA. Uma questão fundamental, 
inclusive para o Brasil, é saber se o aquecimento da economia 
americana em 2021 pode reviver pressões inflacionárias de 
forma mais contundente nos Estados Unidos. Se isso ocorrer, 
as taxas de juros americanas podem subir de forma abrupta, 
o que desestabilizaria países emergentes com fragilidades 
macroeconômicas, como o Brasil. Dois pesquisadores do FGV 
IBRE, Samuel Pessôa e José Júlio Senna, têm visões distintas 
sobre o tema, que é o foco da Carta deste mês. 

Ponto de Vista
10 Os caminhos de Bolsonaro

Na sexta-feira, 19 de fevereiro último, Bolsonaro demitiu o 
presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. Há duas 
interpretações para o evento. É possível lê-lo como uma virada 
populista do presidente. Seria mais um episódio de tantos 
outros que sinalizam que o presidente fará o que for possível 
e impossível para se reeleger. Assim, o momento em que o 
ministro Paulo Guedes será trocado se aproxima. Mais cedo ou 
mais tarde haverá novas rodadas de conflito entre a estabilidade 
macroeconômica e a reeleição. Ou Paulo Guedes hipoteca a 
responsabilidade fiscal, como, por exemplo, Guido Mantega fez 
em 2013/2014, para a reeleição, ou ficará pelo caminho.

Entrevistas
Luiza Helena Trajano
14 “Precisa nascer de nós, sociedade civil, um plano 

estratégico para o Brasil”

A partir do movimento Unidos pela Vacina, Luiza Helena Trajano, 
presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, 
defende transformar o sentimento de impotência diante da 

pandemia do coronavírus – que ganhou novos contornos no 
Brasil, com uma forte aceleração do número de infectados 
e mortos, colocando em risco todo o sistema de saúde do 
país – em uma rede de apoio para acelerar a imunização e, 
consequentemente, a retomada da economia. Para Luiza, é 
preciso aproveitar o despertar da sociedade civil e, a partir dele, 
pensar o país no longo prazo.  

Marcos Nobre
20 “Bolsonaro não governa para o país, mas para sua 

base de apoio”

Cientista social, professor da Unicamp e presidente do Cebrap, 
Marcos Nobre, ao contrário de Luiza Helena que defende uma 
visão apartidária, faz um mergulho na política nacional para 
analisar como o presidente Jair Bolsonaro tem conseguido 
manter um nível de aprovação popular constante, mesmo 
sendo continuamente criticado por sua posição negacionista 
frente à pandemia. O apelo de Nobre é para que as forças 
políticas organizadas repactuem suas regras de convivência e, 
com isso, fortaleçam a democracia para imunizá-la contra outra 
doença: o autoritarismo. 

Capa | Covid-19
44 Sem trégua

Desde o final de fevereiro, quando 
se cumpriu um ano do primeiro 
caso oficial de contágio, o país tem 
quebrado recordes de vítimas de 
Covid-19. No início de março, chegou 
a 1.910 em um dia, sob um cenário de 
colapso no atendimento hospitalar 
e retorno de medidas mais restritivas 

de isolamento em diversos estados. A falta de planejamento 
que resulta nesses números – seja pela lenta vacinação, seja 
por falhas na política de prevenção do contágio – também 
afeta o horizonte de recuperação econômica. Além de maior 
demora no retorno das atividades presenciais que mais estão 
sendo afetadas pela pandemia, há um descompasso entre a 
magnitude do pacote de medidas emergenciais operado em 
2020 e o apoio que se espera para este ano. “Fazendo uma 
analogia, o remédio de política econômica aplicado no Brasil no 
ano passado era indicado para uma doença aguda, quando a 
pandemia é uma doença crônica”, diz Silvia Matos, coordenadora 
do Boletim Macro IBRE.
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Março caminha para ser o pior 
mês desde que o novo coronavi-
rus desembarcou no Brasil, com 
a notificação do primeiro caso 
em fevereiro do ano passado. A 
curva de infectados e mortos dis-

parou nos últimos dias, tornando iminente o colapso no 
sistema de saúde se ações rápidas e enérgicas não forem to-
madas. A vacinação, por negacionismo, disputas políticas 
e trapalhadas nas negociações, anda a passos de tartaruga 
num País com possibilidades de vacinar mais de um milhão 
de pessoas por dia. Não posso deixar de mencionar que a 
falta de consciência social e cidadania de parcela significa-
tiva da população, que não atende aos apelos de isolamen-
to e distanciamento social, contribui, decisivamente, para 
o quadro que começamos a viver este mês.

Nos tornamos o epicentro da pandemia no mundo, 
enquanto os Estados Unidos que liderava essa triste es-
tatística sob o comando de Donald Trump, deu uma 
guinada de 360 graus, vacinando cerca de 1,5 milhão de 
pessoas, por dia, sob a administração de Joe Biden que já 
declarou que, até maio, possivelmente, todos os adultos 
norte-americanos serão vacinados. Outros países, como 
Israel e Reino Unido, seguem o mesmo caminho, só para 
citar alguns exemplos. Evidentemente, ainda há muitos 
países onde a situação de vacinação é deficiente, mas o 
nível de mortes e infectados não se compara ao brasilei-
ro que, para piorar, gerou novas variantes do vírus, mais 
contagiosas e mortais.

Como afirmou Paulo Hartung, ex-governador do Es-
pírito Santo, em entrevista ao Blog da Conjuntura em 29 
de dezembro de 2020 (bit.ly/3ptn2Q3), se o desejo é a re-
tomada econômica, o caminho é a vacina. E isso tem sido, 

insistentemente, repetido por economistas, infectologistas 
e grande parcela da sociedade que quer se vacinar.

A partir do movimento Unidos pela Vacina, Luiza Helena 
Trajano, presidente do Conselho de Administração do Ma-
gazine Luiza, defende transformar esse sentimento de impo-
tência diante da pandemia do coronavírus em uma rede de 
apoio para acelerar a imunização e, consequentemente, a re-
tomada da economia – o PIB recuou 4,1% no ano passado 
e as previsões para o primeiro semestre são desalentadoras. 
Para Luiza, é preciso aproveitar o despertar da sociedade 
civil e, a partir dele, pensar o país no longo prazo. 

Já Marcos Nobre, cientista social e professor da  Unicamp, 
faz um mergulho na política nacional para analisar como 
o presidente Jair Bolsonaro tem conseguido manter um 
nível de aprovação popular constante, mesmo sendo con-
tinuamente criticado por sua posição negacionista frente à 
pandemia. O apelo de Nobre é para que as forças políticas 
organizadas repactuem suas regras de convivência e, com 
isso, fortaleçam a democracia para imunizá-la contra outra 
doença: o autoritarismo. 

Tanto Luiza como Nobre, no fundo, defendem ações 
que tirem o país desse momento sombrio que vivemos. 
Cabe a todos, que acreditam na ciência e na necessidade 
da vacinação, auxiliar nesse esforço hercúleo de comba-
ter a pandemia, para que a economia volte a crescer, o de-
semprego diminua e a desigualdade seja reduzida, já que, 
com a pandemia, milhões de brasileiros foram jogados na 
linha da pobreza.

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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A economia norte-americana deve ter 
forte recuperação em 2021, segun-
do a maioria das previsões, depois 
de recuar 3,5% em 2020, resultado 
bem melhor do que as projeções em 
meados do ano passado. Em rela-
ção a 2021, na ponta mais otimista, 
o Goldman Sachs prevê crescimento 
de 6,8% este ano. A média das esti-
mativas é de 4,5%, segundo a revi-
são recente do Survey of Professional 
Forecasters, uma espécie de Focus 
dos EUA. A campanha de vacinação 
avança celeremente nos Estados Uni-
dos e, para além de todos os estímulos 
monetários e fiscais concedidos em 
2020, o governo de Joe Biden, ma-
joritário nas duas casas do Congres-
so, prepara novo impulso superior a  
US$ 1 trilhão (a proposta de partida é 
de US$ 1,9 trilhão). 

É sabido que a inflação nos Es-
tados Unidos e nos países ricos em 
geral está em níveis muito baixos há 
mais de uma década, assim como os 
juros. O crescimento efetivo e po-
tencial dessas economias também 
caiu. O fenômeno, chamado de 
estagnação secular, tem múltiplas 

causas, que serão abordadas à fren-
te nesta Carta.

Uma questão fundamental, inclu-
sive para o Brasil, é saber se o aque-
cimento da economia americana em 
2021 pode reviver pressões inflacio-
nárias de forma mais contundente 
nos Estados Unidos. Se isso ocorrer, 
as taxas de juros americanas po-
dem subir de forma abrupta, o que 
desestabilizaria países emergentes 
com fragilidades macroeconômicas, 
como o Brasil.

Dois pesquisadores do FGV IBRE, 
Samuel Pessôa e José Júlio Senna, 
têm visões distintas sobre o tema. 
Embora não prevejam inflação imi-
nente nos Estados Unidos, Pessôa 
enxerga no pacote de Biden um risco 
inflacionário maior do que Senna.

Pessôa concorda com os argumen-
tos que embasam a tese da estagna-
ção secular, e que levaram a taxa real 
neutra de juros americana ao nível 
muito reduzido de 0,5%. Em algu-
mas contas, esse indicador aparece 
até como negativo. Em particular, o 
pesquisador relembra a grande di-
ficuldade de retomada da atividade 

econômica nos EUA, assim como em 
outros países ricos, nos anos que se 
seguiram à crise financeira global de 
2007-2009.

Mas argumenta que é preciso se-
parar o aspecto estrutural do conjun-
tural. Assim, a carência de demanda 
agregada estrutural não garante que 
o pacote de estímulos não trará pres-
são no mercado de bens e serviços. 

Duas visões distintas 
sobre o risco inflacionário 
do pacote de Biden

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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setores inteiros da economia, como 
o imobiliário e financeiro, foram 
redimensionados para baixo de 
forma permanente. Isso afeta defi-
nitivamente a demanda. Tomando-
se como exemplo restaurantes cuja 
demanda dependia do consumo de 
profissionais daqueles setores, não 
há volta depois da recuperação.

O economista acrescenta que o 
fato de a retomada ser ou não “em 
V” não é tão importante, e depen-
de da forma, menos ou mais eficaz, 
com que cada país lidou com a 

pandemia. A China, por exemplo, 
que foi bem-sucedida em suprimir 
a Covid-19 em seu território, está 
experimentando inequivocamen-
te uma recuperação em V. Já nos 
Estados Unidos e em muitos países 
do mundo, houve forte retoma-
da no terceiro trimestre de 2020, 
mas a força da segunda onda e seu 
impacto negativo na mobilidade e 
nos serviços pode provocar novas 
flutuações. Ainda assim, ao fim e 
ao cabo, a vacinação levará ao fim 

Adicionalmente, Pessôa avalia que 
a recuperação econômica da pande-
mia será plena nos Estados Unidos 
(e nos países em geral), e o nível do 
PIB retornará ao ponto da trajetória 
em que estaria caso não houvesse o 
evento da Covid-19. Em outras pa-
lavras, o impacto da pandemia na 
atividade não deixará resíduo na sé-
rie histórica. 

Pessôa destaca como esse prog-
nóstico é diferente do ocorrido após 
a crise financeira global. Naquele 
caso, problemas de regulação no se-
tor de crédito hipotecário para a bai-
xa renda e o mau uso de inovações 
financeiras levaram a um crescimen-
to excessivo e artificial da economia 
americana, que puxou a global. As-
sim, na retomada não só não se vol-
tou ao ponto da trajetória em que se 
estaria no caso de ausência da crise, 
como a própria tendência de cresci-
mento se desacelerou. Tratou-se de 
uma crise endógena, produzida pelo 
próprio funcionamento do sistema 
econômico, cujas distorções e exces-
sos levaram à penosa recuperação 
que se seguiu.

Segundo o pesquisador, a pande-
mia é um choque econômico total-
mente distinto. A reconstituição do 
tecido econômico após a Covid-19 
é mais fácil. Restaurantes quebra-
ram e funcionários ficaram desem-
pregados por causa das quarentenas 
e lockdowns. Quando o setor de 
serviços retomar plenamente, como 
efeito do controle da pandemia pela 
vacinação, haverá demanda por no-
vos restaurantes e aquela mão de 
obra será recontratada. Alguns seg-
mentos, como viagens aéreas, po-
dem sofrer efeitos mais duradouros, 
mas serão mudanças localizadas. Já 
no caso da crise financeira global, 

Uma questão fundamental, 

inclusive para o Brasil, é 

saber se o aquecimento da 

economia americana  

em 2021 pode reviver  

pressões inflacionárias  

nos Estados Unidos

da pandemia e a economia retorna-
rá à tendência anterior e ao ponto 
da trajetória em que estaria sem o 
novo coronavírus.

É nesse contexto que Pessôa ana-
lisa o potencial inflacionário dos 
muitos estímulos que se acumulam 
na economia norte-americana. Um 
pacote fiscal de cerca de 10% do 
PIB, como o de Biden na mais mo-
desta hipótese, mesmo se conside-
rando multiplicadores pequenos, 
representa, na visão do pesquisa-
dor, um impulso bem maior que 
a atual ociosidade de fatores nos 
Estados Unidos. Segundo suas esti-
mativas, o mercado de trabalho no 
quarto trimestre de 2021 estará um 
ponto percentual mais apertado do 
que o vigente no mesmo período 
de 2019. Como o economista es-
creveu em recente coluna da Folha 
de S.Paulo, “o equilíbrio estrutural 
com carência de demanda agregada 
e estagnação secular não significa 
que a economia suporta sem infla-
ção qualquer impulso de demanda. 
Em 2021 os limites da economia 
americana serão testados”.

José Júlio Senna, por seu turno, 
considera que a pandemia deve re-
forçar alguns fatores da estagnação 
secular, enquanto outros perma-
necerão inalterados. Em balanço, 
portanto, as forças desinflacioná-
rias permanecerão, e os efeitos dos 
pacotes fiscais sobre a demanda e, 
possivelmente, a inflação serão tem-
porários. Ele prevê continuidade do 
crescimento modesto e da inflação e 
dos juros baixos nos países ricos nos 
próximos anos. 

Senna aponta que a estagnação 
secular tem causas demográficas e 
tecnológicas que não devem ser alte-
radas pela pandemia. O menor cres-
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viagens internacionais, com o ad-
vento da massificação do home offi
ce, que podem afetar o consumo, 
os investimentos e contratação de 
mão de obra nos setores atingidos. 
Segundo o economista, o grande 
desafio econômico pós-pandemia 
no mundo todo, incluindo Brasil e 
Estados Unidos, é a geração de em-
prego, que liquidamente tornou-se 
nula nos últimos meses na econo-
mia americana.

Senna pensa que a vacinação não 
terá o poder de eliminar rapidamen-

te as incertezas, que devem perdurar 
por bastante tempo. Há problemas 
como a lentidão das campanhas de 
imunização mesmo em vários países 
avançados, como os da Europa con-
tinental, e a resistência de determi-
nados segmentos da população em 
se vacinar. Em consequência dessa 
lentidão, a segunda onda continua a 
se alastrar e surgem novas cepas do 
coronavírus, em relação às quais a 
eficácia das atuais vacinas não é ne-
cessariamente a mesma. 

Já a produção em massa de vaci-
nas, que contêm componentes bio-
lógicos, é sujeita a complexos pro-
blemas que dão ao processo uma 
previsibilidade menor do que a de 
medicamentos puramente químicos. 
Assim, não surpreendem os atrasos 
nas entregas a países de vacinas e 
seus componentes por parte de di-
versos laboratórios. A criação de va-
cinas para a Covid-19 em menos de 
um ano, ressalva Senna, é um fantás-
tico avanço para a humanidade, mas 
isso não quer dizer que vá eliminar 
de uma hora para a outra as grandes 
incertezas atuais.

Ele cita ainda estudo de Jordà, 
Singh e Taylor que sugere, com base 
em 19 pandemias do passado, que a 
taxa natural de juros tendeu a cair 
após esses eventos. Evidentemente, 
nos casos examinados não houve a 
rápida disponibilização de uma vaci-
na, como atualmente, mas, ainda as-
sim, fica claro que a incerteza asso-
ciada a grandes pandemias é baixista 
para atividade e juros.

Por todas essas razões, Senna 
não enxerga terreno para a inflação 
ganhar força no mundo pós-pan-
demia. Ele nota que os planos de 
estímulo de Biden têm duas verten-
tes. A primeira, que se discute no 
momento, é de um “rescue plan”, 
plano “de resgate”. Como tal, visa 
compensar perdas na base de “one-
shot”, ou de iniciativas por curto 
período, como recursos para rea-
bertura de escolas ou cheques de 
US$ 600 e 1.400 de seguro-desem-
prego. Não se trata, portanto, de 
um plano keynesiano de impulsão 
à demanda, que poderia vir no se-
gundo momento com o “recovery 
plan”, mas sobre o qual ainda pou-
co se fala. Esse caráter especifica-

Pacote fiscal de cerca de 

10% do PIB representa, 

na visão de Samuel 

Pessôa, um impulso  

bem maior do que a  

atual ociosidade de  

fatores nos EUA

cimento populacional, por exemplo, 
inibe investimentos em infraestrutu-
ra. Os projetos modernos de expan-
são nas empresas de ponta, como de 
tecnologia, são pouco intensivos em 
capital. O baixo crescimento da pro-
dutividade nos últimos anos também 
inibe investimentos.

Por outro lado, a piora da con-
centração de renda dentro dos pa-
íses aumenta a poupança, pois a 
propensão marginal a consumir dos 
ricos é menor. O aumento da expec-
tativa de vida também incentiva a 
poupança, pois as pessoas têm que 
planejar para um período maior de 
vida sem rendimentos do trabalho. 
A combinação de maior vontade 
de poupar e menor de investir faz 
com que sobrem fundos nos merca-
dos financeiros, reduzindo os juros 
de equilíbrio simultaneamente ao 
enfraquecimento da atividade eco-
nômica. A capacidade da política 
monetária de estimular a demanda, 
que já é mais problemática que a de 
contê-la, se reduz ainda mais com 
os juros perto de zero.

Senna nota que a pandemia, que 
afetou mais os serviços, especialmen-
te nos segmentos mais tradicionais, 
que empregam mão de obra menos 
qualificada, acentuou a desigualda-
de, assim como os ganhos recentes 
nos mercados acionários, que são 
mais canalizados para os ricos, tive-
ram idêntico efeito. Esse, portanto, é 
um fator que reforça uma das causas 
da estagnação secular.

Adicionalmente, a pandemia au-
menta a insegurança e as incertezas, 
o que inibe o consumo e estimula 
a poupança precaucional. Mesmo 
após o controle da Covid-19 pela 
vacinação permanecerão dúvidas 
sobre o futuro da mobilidade e das 
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mente pontual das medidas atual-
mente discutidas reforça o fato de 
que impulsos fiscais, como lembra 
Senna, não alteram a trajetória de 
crescimento das economias.

Por outro lado, o pesquisador 
reconhece o volume extraordiná-
rio do pacote proposto por Biden, 
cujos efeitos já se sentem em dados 
divulgados de renda e consumo nos 
Estados Unidos (nesse segundo caso, 
como era de se prever, mais no mer-
cado de bens do que no de serviços). 
Senna considera que o estímulo vai 
impulsionar o crescimento e pode 
até afetar a inflação no curto prazo.

Mas ele vê o efeito inflacionário 
se dissolvendo rapidamente, por 
causa das forças desinflacionárias 
já mencionadas, ligadas à estagna-
ção secular, que têm algumas causas 
que a pandemia pode reforçar. Em 
particular, discordando de Lawren-
ce Summers, que reintroduziu a 
expressão “estagnação secular” no 
atual debate econômico, mas que é 
um dos que alertam contra o risco 
inflacionário do pacote de Biden, 
Senna não vê sentido na compara-
ção do atual cenário com a estagfla-
ção dos anos 70.

O pesquisador do FGV IBRE ob-
serva que a inflação na década de 70 
“não nasceu da noite para o dia”, e 
teve múltiplos e continuados fatores, 
como expansões fiscais prolongadas 
e inflacionárias na “guerra à pobre-
za” do presidente Lyndon Johnson e 
no financiamento da guerra do Viet-
nã; dois choques do petróleo; o co-
lapso do sistema de taxas de câmbio 
fixas de Bretton Woods; e até uma 
experiência naturalmente fracassada 
de controle de preços e salários na 
primeira metade dos anos 70 nos Es-
tados Unidos.

Isso é bem diferente de uma 
expansão fiscal na esteira de uma 
pandemia de enorme impacto eco-
nômico negativo, num período em 
que os jovens americanos nem sa-
bem o que é inflação alta, o que é 
benéfico para as expectativas. Nos 
últimos 10 anos, a alta anual de 
preços média de 1,5% ficou siste-
maticamente abaixo da meta infla-
cionária de 2%.

De qualquer maneira, menciona 
o pesquisador, a alta recente da ren-
tabilidade dos títulos do Tesouro 

americano de 10 anos para 1,5%, 
nível que vigorava antes da pande-
mia, sinaliza que há algum temor 
de inflação, o que desestabilizou as 
bolsas nas últimas semanas. Mas 
Senna não vê razão para preocupa-
ções maiores, e pensa que o estresse 
deve ser passageiro.

Ele observa que, se de fato o 
mercado estivesse apreensivo com 
a perspectiva de inflação mais alta 
nos Estados Unidos e a consequen-
te alta de juros, o dólar se forta-

leceria. O “dollar index”, porém, 
que mede a cotação do dólar frente 
às moedas mais relevantes, desva-
lorizou-se desde a alta inicial na 
pandemia, com um repique muito 
modesto recentemente.

Finalmente, mesmo que a infla-
ção implícita entre juros pré e pós fi-
xados nos Estados Unidos tenha su-
bido recentemente para 2,2% para o 
prazo de 10 anos, Senna ressalta que 
a inflação implícita “nos 5 anos após 
os próximos 5 anos” é de 2%, exata-
mente a meta do Fed (Federal Reser-
ve, banco central dos EUA). O pes-
quisador fez o mesmo cálculo para o 
juro real. Em 10 anos é de -0,8%, e 
nos 5 anos após 5 anos de 1%.

Na interpretação de Senna, a hi-
pótese implícita nesse padrão é de 
que o mercado projeta que o Fed 
reaja à inflação em alta subindo os 
juros. Dessa forma, a inflação não se 
eleva exatamente porque se espera 
uma reação do Fed – algo que Senna 
vê faltando nas análises sobre possí-
vel descontrole inflacionário em fun-
ção do pacote de Biden.

Em resumo, Senna pensa que as 
características da pandemia acentu-
am forças que já estavam em curso 
antes do coronavírus nas economias 
avançadas, e que se traduzem por 
grande desejo de poupar e pequeno 
de investir, jogando para baixo cres-
cimento, inflação e juros. Para ele, 
pode até haver susto inflacionário, 
mas que não se perpetuará.  

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.

José Júlio Senna considera 

que a pandemia deve 

reforçar alguns fatores 

da estagnação secular, 

e que as atuais forças 

desinflacionárias 

permanecerão
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Na sexta-feira, 19 de fevereiro últi-
mo, Bolsonaro demitiu o presiden-
te da Petrobras, Roberto Castello 
Branco. Há duas interpretações para 
o evento.

É possível lê-lo como uma virada 
populista do presidente. Seria mais 
um episódio de tantos outros que si-
nalizam que o presidente fará o que 
for possível e impossível para se re-
eleger. Assim, o momento em que o 
ministro Paulo Guedes será trocado 
se aproxima. Mais cedo ou mais tar-
de haverá novas rodadas de conflito 
entre a estabilidade macroeconômi-
ca e a reeleição. Ou Paulo Guedes 
hipoteca a responsabilidade fiscal, 
como, por exemplo, Guido Mantega 
fez em 2013/2014, para a reeleição, 
ou ficará pelo caminho.

Outra leitura é bem mais cheia 
de nuances. É fato que o tema do 
preço de combustíveis é sensível em 
qualquer lugar do mundo. Todos os 
problemas que o presidente da Fran-
ça teve nos últimos anos com as ma-
nifestações dos “coletes amarelos” 
foram detonados por uma elevação 
dos preços da gasolina.

Além disso, historicamente, a so-
ciedade brasileira não decidiu regu-
lar o setor de produção e comercia-
lização de derivados de petróleo de 
forma competitiva. Não adotamos o 
modelo americano, em que a regu-
lação do setor é privada, a cargo de 
inúmeras empresas. Por aqui sempre 
apostamos no modelo europeu con-
tinental, em que uma grande estatal 
monopoliza boa parcela das ativida-
des. Evidentemente esse modelo tor-
na o presidente da República muito 
mais exposto às ações dos grupos 
que se sentem prejudicados.

Os caminhoneiros se deparam 
com dois problemas. Primeiro, o 
nível do preço do combustível. Se-
gundo, a sua variabilidade. Não é 
possível corrigir o primeiro sem 
comprometer a rentabilidade da 
empresa. Mas é perfeitamente pos-
sível adotar uma regra de fixação 
de preços que aumente a sua previ-
sibilidade e reduza as oscilações no 
tempo. O ideal é que seja uma regra 
simples e pública para que todos 
possam acompanhar. A dificuldade 
de adotar tal regra deriva do fato de 

que, no primeiro mandato da pre-
sidente Dilma Rous seff, se afirmou 
muitas vezes que se adotava uma 
regra desse tipo, mas de fato utiliza-
va-se a empresa de forma populista 
para acomodar o interesse eleitoral 
da presidente. Há hoje muita sus-
peição e desprestígio em relação a 
estabelecer uma regra com essas ca-
racterísticas. Caberá à nova direto-
ria da Petrobras a construção da re-
putação necessária para adotar tal 

Caminhos de 
Bolsonaro

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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regra sem que achemos que o único 
objetivo seja estimular a reeleição 
de Bolsonaro.

De qualquer forma, ainda é di-
fícil avaliar as consequências mais 
duradouras do evento do dia 19  
de fevereiro.

Entrementes, o Congresso Nacio-
nal discute a proposta de emenda 
constitucional que renova o auxílio 
emergencial (AE) em função da gra-
vidade da segunda onda da epide-
mia. Há pressão dos políticos para 
que essa renovação seja aprovada 
sem as contrapartidas.

O texto substitutivo do senador 
Marcio Bittar (MDB-AC) à pro-
posta de emenda à Constituição, 
PEC 186 de 2019, de autoria do 
senador Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), permite que o Executi-
vo envie uma medida provisória ao 
Congresso Nacional para abrir cré-
dito extraordinário para financiar, 
por meio de aumento de endivida-
mento público, uma nova rodada 
do auxílio emergencial (AE) em 
2021. Evidentemente, o gasto seria 
além do teto de gastos como defini-
do pela Emenda Constitucional 95. 
Adicionalmente, o texto da PEC 
autoriza que a nova rodada de AE 
seja renovada até o final de 2021, 
com custo total que pode atingir 
R$ 120 bilhões – a primeira roda-
da deve custar R$ 40 bilhões por 3 
ou 4 meses.

Como a Constituição permite 
esse tipo de gasto somente se for 
para “despesas imprevisíveis”, o 
que não é o caso da epidemia que 
está conosco há um ano, é neces-
sária a aprovação da PEC para dar 
segurança jurídica à extensão do 
AE. Além disso, há que superar a 
vedação a endividamento adicional 

(Regra de Ouro) e excepcionalizar o 
impacto do gasto na meta de resul-
tado primário.

Na mesma PEC há diversas con-
trapartidas para melhorar o equilí-
brio fiscal.

Uma é muito polêmica: a desvin-
culação de receita de impostos e con-
tribuições para a saúde e a educação. 
A desvinculação constitui mudança 
importante em nosso contrato social 
e precisa de um debate mais profun-
do e qualificado. Há sinais de que o 

senador Bittar retirará a desvincula-
ção de seu relatório.

As demais contrapartidas nos pa-
recem de digestão mais fácil para o 
sistema político, além de serem me-
didas mais amadurecidas. Talvez ou-
tra exceção seja a desvinculação de 
40% da receita do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT) como fonte 
de funding do BNDES.

De qualquer forma, não está cla-
ro como o Congresso deliberará. 

Aprovará a PEC com a nova rodada 
de AE e contrapartidas ou fará um 
fast track para o AE e discutirá as 
contrapartidas em seguida?

Enquanto Bolsonaro demite o 
presidente da Petrobras e o Congres-
so trata da nova rodada do AE, a 
economia continua a funcionar. E os 
primeiros passos em 2021 não foram 
nada animadores. Desde meados 
de dezembro de 2020, o preço das 
commodities em reais subiu 30%, 
sendo que 20 pontos percentuais em 
função de nova rodada de elevação 
dos preços das matérias-primas no 
mercado internacional e 10 pontos 
percentuais como fruto da desvalo-
rização do real.

O cenário inflacionário tem se de-
teriorado. A inflação deve atingir em 
maio ou junho 7% na leitura acu-
mulada em 12 meses.

A coluna considera que Bolsonaro 
tem como objetivo prioritário se re-
eleger. Colocará a economia a servi-
ço da reeleição. Já deu mostras com 
Sergio Moro de que é desapegado de 
seus colaboradores mais próximos, 
independente da importância que 
têm, sempre que haja conflito com 
seu projeto pessoal.

O tema hoje é sabermos qual é o 
nível de deterioração da economia 
– câmbio mais desvalorizado, infla-
ção maior, Selic mais alta e piora 
fiscal – que Bolsonaro está disposto 
a aceitar para estimular sua reelei-
ção e legar para si mesmo ou seu 
sucessor forte necessidade de arru-
mação da casa.

Evidentemente, se errar na dose, 
como foi o caso da presidente Dil-
ma, Bolsonaro pode ganhar a reelei-
ção e não governar. Nem sempre se 
consegue acertar no cálculo, como 
foi o caso de FHC em 1998. 

Se errar na dose, como foi o 

caso da presidente Dilma, 

Bolsonaro pode ganhar a 

reeleição e não governar. 

Nem sempre se consegue 

acertar no cálculo, como 

FHC em 1998
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O Brasil completou o primeiro ano da pandemia mar-

cando números recordes em contaminação e vítimas 

de Covid-19, fragilizado por um cenário de incertezas 

sobre as implicações das novas cepas na proliferação 

da doença e pelo lento ritmo de vacinação. Questões 

que têm aprofundado as críticas e cobranças ao go-

verno federal, que desde a chegada do novo corona-

vírus no país tem sido questionado por sua condução 

da crise sanitária.

As entrevistas desta edição da Conjuntura Econômica 

retratam dois pontos de vista bem particulares desse 

quadro. O primeiro é o da empresária Luiza Helena 

Trajano que, a partir do movimento Unidos pela Vaci-
na, defende transformar o sentimento de impotência 

diante do novo coronavírus em uma rede de apoio 

para acelerar a imunização e, consequentemente, a 

retomada da economia. Para Luiza, é preciso aprovei-

tar o despertar da sociedade civil e, a partir dele, pen-

sar o país no longo prazo.

Se Luiza defende uma visão apartidária, o cientista 

social Marcos Nobre, por sua vez, faz um mergulho 

na política nacional para analisar como o presiden-

te Jair Bolsonaro tem conseguido blindar seu nível 

de aprovação popular de quedas abaixo de 25%, 

mesmo sendo continuamente criticado por sua po-

sição negacionista frente à pandemia. O apelo de 

Nobre é para que as forças políticas organizadas 

repactuem suas regras de convivência e, com isso, 

fortaleçam a democracia para imunizá-la contra 

outra doença: o autoritarismo.

O brasileiro e a pandemia
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Conjuntura Econômica — No início 

de fevereiro, a senhora anunciou a 

criação do movimento Unidos pela 

Vacina, que reúne empresários in-

teressados em ajudar na agilização 

do processo de imunização no Bra-

sil. Como pretendem atuar?

Vacina é a única alternativa para acer-
tar tanto a saúde quanto a economia. 
Junto com o Grupo Mulheres do 
Brasil, convidamos o Instituto para o 
Desenvolvimento do Varejo (IDV, do 
qual é fundadora) e a sociedade civil 
para desenvolver essa iniciativa. Era 
proibido diagnóstico, fazer acusação e 
pensar no passado. Tinha que pensar 
dali para frente. E estamos impressio-
nados com a mobilização que conse-
guimos. Temos trabalhado 360 graus, 
divididos em vários grupos. Um grupo 

No último ano, as referências a Luiza Helena Trajano no noticiário surgiram como 

pílulas de otimismo em meio a tristes manchetes relacionadas à pandemia. Do po-

lêmico programa de trainees exclusivo para negros, lançado pelo Magazine Luiza 

em setembro de 2020, ao recente lançamento de uma frente de apoio empresarial 

para agilizar a vacinação no Brasil, a popularidade das bandeiras lideradas pela em-

presária a colocaram no topo da lista de apoios desejados para as eleições presi-

denciais de 2022. “Nunca me filiei a partido; sou muito política do Brasil”, diz Luiza 

à Conjuntura Econômica, reiterando sua intenção de perseverar no ativismo des-

vinculado de cargos públicos. Nesta entrevista, ela defende a imunização contra a 

Covid-19 como prioridade para a retomada econômica, fala do papel da sociedade 

civil para um projeto de longo prazo para o país, e alerta para a necessidade de 

iniciativas que combatam o aumento da desigualdade. “O combate à desigualdade 

social tem que ser uma causa de todo cidadão de bem deste país”, afirma.

Luiza Helena Trajano
Presidente do Conselho de Administração do  
Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil

Foto: Ana Volpe/Agência Senado

“Precisa nascer de 
nós, sociedade civil, 
um plano estratégico 
para o Brasil”

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
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ordena a conexão entre esses pedidos 
e as empresas. Uma primeira experi-
ência foi feita na cidade do Rio de Ja-
neiro, onde conectamos a Colortintas, 
que se dispôs a ajudar, com a prefeitu-
ra, para assumir o que era necessário 
– barracas, sinalização, treinamento 
– na montagem do posto de vacina-
ção no Sambódromo. Em Nova Lima 
(MG), também fizemos um teste se-
melhante. Concomitantemente, esta-
mos em contato com a Anvisa para 
tratar de detalhes, especificações. Por 
exemplo, há uma geladeira específica 

para essa atividade que nem em 1 ano 
a gente consegue que chegue aqui, 
então estamos buscando alternativas, 
bem como uma empresa que apadri-
nhe essa demanda. 

Mas, em primeiro lugar, como ges-
tores que somos, nosso foco está em 
levantar o que cada município preci-
sa, pois em cada lugar as necessida-
des são diferentes. Foi isso inclusive 
que conversei com os governadores, 

de empresários liderado por Marcelo 
Silva, presidente do IDV, está traba-
lhando a interlocução com o governo 
federal, com o Ministério da Saúde, e 
buscando ouvir os laboratórios. Tam-
bém estamos trabalhando com os 
municípios, através de uma pesquisa 
coordenada pelo Instituto Locomoti-
va, onde os representantes das prefei-
turas respondem pelo celular, em 10 
minutos, o que estão precisando para 
vacinar.. Até agora (dia 22/2, data da 
entrevista), temos mil respostas. Outro 
grupo está trabalhando logística, para 
entender o que é preciso fazer para 
a vacina chegar em cada lugar, para 
o qual já temos apoio de empresas 
com avião, refrigeração. E assim por 
diante. Temos muita gente querendo 
ajudar, e faremos um quadro cirúrgi-
co da necessidade dos municípios. O 
Brasil tem uma história de vacinação 
muito melhor do que Europa, Estados 
Unidos. Quando a vacina chegar, da-
remos um banho, pois temos toda a 
cultura de vacinação do SUS. 

Quais as principais demandas das 

prefeituras que já responderam?

Há de tudo. Por exemplo, em Serrana 
(SP) – cidade de 48 mil habitantes es
colhida pelo Instituto Butantan para 
um estudo de avaliação do impacto 
da vacinação com a Coronavac, onde 
se espera imunizar toda a popula
ção maior de 18 anos em 2 meses –, 
eles indicaram a necessidade de 12 
aparelhos de ar-condicionado para 
instalar em escolas que são ponto de 
vacinação. Se abrirem concorrência 
para comprá-los, levará 3 meses. As 
demandas são bem variadas, e para 
coordená-las temos uma área dirigida 
pelo (João Carlos) Brega, presidente 
da Whirlpool Latin America, que co-

apontando que os estados teriam di-
ficuldade em fazer esse levantamento 
e atender a situações específicas. Por 
isso que, desde o início, nosso foco 
tem sido nas prefeituras. Pedimos a 
colaboração dos governadores para 
incentivar que os prefeitos respondam 
à nossa pesquisa, e assim estaremos 
ajudando o próprio estado. Se conse-
guirmos dar a cada município o que 
ele precisa, vocês têm dúvidas de que, 
na hora em que tiver vacina e com a 
experiência do SUS, iremos rápido?

Seu protagonismo em causas im-

portantes como a da vacina tem 

despertado o interesse de partidos 

em ter seu nome como membro de 

uma chapa à disputa presidencial de 

2022, até mesmo como candidata... 

Nem uma coisa, nem outra. Lidero 
um movimento de 75 mil mulheres 
em que a primeira coisa é ser aparti-
dária. Nunca me filiei a partido; sou 
muito política do Brasil.Para isso, 
não preciso ter cargo político; preci-
so lutar pelo meu país. Todos os par-
tidos estão sabendo minha posição, 
tanto a esquerda quanto a direita. 

No ano passado, a senhora partici-

pou do Movimento Convergência 

Brasil, que defendia a reforma admi-

nistrativa e privatizações, e que 30% 

dos ganhos obtidos com essas duas 

agendas fossem destinados a um 

programa de renda. A senhora con-

tinua defendendo essa proposta, a 

necessidade de se ampliar a política 

social para lidar com o aumento da 

pobreza derivado da pandemia?

Neste momento, estou focada na va-
cinação. Mas gostaria de colocar mi-
nha perspectiva sobre isso. Sempre fui 

“Se conseguirmos dar 

a cada município o que 

ele precisa, vocês têm 

dúvidas de que, na hora 

em que tiver vacina e com 

a experiência do SUS, 

iremos rápido?”
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a favor do Bolsa Família, porque um 
país não sai da pobreza sem criar um 
degrau, principalmente para combater 
a fome. Acho que a gente deve mui-
to ao Eduardo Suplicy (atualmente 
vereador de São Paulo pelo PT), que 
defendeu muito a ideia de uma renda 
básica, mas foi pouco ouvido. Inde-
pendentemente de partido, esse é um 
tema importante, que graças a Deus 
hoje está sendo debatido de forma 
ampla, pela esquerda e pela direita. A 
desigualdade social afeta a todos. Seu 
combate tem que ser uma causa de 
todo cidadão de bem deste país. E não 
vejo outra forma da sair da pobreza 
que não seja com uma renda mínima. 
Uma coisa bem colocada.

No caso da Covid-19, o governo 
reagiu rápido com medidas emer-
genciais. Se algo demorou a sair, 
foi muito mais por um problema de 
burocracia. Mas, quando tirarmos a 
pandemia de jogo, será preciso pla-
nejamento, e no Grupo Mulheres do 
Brasil temos pensado nisso. A pri-
meira vez que fui ao Japão, em 2015, 
com minha amiga Chieko Aoki (fun
dadora e presidente da rede Blue 
Tree Hotels), vi que eles tinham um 
planejamento de 15 anos para o país. 
Pedi para traduzi-lo, e passei a reunir 
planos bem-sucedidos de outros paí-
ses, bem como todos os que já foram 
feitos no Brasil. Aliás, o Brasil tem 
propostas muito bonitas que ficaram 
na gaveta. A partir da análise des-
se material, queremos desenhar um 
plano em quatro colunas: educação, 
saúde, habitação, e outra que por 
enquanto chamaremos de economia/
emprego, pois não vejo outra forma 
de a economia girar se não for com 
geração de emprego. Tudo isso amar-
rado pela sustentabilidade. Como 
fazê-lo? A ideia é montar um grupo 

da sociedade civil, montar esse pla-
nejamento estratégico para o período 
2022-2032 e colocá-lo numa lingua-
gem que a população possa entender. 
Por exemplo, onde queremos chegar 
com a educação em 2025, em 2028. 
Em saúde, a mesma coisa. Porque 
cada governo que entra começa tudo 
de novo. Por isso acho que precisa 
nascer de nós, sociedade civil, um 
plano estratégico. Quero isso como 
um legado. Não tenho competência 
para fazer, mas posso juntar pessoas 
e conduzir esse processo.

O Magazine Luiza cresceu com foco 

no atendimento à classe média. 

Como a rede observou o impacto de 

pandemia nesse grupo, seja como 

consumidor, seja como empreen-

dedor usuário da plataforma de co-

mércio digital do Magazine Luiza? 

Nunca gostei de selecionar classe e, a 
partir do momento em que se amplia 
a multicanalidade, não há camada. A 
gente vende de tudo a todos. Hoje so-

mos um dos principais cases de multi-
canalidade do mundo. Normalmente, 
para uma rede que como nós nasceu 
orgânica, há 50 anos, migrar para esse 
modelo é difícil. Em geral, vemos em-
presas nascerem digitais e crescerem 
a partir daí, como as grandes concor-
rentes que temos. Mas sempre acre-
ditamos na multicanalidade, de que 
a loja física não ia acabar. Pagamos 
um preço muito alto por isso na bolsa, 
nossas ações despencaram. Mas fica-
mos firmes no nosso propósito, e de 
repente foram Amazon e Alibabá que 
começaram a comprar rede física, pois 
viram que estávamos certos. 

Particularmente, desde 1986 sem-
pre fui muito focada na pequena e 
média empresa. Essa sempre foi mi-
nha missão de vida. Tanto que uma 
vez fui convidada para ser ministra da 
Pequena Empresa não por questão de 
amizade, mas porque a então presi-
dente Dilma Rousseff viu o trabalho 
que eu fazia no Sebrae à época. É a 
pequena empresa que segura emprego 
no país, e não só aqui. Na Europa, o 
lema é PPP: pense primeiro na peque-
na. Quando veio a epidemia, o Ma-
gazine fez uma coisa genial, e cumpri-
mento a equipe todos os dias por isso. 
A rede já tinha 50% das vendas por 
internet, já tinha um market place, e 
podia ter se acomodado aí. Mas então 
criamos o Parceiro Magalu, voltado 
para aquele vendedor de artesanato, 
o informal, que ficou dentro de casa e 
não pôde trabalhar. Em 8 dias, trans-
formamos essa pessoa em vendedor 
do Magazine Luiza. Ele recebia uma 
loja em seu celular, vendia para os 
amigos e recebia uma comissão pelas 
vendas. Apareceram 600 mil pessoas 
interessadas, e em torno de 60 mil 
até hoje estão vendendo produtos do 
Magazine. Também possibilitamos à 

“Precisamos formar um 

grupo da sociedade e 

montar um planejamento 

estratégico de 2022 a 

2032. E colocar isso numa 

linguagem que o povo 

possa entender”
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Mas nada foi impensado. Nada foi 
impensado. Tínhamos levado o tema 
ao conselho da empresa, convida-
mos um comitê racial da Faculdade 
Zumbi dos Palmares. E não abrimos 
mão. Tivemos 20 mil candidatos 
para 20 vagas. Frederico entrevistou 
os 30 candidatos da última fase de 
seleção e ficou emocionado, pois viu 
que eram pes soas muito boas tanto 
tecnicamente quanto em comuni-
cação, resiliência, que estavam de-
sempregadas ou ganhando menos 
da metade do que ganham hoje. E a 

única coisa que fizemos foi baixar a 
primeira porta de entrada. O restante 
aconteceu da mesma forma que nos 
demais testes de seleção que fazemos 
há 8 anos. Foram selecionados can-
didatos de todas as regiões do país, a 
maioria vindos de escolas estaduais e 
federais. Estive com eles na primeira 
fase de seleção e foi emocionante. A 
maior felicidade deles é ter a chance 
de participarem. É uma visão muito 

pequena empresa que não tinha es-
trutura para entrar no nosso market 
place subir uma vitrine de seus produ-
tos na nossa plataforma. Cerca de 40 
mil pessoas nos procuraram; algumas 
se aprimoraram e depois migraram 
para o market place. Essas iniciativas, 
além de todo o cuidado que estamos 
tendo com a saúde de nossos funcio-
nários, me deu condições de fazer o 
papel de líder cidadã. Conversei com 
empreendedores desde a Saara (re-
gião de comércio popular no Centro 
do Rio de Janeiro) aos mais chiques. 
Acho até que vou ganhar um prêmio 
de recorde de lives. Quando percebi 
que ninguém estava entendendo a MP 
936 (que criou o Programa Emergen
cial de Manutenção do Emprego e da 
Renda – BEm), pelo IDV buscamos 
apresentar as medidas numa lingua-
gem que o varejista pudesse entender. 
Também falamos muito com a Caixa 
Econômica sobre a liberação do cré-
dito, saber como agilizá-lo para dar 
menos quebradeira e desemprego.

No ano passado, o Magazine Luiza 

se destacou pela abertura, em se-

tembro, de um programa de trainee 

exclusivo para negros. Qual o resul-

tado dessa iniciativa?

A ideia foi do CEO do Magazine Lui-
za, Frederico Trajano (filho de Luiza) 
e sua equipe. Há 3 anos o programa 
tinha uma cota para negros que não 
se conseguia cumprir, então o pesso-
al teve a ideia de fazer esse progra-
ma exclusivo. Foi um período muito 
pesado. Tivemos muito apoio, mas 
também muita gente que criticou, 
nos chamou de racistas. O Frederi-
co ficou assustado, respondeu que o 
programa vinha da necessidade de 
termos mais negros na alta diretoria. 

do conjunto, de que a chance esta-
va dada para muitas pessoas, para 
dali em diante se aumentar esse nível  
de participação. 

Em entrevista à Conjuntura Econô-

mica em 2015 (http://bit.ly/3kncJeS), 

a senhora afirmou que as leis e a bu-

rocracia brasileira não incentivavam 

a produtividade, referindo-se espe-

cialmente à legislação trabalhista. 

Qual sua avaliação sobre a reforma 

de 2017 e que política considera que 

poderia impulsionar a geração de 

emprego nesta retomada?

A reforma não foi a ideal, mas ajudou 
muito. Vivia com casos de funcioná-
rios indo para a Justiça, depois de re-
ceber comissão por suas vendas, que é 
como operamos, onerando o trabalho 
como um todo. Recentemente, na MP 
936, minha luta era para que perma-
necesse a liberdade de os empregados 
tirarem férias quando quisessem, sem 
tirar esse direito. 

Sobre burocracia, fico triste. Com 
exceção de poucas iniciativas, a gente 
não caminhou nada, e digo a vocês 
que se simplificássemos o Brasil, di-
gitalizando processos, economizaría-
mos de 3% a 10% em custos. Hoje 
esse recurso é desperdiçado, não vai 
nem para o consumidor, nem para o 
governo. O digital não é apenas soft
ware, nem plataforma. É uma cultu-
ra. Só para dar um exemplo, antiga-
mente os clientes do Magazine Luiza 
faziam uma compra numa loja física 
em 10, 15 minutos, mas quando iam 
para o crediário, levavam 40 minutos 
no cadastro, aprovando ficha. E o 
pessoal reclamava disso, pedindo que 
o pós-venda fosse simplificado. Fa-
zíamos algumas mudanças, mas não 
conseguíamos melhorar muito. Com 

“Se simplificássemos o 

Brasil, economizaríamos de 

3% a 10% em custos.  

Hoje esse recurso é 

desperdiçado, não vai nem 

para o consumidor, nem  

para o governo”
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a digitalização, os vendedores têm um 
aparelho na mão que permite consul-
tar cadastro e realizar uma venda em 
poucos minutos. E não reduzimos 
funcionários. Basta olhar a folha de 5 
anos atrás e comparar. Hoje temos 44 
mil funcionários registrados, muitos 
em posições que não existiam antes. 
Por isso digo que digitalizar o país é a 
grande alternativa. 

Quando vejo a discussão sobre 
reforma tributária, penso: nossa, 
isso já tem mais de 20 anos e nunca 
saiu. Ainda estou torcendo. Mas es-
crevam uma coisa: sem vacina, mui-
tas empresas não estarão aqui no 
ano que vem. Nunca achei que fosse 
ouvir dos governadores o que tenho 
ouvido, de que a situação atual está 
pior do que no ano passado. Temos 
que garantir a cobertura da vacina 
e investir em ciência, para estarmos 
preparados. Enquanto não enfren-
tarmos isso, nada vai para frente. 

A senhora já disse em algumas oca-

siões que é uma CEO de crises, refe-

rindo-se a tantas turbulências eco-

nômicas pelas quais o país passou 

nas últimas décadas. O que a senho-

ra pretende levar de experiência da 

pandemia – além do aprimoramen-

to do Magazine Luiza como um ne-

gócio digital, o que incluiu uma série 

de aquisições durante 2020, de em-

presas em áreas que vão da logística 

ao ambiente de pagamentos?

São várias coisas. Muitas passam pela 
experiência de conviver com sua total 
impotência diante da realidade. Isso 
levou a um aumento do nível de cons-
ciência dos empresários. Em segundo 
lugar, acho que no Brasil havia uma 
grande dificuldade de se pensar “o 
país é meu”. Talvez por nossa história 

com tantos anos de escravidão, e divi-
são de visões entre colonizado ou co-
lonizador. Sob esse contexto, é difícil 
tomar-se o papel de responsável pelo 
país. Minhas redes sociais são abertas 
a comentários, o cliente pode dizer 
que não foi bem atendido, e não apa-
go. Agora também tenho lido: compro 
de vocês porque vocês gostam do Bra-
sil. Então, esse nível de cidadania, que 
eu sempre achei que faltava, começou 
a brotar com a epidemia. 

Tudo isso é aprendizado diário. 
Em 2011, quando entramos na bol-

sa, falava para o nosso CFO, que até 
é ex-aluno da FGV: “posso não dar 
um centavo de lucro a mais, mas con-
tinuarei falando de propósito, de ser 
a melhor empresa para se trabalhar, 
de cuidar do cliente”, e sou teimosa 
para essas coisas. Hoje sou convida-
da por diversos fundos para falar so-
bre propósito. Estava mencionando 
agora mesmo a disposição das em-
presas em fazer doações. E me per-

guntam: será que isso vai acabar com 
a pandemia? Acho que não, porque 
essas empresas estão percebendo que 
doação tem sempre que vir ligada a 
uma causa, e a causa do país tem que 
ser a desigualdade social. Porque a 
desigualdade de um país atinge todo 
mundo: do milionário que tem que 
andar de carro blindado e se preo-
cupar com o filho enquanto este não 
volta para casa, se levou um tiro, ao 
menino que vai vender droga por R$ 
100 por semana porque não quer ver 
a família passar fome. Desigualdade 
é um câncer e tem que ser combatido 
pela sociedade. Então, acho que o au-
mento do nível de consciência é algo 
que vai ficar deste momento muito 
sério pelo qual estamos passando. 
Porque a impotência faz a gente ver 
isso. E não tem que ficar pondo cul-
pa no empresário, de que deveria ter 
visto isso antes, porque empresário 
tem muitos desafios neste país, des-
de ter convivido com hiperinflação, 
juros altos, e por isso digo que a em-
presa brasileira tem valor. E também 
temos que defender o investimento 
que gera emprego. Veja, parece que 
o ministro de Infraestrutura (Tarcísio 
Freitas) está trabalhando bem, mas 
o país não tem um plano de infra-
estrutura. E precisamos disso, pois 
a logística para a economia digital 
é muito importante. Temos que ter 
plano de educação. Temos que cons-
truir 20 milhões de casas em 10 anos 
para melhorar o nível de igualdade. 
O Brasil precisa criar um plano em 
quatro, cinco pilares, e trabalhar jun-
to, largar de ser a favor ou contra. 
Porque as pessoas estão cansadas. 
Tem fanático de um lado e de outro, 
mas a maioria está pedindo para res-
pirar, para convergir para uma situa-
ção melhor para todo mundo.  

“As pessoas estão 

cansadas. A maioria  

está pedindo para  

respirar, para convergir 

para uma situação  

melhor para  

todo mundo”
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Conjuntura Econômica — A que 

atribui a capacidade do presidente 

em manter um nível de popularida-

de acima de 25% e boa colocação 

nas pesquisas visando a 2022, mes-

mo com a polêmica atuação do go-

verno federal frente à pandemia?

Inicialmente, temos que afastar teses 

que atrapalham nosso entendimento 

sobre a eleição de Bolsonaro. A pri-

meira é a de que a população brasilei-

ra seria essencialmente conservadora. 

“Essencializar” as pessoas não faz o 

menor sentido para mim. As pessoas 

mudam, a política muda, o voto das 

pessoas muda. Como as pessoas são 

conservadoras em uma década e na 

outra não? A segunda tese que acho 

que não ajuda a entender essa ques-

Mesmo nos momentos de mais forte crítica sobre a condução da pandemia pelo 

governo federal, pesquisas de opinião mostraram que a aprovação a Jair Bolsonaro 

sustentou um piso nunca distante dos 30%. Para o cientista social Marcos Nobre, 

quem se assombra com esse resultado ainda não se dispôs a entender o estilo de 

governo do mandatário. “A característica da discussão política desde 2018 é subes-

timar a capacidade de Bolsonaro de superar obstáculos e manter sua base de apoio 

em circunstâncias desfavoráveis e cambiantes”, afirma. Nesta entrevista à Conjun-

tura Econômica, Nobre defende que em 2022 só haverá concorrência à altura do 

presidente se a oposição abandonar o posto de torcedor pelos erros do governo 

para se articular em favor de seus próprios acertos. “Ou fazemos pressão para que 

as forças políticas da direita não bolsonarista e da esquerda sentem e conversem, 

ou Bolsonaro será reeleito”, diz. 

Marcos Nobre
Professor da Unicamp, presidente do Cebrap

Foto: Wanezza Soares

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

“Bolsonaro não 
governa para o país, 

mas para sua base 
de apoio”
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tão é a de que Bolsonaro foi eleito 

pelo antipetismo. Isso pode explicar 

parcela dos votos, mas não é capaz de 

explicar a eleição de Bolsonaro. Pelo 

contrário. Colocá-la como tese expli-

cativa principal significa obscurecer 

o que realmente levou à vitória de 

Bolsonaro. E tem uma consequência 

política, que é a de reforçar a ideia de 

que o PT é o outro polo do sistema. 

Então, essas duas teses atrapalham o 

entendimento da situação de maneira 

mais complexa. 

Há dois fatores muito importan-

tes que muitas vezes são sobrepostos, 

têm interseções. Em primeiro lugar, o 

fato de que existem grupos eleitorais, 

parcelas do eleitorado que se sentiam 

excluídas da participação política 

desde a redemocratização, que não 

achavam que havia a representação 

que mereciam. Não estou discutindo 

aqui se isso é verdade. A questão é o 

que o eleitorado acha, e essas pessoas 

agora estão se sentindo representadas 

por Bolsonaro. No meu livro Ponto 

final (Editora Todavia, 2020), dou 

o exemplo de três desses grupos: as 

forças de segurança e as Forças Ar-

madas; as denominações evangéli-

cas e o lavajatismo. Aí vocês podem 

dizer: “o lavajatismo não está mais 

com Bolsonaro”. É fato. Mas ao mes-

mo tempo Bolsonaro, com o auxílio 

emergencial, por exemplo, consegue 

repor parcela do apoio de base social 

que ele tinha. De qualquer forma, é 

o exemplo de três grupos que se sen-

tiam politicamente excluídos e que 

numa coalizão de conveniência resol-

vem apoiar o Bolsonaro. 

A interseção que mencionei, que 

considero importante, é a de uma 

parcela desse eleitorado que é antis-

sistema. Não se pode dizer que essa 

parcela é simplesmente conservado-

ra, e Bolsonaro consegue representá-

la também. Ele consegue convencer 

esse grupo antissistema de que, por 

exemplo, tentar responsabilizá-lo 

pelas mortes da pandemia é típico 

do sistema, da velha política, como 

ele diz. Que a pandemia é uma fa-

talidade sobre a qual ninguém tem 

controle, muito menos ele. E que o 

Brasil estava quebrado antes dele, 

que o serviço de saúde era ruim, e 

ninguém do sistema poderia ter feito 

melhor do que ele está fazendo. E o 

que é esse sistema? Para Bolsonaro, 

o sistema é a democracia como tal. 

Porque ele identifica todos os males 

do país na redemocratização e na 

Constituição de 1988. E canaliza 

esse sentimento antissistema para 

um projeto autoritário.

Então são eleitores que defendem o 

autoritarismo?

Não necessariamente esse um terço 

que apoia Bolsonaro é autoritário. 

Pelo contrário. Acho que é politica-

mente importante a gente entender que 

existe, sim, algo como 12% a 15% do 

eleitorado que é autoritário, que for-

ma o núcleo duro do bolsonarismo. O 

restante não o é necessariamente, mas 

pode ser levado a posições autoritárias 

se Bolsonaro for reeleito, se continuar 

na implantação de seu projeto.  

Veja, o autoritarismo demora para 

morrer. Você não tem 21 anos de di-

tadura e de repente todo mundo vira 

democrata. O que é característico de 

Bolsonaro, a meu ver, é que ele conse-

guiu convergir para uma única figura, 

uma única candidatura, uma posição 

autoritária que estava dispersa. Isso é 

uma questão importante: é a primeira 

vez que o autoritarismo se organiza 

no país em termos político-eleitorais 

desde o final da ditadura militar. Isso 

posto, uma parcela de 12% a 15% 

do eleitorado não é desprezível, mas é 

preciso pensar nos outros 15% a 18% 

para chegar a um terço. Estudos mais 

finos sobre bolsonarismo costumam 

mostrar que existem três camadas de 

apoiadores, que na linguagem das 

pesquisas de opinião são classificados 

de bolsonarismo heavy, que é o nú-

cleo duro de apoio; depois teríamos 

os simpatizantes mais próximos do 

núcleo duro, e os simpatizantes mais 

afastados. Essa coalizão é que foi im-

portante para a eleição de Bolsonaro. 

Daí dizer que foi um acaso é no sen-

tido de que todo populista autoritá-

rio eleito, é eleito dessa maneira, com 

uma coalizão de conveniência. 

“Bolsonaro consegue 

convencer eleitores 

antissistema de que tentar 

responsabilizá-lo pelas 

mortes da pandemia é 

típico do sistema, da  

velha política”
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O problema é que, a partir do 

momento que esse populista autori-

tário é reeleito, já não é mais acaso. 

Pode-se argumentar que as pesso-

as votaram nesse projeto. Essa é a 

estratégia de implantação de todo 

populismo autoritário que estamos 

vendo no mundo inteiro, e com Bol-

sonaro não é diferente. Pelo contrá-

rio. Quando ele chegou, em 2018, já 

tinha 8 anos de experiência interna-

cional, se contarmos pela primeira 

eleição de Viktor Orbán a primeiro-

ministro da Hungria como marco 

desse novo ciclo do populismo au-

toritário. Então, ele tem como olhar 

para essas outras experiências e ir 

afirmando sua tática. 

Em artigo, você foi um dos primeiros 

a apontar, no final de 2019, a neces-

sidade da formação de uma frente 

ampla de centro para se ter um can-

didato de oposição competitivo em 

2022. Como avalia o atual cenário?

A característica da discussão política 

desde 2018 é subestimar a capacidade 

de Bolsonaro de superar obstáculos e 

manter sua base de apoio em circuns-

tâncias desfavoráveis e cambiantes. 

A cada situação, forças do campo 

democrático dizem: “Agora não tem 

mais jeito”; “Agora ele está acabado”; 

“Agora Bolsonaro vai perder apoio”, 

e isso não aconteceu. Ou seja, existe 

muita torcida e pouca articulação po-

lítica. As forças não bolsonaristas, va-

mos dizer assim, ficam esperando que 

Bolsonaro erre, em vez de tentarem 

articular para elas acertarem. 

Esse é o primeiro dado importante, 

que faz parte da encenação de Bolso-

naro. Como é um candidato antissis-

tema e é um presidente antissistema, 

ele sempre dá a impressão de que está 

nas cordas. Isso faz parte de uma es-

tratégia – de implantação de um re-

gime autoritário no país –, e de uma 

tática – de concentrar seu esforço 

para a manutenção de uma base de 

apoio social próxima a um terço do 

eleitorado. Mantendo-se com 25% de 

apoio, Bolsonaro garante duas coisas 

importantes: afastar a possibilidade 

de um impeachment, e ganhar uma 

vaga ao segundo turno nas eleições de 

2022. Até agora, isso está sendo bem 

conduzido. Há o outro lado, dividi-

do entre esquerda e uma direita não 

bolsonarista, com desafios diferentes. 

No campo da esquerda, o que temos é 

um travamento e uma divisão, pois a 

esquerda resolveu adotar como tática 

o recall da eleição de 2018. As can-

didaturas já estão postas – me refiro 

à de Ciro Gomes (PDT) e a de Lula/

Haddad (PT) – e são inconciliáveis 

por várias razões. Uma delas é que, 

para o PT manter sua base de parti-

da, ele precisa manter o Nordeste, 

que foi sua grande força em 2018, 

o que significa isolar o Ciro. Por sua 

vez, do lado do Ciro, como uma parte 

do eleitorado que vota à esquerda já 

está tomada pelo PT, ele tem que fazer 

acenos para a centro-direita, inclusive 

para o antipetismo. Então, o campo 

da esquerda, até agora, está dividido 

de forma inconciliável. 

No campo da direita não bolso-

narista, a dificuldade é oposta. Não 

haverá recall de candidaturas, então é 

preciso inventar novas, o que implica 

construir um campo que seja alternati-

vo à extrema-direita bolsonarista. E a 

eleição da Câmara mostrou a enorme 

dificuldade disso. Em geral, subesti-

ma-se o que significa ser presidente da 

República. Isso tem uma capacidade 

de atração muito forte, e a direita não 

bolsonarista tem esse desafio enorme 

de se colocar como existente. 

Na negociação de apoio para a can-

didatura de Arthur Lira (PP-AL) à 

presidência da Câmara, a atuação 

de partidos como o DEM parece ter 

acompanhado o que chama de pe-

medebismo – conceito que trans-

cende o PMDB e se refere, entre vá-

rios aspectos, à tendência de aderir a 

qualquer governo, colaborando para 

a blindagem de iniciativas de fora. 

Diria que a tese do pemedebismo, que 

formulei de maneira mais acabada 

no livro Imobilismo em movimento 

(Companhia das Letras, 2013), está 

“Algo como 12% a 15% 

do eleitorado é autoritário, 

forma o núcleo duro do 

bolsonarismo. O restante 

pode ser levado a posições 

autoritárias se Bolsonaro 

for reeleito”
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chegando em sua forma limite. Por 

quê? Porque o pemedebismo, como 

noção, tenta descrever o que é o con-

servadorismo democrático brasileiro. 

Temos muitas tentativas de entender o 

conservadorismo brasileiro histórico, 

mas em períodos autoritários. Acho 

que falta entender o que é o conser-

vadorismo em ambiente democráti-

co, e foi isso que busquei fazer. Mas 

se Bolsonaro se reeleger e conseguir 

implantar seu projeto autoritário, o 

próprio conceito de pemedebismo vai 

deixar de fazer sentido. Ainda que se 

diga que o Centrão é pragmático, se 

é que faz sentido ainda falar de Cen-

trão, no momento em que uma parte 

do sistema político decide apoiar esse 

projeto, está decidindo arriscar a de-

mocracia. Que isso fique claro.

Hoje se debate sobre quem tem 

mais força para dominar a agenda 

do Legislativo, se é o Centrão ou 

Bolsonaro. Caso predomine o pri-

meiro, não há chance de se chegar a 

uma coalizão?

Não existe uma relação entre Execu-

tivo e Legislativo que seja tranquila. 

É sempre uma relação de chantagem 

mútua. A questão é que, como falta 

articulação política no campo demo-

crático, todos ficam torcendo para 

que o Centrão dome Bolsonaro. Se 

você for olhar desde 2018, sempre 

tem candidato que se diz amansador 

de Bolsonaro. Até agora, porém, nin-

guém conseguiu. Nem pessoa, nem 

partido. E não vai conseguir. A ideia 

de que o Centrão é o novo “enjaula-

dor” de Bolsonaro é conversa fiada. 

O que se tem é chantagem mútua. E 

daí, dependendo da correlação de for-

ças do momento, a corda vai para um 

lado ou para outro. Mas, se Bolsonaro 

se reeleger, aí a corda vai arrebentar. 

De onde, então, pode vir essa fren-

te ampla?

Hoje, todas as posições continuam tra-

vadas. Ninguém se mexe. Quem tenta 

é bloqueado pelos demais. Estamos em 

uma situação em que tudo caminha 

para a reeleição de Bolsonaro. Como 

disse, essa é a situação desde sempre, 

as pessoas é que ficam inventando que 

é diferente. Mas política não é futebol. 

A gente não torce. Fazemos uma coisa 

que se chama articulação. E articula-

ção são forças políticas organizadas, a 

direita não bolsonarista e a esquerda 

sentarem à mesa e negociarem novas 

regras de convivência política. Hoje 

não tem nenhuma força política que 

confie na outra. E por que é importan-

te restabelecer essa confiança?  Porque 

para que alguém ganhe uma eleição, 

todas as demais forças precisam acei-

tar perder. Esse é um fato da democra-

cia. E Bolsonaro não vai aceitar per-

der, porque ele não pertence ao campo 

democrático. Mais do que isso: para 

que quem ganhe a eleição consiga go-

vernar, as outras forças políticas preci-

sam aceitar. Nos últimos anos, entre-

tanto, todas as regras de convivência 

política foram destroçadas. Então é 

necessário repactuar a democracia, as 

regras de convivência política, que não 

são só as de disputa eleitoral, não são 

apenas regras da relação entre Execu-

tivo e Legislativo, mas a relação com o 

Judiciário, o tipo de garantia que tem 

que ter a oposição para ser oposição. 

Isso é um desafio enorme. Se formos 

olhar os países democráticos que con-

seguiram isolar a extrema-direita, eles 

fizeram essa tarefa antes desta chegar 

ao poder. No Brasil, a extrema-direita 

já está no poder. Então, estamos com 

a tarefa dupla: de isolar uma extrema-

direita que está na presidência, e re-

pactuar essas regras. 

Voltando à pergunta: ou fazemos 

pressão para que as forças políticas 

da direita não bolsonarista e da es-

querda sentem e conversem, ou Bol-

sonaro será reeleito. Mas quais são 

as possibilidades de isso acontecer? 

A situação é tão, mas tão parado-

xal que, por exemplo, para o PT de 

Lula/ Haddad conversar com Ciro 

Gomes, o que hoje não acontece, tal-

vez seja necessária uma direita não 

bolsonarista na mesa, para que se 

diluam as diferenças. E uma direita 

não bolsonsrista, para se viabilizar e 

 “Frente ampla não tem 

nada a ver com candidatura 

única. A questão é ter um 

acordo mínimo: quem 

passar para o segundo 

turno terá o apoio das 

demais forças”
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produzir candidaturas viáveis, pro-

vavelmente precisará de apoio na 

esquerda, porque ela está muito fra-

gilizada. Veja, frente ampla não tem 

nada a ver com candidatura única. 

Cada campo vai com quantas candi-

daturas quiser; a questão é que pre-

cisa ter um acordo mínimo, que não 

é um acordo eleitoral, mas tem con-

sequência eleitoral que é a seguinte: 

quem quer que passe para o segundo 

turno contra Bolsonaro terá o apoio 

das demais forças. Isso está longe 

de ser evidente. Mas precisa acon-

tecer. Então, a possibilidade de que 

a direita não bolsonarista consiga se 

estruturar talvez seja conversar com 

a esquerda. E para que a esquerda 

consiga conversar entre si, talvez só 

se outras forças que não são de es-

querda sentarem à mesa. É parado-

xal, mas é como estou vendo hoje.

Economistas em geral avaliam que 

problemas para a recuperação da 

atividade e do emprego este ano 

podem enfraquecer a posição do 

presidente. Como avalia o impacto 

da economia no quadro político? 

Está se dizendo isso há quanto tem-

po, dois anos? Faz parte da conver-

sa de que: “ah, agora Bolsonaro se 

enfraquece; ah, agora Bolsonaro está 

acuado”. É a torcida, não tem nada 

a ver com articulação. A possibilida-

de de a economia piorar e o desem-

prego aumentar pode diminuir em 

quanto a base de apoio a Bolsonaro? 

Como já mencionei, penso que o cál-

culo numérico de Bolsonaro – que é 

uma suposição minha, não está es-

crito em lugar algum – seja de que 

tendo algo como 25% de taxa de 

aprovação ele está no segundo turno 

em 2022 e está assegurado contra o 

impeachment. E acho que esse cálcu-

lo está correto. Então o que ele faz? 

No momento em que a base de apoio 

chega perto de 25%, ele já chama 

alguns gatilhos para recuperá-la até 

voltar a um terço: auxílio emergen-

cial, discursos para os caminhonei-

ros, e por aí vai. O fundamental aqui 

é: a situação vai deteriorar a ponto 

de Bolsonaro ter taxa de aprovação 

menor que 25%? Não parece. Como 

é possível? Por todos esses fatores 

aqui mencionados. Teoricamente, 

uma reação à piora da economia pa-

rece lógica. Mas, no cálculo político, 

não. 

Veja, Bolsonaro constituiu uma 

narrativa sobre a pandemia que faz 

sentido para o grupo que o apoia. Isso 

é que é difícil de aceitar. Como cientis-

tas e observadores, precisamos buscar 

entender o que está acontecendo, para 

podermos agir politicamente. Se con-

tinuarmos a achar que o Bolsonaro 

está cada vez mais fraco, não vamos 

nunca conseguir entender por que ele 

mantém sua base de apoio. E aí che-

ga no segundo turno em 2022 e ele 

pratica a mesma tática: vai demonizar 

o adversário como representante do 

sistema, com a máquina de desinfor-

mação e a esfera pública alternativa 

que ele criou, uma esfera própria de 

informação e debate entre as pesso-

as, que são mecanismos muito efeti-

vos para se demonizar o adversário. 

Aconteceu isso no segundo turno das 

eleições municipais. É uma bobagem 

dizer que Bolsonaro perdeu as elei-

ções municipais. Todos os partidos 

que o apoiam no Congresso venceram 

as eleições municipais. Como assim 

ele perdeu se em todos os segundos 

turnos em que havia candidaturas da 

esquerda as estratégias de demoniza-

ção dessas candidaturas foram muito 

bem-sucedidas, com participação da 

máquina de propaganda de Bolsona-

ro?  Então, se a direita não bolsona-

rista não viabilizar candidaturas ca-

pazes de atrair o eleitorado de direita 

não bolsonarista, esse eleitorado, que 

chamo de nem-nem, que nem aprova 

nem rejeita Bolsonaro, vai com ele já 

no primeiro turno. 

É possível que um outsider possa 

trazer uma narrativa forte e compe-

titiva para fazer frente a Bolsonaro 

em 2022? 

Só para enfatizar: quando falo em 

frente ampla, não estou falando de 

“2018 foi uma eleição 

propícia a outsider, 

porque não houve uma 

organização de presidente 

versus oposição. Agora 

temos. E o incumbente  

é antissistema”
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candidatura única no campo demo-

crático. O Brasil não é Estados Uni-

dos, não vai surgir um Joe Biden. Isso 

posto, essa hipótese é a mais deliran-

te de todas. Por quê? Em 2018, não 

houve presidente concorrendo à ree-

leição. Essa foi uma eleição propícia 

a outsider, porque não houve uma 

organização em termos de presidente 

versus oposição. Agora temos. E mais 

ainda: o incumbente é antissistema. 

Então, não será apenas um candi-

dato antissistema, mas um presiden-

te antissistema. Ele se virou contra 

o funcionamento do Estado que ele 

próprio deveria estar dirigindo. En-

tão, como vai aparecer um outsider? 

Isso é um delírio completo. A eleição 

estará organizada entre incumbente e 

oposição ao incumbente. É completa-

mente diferente em termos estruturais 

à anterior. Quem queria ser outsider, 

que tivesse sido candidato em 2018.

Outra coisa que gostaria de dei-

xar claro: quando estou falando de 

frente ampla, vocês podem argu-

mentar: é exatamente o que Bol-

sonaro chama de sistema. Sim. Na 

verdade, ele fará isso com ou sem 

formação de frente ampla. Então 

melhor que se forme, se quiser cha-

mar que chame, desde que se con-

siga ter pelo menos dois terços do 

eleitorado. Uma das coisas extraor-

dinárias de Bolsonaro ter sobrevivi-

do a essa crise sanitária é que uma 

pandemia exige não só organização 

do sistema, mas uma reorganização 

do sistema. Como é uma situação 

de guerra – não vamos discutir aqui 

se a metáfora é adequada – precisa 

de uma reorganização como se fos-

se guerra, pois é preciso voltar todo 

o aparelho produtivo, a máquina 

do Estado, para o combate ao ví-

rus. E foi o que Bolsonaro não fez, 

e mesmo assim continuou com 1/3 

de aprovação. Então, se não hou-

ver uma reunião daqueles que são o 

sistema, de todos os governos desde 

a redemocratização com exceção 

do de Bolsonaro, não haverá como 

derrotá-lo em 2022. Cada vez fica-

mos inventando desculpas, dizendo: 

o precipício está mais adiante, está 

longe. Mas não está. É muito difícil 

criar uma frente? Sim. Mas sem isso 

não há saída. 

Como avalia o aumento da presen-

ça de militares no Executivo? 

Em geral, presidentes arbitram confli-

tos. Certas vezes, até estimulam posi-

ções diferentes para depois arbitrá-

las. No governo Fernando Henrique 

“Bolsonaro não governa 

para todos. Acha que 

isso é conversa de velha 

política. Governa apenas 

para os bons brasileiros.  

E quem são? Os que  

o apoiam”

Cardoso, por exemplo, essa posição 

antagônica se dava entre Planejamen-

to e Fazenda. No caso de Bolsonaro, 

ele joga militares contra o Centrão que 

chamo de carcará – que pega, mata e 

come –, Centrão contra os represen-

tantes de denominações evangélicas, e 

assim por diante. Mas, em vez de ar-

bitrar o conflito, não dá vitória nem 

para um, nem para outro; deixa que se 

destruam entre eles. O que faz é vetar 

quando uma posição que ele considera 

que será vencedora puder afetar a taxa 

de aprovação de um terço que ele bus-

ca. De fato, Bolsonaro não governa 

para todos. Acha que isso é conversa 

de velha política, do sistema. Ele go-

verna apenas para os bons brasileiros. 

E quem são os bons brasileiros? São os 

que o apoiam. Ele olha para essa base 

o tempo inteiro, e se tiver um projeto 

de lei, uma posição que possa afetar 

os interesses dessa base de apoio, ele 

veta. O resto ele deixa para os inte-

resses políticos se entenderem, numa 

relação que pode ser selvagem. Ele 

nunca irá contra uma pauta evangéli-

ca muito importante; contra uma pau-

ta militar importante; uma pauta de 

caminhoneiros importante. De resto, 

quanto mais brigarem, melhor. Como 

costumo dizer, Bolsonaro foi eleito por 

causa do colapso de nossas institui-

ções desde 2013. E ele precisa manter 

as instituições em estado de colapso 

para se manter no poder. Ele tem o 

caos como método. Então, precisamos 

entender esse estilo de governo, que 

é muito específico, difícil de compre-

ender. Porque é assim que funciona, e 

funciona muito bem – não para o país, 

mas ele não governa para o país, e sim 

para sua base de apoio. 
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A crise fiscal no Brasil tem uma di-
mensão federativa que representa ja-
nela de oportunidade para reformas, 
como, aliás, no resto do mundo está 
se rediscutindo regras fiscais, e até 
mesmo os paradigmas que as nortea-
vam.1 Não se trata apenas de mudar 
conceitos fiscais e econômicos, como 
será preciso transformar novas re-
gras e padrões em comandos legais.2

O relacionamento entre as três 
esferas de poder e entre as milha-
res de suas unidades está bastante 
debilitado no Brasil, sendo consen-
sual que faltam coordenação e co-
laboração. Iniciativas nesse sentido 
voltaram a ser discutidas por conta 
da emenda constitucional, patro-
cinada pelo governo federal, que 
pretende criar um Conselho Fiscal 
da República (CFR), formado pelos 
chefes dos poderes, com o objetivo 
de “coordenação da política fiscal e 
preservação da sustentabilidade fi-
nanceira da Federação”.3 

Os mesmos que defendem essa 
proposta de conselho superior nunca 
ajudaram a tirar do papel (talvez até 
tenham evitado) outro órgão colegia-
do, já criado em lei complementar, 

mas que nunca foi instalado e entrou 
em funcionamento, pois falta a lei 
ordinária federal para o regulamen-
tar. É o caso do Conselho de Gestão 
Fiscal (CGF), previsto no artigo 67 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).4 Sua previsão foi uma inicia-
tiva inovadora, introduzida naquela 
lei pela Câmara dos Deputados, mas 
que, depois, nunca apreciou o pro-
jeto de regulação enviado pelo pre-
sidente da República, poucos meses 
depois de editada a lei.5 

É bom diferenciar bem, de um 
lado, a tentativa de gestão fiscal e 
articulação federativa muito mais no 
campo da prática do que da política, 
que é o objeto do CGF (não regu-
lamentado), do que seria, de outro 
lado, a ideia nova de que a política 
fiscal fosse pactuada e definida por 
um colegiado de chefes de poderes, 
caso do projeto do CFR (ainda a 
ser aprovado). São objetivos e re-
presentantes bem distintos. No caso 
do CGF, se está mais voltado para a 
regulamentação, a prática e, sobre-
tudo, a tentativa de melhor articular 
entes federativos e os poderes que os 
constituem, e por isso é previsto que 
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seja composto por representantes – 
e não por chefes de governos e ór-
gãos. No caso do CFR, a pretensão 
ascende para tratar da política fiscal 
e para buscar algo sem definição 
precisa no direito, nem mesmo na 
economia, embora seja jargão mais 
comum nas instituições bancárias: 
a “sustentabilidade financeira”. Ao 
que parece, teria a pretensão de for-
mar um quarto poder da República, 
paralelo à clássica tripartição, e se 
sobrepõe ao Conselho de nome si-
milar, há tempo previsto na LRF e 
nunca retirado do papel.6

No atual contexto de desarticu-
lação federativa, pode interessar 
resgatar a motivação que levou o 
relator da LRF, deputado Pedro No-
vaes, a prever a criação do CGF, não 
apenas como um tributo à história, 
mas sobretudo para se melhor com-
preender as funções e a necessidade 
de um órgão de articulação (e não de 
imposição) federativa.7 De fato, foi 
introduzido naquela lei como emen-
da do Poder Legislativo inspirado 
na Advisory Commission on Inter-
governmental Relations (U.S. Acir), 
órgão federal, bipartidário, criado 
em 1959, para aperfeiçoar a efetivi-
dade do sistema federal americano 
por meio de uma maior cooperação 
entre governos nacional, estadual e 
local, e extinto em 1996.8

Ampliação de escopo
Com o fim da II Guerra Mundial, o 
escopo de atuação do Estado norte-
americano se ampliou diante dos 
desafios econômicos e sociais que se 
apresentaram, potencializados pelo 
crescimento populacional. Na admi-
nistração do presidente Truman, a 
Comissão para Organização do Po-

der Executivo Federal (“First Hoo-
ver” Commission) produziu docu-
mentos e estudos sobre organização 
federativa, revisados na presidência 
de Eisenhower por comissão tempo-
rária composta por membros nome-
ados pelo presidente e pelo Congres-
so, a Kestenbaum Commission. Foi 
com base nas recomendações dessa 
Comissão que o parlamento ameri-
cano aprovou a Lei no 86.830/1959, 
criando a Acir, para tratar de ques-
tões federativas entre os três níveis 
de governo: federal, estadual e local. 

De acordo com a lei instituidora, 
a Comissão norte-americana assu-
miu as seguintes competências:

deliberar sobre questões pro-i. 
blemáticas na Federação;
servir como fórum de debates ii. 
sobre as transferências finan-
ceiras do governo federal;
prover assistência técnica aos iii. 
poderes Legislativo e Executivo 
do governo federal na revisão 
de propostas de lei que impac-
tassem o sistema federalista;

recomendar funções, respon-iv. 
sabilidades e receitas entre os 
níveis de governo;
promover métodos de coorde-v. 
nação e simplificação de leis e 
práticas administrativas para or-
denar e reduzir a competividade 
fiscal nos três níveis de governo, 
bem como a carga tributária.

Tais competências se assemelham 
consideravelmente àquelas propos-
tas para o CGF, mas guardam consi-
deráveis diferenças em comparação 
com o proposto pela PEC do Pacto 
Federativo, que inclui o monitora-
mento dos orçamentos, inclusive 
quanto à sua execução e atuação, 
mais do que como órgão de apoio 
e de composição de controvérsias, 
como mecanismo de controle. 

Outro ponto que merece atenção 
é a composição de tais órgãos. A 
Acir contava com 26 membros, sen-
do: seis parlamentares do Congresso 
Nacional (três de cada casa), quatro 
governadores, três parlamentares 
estaduais, quatro prefeitos, três ofi-
ciais de condado, três cidadãos e três 
representantes do Poder Executivo 
federal. Portanto, dos 26 membros, 
nove representavam o governo na-
cional e 14 representavam estados e 
governos locais.

Esse balanço mostra a vantagem 
decisória em favor dos subnacionais. 
O Poder Executivo, por sua vez, com 
14 membros, detinha maioria no co-
legiado. Assim, as decisões do Poder 
Executivo e dos governos subnacio-
nais tinham maior peso.

Na proposta brasileira da LRF, 
por sua vez, não há previsão de-
talhada quanto à composição, tão 
somente a participação dos três po-
deres, do Ministério Público e de 

Se crise abre 

oportunidades, e se já está 

em marcha um processo 

de revisitar teorias e 

referenciais, parece questão 

de tempo para o Brasil 

rever suas regras fiscais
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entidades técnicas representativas 
da sociedade. Já pela PEC do Pacto 
Federativo, os únicos parlamentares 
seriam os presidentes da Câmara e 
do Senado, que se uniriam ao pre-
sidente da República, presidente 
do Supremo Tribunal Federal, pre-
sidente do Tribunal de Contas, três 
governadores e três prefeitos – o 
que já apresenta, de início, algumas 
claras inconformidades, notada-
mente (i) o fato de a participação 
dos presidentes das Casas Legisla-
tivas federais não significar uma 
automática adesão das mesmas ao 
decidido pelo Conselho; e (ii) da 
presença do presidente do STF não 
garantir que as medidas adotadas 
não serão judicializadas – e, ainda, 
ferir a imparcialidade do Judiciário, 

notadamente considerando-se o seu 
papel institucional de árbitro da Fe-
deração, que o levará a apreciar os 
conflitos que não se resolverem no 
âmbito do Conselho Fiscal (artigo 
102, inciso I, alínea f, CF/88). 

Outra diferença interessante en-
tre a U.S. Acir e os modelos propos-
tos para o Brasil é a relativa inde-
pendência governamental daquele 
órgão norte-americano. Embora 
reconhecida como uma comissão 
permanente, suas atividades eram 
financiadas por contribuições go-
vernamentais ou privadas (de uni-
versidades e centros de pesquisa, 
por exemplo), o que impulsionava 
o órgão a buscar resultados para 
continuar sendo beneficiado. Por 
essa razão, boa parte dos recursos 

era direcionada para promoção de 
ações derivadas das recomendações 
que da comissão. 

Nesse contexto, os trabalhos 
da Acir foram muito relevantes de 
1960 a 1980, período no qual o 
número de programas federais de 
suporte a estados e governos locais 
cresceu de 132 para mais de 500, 
o que, em termos financeiros, sig-
nificou aumento de US$ 7 bilhões 
para US$ 90 bilhões no orçamen-
to destinado a esses programas. 
Com o tempo, os Estados Unidos 
passaram por mudanças políticas, 
econômicas e sociais. Intensificou-
se a polarização partidária e a di-
nâmica das relações intergoverna-
mentais passou de uma situação de 
cooperação para competição entre 
os governos subnacionais. Após 37 
anos (1959-1996), as mudanças 
históricas e a vulnerabilidade po-
lítica levaram à extinção da U.S. 
Acir, sendo improvável sua recria-
ção de forma comparável ao que 
foi ao longo dos anos em que es-
teve vigente. Mesmo extinta, cabe 
lembrar que ainda influencia as 
relações intergovernamentais em 
alguns estados norte-americanos, 
que se espelharam na experiência 
do extinto órgão federal para criar 
suas próprias Acirs – algumas ain-
da vigentes. 

Desde o fim da Acir, os EUA 
passam por um processo de “de-
sinstitucionalização” da coorde-
nação intergovernamental. As ins-
tituições de cooperação fiscal se 
enfraqueceram e, hoje, cada uni-
dade federativa administra os or-
çamentos com estratégias próprias. 
O governo federal americano pas-
sou a descentralizar competências 
para governos subnacionais sem 

Figura 1 Composição por ente público (U.S. Acir)

Fonte: M-146 (1969).
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as respectivas fontes de recursos, 
ao mesmo tempo em que praticava 
unilateralmente o corte de verbas 
de programas de transferências in-
tergovernamentais – o que não se 
diferencia muito da situação brasi-
leira. Em contraposição, governos 
estaduais e locais tentam empurrar 
os custos dos seus programas para 
a esfera federal, transformando o 
federalismo americano em um sis-
tema “salve-se quem puder”. 

É preciso não confundir objetos e 
objetivos. Neste momento, o foco de-
veria ser a articulação federativa, que 
está seriamente abalada pelo impacto 
da pandemia da Covid-19. Não era 
de se esperar que, sendo a saúde a 
ação pública mais descentralizada e 
relevante que se tem no Brasil, a crise 
levasse a esgarçar os desequilíbrios e 
os conflitos federativos. Isso foi po-
tencializado pela opção confessa e de-
liberada do governo federal de negar 
a pandemia e consequentemente não 
liderar e muito menos coordenar o 
seu enfrentamento. 

Se crise abre oportunidades, como 
diz o dito popular, e se já está em 
marcha um processo de revisitar teo-
rias e referenciais, parece questão de 
tempo para o Brasil rever o seu re-
gramento fiscal. Normas foram sen-
do adotadas em diferentes momentos 
e atos, ora no corpo constitucional, 
permanente ou transitório, em lei 
complementar, resolução do Senado 
ou lei ordinária. Outras normas nun-
ca foram sequer apreciadas, como o 
CGF, a limitação da dívida federal 
e a crucial lei geral de orçamentos 
e contabilidade. Se a distorção ine-
vitável desse processo era a falta de 
coerência e consistência entre as re-
gras fixadas em tão distintos instru-
mentos legais, agora aparecerá a ina-

dequação ou a insuficiência para as 
necessidades de um novo tempo, in-
clusive com uma governança pública 
cada vez mais digital. Será preciso 
simplificar as normas orçamentárias 
e as regras fiscais e um bom cami-
nho inicial será criar um conselho de 
gestão fiscal, com representação fe-
derativa e com credibilidade técnica, 
para construir o consenso em torno 
da reforma fiscal. 

Enfim, um dos grandes legados 
que um conselho fiscal pode deixar 
para o país é a instituição de um siste-
ma de coordenação da política fiscal 
adotada pelos três níveis de governo.9 
A necessária coordenação não pode 
ser confundida com a criação de ór-
gão que paira por cima da Federação 
e da democracia, para ditar os rumos 
da política fiscal do país, mas deve-
se pensar, sim, no modelo da Acir, 
marcado pela harmonização da ges-
tão fiscal entre os entes da Federação 
e disseminação de boas práticas em 
matéria de política fiscal. 

1Ver, entre outros, discurso de Vitor Gaspar, 
do FMI, “Future of fiscal rules in the Euro Area”, 
28/1/2020 (disponível em: <https://tinyurl.com/
y8hw99w9>) e Olivier Blanchard, Alvaro Lean-
dro e Jeromin Zettelmeyer, “Redesigning EU fis-
cal rules: From rules to standards”, Feb. 2021 (dis-
ponível em: <https://tinyurl.com/ybqhs2ze>).

2É interessante como essa perspectiva foi ana-
lisada por Louis Kaplow, “Rules versus standar-
ds: An economic analysis”, 2012. Disponível 
em: <https://tinyurl.com/ybnnrejv>. 

3A PEC 188/2019, do Senado, no seu artigo 135-A, 
propõe que o Conselho seja composto pelos 
presidentes da República, da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal, do STF e do TCU, além 
de três governadores e três prefeitos. Caberia a 
este colegiado verificar o cumprimento das exi-
gências constitucionais e legais referentes à dis-
ciplina orçamentária e fiscal, bem como expedir 
recomendações, fixar diretrizes e difundir boas 
práticas para o setor público.

4É interessante atentar ao previsto na LRF (ínte-
gra em: <https://tinyurl.com/nenuwam>):

“Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, 
de forma permanente, da política e da 
operacionalidade da gestão fiscal serão 
realizados por conselho de gestão fiscal, 
constituído por representantes de todos 
os poderes e esferas de governo, do Mi-
nistério Público e de entidades técnicas 
representativas da sociedade, visando a:
I – harmonização e coordenação entre os 
entes da Federação;
II – disseminação de práticas que resultem 
em maior eficiência na alocação e execu-
ção do gasto público, na arrecadação de 
receitas, no controle do endividamento e 
na transparência da gestão fiscal;
III – adoção de normas de consolidação 
das contas públicas, padronização das 
prestações de contas e dos relatórios e 
demonstrativos de gestão fiscal de que 
trata esta Lei Complementar, normas e 
padrões mais simples para os pequenos 
municípios, bem como outros, necessários 
ao controle social;
IV – divulgação de análises, estudos e diag-
nósticos.
§ 1o O conselho a que se refere o caput insti-
tuirá formas de premiação e reconhecimento 
público aos titulares de poder que alcança-
rem resultados meritórios em suas políticas 
de desenvolvimento social, conjugados com 
a prática de uma gestão fiscal pautada pelas 
normas desta Lei Complementar.
§ 2o Lei disporá sobre a composição e a for-
ma de funcionamento do conselho”.

5Para resgatar memorial da elaboração da LRF 
e das origens do CGF, ver José R. Afonso, “Res-
ponsabilidade fiscal no Brasil: uma memória 
da lei”, FGV Projetos, 2010. Disponível em: <ht-
tps://tinyurl.com/ybr6sq99>. 

6Entre inúmeras críticas, ver Fernando Scaff e 
Onofre Batista Jr., “PEC 188 quer transformar 
TCU em um tribunal de contas da Federação”, 
Conjur, 5/3/2020. Disponível em: <https://
tinyurl.com/y7qse6w3>. 

7O tema já tinha sido tratado nesta revista, por 
José Afonso e Leonardo Ribeiro, em “Um Con-
selho para Responsabilidade Fiscal”, agosto de 
2016. Disponível em: <http://bit.ly/2bt3d8x>. 

8Sobre Acir, entre outros, ver Richard Cole, “The 
state of state advisory commissions on inter-
governmental relations: Do they continue to 
have a role in the U.S. Federal System?”, Toron-
to Meeting Paper, 2009, e M-46. The Advisory 
Commission on Intergovernmental Relations. 
Washington, 1969.

9A defesa da institucionalidade dos conselhos 
é bem sintetizada em Xavier Debrun e Tidiane 
Kinda, “Strengthening post-crisis fiscal credibi-
lity: Fiscal councils on the rise, a new dataset”, 
FMI, 2014. Disponível em: <https://tinyurl.
com/ybchcwck>. 
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A despeito dos avanços que o Brasil 
apresentou nas últimas décadas em 
termos sociais, o certo é que o país 
ainda apresenta índices elevados de 
pobreza. Tomando como referên-
cia o ano de 2019, e considerando 
uma linha de pobreza de R$ 150,50 
(US$ 1,90 PPC) para extremamente 
pobres e R$ 435,70 (US$ 5,5 PPC) 
para pobres, a partir da tabela ao 
lado constata-se que 6,5% e 24,7% 
da população, respectivamente, es-
tariam nessas condições. Ademais, 
essa incidência ocorre de forma es-
pacialmente distinta no território 
brasileiro, com Nordeste e Norte 
apresentando números bem superio-
res aos das outras regiões.

Nesse contexto, além das ações 
em curso do governo federal como, 
por exemplo, o já conhecido pro-
grama Bolsa Família, é importante 
entender qual o espaço existente, 
em termos de políticas públicas re-
gionalizadas, que pode ser colocado 
em prática pelos governos estaduais 
e municipais para enfrentamento da 
pobreza. Devemos lembrar que para 
qualquer estratégia a ser utilizada, é 

fundamental que ela seja focada, ou 
seja, que possa atender às especifici-
dades e características locais da po-
pulação. Adicionalmente, a política 
precisa ser capaz de evitar a trans-
missão intergeracional da pobreza, 
como parece ser o caso mais especí-
fico das regiões mais vulneráveis.

Nos últimos anos, essas questões 
passaram a ser mais ricamente discu-
tidas na literatura, tendo o tema “in-
vestimentos na primeira infância” 
ocupado grande espaço no debate 
internacional, liderado especialmen-
te pelo professor da Universidade de 
Chicago, James Heckman, Prêmio 
Nobel de Economia em 2000. No 
Brasil, essa agenda ganhou força a 
partir de diversos seminários na dé-
cada de 2000 na Fundação Getulio 
Vargas (FGV), que culminou com o 
livro organizado pelo professor Aloi-
sio Araújo: Aprendizagem infantil 
– uma abordagem da neurociência, 
economia e psicologia cognitiva.

De uma forma geral, nessa visão 
a porta principal para se romper o 
círculo vicioso da pobreza seria in-
vestir recursos nos anos iniciais de 

Como enfrentar a pobreza  
infantil no Nordeste

Flávio Ataliba
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento 
(Seplag-CE)1 e pesquisador associado do FGV IBRE

Mauro Benevides Filho
Secretário de Planejamento e Gestão (Seplag/CE) e  
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vida, mais especificamente na educa-
ção infantil. Para Heckman, “a edu-
cação na primeira infância constitui 
provavelmente o melhor investimen-
to social existente e quanto mais 
baixa for a idade do investimento 
educacional recebido mais alto é o 
retorno angariado pelo indivíduo e 
pela sociedade”. 

A ideia é a de que o custo-bene-
fício de uma intervenção nos pri-
meiros anos de vida é muito mais 
vantajoso do que tentar remediar a 
questão depois. Ou seja, quando a 
situação já é desigual no começo da 
trajetória das pessoas, há grandes 
chances de se acumular problemas 
complexos na escola, reverberan-
do em consequências negativas no 
mercado do trabalho e, por exten-
são, na produtividade da economia. 
Além disso, se o investimento acon-
tecesse nessa fase, as pessoas teriam 
mais tempo para usufruir dos ga-
nhos proporcionados e precisariam, 
em menor proporção, dos serviços 
de proteção social no futuro.

Ademais, com políticas públicas 
voltadas à primeira infância, como 
por exemplo a criação de creches e 
pré-escolas de qualidade, espera-se 
aumentar o capital humano, redu-
zindo as desigualdades de oportuni-
dades e incluindo a força feminina 
no mercado de trabalho. Tais efeitos 
são determinantes para interromper 
a pobreza intergeracional, pois a mé-
dio e longo prazo, as mães que tra-
balham poderiam entregar aos seus 
filhos uma melhor estrutura familiar, 
incluindo nutrição e educação, en-
tre outros. Consequentemente, essas 
crianças se tornariam adultos bem 
mais educados e produtivos, com ex-
pectativa de renda familiar elevada, 
escapando da armadilha da pobreza.

Compreendendo a importância 
do investimento na infância como 
estratégia fundamental para rom-
per a transmissão da pobreza entre 
as diversas gerações, é fundamental 
que estados e municípios possam 
desenhar ações em conjunto nessa 
direção, haja vista que as políticas 
de creches e educação infantil são 

de responsabilidade constitucional 
das ações locais. Evidentemente, o 
Estado tem uma função primordial 
no sentido de alinhar incentivos cor-
retos para as políticas municipais, 
como já acontece, por exemplo, na 
distribuição da cota parte do ICMS 
pelo governo do Ceará para aqueles 
municípios com melhor desempenho 
educacional no ensino fundamental.

Na linha desse entendimento e 
como exemplo de uma ação virtuosa, 
em 2017 foi instituído também pelo 
Ceará o Programa Estadual para 
Superação da Extrema Pobreza In-
fantil,  estruturado dentro das ações 
relacionadas ao Programa Mais In-
fância Ceará, organizado em quatro 
pilares: Tempo de Nascer, Tempo de 
Crescer, Tempo de Brincar e Tempo 
de Aprender. As ações são dirigidas 
em vários eixos como o cuidado ma-
terno infantil, o Programa Mais Nu-
trição, construção de espaços públi-
cos para o desenvolvimento infantil, 
os Núcleos de Estimulação Precoce, 
o Programa de Apoio ao Desenvolvi-

Regiões

Extremamente pobres

(Com rendimento domiciliar 
per capita inferior a US$ 1,9 

PPC 2011)

Pobres

(Com rendimento domiciliar 
per capita inferior a US$ 5,5 

PPC 2011)

Absoluto 

(1.000 pessoas)
%

Absoluto 

(1.000 pessoas)
%

Brasil 13.689 6,5 51.742 24,7

Norte 2.073 11,4 7.534 41,6

Nordeste 7.770 13,7 24.394 42,9

Sudeste 2.745 3,1 13.965 15,8

Sul 661 2,2 3.379 11,3

Centro-Oeste 440 2,7 2.470 15,3

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais (2019) – IBGE.

Extrema pobreza e pobreza por regiões do Brasil (2019)
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mento Infantil (Padin), o Complexo 
Social Mais Infância e os Centros de 
Educação Infantil.

Como ação adicional, também foi 
lançado o Cartão Mais Infância Ce-
ará, uma complementação ao Bolsa 
Família, que determina uma ajuda 
financeira de R$ 100,00 mensais 
para cada uma das 70 mil famílias 
beneficiadas. Os grupos familiares 
são selecionados a partir de crité-
rios como: estarem cadastrados no 
CadÚnico, possuírem renda familiar 
per capita até R$ 89,00, atenderem a 
um índice de vulnerabilidade criado 
pelo Instituto de Pesquisa e Estra-
tégia Econômica do Ceará (Ipece), 
o qual incorpora questões relacio-
nadas à infraestrutura de moradia, 
como se as casas possuem água en-
canada, material de construção ina-
dequado, presença de banheiros e se 
são domicílios coletivos ou inapro-
priados. O benefício é dado no tem-
po máximo de 72 meses e são exi-
gidos alguns condicionantes como, 
entre outros, manter o cadastro 
atualizado no CadÚnico e o cartão 
de vacina em dia, participar do Pro-
grama de Atendimento Integral da 
Família e de ações do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS). 

Com a intenção de conhecer me-
lhor o perfil socioeconômico das 
famílias beneficiárias do cartão, o 
governo do Ceará, através da Se-
cretaria de Planejamento e Gestão 
(Seplag) e da Fundação Cearense 
de Amparo à Pesquisa (Funcap) no 
bojo do Programa Cientista-Chefe, 
e em parceria com pesquisadores da 
Universidade Federal do Ceará, de-
senvolveu um diagnóstico aplican-
do questionários em 569 das 1.077 
famílias de três municípios pilotos: 
Baturité, Maracanaú e Canindé.

Entre as várias evidências encon-
tradas, estão as seguintes caracterís-
ticas dos chefes de famílias: grande 
parte do sexo feminino, solteira, cor 
parda, católica, com média de idade 
de 30 anos e dois filhos, tendo o pri-
meiro filho com menos de 18 anos, 
baixa escolaridade – a maioria com o 
fundamental incompleto –, com alta 
percepção de fome entre as crianças e 
renda per capita média de R$ 137,54, 
desconsiderando as transferências re-
cebidas. Outro resultado da pesquisa, 
não menos importante, está relacio-
nado ao desempenho educacional das 
crianças cujos lares são beneficiados 
com o cartão. Verificou-se que, em 
média, um aumento de 10% nesse 
repasse poderia acrescer a nota de 
português ou matemática em apro-
ximadamente 14%. Evidentemente 
que são resultados preliminares, ne-
cessitando ainda de muitas investiga-
ções, mas o que chama atenção é a 
importância que tem no desenho das 
políticas públicas a necessidade de 
se definir incentivos corretos, assim 
como seus condicionantes.

Mesmo considerando a amostra 
bem reduzida, pode-se imaginar que 
esse seja o quadro da grande maioria 
dos municípios do Nordeste. Isso re-
força a necessidade de se aprofundar 
a discussão na qual investimentos na 
primeira infância e a atenção ao chefe 
de família possam ser uma das prin-
cipais políticas de enfrentamento da 
pobreza no Nordeste, no sentindo de 
se evitar a reprodução da vulnerabili-
dade entre as gerações futuras.

Nesse contexto, há no âmbito 
federal a institucionalização do 
Novo Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Bási-
ca (Novo Fundeb) que aumentará 
expressivamente os recursos dos 
municípios pobres para a educa-
ção infantil. Isso é essencial para 
ações dessa natureza, haja vista a 
conhecida baixa capacidade fiscal 
de muitos estados e municípios de 
realizar investimentos na universa-
lização da pré-escola e na redução 
da baixíssima cobertura de creches, 
principalmente para as crianças 
que estão em situação de vulnera-
bilidade social.

Categoricamente, cabe o empe-
nho das três esferas de governo, no 
incentivo e consecução de políticas 
corretas para a primeira infância, 
dados os seus múltiplos rebatimentos 
virtuosos na esfera socioeconômica, 
em especial, no combate sustentável 
à pobreza de hoje e à sua perpetua-
ção nas próximas gerações. 

1Agradecimentos aos economistas Carlos Manso, 
Jimmy Oliveira e Isadora Osterno, técnicos da Se-
plag/CE, pelo apoio a essa publicação no levanta-
mento das informações e supervisão do texto.

2As leis podem ser consultadas em: <https://
belt.al.ce.gov.br/index.php/legislacao-do-ceara/
organizacao-tematica/infancia-e-adolescencia>.
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Começa o ano legislativo com novos 
presidentes na Câmara e Senado, 
inaugurando a segunda metade do 
mandato do presidente Bolsonaro. 
Em busca da retomada da econo-
mia, o setor de energia volta suas 
atenções para o Congresso. Depois 
de aprovada a Medida Provisória 
998/2020 – a chamada MP do Con-
sumidor –, as expectativas são de vo-
tações da reforma do gás (Projeto de 
Lei 4.476/2020) já no início de mar-
ço. E ainda este ano, mas em prazo 
mais longo, o setor elétrico espera a 
apreciação do Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 232/2016, que na Câma-
ra de Deputados tramita através do 
Projeto de Lei (PL) 414/2021.  

A aprovação da Medida Provisó-
ria 998/20 – não convertida em lei 
até o momento em que escrevemos 
este artigo – incorpora alguns dos te-
mas da reforma. Esse é o caso da re-
dução dos subsídios para fontes re-
nováveis, que já são viáveis do ponto 
de vista econômico-financeiro. 

Dois outros temas de maior im-
pacto na agenda do Congresso para 
a apreciação são a privatização da 
Eletrobras (MP 1.031/21) e o já 
mencionado PL 414, que trata da 
mudança na contratação de ener-

estruturais em curso, tais como o au-
mento da diversidade de tecnologias 
de produção de eletricidade e a des-
centralização: aumento da participa-
ção de recursos distribuídos, como 
solar e eólica. 

A última revisão mais profun-
da do marco legal do setor elétrico 
ocorreu em 2003/2004, no início da 
administração do presidente Lula, 
quando Dilma Rousseff era minis-
tra de Minas e Energia. Naquele 
momento, houve um aumento da 
centralização e do papel do Estado. 
Ali se instalaram as bases do mo-
delo de contratação que vigora até 
hoje: contratação de (muito) longo 
prazo, predominantemente regula-
da para atendimento ao mercado 
atendido pelas distribuidoras, que 
grosso modo representa 70% da 
demanda (carga, no jargão do sis-
tema). A lógica do modelo de 2004 
era centrada, portanto, nos consu-
midores cativos e numa concepção 
centralizadora, mas tal arquitetura 
se mostra cada vez mais impraticá-
vel na realidade atual.

O cenário que existia no começo 
do milênio está mudando rapida-
mente. A estrutura de contratação 
do mercado está em transforma-

Liberalização e investimentos  
em eletricidade

Joisa Dutra
Professora da FGV EPGE e diretora do FGV CERI

Luciano de Castro
Professor titular do Impa

gia do sistema e a reforma do setor 
elétrico. Com relação ao primeiro, 
a proposta encaminhada recebeu 
mais de 500 emendas. Comparati-
vamente à proposta desenhada em 
2017, aloca recursos para reduzir 
custos de geração de eletricidade 
na Amazônia Legal e para a revi-
talização das bacias hidrográficas 
na área de influência das usinas de 
Furnas. A proposta anterior já con-
templava recursos para revitaliza-
ção na bacia do rio São Francisco. 
Essa distribuição regional suposta-
mente ajudaria a mitigar resistên-
cias à privatização. O prazo é curto 
e o cenário político não é dos mais 
favoráveis, mas o interesse dos no-
vos líderes do parlamento em mos-
trar trabalho pode favorecer. 

 Reforma do setor elétrico
O conjunto das propostas que tra-
mita no Legislativo busca adequar o 
funcionamento do setor ao contexto 
vigente. Nosso ponto de partida, de 
uma matriz elétrica predominante-
mente baseada na hidroeletricidade, 
está em transformação. O marco le-
gal e regulatório vigente não é ade-
quado para lidar com as mudanças 



CONJUNTURA ENERGIA

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

ção, e essa mudança está no cerne 
da reforma do setor em tramitação 
no Congresso. Estamos assistindo 
a um aumento da liberalização no 
setor elétrico, através do aumen-
to do conjunto dos consumidores 
que podem e efetivamente passam a 
contratar energia elétrica no merca-
do livre, escolhendo seu fornecedor. 
Esse movimento é impulsionado 
pelos comercializadores de energia 
elétrica, que há anos clamam pela 
expansão do mercado livre (#porta-
bilidadedacontadeluz). E esse mo-
vimento ganha crescente apoio das 
distribuidoras, que já aceitam falar 
em separação do fio e da energia. 
A geração distribuída é outro vetor 
de aumento da liberalização: consu-
midores já estão fazendo escolhas 
de fornecedores ao aderirem a pro-
postas, por exemplo, de diferentes 
fornecedores de energia solar nos 
arranjos de geração compartilhada 
(permitida pela Resolução Norma-
tiva Aneel 482/2012). 

A redução dos limites para con-
tratação direta pelos consumidores e 
a expansão acelerada da geração dis-
tribuída são tendências irreversíveis 
e pilares da transição energética para 
uma economia de baixo carbono no 
mundo e no Brasil, como atesta o 
impacto das campanhas #taxarosol. 

A reforma proposta para o se-
tor elétrico reconhece e sanciona a 
liberalização, que é um dos pilares 
das reformas nas indústrias de rede 
nas quais embarcamos na década 
de 90. Busca estender os benefícios 
da competição que existe na pro-
dução de eletricidade para reduzir 
os preços de energia para consu-
midores residenciais, comerciais e 
industriais. Nosso estado atual de 
coisas, ao contrário, compromete 

os ganhos de eficiência e competiti-
vidade da economia como um todo: 
a despeito da elevada participação 
de fontes renováveis em nossa ma-
triz elétrica, temos preços e tarifas 
altas, combinados com elevadas 
perdas de eletricidade e subsídios 
cruzados – muitos regressivos e ine-
ficientes, que se eternizam mesmo 
quando as razões para sua criação 
desaparecem, caso dos descontos 
para renováveis. 

A retomada desse processo de 
liberalização na reforma do PL 
414/2021 é representada pela porta-
bilidade da conta de luz: um número 
crescente de consumidores poderia 
contratar energia elétrica no mer-
cado, escolhendo fornecedor que 
oferecesse condições mais vantajo-
sas. Para esses usuários, os serviços 
de rede de distribuição são cobra-
dos em separado, de acordo com as 
tarifas determinadas regulatória e 
regularmente pela Aneel. Mas essa 
contratação em separado coloca em 
xeque o modelo de financiamento da 
expansão: o aumento da contrata-

ção em regime liberalizado – onde o 
consumidor escolhe seu fornecedor 
– impacta o portfólio de contratos 
das distribuidoras, que serviram de 
base para o financiamento da ex-
pansão. E essa arquitetura garantiu 
investimentos que se traduziram em 
significativo aumento da capacidade 
de produção e expansão de redes de 
transmissão e distribuição. 

O grande desafio, portanto, co-
locado para uma reforma que venha 
a guiar um novo modelo de funcio-
namento do setor elétrico é como 
promover uma expansão do setor 
e garantir os investimentos que as-
segurem a confiabilidade do supri-
mento – capacidade de o sistema 
atender à carga.

 A proposta do governo 
O governo desenhou proposta para 
enfrentar o desafio de financiar a 
expansão em um mercado liberali-
zado: contratação em separado de 
lastro e energia. O foco é promover 
segurança e confiabilidade do su-
primento, objetivos primordiais de 
política energética. Significa a ca-
pacidade de um sistema atender às 
necessidades/demanda dos usuários 
mesmo em situações extremas, de 
acordo com critérios de segurança 
estabelecidos explicitamente. 

Ilustra a necessidade de lidar com 
“situações extremas” o fenômeno 
do vórtex polar nos Estados Unidos 
em meados de fevereiro, que afetou 
severamente o estado do Texas e dei-
xou milhões de pessoas sem energia 
elétrica por dias. Esse é um caso em 
que o sistema elétrico não teve capa-
cidade de responder a um extremo 
climático. Na busca de aprendizado 
e proteção futura, agora se caçam 

O grande desafio de 

uma reforma é como 

promover uma expansão 

do setor elétrico e garantir 

os investimentos que 

assegurem a confiabilidade 

do suprimento
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explicações e culpados, não neces-
sariamente nessa ordem. Mesmo no 
Brasil, muitas discussões recentes gi-
ram em torno do Texas e de como 
evitar ou mitigar os impactos de 
acontecimentos dessa natureza. 

A proposta do governo para 
garantir que o sistema tenha capa-
cidade de atender com segurança 
às necessidades ou requisitos de 
eletricidade cria dois novos meca-
nismos de adequação de suprimen-
to: lastros de produção e lastro de 
capacidade de produção. Além de 
negociar energia, os potenciais ofer-
tantes participariam de um leilão 
(combinatório) no qual disputariam 
(simultaneamente) certificados de 
lastro de produção e lastro de capa-
cidade (de produção).  

A intenção é boa e a motivação, 
legítima, a nosso ver: a viabilização 
da expansão do sistema para asse-
gurar adequação do suprimento em 
um mercado crescentemente libera-
lizado para além do modelo calcado 
em financiamento concentrado nos 
bancos públicos. O problema existe 
e é concreto. 

Até recentemente, o BNDES foi 
o principal financiador da expan-
são no setor elétrico: a contratação 
de longo prazo do ambiente regula-
do gerava recebíveis para financiar 
os grandes empreendimentos. O 
banco foi um grande tomador dos 
riscos do setor. Mas esse modelo 
está mudando. O BNDES vem re-
visitando sua política operacional 
desde 2016, o que poderá dar lu-
gar a uma maior participação de fi-
nanciadores comerciais, nacionais 
e estrangeiros. E também a uma 
maior participação do ambiente li-
vre no financiamento da expansão 
– estimulado pela nova onda de li-

beralização que discutimos. Dados 
recentes da Abraceel, a associação 
dos comercializadores, reportam 
que cerca de ⅔ da expansão em 
curso atualmente é voltada para o 
ambiente livre. 

Mas isso não basta para enfrentar 
o desafio de assegurar adequação de 
suprimento: não dá para confiar que 
a contratação no mercado (livre) en-
tregue o suficiente, nem em volume, 
nem na composição das fontes ou 
tecnologias.  

O problema existe, mas não é 
claro que a solução proposta pelo 
governo obedeça a uma lógica eco-
nômica razoável, que permita enca-
minhar o problema de uma manei-
ra equilibrada. Além do mais, até 
onde sabemos, a solução proposta 
não encontra paralelo na experiên-
cia internacional. Isso até poderia 
não ser um problema, mas a falta de 
um arcabouço econômico bem fun-
damentado e o descolamento da ex-
periência internacional deveriam ser 
dois aspectos a lançar dúvidas sobre 
a mudança em consideração. 

A proposta falha ao não focar no 
problema central – o processo de 
formação dos preços da eletricidade 
–, propondo estender uma contra-
tação de capacidade centralizada. 
A despeito das vantagens da nossa 
matriz elétrica, convivemos com 
altos preços de eletricidade, que já 
são inclusive condenados publica-
mente pelo presidente da Repúbli-
ca. Os modelos matemáticos que 
são a base da formação dos preços 
de eletricidade têm gerado respostas 
insatisfatórias sobre custos, o que 
é comprovado pelo elevado acio-
namento de usinas que não seriam 
chamadas a operar de acordo com 
o resultado dos modelos. A contra-
tação em separado de lastro e ener-
gia não enfrenta esse problema. E a 
falha em enfrentá-lo pode ter custos 
muito altos para o setor. Basta lem-
brar a experiência da MP 579/12: 
problema real e relevante, identifi-
cado nos elevados preços e tarifas, 
que gerou solução política com al-
tos custos e experiência ainda fresca 
na memória. 

Assim, embora seja importante 
estabelecer mecanismos adequados 
para a contratação de capacidade que 
atendam aos critérios de adequação 
do suprimento, o caminho proposto 
enseja preocupação. A reforma do 
setor é bem-vinda e necessária, mas 
os detalhes da proposta na mesa po-
dem estar muito aquém do desejável. 
Isso pode ser o prenúncio de proble-
mas futuros, como os enfrentados 
recentemente pelo Texas, ou da falha 
de promover soluções que reduzem 
preços e tarifas de modo sustentável. 
E, como se diz comumente, nos de-
talhes mora aquele ser que ninguém 
gosta de lembrar, mas cujo reino está 
cheio de boas intenções. 

A despeito das vantagens 

da nossa matriz elétrica, 

convivemos com altos 

preços de eletricidade, que 

já são inclusive condenados 

publicamente pelo 

presidente da República
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O pano de fundo sobre o papel do 

hidrogênio na matriz energética 

mundial são as estratégias de transi-

ção energética anunciadas por diver-

sos países, em resposta ao Acordo de 

Paris, que cada vez mais têm aponta-

do para o potencial desse energético 

versátil, pelas diversas possibilidades 

de produção e uso, como fonte de 

energia principal na economia glo-

bal do futuro.

Países com metas ambiciosas 

de descarbonização de suas matri-

zes elétrica e energética, e de suas 

economias como um todo, têm de-

monstrado interesse pelo hidrogê-

nio verde, aquele produzido a partir 

da eletricidade gerada por meio de 

fontes renováveis (sem emissões de 

GEE), com base em um processo 

(eletrólise) ainda não competitivo. 

Já se observa, ainda, nesse contexto, 

a busca por mercados exportadores 

desse hidrogênio verde, onde o Bra-

sil desponta como natural futuro 

candidato exportador.

Observa-se, ainda, que o Brasil, 

apesar desse potencial e da recente 

publicação do Plano Nacional de 

Energia 2050,1 e diferentemente de 

outros países do mundo, não possui, 

até o momento, uma estratégia espe-

cífica para a regulação, produção, 

consumo, transporte e estocagem, e, 

inclusive, a exportação, que possibi-

lite a incorporação do hidrogênio no 

planejamento energético e na matriz 

energética do país.

A estratégia do Brasil como futuro 

exportador de hidrogênio (inclusive o 

verde) está calcada não só na disponi-

bilidade de vários recursos energéti-

cos dispersos geograficamente no seu 

território, mas também em um mo-

mento oportuno de sérias mudanças 

de paradigmas em relação ao uso dos 

hidrocarbonetos como impulsiona-

dores principais da economia global.

A reflexão sobre uma mudança de 

paradigma em termos do energético 

que estará na base das economias do 

mundo, nasce no contexto do esfor-

ço de diversos países para reduzir a 

emissão de GEE com base nos com-

promissos assumidos na 21a Confe-

rência das Partes (COP21) da Con-

venção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima.

Para tanto, os países signatários 

vêm adotando medidas para des-

Os caminhos do país na construção 
da economia global do hidrogênio

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e  

coordenadora de pesquisa da FGV Energia

Agnes M. da Costa

Chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios  

do Ministério das Minas e Energia



CONJUNTURA ENERGIA

M a rço  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  3 9 

carbonizar suas economias, isto é, 

para uma redução da intensidade de 

emissão de GEE de suas atividades 

econômicas. Nesse contexto, o se-

tor energético, de maneira geral, se 

apresenta como um forte candidato 

à descarbonização, considerando o 

papel preponderante que os com-

bustíveis de origem fóssil, emissores 

de GEE, desempenham nas matrizes 

energéticas nacionais e mundial. 

O movimento de mudança estru-

tural da matriz energética mundial, 

que engloba forças ambientais, so-

ciais, econômicas e políticas, é cha-

mado de transição energética.

Nessa transição o Brasil ocupa 

uma posição privilegiada com rela-

ção à maioria dos países do mundo, 

tendo em vista a significativa reno-

vação de suas matrizes elétrica e 

energética, considerando índices de 

mais de 40% de uso de renováveis 

na matriz geral e mais de 80% na 

matriz elétrica, por exemplo. Coloca 

o Brasil em uma posição onde os de-

mais países gostariam de já estar.

E essa realidade só é possível dada 

a abundância de recursos energéticos 

naturais e renováveis existentes no 

território brasileiro, cujo gerencia-

mento constitui inclusive um desafio 

para o país, conforme argumentado 

no Plano Nacional de Energia 2050 

– PNE 2050 (figura 1).

E é partindo dessa abundância 

que se pode pensar em um futuro 

promissor nacional em uma econo-

mia baseada em hidrogênio, dado 

o grande potencial de produção a 

partir de diversas fontes de energia, 

dentre as quais se destacam o etanol, 

o gás natural, o biogás, os resíduos 

sólidos, a biomassa, a termossolar, a 

fotovoltaica, a eólica e a hidroeletri-

cidade (Abeeólica, 2020; Nadaleti et 

al., 2020; de Souza, 2021).2

Importa reiterar, também, que o 

hidrogênio é um energético versátil 

podendo substituir outros nos mais 

distintos usos, entre os quais o uso 

em edificações, na indústria, para 

geração de energia elétrica, em trans-

portes e em refinarias.

Outrossim, para efeitos de des-

carbonização da economia mundial, 

cumpre observar, todavia, que não 

são todos os processos de produção 

de hidrogênio, denominados de “ro-

tas”, que não emitem GEE, confor-

me esquematizado na figura 2.

Diversos países já publicaram 

suas estratégias para o hidrogênio. 

Destaca-se que, na Estratégia para 

Integração do Sistema Energético 

da União Europeia, foi adotada 

uma estratégia dedicada a este, pos-

suindo diferentes vertentes de ação, 

de pesquisa e inovação sobre pro-

dução e infraestrutura. Segundo o 

European Green Deal,3 a nova es-

tratégia para o hidrogênio explora-

rá o potencial limpo para ajudar o 

processo de descarbonização, em li-

nha com a meta de neutralidade cli-

mática para 2050. Idealmente, ditas 

estratégias, ao alavancarem a ativi-

dade econômica, contribuem para a 

Fontes: MME e EPE, 2020.
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Figura 1 Comparação entre potencial de recursos e 
demanda de energia até 2050

O hidrogênio é um 

energético versátil podendo 

substituir outros nos 

mais distintos usos, em 

edificações, na indústria, 

na geração de energia, em 

transportes e em refinarias
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recuperação dos efeitos econômicos 

da Covid-19. 

Nesse contexto, já se observa que, 

para nações como a Alemanha (Abe-

eólica, 2020; Kelman et al., 2020; 

FGV Energia, 2020),4 países como 

o Brasil, com grande potencial para 

a produção de hidrogênio verde, po-

tencialmente mais competitivo em 

função da já competitiva geração de 

eletricidade a partir das fontes re-

nováveis, se tornam naturais candi-

datos à exportação desse energético 

limpo, sendo, todavia, naturalmente 

necessário ser considerado o custo do 

transporte aos mercados consumido-

res no valor que se consideraria com-

petitivo (Cesar et al., 2019; Heuser et 

al., 2019; Kelman et al., 2020).5

Para os países europeus, essa di-

visão de esforços entre governos, in-

dústria e organizações internacionais 

deriva do pressuposto de necessida-

de de fomento intencional à tecno-

logia, o que é resumido nos pontos-

chaves do plano para ampliação da 

escala do hidrogênio verde, segundo 

a Agência Internacional de Energia 

(IEA, em inglês):

O caminho de redução de cus-

tos (...) depende do estabeleci-

mento de metas e medidas pelos 

governos para apoiar a demanda 

de hidrogênio verde, o que, por 

sua vez, promoverá o aumento de 

escala (explícita ou implicitamen-

te) e o aumento da concorrência 

na fabricação e implantação de 

eletrolisadores (...) Uma combi-

nação de apoio governamental 

para programas de pesquisa em 

paralelo com o estabelecimento de 

políticas e metas, combinada com 

esforços do setor privado para pa-

dronização e projetos otimizados 

levará a custos mais baixos do ele-

trolisador e, em última instância, 

hidrogênio verde mais barato (...) 

O custo de investimento é apenas 

um componente do custo total do 

hidrogênio verde. Para alcançar 

competitividade de custos com hi-

drogênio de base fóssil, será neces-

sário baixo custo de eletricidade, 

regulamentação favorável, maior 

eficiência e uma vida útil mais 

longa (Irena, 2020, p. 86, tradu-

ção livre das autoras).

Ganhos de competitividade
O Programa em Colaboração Tecno-

lógica IEA (IEA Hydrogen)6 apresen-

ta, como pode ser esperado, o ganho 

de competitividade de diferentes ro-

tas tecnológicas para a produção de 

hidrogênio ao longo do tempo, sen-

do possível observar que a reforma 

de vapor a metano, a partir do gás 

natural mas também do biogás, com 

menores emissões de GEE, desponta 

como tecnologias mais promissoras 

em mais curto prazo.

Sobre os processos de produção 

de hidrogênio, cumpre observar 

ainda que, dependendo da tecno-

logia, essa produção pode ocorrer 

de forma “centralizada”, por meio 

do processo de reforma de vapor a 

metano, em refinarias, como apon-Fonte: Albrecht et al., 2020.

Figura 2 Rotas para produção do hidrogênio
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tado por César et al. (2019), mas 

também de forma “descentraliza-

da”, mais dispersa territorialmente 

como por meio de eletrólise, perto 

dos parques de geração de energia 

eólica, inclusive offshore (Abeeóli-

ca, 2020; Albtecht et al., 2020)7 so-

lar, mas também a partir do biogás 

ou de biocombustíveis.

Todavia, pode-se caracterizar o 

mercado de hidrogênio para a geração 

de energia como praticamente inexis-

tente, visto que a produção anual de 

hidrogênio brasileira, de aproximada-

mente 920 mil toneladas, é destinada 

aos usos em processos químicos como 

reagente (César et al., 2019).

Assim, considerando o movimen-

to de transição energética global que 

aponta para o hidrogênio como for-

te candidato à substituição dos com-

bustíveis fósseis no médio e longo 

prazos, o estado da arte tecnológico 

para a produção de hidrogênio no 

mundo, as expectativas de evolução 

tecnológica a esse respeito, e o indica-

do potencial brasileiro de produção 

com base nos diferentes energéticos 

disponíveis no país, identifica-se a 

oportunidade de reflexão sobre uma 

estratégia brasileira para o hidrogê-

nio, ainda não existente. 

Não obstante, a peça oficial de 

planejamento setorial de caráter es-

tratégico, o Plano Nacional de Ener-

gia, publicado em dezembro de 2020, 

apresenta uma seção a respeito do hi-

drogênio no capítulo dedicado a “Tec-

nologias disruptivas”. Em grandes 

linhas, o PNE 2050 apresenta como 

principais desafios a ampliação da es-

cala de sua produção e de consumo, a 

elaboração de normatização para uso, 

transporte e armazenamento, obser-

vado em especial que o hidrogênio é 

bastante inflamável pois reage com o 

oxigênio de modo violento (explosi-

vo), originando água. Ou seja, a nor-

matização em questão é relevante para 

proteger segurança e saúde públicas.

Nesta linha, o PNE 2050 recomen-

da o desenho de aprimoramentos re-

gulatórios relacionados à qualidade, 

segurança, infraestrutura de transpor-

te, armazenamento e abastecimento, 

o que igualmente foi apontado por 

Cesar et al. (2019), mas também a 

articulação com outras instituições 

internacionais que tenham iniciativas 

na área de hidrogênio inclusive para 

o estabelecimento de parcerias para 

transferência de tecnologia, como 

apontado por Cesar et al. (2019), que 

também destaca a necessidade de no 

Brasil serem realizados investimentos 

em pesquisa, desenvolvimento e ino-

vação em hidrogênio.

Dessa forma, ao se pensar em uma 

estratégia para o hidrogênio no Bra-

sil, vale mencionar não apenas o viés 

do desenvolvimento tecnológico e 

dos benefícios dos investimentos em 

PD&I, mas ponderar que qualquer 

que seja essa estratégia, ela influen-

ciará a geopolítica entre os países, 

em especial os do Cone Sul. Segundo 

Van der Graaf et al. (2020),8 o acir-

ramento do comércio marítimo do 

hidrogênio pode vir a ser objeto de 

competição entre os diferentes atores 

e países. Em especial o comércio ma-

rítimo transfronteiriço redesenhará, 

com o tempo, a geografia do comér-

cio global de energia, remodelando as 

relações e alianças entre os países. 

Ao contrário de economias desen-

volvidas e maduras, no Brasil, uma 

política para o desenvolvimento do 

hidrogênio não necessariamente im-

plicaria a substituição de fontes, mas 

a complementação, haja vista o cres-

cimento do consumo de energia no 

país. De acordo com o Plano Decenal 

de Expansão de Energia 2030 (MME 

e EPE, 2020),9 espera-se entre 2021 

e 2030 um crescimento do consumo 

de energia de 27%. O país possui a 

quinta maior população do mundo e 

a nona maior economia, de modo que 

as perspectivas para desenvolvimento 

de um mercado interno para o hidro-

gênio não devem ser subestimadas.

Para a criação desse mercado in-

terno, com neutralidade tecnológica, 

considerando as diversas rotas de 

produção, suas diferentes maturida-

des e competitividades, bem como a 

dispersão dos recursos energéticos no 

território brasileiro, faz sentido que 

hajam institucionalidades (normas, re-

gulações, especificações) e correlações 

de integração com outras indústrias, 

A elaboração de uma 

estratégia nacional para o 

hidrogênio seria um passo 

fundamental para que o 

Brasil acelere o movimento 

de constituição dessa 

indústria e seu mercado
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assim como logística e investimentos 

em transporte e armazenamento.

Estratégia necessária
A elaboração de uma estratégia nacio-

nal para o hidrogênio seria, assim, um 

passo fundamental para que o Brasil 

acelere o movimento de constituição 

dessa indústria e seu mercado, olhan-

do prioritariamente o atendimento do 

mercado interno. Dita estratégia deve 

considerar o interesse de potenciais 

parceiros com recursos disponíveis 

destinados à pesquisa, ao aumento da 

escala e ao ganho de competitivida-

de do hidrogênio verde. Importante 

atentar para o progresso dessa rota, 

haja vista o desenvolvimento tecnoló-

gico ainda necessário para sua plena 

competitividade que aparenta ser es-

sencial para possibilitar uma futura 

mudança de paradigma: de uma eco-

nomia de combustíveis fósseis para 

uma economia global do hidrogênio, 

observando sempre uma coordena-

ção eficiente do ponto de vista do 

planejamento energético garantindo 

a acessibilidade a este.

O Brasil ocupa uma posição ímpar 

em termos de abundância de bioener-

gia. Uma possível futura economia 

do hidrogênio traria para o país um 

papel de maior destaque ainda (com 

a paulatina redução do custo dos ele-

trolisadores). Dessa forma, os países 

que já possuem eletricidade renová-

vel e biocombustíveis acessíveis já 

saem na frente. 

O futuro hidrogênio verde brasi-

leiro deve ser capaz não só de suprir 

outros países em suas necessidades, 

mas, principalmente, o Brasil, benefi-

ciando suas indústrias e sua economia 

com um energético limpo e competi-

tivo. E, para isso, entende-se como 

mais do que oportuno que no país se 

iniciem as reflexões sobre como de-

senvolver física, técnica, comercial e 

regulatoriamente essa indústria. 
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O futuro hidrogênio verde 

brasileiro deve ser capaz 

não só de suprir outros 

países em suas necessidades, 

mas, principalmente, o 

Brasil, beneficiando suas 

indústrias e sua economia
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Dar um passo atrás, arquear as cos-
tas na direção oposta ao ponto obser-
vado são movimentos automáticos 
acionados pela percepção humana de 
que, para se avaliar algo em sua tota-
lidade, é preciso tomar distância. Sem 
ter tirado os dois pés da pandemia, e 
ainda descrente da proporção da in-
certeza e dor por ela provocada, fal-
ta espaço para qualquer ser humano 
atingir a distância temporal e emocio-
nal necessária a uma mirada mais am-
pla sobre o choque de Covid-19 que 
marcou 2020. Com o olhar treinado 
de historiador, o israelense Yuval 
Harari, autor do bestseller Sapiens 
– uma breve história da humanidade, 

SEM 
TRÉGUA
Um ano depois da chegada da Covid-19 
no Brasil, país enfrenta as consequências 
de suas ações – e omissões – para conter 
a crise sanitária e econômica

contribuiu para essa análise em artigo 
publicado no mês de fevereiro no Fi
nancial Times. Nele, Harari ressalta 
as surpresas extremamente positivas 
advindas da ciência, que rapidamente 
armou a sociedade de informação e 
ferramentas para controlar a dissemi-
nação da doença. Ao primeiro alar-
me, no final de dezembro de 2019, 
cientistas foram acionados e em pou-
cas semanas o vírus tinha sido isolado 
e sequenciado; medidas de contenção 
do contágio foram divulgadas mun-
dialmente; e em menos de um ano 
mais de uma vacina foi desenvolvida, 
testada e aprovada para uso. A isso 
somaram-se avanços tecnológicos 

que permitiram a manutenção de par-
te das atividades econômicas e sociais 
em meio ao isolamento, aumentando 
nosso tempo vivido dentro do mun-
do digital em detrimento do mundo 
físico hospedeiro do vírus. Uma reali-
dade completamente diferente, com-
para Harari, da experiência da Peste 
Negra, na Eurásia da Idade Média, 
em que a população acompanhou a 
doença se proliferar e ceifar a vida 
de um terço dos europeus sem saber 
como e por quê.

Mas o historiador aponta uma 
fronteira que a ciência não conseguiu 
romper, responsável por conter parte 
do sucesso no combate ao novo coro-
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navírus: a política. Tomando a mesma 
comparação, se na época da Peste Ne-
gra não se podia culpar um monarca 
pelas vidas perdidas, já que o pouco 
entendimento sobre a doença a colo-
cava dentro da caixa das fatalidades, 
hoje é possível identificar que o êxito 
ou fracasso no controle da dissemi-
nação do novo coronavírus deveu-se 
também ao custo social e econômico 
que cada governo, e os países em con-
junto, pôde ou aceitou pagar. Neste 
tempo de convívio com a Covid-19, 
pode-se reconhecer que a falta de 
maior concertação internacional, seja 
no provimento de insumos hospita-
lares, seja na distribuição de vacinas, 
no médio prazo não é positiva para 
ninguém. “Os países ricos absorve-
ram metade das vacinas disponíveis, 
obrigando as empresas sediadas em 
seu território a produzir America first, 
European Union first, rich first. Mas 
sabemos que, se mantivermos a infec-
ção circulando em outras regiões, o 
mundo inteiro estará ameaçado”, afir-
mou Paulo Marchiori Buss, coordena-
dor do Centro de Relações Internacio-
nais em Saúde (Cris/Fiocruz), ao Blog 
da Conjuntura Econômica (http://bit.
ly/3qD3EB3). Desse lado negativo 
também fazem parte os mandatários 
que por falta de planejamento, negli-

gência e/ou populismo negacionista 
– do qual Harari cita como exemplo 
Donald Trump e Jair Bolsonaro – pre-
judicaram o quadro da pandemia, di-
ficultando as ações de combate contra 
o vírus em seus países.

No Brasil, afora a grave crise de-
flagrada em Manaus, desde o final 
de fevereiro, quando se cumpriu um 
ano do anúncio do primeiro caso de 
contágio, o país tem quebrado recor-
des de vítimas de Covid-19. No iní-
cio de março, superou 10 mil mortes 
em uma semana, sob um cenário de 
colapso no atendimento hospitalar e 
retorno a medidas mais restritivas de 
isolamento em diversos estados. De 
um lado, o ritmo lento e trôpego de 
vacinação tem mantido as pessoas ex-
postas aos efeitos do vírus. Até 5 de 
março, o Brasil registrava 3,6% da po-
pulação vacinada, enquanto no Chile, 
apesar de uma população expressiva-
mente menor que a brasileira, 20,5% 
haviam tomado ao menos a primeira 
dose de imunizante. De outro lado, o 
relaxamento de medidas de preven-
ção – como falta de uso de máscara 
e formação de aglomerações –, abriu 
território não só para o aumento do 
contágio como a proliferação de no-
vas variantes do vírus: a britânica, a 
sul-africana, e a identificada em Ma-

naus, chamada de P1, cujos estudos 
preliminares apontam como de maior 
potencial de transmissibilidade, devi-
do a uma carga viral 10 vezes maior 
em adultos, e capacidade de reinfec-
ção de até 61%. No Brasil, cientistas 
também já atestaram a infecção simul-
tânea por duas linhagens diferentes 
do novo coronavírus, intensificando o 
potencial de o país se transformar no 
que o cientista Miguel Nicolelis cha-
ma de laboratório a céu aberto para 
o desenvolvimento de novas variantes, 
possivelmente mais contagiosas e le-
tais, mantendo o país no foco de aten-
ção da comunidade internacional.

Uma vítima  
chamada economia
Essa piora do quadro de Covid-19 no 
Brasil também preocupa os economis-
tas, que defendem que sem o aumento 
da vacinação e a volta segura da circu-
lação de pessoas o quadro para 2021 é 
preocupante. Silvia Matos, coordena-
dora do Boletim Macro IBRE, lembra 
que o pior resultado do PIB em 2020 
– de -4,1%, contra estimativas que, 
no segundo trimestre do ano passado, 
chegaram a uma contração próxima 
de 10% –, aconteceu às custas de uma 
potente injeção fiscal que o país não 
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poderá repetir este ano. “O núme-
ro agregado diz pouca coisa sobre o 
custo desse resultado. O PIB de -4,1% 
acabou ficando próximo da retração 
registrada em 2015 (-3,8%), mas é 
totalmente diferente se levarmos em 
conta que seu fôlego é curto, porque 
para alcançá-lo geramos outros pro-
blemas”, afirma. Entre os quais, um 
aumento de 15 pontos percentuais na 
dívida bruta do setor público em rela-
ção a 2019, resultado também menor 
do que o estimado durante o ano, mas 
ainda assim alto para o contexto bra-
sileiro, elevando esse endividamento 
para 89,3% do PIB. Para Silvia, ain-
da que a parada súbita produzida no 
segundo trimestre de 2020 demandas-
se tempestividade no lançamento das 
medidas emergenciais para cobrir as 

necessidades de pessoas e empresas, 
restando margem a planejamentos 
detalhados, faltou à política econômi-
ca fazer um ajuste fino das medidas a 
partir da reação da economia no se-
gundo semestre, reconhecendo o risco 
de uma segunda onda e a necessidade 
de espaço fiscal para novas medidas de 
apoio para além de 2020. “Ao contrá-
rio, apostou-se alto numa recuperação 
em V. Fazendo uma analogia, o remé-
dio de política econômica aplicado no 
Brasil era indicado para uma doença 
aguda, quando a pandemia é uma do-
ença crônica”, ilustra.

Bráulio Borges, pesquisador asso-
ciado do FGV IBRE, também atesta 
a resposta fiscal agressiva do gover-
no para conter os efeitos da crise ao 
comparar a diferença entre o PIB 

brasileiro projetado em janeiro de 
2020 e o realizado com o de outros 
156 países. “Na média, o nível de 
frustração entre esses países foi de 
8 pontos percentuais (p.p.), mas há 
muitas diferenças. Enquanto China e 
Coreia do Sul registraram resultados 
na casa dos 3 pontos percentuais, na 
Índia essa frustração foi de 15 p.p. – 
esperava-se um crescimento de 6% 
e registrou-se um recuo de 9%”, 
descreve Borges. Nessa compara-
ção, o Brasil destacou-se positiva-
mente, com 6,1 pontos percentuais, 
especialmente se comparado com a 
média dos países da América Latina, 
que chegou a dois dígitos (12,6%). 
“Nosso desempenho ruim no aspec-
to sanitário atrapalhou mais do que 
na média do mundo, mas a resposta 
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Fonte: Johns Hopkins University CSSE Covid-19, atualizado em 4 de março. 
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de política econômica compensou”, 
diz. Borges conta que nem todas as 
políticas acionadas pelos países ti-
veram o mesmo efeito imediato na 
atividade. “No meu exercício, não 
identifiquei, por exemplo, respos-
ta significativa de medidas como o 
afrouxamento quantitativo (QE, na 
sigla em inglês) entre os países que as 
adotaram. Isso pode significar que a 
liquidez dada às empresas as ajudou 
a não quebrar, mas ainda não a es-
timular o investimento, colaborando 
para o aumento de poupança obser-
vado”, diz. Espera-se nesse caso que, 
com o avanço da imunização e o 
respectivo recuo das restrições, essa 
liquidez passe a se refletir na ativi-
dade. “Não à toa em suas projeções 
mais recentes, o FMI estima que em 
2022 os países desenvolvidos, que 
adotaram medidas mais expressivas, 
praticamente recuperem a trajetória 

de crescimento pré-pandemia, en-
quanto os emergentes ainda ficarão 
cerca de 10,8% abaixo.” 

Tal como Silvia, Borges não identi-
fica perspectivas boas para o Brasil em 
2021. A começar, pela forma errática 
de se lidar com a pandemia, que se 
estende a este ano com o ritmo lento 
de vacinação. “Passou-se a discutir 
de fato uma estratégia de imunização 
para o país no fim do ano passado, no 
momento em que várias economias 
desenvolvidas já anunciavam o início 
da vacinação”, diz. Mesmo com as di-
versas iniciativas recentes do governo 
federal para ampliar a contratação de 
vacinas, Paulo Almeida, diretor exe-
cutivo do Instituto Questão de Ciên-
cia (IQC), afirma que o panorama de 
curto prazo continua incerto. Para ele, 
a única frente com cronograma garan-
tido continua sendo a da Coronavac, 
com uma entrega de 21 milhões de 

doses em março, de acordo ao decla-
rado pelo governador de São Paulo 
João Doria (PSDB). “Ainda não temos 
uma agenda definida de entrega das 
vacinas Oxford/AstraZeneca, já que 
a compra de insumos para envase no 
Brasil e a importação são dois contra-
tos diferentes, sendo que o primeiro é 
mais complexo. A mesma indefinição 
acontece nos acordos para a compra 
da Sputnik V e a Covaxin. Um suple-
mento mais rápido para os próximos 
meses vai depender tanto do se desen-
rolar as doses previstas, quanto da ca-
pacidade do governo de conseguir as 
aquisições que mencionou das vacinas 
Pfizer, Moderna e Janssen, segundo a 
disponibilidade das mesmas”, afirma. 
Para o especialista, o avanço da libera-
ção de compra de vacinas por estados 
e municípios, bem como pela iniciati-
va privada, é um esforço positivo, ain-
da que não ideal, para acelerar o abas-

Fonte: Our World in Data, atualizado em 4 de março. 

Vacinação lenta 
Doses administradas a cada 100 pessoas

México
Mundo

África do Sul

União Europeia

China
Rússia

Chile
Estados Unidos
Reino Unido

Israel

Brasil

0

20

40

60

80

Jan/01/2021 Jan/15 Jan/25 Fev/04 Fev/14 Fev/24 Mar/03



CAPA COVID-19

4 8  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2021

tecimento desses imunizantes. “São 
caminhos alternativos para mitigar a 
paralisação do processo por escassez. 
Poderá ser vantajosa se partir de cria-
ção grandes consórcios nacionais com 
todos os estados, mitigando a perda 
de eficiência de compras fracionadas”, 
diz. No caso da compra pela iniciativa 
privada, Almeida considera salutar a 
determinação de doação obrigatória 
ao sistema público até que todos os 
grupos prioritários sejam atendidos e, 
depois disso, de 50% de toda a aquisi-
ção. “Aliás, se fossem oferecidas mais 
facilidades às empresas, o governo 
poderia ter contato com muitas inicia-
tivas filantrópicas de doação de imu-

nizantes. Mas isso não aconteceu. De 
qualquer forma, são novas vias para 
se chegar à vacina”, diz. 

Auxílio emergencial em 
nova fase
O complicador para a atividade eco-
nômica citado por Borges é a já tra-
tada restrição para uma política fiscal 
mais ativa em 2021. “Não sou de 
achar que o país está quebrado, mas 
temos que levar em conta que o au-
mento do endividamento nos tornou 
mais vulneráveis, e isso cria limites”, 
diz. Para a maioria dos especialistas, o 
ideal é que se promova um gradualis-

mo na remoção das medidas de apoio, 
até a atividade econômica se normali-
zar. Olhando-se para os números do 
ano passado, fica claro o degrau que 
o fim das políticas emergenciais repre-
sentou para os beneficiários. Luana 
Miranda, pesquisadora do FGV IBRE, 
recorda que graças ao auxílio a massa 
de rendimentos no país cresceu 3,3% 
em 2020, puxada especialmente pela 
política de transferência direta. “Na 
ausência do pacote emergencial – do 
qual fazem parte o auxílio, os saques 
de FGTS e o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Renda 
(BEm) – a massa de rendimentos teria 
tomado uma trajetória inversa e caído 
5,6%”, diz. O pesquisador do IBRE 
Daniel Duque, por sua vez, lembra 
que somente na primeira fase do au-
xílio, quando este atingiu cerca de 68 
milhões de pessoas, o benefício repre-
sentou quase 10% de toda a massa de 
rendimentos da população. “Cerca de 
90% das famílias entre os 10% mais 
pobres teve ao menos um beneficiário 
do auxílio. Mas ele também chegou à 
camada mais rica, que não era foco do 
programa”, diz. 

Diversos estudos apontam des-
vios na distribuição do auxílio cuja 
dimensão varia, entre outros, confor-
me a concepção de cada pesquisador 
sobre real a finalidade do benefício. 
Balanço final da fiscalização do auxí-
lio divulgado pelo Tribunal de Con-
tas da União (TCU) em fevereiro in-
dica que, do total de R$ 293 bilhões 
destinados ao benefício em 2020,  
R$ 54 bi, ou 18%, podem ter sido pa-
gamentos indevidos. Fernando Veloso, 
pesquisador associado do FGV IBRE, 
reconhece a ação do governo para 
promover uma correção de parte dos 
erros na concessão, o que reduziu em 
cerca de 20% o número de beneficiá-

Fonte: Banco Mundial e Consensus Forecasts, elaborado por Braulio Borges. 
*para o Brasil, resultado atualizado levando em conta o PIB oficial do IBGE

PIB em 2020: diferença, em pontos percentuais, entre 
projeção de janeiro de 2020 e estimativa em janeiro de 2021
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rios na segunda fase do auxílio, quan-
do o valor das transferências caiu para 
a metade, ou R$ 300. Mas ele aponta, 
alinhado à análise de Silvia, a carência 
de visão da equipe econômica sobre a 
extensão da crise e a necessidade de 
buscar alternativas futuras para miti-
gar os efeitos de sua persistência. Em 
webinar promovido pelo FGV IBRE 
em parceria com a Folha de S.Paulo 
em fevereiro (http://bit.ly/3szOPzT), 
Veloso indicou, por exemplo, que a 
ausência de um olhar prospectivo re-
sultou em um processo arriscado de 
votação da PEC emergencial para li-
berar a nova fase do auxílio, que em 
sua primeira versão apresentada pelo 
governo ao Congresso incluía temas 
polêmicos e complexos como o fim 
do gasto mínimo com saúde e educa-
ção. “Já havia uma proposta de PEC 
Emergencial tramitando no Congresso 
no ano passado. Se fosse priorizada, 
poderia-se discutir as contrapartidas 
fiscais necessárias para um aumento 
de gasto com muito mais calma, sem 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados 

4,0

Atividades Imobiliárias 2,5

Agropecuária 2,0

Indústria extrativa 1,3

Informação e comunicação -0,2

Eletricidade e gás, água, esgoto e atividade 
de gestão de resíduos

-0,4

Comércio -3,1

PIB -4,1

Indústria de transformação -4,3

Administração, defesa, saúde e educação 
públicas e seguridade social

-4,7

Construção -7

Transporte, armazenagem e correio -9,2

Outras atividades de serviços -12,1

PIB de 2020: heterogeneidade entre setores
Taxa (%) acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior

Fonte: IBGE. 

Fonte: Pnad/IBGE. Elaborado por Naércio Menezes (Insper).

Impulso do auxílio na redução da desigualdade
evolução do índice de Gini

1o trim.
2018

2o trim.
2019

Maio
2020

Junho
2020

Julho
2020

Novembro
2020

Agosto
2020

Outubro
2020

Setembro
2020

0,460

0,478

0,496

0,514

0,532

0,550

Pnad Contínua Pnad Covid-19 com AE Pnad Covid-19 sem AE

0,539 0,535 0,534

0,510

0,485

0,469
0,478
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tomar decisões de afogadilho”, afir-
mou. Até o fechamento desta edição, 
o plano do governo era de que a nova 
rodada do auxílio durasse 4 meses, 
com transferências que variam entre 
R$ 150 e R$ 375 e beneficiariam cerca 
de 45 milhões de pessoas. 

Veloso também ressalta a impor-
tância de que o governo estimule a 
articulação do debate em torno da re-
visão do Bolsa Família. O ideal, diz, 
é que uma nova política esteja pronta 
para funcionar na saída dessa nova 
etapa do auxílio, adaptada às deman-
das intensificadas pela pandemia. O 
pesquisador defende a proposta que 
desenvolveu junto a outros pesquisa-
dores para o Centro de Debate de Po-
líticas Públicas (CDPP), incorporada 
no projeto de Lei de Responsabilidade 
Social apresentado no ano passado 
pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-
CE). A proposta contempla uma po-
lítica diferenciada para a educação, 
com uma poupança formada por va-
lores que vão sendo depositados na 
conta do estudante desde o início do 

ensino fundamental, e que pode ser 
sacada ao se formar no ensino médio, 
incentivando-o a concluir seus estu-
dos. Outro foco-chave do programa, 
descreve o pesquisador, é o tratamento 
aos trabalhadores vulneráveis. “Pro-
pomos um seguro-poupança formado 
com o depósito de até 15% da renda 
de trabalhadores formais e informais 
cuja renda seja muito variável”, diz, 
como um seguro-desemprego, ressal-
tando que a pandemia exacerbou a 
realidade de desproteção dos traba-
lhadores informais, bem como dos 
formais de baixa renda. 

Os pesquisadores do IBRE são 
unânimes em apontar a fraqueza do 
mercado de trabalho como outro ele-
mento que conspira para um 2021 
preocupante. A taxa de desocupação 
no Brasil pré-pandemia já estava alta 
em 2019, em 11%, fechou 2020 em 
13,9%. “Ainda temos que levar em 
conta a taxa de subutilização da força 
de trabalho, ou seja, de pessoas que 
gostariam trabalhar mais, ou que de-
sistiram de buscar emprego mas que-

riam estar trabalhando, de 28,7% no 
final do ano passado”, destaca Borges.  
A estimativa do IBRE é de que o de-
semprego ainda aumente neste início 
de ano. Somente do lado do emprego 
formal, o Programa de Manutenção 
do Emprego e da Renda (BEm), que 
no ano passado garantiu a suspensão 
ou redução de jornada de trabalho de 
cerca de 10 milhões de pessoas, ainda 
não teve uma nova rodada confirma-
da. Entre os principais participantes 
do programa encontram-se empre-
sas do segmento de serviços forte-
mente afetadas pela pandemia em 
2020, e que com as novas restrições 
adotadas, como toque de recolher, 
continuarão sendo impactadas. Em 
matéria da Conjuntura Econômica 
de fevereiro o presidente da Associa-
ção Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Paulo Solmucci, apontou 
que 77% dos associados afirmavam 
que sem a prorrogação do Programa 
de Manutenção de Emprego e Renda 
(BEm), o negócio estaria sob risco de  
fechar definitivamente.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jan/fev/mar 7,9 8,0 7,2 7,9 10,9 13,7 13,1 12,7 12,2

Abr/mai/jun 7,5 7,4 6,8 8,3 11,3 13,0 12,4 12,0 13,3

Jul/ago/set 7,1 6,9 6,8 8,9 11,8 12,4 11,9 11,8 14,6

Out/nov/dez 6,9 6,2 6,5 8,9 12,0 11,8 11,6 11,0 13,9

Pnad Contínua/IBGE.

Taxa de desocupação
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Aloisio Campelo, superintendente 
de Estatísticas Públicas do FGV IBRE, 
afirma que a redução dos estímulos 
sem contrapartida na reação do mer-
cado de trabalho é sentida pelos consu-
midores, que nas sondagens realizadas 
pelo IBRE têm apontado um compor-
tamento cauteloso. “Os mais infor-
mados percebem o impacto da dívida 
pública, os menos informados, a incer-
teza quanto ao emprego e a inflação”, 
diz, indicando que os resultados não 
apontam a uma decisão de consumo 
que promova uma potente injeção de 
recursos na economia. “Não há nada 
que conduza a um aumento rápido da 
massa salarial. Quando a pandemia 
arrefecer, teremos algum estímulo, 
mas nada indica que na proporção e 
velocidade que se gostaria. A saída da 
crise ainda será lenta”, diz.  

A mais recente revisão feita pela 
equipe do Boletim Macro do FGV 
IBRE indica um PIB de 3,2% em 
2021, abaixo do carregamento esta-
tístico de 3,6%, o que já implica um 
recuo na margem. “Além do agrava-
mento do contágio neste início de ano, 
verificamos uma aceleração inflacio-
nária que corrói o poder de compra 
da renda das pessoas, que ainda não 
contam com contrapartida no mer-
cado de trabalho”, diz Silvia. Livio 
Ribeiro, pesquisador associado do 
FGV IBRE, ressalta que a evolução da 
inflação sentida até fevereiro embute 
o alto grau de incerteza da economia. 
Até agora, a parte da inflação deriva-
da de commodities – que reflete a re-
cuperação da economia internacional 
– foi ocasionada mais pelo aumento 
do preço em dólar desses produtos do 
que pela desvalorização do real. Do 
aumento médio de 30% observado 
entre meados de dezembro e final de 
fevereiro, diz Ribeiro, dois terços refe-

rem-se à subida do preço em dólar, e 
uma terça parte devido à depreciação 
do real. “Em condições normais de 
temperatura e pressão, no Brasil esse 
aumento seria suavizado em função 
de um choque favorável no câmbio, 
por sermos exportadores de com
modities. Mas não é isso que temos 
observado”, afirma. Ao contrário, a 
decomposição da flutuação cambial 
realizada por Ribeiro mostra que, no 
período entre 10 de dezembro e 20 de 

janeiro, diferencial de juros e fatores 
externos atenuaram a depreciação do 
real, que foi de 5,8% nesse período, 
quando a conjuntura doméstica res-
pondeu por um movimento de 6,6%. 
“Já na janela entre 20 de janeiro e 
23 de fevereiro, o real desvalorizou 
2,4%, dos quais fatores domésticos 
representaram 1,9%, ou 75% da de-
preciação do período”, descreve. 

Esse contexto marcado pela incer-
teza também afeta as condições de fi-

Variação percentual de pessoas de 14 anos ou mais fora 
da força de trabalho em relação ao trimestre anterior

2,8

15,6

1,0

-2,9

1o trimestre 2o trimestre 3o trimestre 4o trimestre

No final de 2020, 76.258 
pessoas estavam fora da 

força de trabalho

Fonte: xxxxxxxxx

Medidas de combate à COVID-19 em 2020
em R$ bilhões

374,2

140,8

105,5

Saúde e população vulnerável Empresas e trabalhadores Entes subnacionais

Impacto no  
resultado primário = R$ 620,5 bilhões

Fonte: Ministério da Economia.
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nanciamento do país, lembra Luana. 
“Desde as eleições presidenciais dos 
Estados Unidos, houve uma melhora 
no cenário internacional que reduziu 
parte da grande aversão ao risco dos 
investidores em relação aos emergen-
tes. No Brasil, entretanto, não conse-
guimos nos dissociar dos problemas 
estruturais”, afirma, destacando que 
o Índice de Condições Financeiras 
medido pelo FGV IBRE, que tem en-
tre as principais variáveis a inclinação 
da curva de juros, ainda se mantém 
em nível contracionista. “Esse risco é 
identificado no campo fiscal, no polí-
tico, explicando por que não alcança-
mos um patamar de estímulo para a 
atividade econômica”, diz. No Semi-
nário de Análise Conjuntural (http://
bit.ly/3t2KOnU) promovido dia 8 de 
março pelo FGV IBRE em parceria 
com o Estado de S. Paulo, Armando 
Castelar, coordenador da Economia 
Aplicada do IBRE, ressaltou que a for-

te subida dos juros longos nos Estados 
Unidos tem provocado uma saída de 
capital dos países emergentes em ge-
ral, mas que no Brasil tem repercutido 
com força na bolsa de valores. “Basta 
comparar a média de entrada de di-
nheiro estrangeiro em novembro, de-
zembro e janeiro, de US$ 30 bilhões, 
e a saída de US$ 6 bilhões em feve-
reiro”, comparou.  Luana, tal como 
o chefe do Centro de Estudos Mone-
tários do FGV IBRE, José Júlio Senna 
(ver pág. 54), espera que o processo de 
aumento gradual da Selic a partir de 
março, visando à meta de inflação em 
2022, possa impactar positivamente a 
redução da curva de juros.

“Hoje, pensar no resultado do PIB 
de 2021 é fundamentalmente pensar 
em como se gerenciará a crise tanto 
do ponto de vista sanitário quanto 
fiscal”, diz Silvia. “Precisamos ana-
lisar cuidadosamente as próximas 
políticas, priorizar a visão técnica e 

evitar medidas populistas”, diz. Para 
Campelo, garantir alguma recupera-
ção em 2021 depende de se reduzir a 
incerteza, “o que demanda ações do 
governo no sentido de transformar a 
aliança com o Legislativo na concre-
tização dos programas econômicos 
anunciados, e evitar medidas tempes-
tivas como o episódio da destituição 
do presidente da Petrobras, desfavo-
ráveis à realização de investimento 
no país”, diz. E, a segunda, definir 
um meio de impulsionamento da eco-
nomia para quando a pandemia for 
controlada. “Parece-me que o cami-
nho é pelo lado dos investimentos, e 
contamos com bons projetos dentro 
do Ministério da Infraestrutura”, 
diz. “Mas para isso é preciso contar 
com disponibilidade de capital públi-
co e privado, e disposição em honrar 
compromissos regulatórios. É preciso 
que o governo sinalize que está gas-
tando de forma cautelosa e criteriosa, 

Fonte: FGV IBRE. 
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no sentido de eleger projetos rentá-
veis, e com isso estimular a atração 
de novos investimentos”, diz. 

Borges ressalta que tal tarefa não 
será simples. “Para cumprir o teto de 
gastos, o investimento público deverá 
chegar ao menor nível desde 1947, li-
mitando nossa capacidade de dar um 
suporte adicional em projetos”, diz. O 
pesquisador destaca que o FMI, em 
publicação do ano passado, reitera 
que o investimento é o próximo foco 
para a política fiscal. “É uma sequên-
cia: enquanto se sentem os efeitos da 
pandemia, é preciso priorizar o supor-
te a famílias e empresas, para evitar 
quebradeira e perda de empregos. E, 
no segundo momento, o foco deve se 
voltar aos elementos que ‘limpem’ a 
histerese – persistência dos impactos 
econômicos após um período de bai-
xo crescimento –, como o investimen-
to em infraestrutura, especialmente 
a direcionada à descarbonização da 
economia global, visando a uma recu-
peração sustentada”, diz. 

E, se ainda cabe alguns alertas 
adicionais, não custa voltar à análi-
se de Harari e resgatar as três lições 
que, defende o historiador, devem ser 
absorvidas por todos os países à luz 
desta pandemia: resguardar a infraes-
trutura digital, que foi a grande sus-
tentadora das atividades econômicas 
e sociais neste período; valorizar o 
sistema público de saúde; e defender 
a integração entre países, criando um 
monitor global para prever pande-
mias. Para Harari, e como os aspec-
tos positivos do combate à Covid-19 
podem provar, novas mortes pela 
Covid-19 ou por uma nova pandemia 
que venha adiante não cabem ser jus-
tificadas por calamidade ou desígnio 
divino. Evitá-las depende, além da ci-
ência, de boas escolhas políticas. 

Confiança empresarial continua em queda e a 
dos consumidores acomoda

Dados dessazonalizados

Fonte: FGV IBRE.
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Indústria Serviços Comércio Construção Consumidor

Jan/20 7,5 7,8 8,4 14,4 16,1

Fev/20 8,7 9,5 8,9 8,8 13

Mar/20 5,8 8,7 1,7 9,8 4,6

Abr/20 -42,6 7,5 -28 -48,9 -20,7

Mai/20 -41,7 -0,1 -18,4 -34,4 -14,2

Jun/20 -20,5 -45,5 -3,7 -13,2 1,2

Jul/20 -0,8 -37,9 -1,2 -5,4 5,5

Ago/20 10,2 -21,1 8,1 -1,8 6,5

Set/20 19,2 -11,4 7,5 7,6 10,3

Out/20 20,5 -8 1,3 15,8 7,5

Nov/20 19,8 -0,7 4,2 12 3,6

Dez/20 20,7 -0,3 15,8 11,2 2,9

Jan/21 17,8 1,6 11,9 11,5 -4,5

Fev/21 12,4 -1,1 5,4 8,4 3,5

Perspectivas de geração de emprego recuam em fevereiro
ímpeto de contratação de empresas e expectativa de consumidores com o 

mercado de trabalho, em pontos, com ajuste sazonal

Fonte: Sondagens FGV IBRE.



CAPA COVID-19

5 4  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  M a rço  2021

Ainda que em 2020 os instrumentos de 
natureza fiscal tenham se sobressaído 
na mitigação do impacto das medidas 
de isolamento para conter o contágio 
pelo novo coronavírus, a ação dos 
bancos centrais também se mostrou 
essencial nesse período, ajudando a 
amenizar os custos econômicos acar-
retados pela crise sanitária. 

José Júlio Senna, chefe do Centro 
de Estudos Monetários do FGV IBRE, 
assinala que “o choque duplo que tive-
mos, de oferta e de demanda, foi uma 
experiência inédita, e nada tinha de 
elementar”. Como em outros países, 
o Banco Central brasileiro foi além 
da clássica redução da taxa básica 
de juros, tratando de destravar mer-
cados que ficaram congelados diante 
do choque, melhorar as condições de 
liquidez e de crédito, e adotar medidas 
no campo regulatório, de modo a tor-
nar mais fácil a vida das instituições 
financeiras. “A Covid-19 abriu um 
buraco enorme entre as receitas e os 
compromissos financeiros de famílias, 
empresas e governos. Em toda parte, 
facilitar o fluxo de crédito era simples-
mente indispensável. E o BC fez isso 
com competência”, afirma.

Senna aponta que a experiência ad-
quirida na crise financeira de 2007/08 

O BC na  
pandemia

foi de grande utilidade em 2020. De 
modo geral, os BCs já sabiam o que 
tinha dado certo, e adotaram prati-
camente o mesmo receituário, como 
medidas de desregulamentação volta-
das à ampliação da desalavancagem 
dos bancos, e disposição para adqui-
rir ativos ou conceder crédito lastra-
do em papéis cujos mercados se vi-
ram congelados, caso das debêntures 
no Brasil. “Não houve propriamente 
coordenação entre os BCs”, diz Sen-
na. “Tudo aconteceu como se a crise 
anterior tivesse ensinado o caminho 
das pedras. Os bancos centrais che-
garam mais ou menos aos mesmos 
consensos, e agiram rapidamente.”

Com a fase aguda inicial da cri-
se sob controle, as ações de política 
econômica passaram a privilegiar o 
campo fiscal, no qual a resposta bra-
sileira em 2020 foi acima do que a 
capacidade do país sugeriria, diz Sen-
na. O grande drama do Brasil tem a 
ver com o fato de que, no decorrer 
das últimas décadas, abusamos da 
expansão do gasto público. Temos 
apresentado déficits primários des-
de 2014, contribuindo, assim, para 
a continuidade do processo de alta 
do endividamento público.” Isso, 
completa Senna, tem limitado o nos-

so espaço de manobra para adotar 
medidas compensatórias adicionais, 
que se tornaram indispensáveis com 
o agravamento da crise sanitária nos 
últimos meses.  

Senna simpatiza com a aprova-
ção de um novo auxílio emergencial, 
“em particular devido à lentidão na 
recuperação do emprego, especial-
mente dos trabalhadores informais”, 
mas ressalta que o ideal teria sido o 
financiamento por meio de cortes em 
outras despesas do governo. “A PEC 
186 não enfrenta o nosso principal 
problema fiscal, que é o crescimento 
continuado das despesas obrigató-
rias. O auxílio será coberto por meio 
de mais dívida. Os tais gatilhos, de 
emergência fiscal e de situação de 
calamidade pública, envolvendo, 
principalmente, vedações a todo o 
tipo de reajuste de remuneração dos 
servidores públicos, são mecanismos 
bem concebidos, mas insuficientes 
para o que precisamos”, afirma. 

Além disso, no caso do gatilho da 
emergência fiscal, o economista do 
IBRE aponta que dificilmente será 
acionado no custo prazo, uma vez que 
o parâmetro (relação despesas obriga-
tórias/despesas primárias totais acima 
de 95%) que deflagaria as vedações 
provavelmente não será atingido. “A 
forte variação do IPCA prevista para 
este ano concorrerá para isso, uma 
vez que dará mais espaço para o cres-
cimento do denominador da referida 
relação”, diz. “Quanto à questão da 
calamidade, o propósito das referidas 
vedações é o de apenas compensar o 
impacto dos gastos extraordinários 
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associados com o quadro de calami-
dade. Por conseguinte, não será um 
corte líquido de despesa.” 

Senna ressalta que a falta de um 
ajuste fiscal consistente contribui para 
perpetuar a presença de expressivos 
prêmios de risco em diversos segmen-
tos do mercado financeiro, fato que 
mantém pressionadas as condições fi-
nanceiras, das quais depende o ritmo 
da atividade econômica. Além disso, 
aponta que a simples existência de um 
acentuado desequilíbrio fiscal é inibi-
dora do crescimento econômico, na 
medida em que representa uma espa-
da de Dâmocles na cabeça dos agentes 
econômicos em geral. “Haverá au-
mento de carga tributária para corrigir 
o déficit, no futuro? Serei afetado por 
eventuais cortes de despesas públicas? 
Perguntas como essas permanecem na 
cabeça dos agentes econômicos. E ini-
bem suas ações, seja de consumo, seja 
de investimento”, afirma, destacando 
o fato de que certas reformas econô-
micas poderiam contribuir significa-
tivamente para melhorar o desempe-
nho da produtividade, principal força 
por trás do processo de crescimento 
da economia, a médio e longo prazo. 
“Nesse campo, como é notório, há 
muito o que melhorar.”   

Quanto à política monetária, Sen-
na afirma que o BC volta a ter um 
importante papel a desempenhar nes-
te terceiro momento da pandemia. O 
economista se refere ao espaço que 
aparentemente existe para as autori-
dades monetárias conseguirem algu-
ma correção da exagerada inclinação 
da curva de juros. Ele dá como exem-
plo o caso dos Estados Unidos, onde 
há evidência empírica de que mo-
mentos de juros de curto prazo muito 
baixos correspondem a situações de 
curva de juros com acentuada incli-

nação. O contrário também se obser-
va. Juros altos de política monetária 
correspondem a spreads baixos, às 
vezes negativos. E esses spreads dão a 
medida da inclinação da referida cur-
va, explica. “Quanto mais extremada 
for a posição dos juros curtos, in-
fluenciados pela condução da política 
monetária, mais expressiva se mostra 
a inclinação da curva de juros, tanto 
para um lado, quanto para o outro, 
dependendo do caso.” 

Evidência semelhante existe tam-
bém para o Brasil, diz Senna. Com a 
Selic a 2% ao ano, os juros de curto 
prazo acabaram ficando muito bai-
xos, negativos em termos reais. Ao 
mesmo tempo, o spread entre juros 
de 10 anos e juros de 1 ano, uma boa 
medida da inclinação da curva, en-
contra-se muito alto. “Isso se deve, 
fundamentalmente, à presença dos 
prêmios de risco de natureza fiscal. 
Mas parece não haver dúvida de que 
existe espaço para uma certa dimi-
nuição da inclinação da curva de ju-
ros mediante uma demonstração de 

austeridade na reunião do Copom 
neste mês de março.” 

Senna lembra que a inclinação da 
curva, ou seja, a distância entre juros 
curtos e juros longos, é uma das vari-
áveis determinantes das condições fi-
nanceiras prevalecentes na economia, 
e que tais condições são fundamentais 
para o desempenho da atividade eco-
nômica. Sobre o argumento contrain-
tuitivo de que uma eventual elevação 
da Selic ajudaria a aliviar as pressões 
sobre a atividade econômica, o econo-
mista afirma que é preciso lembrar “o 
extremo a que chegamos com juros 
de política monetária muito próximos 
de zero, e negativos em termos reais”. 
Nesses casos, diz, seja no Brasil ou em 
qualquer outra parte, os participantes 
de mercado ficam inseguros, tornan-
do-se especialmente mais difícil pre-
ver os juros básicos que prevalecerão 
no futuro. “Em outras palavras, os 
prêmios de risco se acentuam, e isso 
concorre para inibir o consumo, os in-
vestimentos, e a contratação de mão 
de obra”, diz Senna. (S.M.) 

Fonte: FGV IBRE. 

Comportamento da taxa básica de juros e  
do spread de juros

(10 anos versus 1 ano) no Brasil
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Registros indicam que as mortes 
ocorridas em função da pandemia de 
Covid-19 são 70 vezes maiores do que 
aquelas causadas por ataques terroris-
tas ocorridos entre 2002 e 2018.1 Tais 
números alarmantes fizeram com que 
muitos Estados “declarassem guerra” 
contra o vírus, o que impacta a ma-
neira de pensar a relação entre saúde e 
segurança internacional. 

Considerando os efeitos desestabi-
lizadores da pandemia da Covid-19 
em questões de segurança, o que mul-
tiplica instabilidades já existentes, 
como situações de conflitos e viola-
ções de direitos humanos,2 questio-
na-se: qual é o papel de atuação do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU) na emergência de 
saúde internacional de Covid-19?

Um marco para a discussão da re-
lação entre saúde e segurança interna-
cionais é Resolução 2177/20143 do 
CSNU, que, sob o artigo 39 da Carta 
da ONU, pela primeira vez classificou 
uma doença infecciosa como ameaça à 
paz e segurança internacionais, estabe-
lecendo a Missão das Nações Unidas 
para Resposta de Emergência ao Ebo-
la. Essa ação do Conselho não utilizou 

de Covid-19. O secretário-geral da 
ONU, António Guterres, em carta 
do dia 9 de abril de 2020 ao Con-
selho de Segurança, declarou que a 
pandemia “também representa uma 
ameaça significativa para a manu-
tenção da paz e segurança interna-
cionais – potencialmente levando 
a um aumento da agitação social e 
da violência que prejudicaria muito 
nossa capacidade de combater a do-
ença” (tradução das autoras).11

A determinação da pandemia de 
Covid-19 como ameaça à paz e segu-
rança internacionais poderia trazer be-
nefícios para os Estados, especialmen-
te no sentido de assistência às regiões 
que necessitam de medidas adicio-
nais.12 Nesse sentido, Craig D. Gaver 
e Nishadee Perera enfatizam que um 
dos benefícios de uma ação coorde-
nada do CSNU seria a habilidade de 
criar obrigações vinculantes,13 de for-
ma a reforçar as medidas da OMS, 
por exemplo, visto que muitos países 
têm optado por ações unilaterais e não 
têm cooperado com a Organização.14

Contudo, desafios políticos advin-
dos da resistência chinesa e estaduni-
dense15 impediram a adoção de uma 
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a linguagem típica do Capítulo VII da 
Carta da ONU, tampouco foi seguida 
por medidas de uso da força (artigos 
40 e 41 da Carta) ou previsão de no-
vas obrigações para os Estados, mas 
sim por recomendações sob o artigo 
40 da Carta.4 Cumpriu, assim, sua fi-
nalidade de angariar recursos e aten-
ção mundial ao Ebola, especialmente 
por considerar o valor simbólico da 
votação a favor pelos cinco membros 
permanentes do CSNU.

Ressalta-se que antes mesmo da 
Resolução 2177 já havia esforços da 
ONU nesse sentido, como por exem-
plo os relatórios de 2004 e 2005, do 
Painel de Alto Nível sobre Ameaças, 
Desafios e Mudanças5 e do antigo 
secretário-geral da ONU (intitulado 
In larger freedom),6 respectivamen-
te, que também elencam doenças 
infecciosas como ameaças à segu-
rança. Além disso, as Resoluções 
13087 e 19838 do CSNU quanto à 
pandemia de HIV/AIDS também re-
conheceram a relação entre saúde e 
segurança internacional.9 

Questiona-se se solução semelhan-
te à tomada pelo CSNU na Resolu-
ção 217710 seria cabível à pandemia 
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resolução que apontasse para um Es-
tado em específico. Portanto, um gran-
de empecilho à atuação unificada do 
Conselho, à semelhança das situações 
do HIV e Ebola, repousa na tensão po-
lítica entre China e Estados Unidos,16 
o que contribui negativamente para os 
esforços de cooperação global no en-
frentamento da pandemia.17 

No dia 1o de julho de 2020 foi 
aprovada a Resolução 2532,18 redigi-
da pela França e Tunísia, reconhecen-
do a necessidade de cooperação e so-
lidariedade internacionais no combate 
à pandemia, bem como considerando 
que sua extensão “pode constituir 
ameaça à manutenção da paz e da 
segurança internacionais” (tradução 
das autoras). A resolução adotou me-
didas no sentido de demandar a in-
terrupção das hostilidades, em pausa 
humanitária, sem que isso se aplicasse 
a operações militares designadas pelo 
Conselho contra grupos terroristas. 
Foi a primeira vez que o Conselho de 
Segurança declarou um cessar-fogo em 
pausa humanitária de todos os confli-
tos armados ao redor do mundo.19

Assim, demonstrou que pande-
mias não podem ser endereçadas 
apenas como uma questão de saúde, 
pois as comunidades precisam de 
medidas protetivas nas “múltiplas 
dimensões da fragilidade – sistemas e 
saúde de saneamento, redes de segu-
rança social e meios de subsistência” 
(tradução das autoras).20 Quanto à 
recém-aprovada Resolução 2532, 
António Guterres pressionou os de-
legados presentes quanto ao respeito 
ao cessar-fogo. 

Em discussão mais recente do 
Conselho, na reunião do dia 24 de 
setembro intitulada Manutenção 
da Paz e Segurança Internacionais: 
Governança Global pós Covid-19, 

delegados se reuniram com o propó-
sito de debater a necessidade de uma 
reforma na governança global para 
fortalecer esforços comuns em prol 
de paz e segurança globais sustentá-
veis.21 Segundo o Conselho, a pan-
demia expôs as fraquezas do sistema 
atual, mas também proveu oportu-
nidade de construir uma nova or-
dem global, com base em princípios 
tais quais solidariedade econômica, 
equidade e accountability e coope-
ração regional. Contudo, nenhuma 
nova resolução foi adotada. 

Por fim, em 25 de janeiro deste 
ano, 2021, foi realizada a primeira 
reunião do Conselho para averiguar o 
cumprimento da Resolução 2532.22 

Paz e segurança
Visto que a Resolução 2534 foi a úni-
ca aprovada pelo Conselho no con-
texto da atual pandemia, é oportuno 
refletir sobre o papel do CSNU du-
rante a pandemia de Covid-19 que, 
além de conclamar o cessar-fogo, 
poderia assumir a responsabilidade 

de endereçar uma resposta multilate-
ral. Em conjunto com a extensão do 
conceito de paz e segurança interna-
cionais, isso traria uma expansão da 
competência de ação do Conselho 
em medidas de segurança coletiva.23 

Para uma resolução do CSNU, é 
preciso que ocorra a qualificação de 
determinada situação como inserida 
no escopo de competência do Conse-
lho, qual seja, a manutenção da paz 
e segurança internacionais (artigo 
24 da Carta da ONU). Para tanto, 
tal qualificação ocorre por meio de 
interpretação teleológica do próprio 
Conselho quanto a sua competência, 
sendo esse o primeiro passo para 
adoção de suas medidas, sejam essas 
inseridas no Capítulo VI ou VII da 
Carta. Portanto, na Resolução 2532, 
o Conselho mais uma vez considerou 
que pandemias refletem uma ques-
tão de saúde pública internacional, 
como algo que pode ameaçar a paz e 
segurança internacionais ampliando, 
assim, sua competência. 

Uma vez realizada a qualificação, 
é essencial a reflexão sobre a natu-
reza legal das medidas adotadas na 
resolução. Desse modo, investiga-se 
se essas medidas são de caráter reco-
mendatório ou vinculante, criando 
uma obrigação internacional aos Es-
tados. Para tanto, considera-se que 
a linguagem do preâmbulo de que a 
pandemia “pode constituir ameaça 
à manutenção da paz e da seguran-
ça internacionais”24 é exatamente 
a mesma do artigo 34 da Carta da 
ONU,25 que se encontra no Capítulo 
VI da Carta, o qual trata de solução 
pacífica de controvérsias. 

Dessa forma, a conclusão razoável 
é de que a resolução age sob o escopo 
de medidas recomendatórias do artigo 
36, não sendo estas vinculantes. Isso 
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porque não houve intenção explícita 
nesse sentido na Resolução 2532 ou 
em declarações quanto a esta, sendo 
nebuloso definir que o cessar-fogo, 
mesmo que exigido pelo Conselho, 
seja vinculante.26 Contudo, o Con-
selho é certamente apto para adotar 
outra resolução com base no Capítulo 
VII para impor seu cumprimento, se 
assim o optar, o que representaria uma 
obrigação vinculante aos Estados.27

Percebe-se, então, que o Conselho 
não agiu com base na competência 
do Capítulo VII da Carta da ONU. 
Mesmo que se leve em consideração 
a atuação do CSNU na epidemia de 
Ebola, na qual este considerou uma 
emergência de saúde como questão de 
segurança internacional, tal resolução 
não pretendeu estabelecer uma espécie 
de precedente para futuras ações do 
CSNU, no qual toda emergência de 
saúde devesse assim ser considerada.28 

Frente aos efeitos da pandemia 
em questões de paz e segurança inter-
nacionais, é inegável o fato de que o 
CSNU possui um importante papel 
a desempenhar dentro do escopo de 
suas competências. Ora, as compe-
tências do CSNU não se restringem às 
medidas obrigatórias sob o manto do 
Capítulo VII da Carta. Medidas reco-
mendatórias constituem possíveis vias 
para uma atuação unificada do Con-
selho. O peso político de uma decisão 
do CSNU produziria, indiretamente, o 
efeito de reforçar e reconhecer a com-
petência e atuação da OMS por meio 
de um fortalecimento de suas normas 
e recomendações. Uma ação em con-
junto entre o CSNU e a OMS teria o 
condão de incentivar o enforcement 
e compliance estatal das diretrizes de 
saúde, fortalecendo o multilateralismo 
e assegurando a necessária coordena-
ção entre os atores envolvidos no sis-

tema de governança global da saúde, 
sobretudo em momentos de crise. 
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No dia 26 de março de 1991 foi 
assinado o Tratado de Assunção 
pelos governos da Argentina, Bra-
sil, Paraguai e Uruguai. O tratado 
estabelecia a criação de um Merca-
do Comum do Sul (Mercosul) que 
deveria entrar em vigor em 31 de 
dezembro de 1994. Esse deveria 
promover “uma adequada inserção 
internacional para seus países”, 
promover “o desenvolvimento 
científico e tecnológico dos Esta-
dos partes”, e “ampliar a oferta e 
a qualidade dos bens e serviços dis-
poníveis, a fim de melhorar as con-
dições de vida de seus habitantes”. 
Em adição, a criação do bloco era 
entendida como uma resposta “aos 
acontecimentos internacionais, em 
especial a consolidação de grandes 
espaços econômicos”.

Passados 30 anos, desde a criação 
do Mercosul, não faltam indicadores 
para mostrar que esses objetivos es-
tão longe de terem sido cumpridos. 
A criação de um mercado comum 
nunca prosperou e nunca foi imple-
mentada uma união aduaneira per-
feita. Os objetivos de melhoria das 
economias e do bem-estar da popu-
lação dos países membros, quando 

ocorreu não tem relação direta com 
o Mercosul. 

O que deu errado? Não há uma 
única resposta a essa pergunta e 
quadros referenciais distintos levam 
a avaliações não consensuais. Pro-
cessos de integração formais são de-
cisões políticas que, para serem sus-
tentáveis, devem produzir resultados 
que sejam percebidos como ganhos 
pelos grupos/setores da sociedade. 
São processos que exigem coordena-
ção e compartilhamento de decisões. 
No caso do Mercosul, muitas vezes 
faltou vontade política para assegu-
rar essas duas condições. 

Resultados do Mercosul
Em 1991, a participação do Merco-
sul nas exportações brasileiras era 
de 7,3% e, em 1994, passou para 
13,6%. Nesse período entre 1991-
1994, as exportações brasileiras 
cresceram anualmente 11,2% e para 
o Mercosul, 37%. O cronograma de 
liberalização tarifária do Tratado de 
Assunção estabelecia que em julho 
de 1994, o comércio inter-regional 
seria livre, com algumas exceções 
previstas. Além disso, o programa 

30 anos de Mercosul: 
o que ficou?

Lia Baker Valls Pereira

Pesquisadora associada do FGV IBRE e professora da Faculdade de Ciências Econômicas da Uerj
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anti-inflacionário da Argentina que 
fixava o valor do peso em um dó-
lar favorecia a competitividade dos 
produtos brasileiros, num país onde 
a alta inflação se refletia numa cons-
tante desvalorização da moeda. 

Após 1994, a importância do Mer-
cosul como destino das exportações 
cresceu para todos os países mem-
bros e, em 1998, com exceção do 
Paraguai, atingiu o maior percentual, 
em termos de participação (gráfico 
1). Para o Brasil, esse percentual foi 
de 17,3%, para a Argentina (35,6%), 
Paraguai (52,4%) e Uruguai (55,3%). 
Os percentuais seguiam a lógica do 
tamanho dos mercados dos parceiros. 
Para o Brasil, alguns consideravam 
que esse era o tamanho possível do 
mercado do Mercosul para o Brasil. 
Era consensual que a política externa 
e comercial do Brasil continuaria a 
trilhar o multilateralismo. 

A desvalorização do real em 1999 
e a crise da Argentina no início dos 
anos 2000 levaram a uma paralisa-
ção das negociações do Mercosul e 
adoção de medidas protecionistas no 

comércio inter-regional. O comércio 
cai até 2002 e depois se recupera, 
embora com percentuais inferiores 
aos do final dos anos de 1990. O 
boom das commodities levou a que 
a pauta exportadora dos países se di-
recionasse para os grandes compra-
dores desses produtos, como a Chi-
na e a União Europeia. Após 2011, 
as crises na Argentina e no Brasil de-
saceleraram ainda mais o comércio 
inter-regional. No Brasil, o percentu-
al de 7%, em 2019, é inferior ao do 
início do processo, em 1991.

Ressalta-se a diferença de resulta-
dos das economias menores. Uruguai 
se torna mesmo dependente do Mer-
cosul e o Paraguai, em parte por causa 
das exportações de energia via Itaipu, 
não apresenta grandes alterações. 

O Mercosul foi concebido no 
contexto do regionalismo aberto, 
uma resposta ao esgotamento do 
modelo de substituição de importa-
ções. A ideia era fortalecer o merca-
do do bloco a partir do aumento do 
seu grau de abertura para o resto do 
mundo. No Brasil, o Mercosul apro-

fundou a Reforma Tarifária de 1990, 
e fixou em 20%, a alíquota máxima 
de importação. 

Era esperado que o Mercosul im-
pulsionasse a participação dos seus 
membros no comércio mundial, mas 
os resultados foram pouco expres-
sivos. Em 1994, a participação do 
Mercosul nas exportações mundiais 
era de 1,5%, em 2008 de 1,7% e, em 
2019, 1,6%. Adicionalmente, o efei-
to Mercosul teria um impacto positi-
vo na participação dos produtos dos 
países no mercado mundial. 

O gráfico 2 mostra os resul-
tados para o Brasil e o gráfico 
3, para a Argentina, onde foram 
destacadas as participações nas 
exportações mundiais de manufa-
turas e de máquinas e equipamen-
tos de transporte. O Brasil perdeu 
participação no mercado mundial 
de manufaturas, mas manteve re-
lativamente estáveis, por volta de 
85%, os percentuais na Argenti-
na. Máquinas e equipamentos de 
transporte seguem o mesmo pa-
drão. O acesso preferencial garan-

Gráfico 1 Participação (%) do Mercosul nas exportações dos países

Fontes: Sistema WITS e Secretaria do Mercosul.
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tiu para o Brasil o mercado argen-
tino, mas não teve efeito positivo 
no mercado mundial.

Para a Argentina, a participação 
das manufaturas no mercado mun-
dial subiu até 1998 e depois caiu. 
Para o Brasil aumentou de 40,1%, 
em 1994 para 61,1%, em 2008 e 
depois caiu para 48,7%, em 2018. 
Para máquinas e equipamentos, 
a participação no mundo foi no 

máximo de 16,6%, em 1998, mas 
para o Brasil passou de 24,9%, em 
1994, e se manteve com percentu-
ais acima de 35%. 

O Mercosul contribuiu na dé-
cada de 1990, para o aumento do 
comércio inter-regional que chegou 
a 25%, em 1998. Depois o dinamis-
mo desacelerou, em especial, a par-
tir de meados dos anos 2000, com 
a ascensão da China, como deman-

dante de commodities. No entanto, 
para alguns setores nas economias 
maiores do bloco, o mercado favo-
receu exportações de maior valor 
adicionado, como máquinas e equi-
pamentos de transportes. Observa-
se, porém, que os ganhos obtidos 
no mercado regional não parecem 
ter favorecido a competitividade 
dos países no mundo. Além disso, 
o comércio do setor automotivo foi 

Gráfico 2 Participação (%) do Brasil  nas exportações mundiais e 
nas exportações para a Argentina

Fonte: Sistema WITS.

Gráfico 3 Participação (%) da Argentina  nas exportações mundiais e  
nas exportações para o Brasil
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e novos órgãos foram criados, todos 
de caráter intergovernamental. 

Em 1994 a crise do México re-
percutiu na região através do “efeito 
contágio”, que levou à saída de capi-
tais. Argentina com sua taxa de câm-
bio fixa com paridade de um para um 
com o dólar ficou em uma situação 
crítica, mas não mudou a sua política 
cambial. O Brasil que operava, desde 
o Plano Real de julho de 1994, com 
bandas cambiais com margens re-
duzidas, respondeu permitindo uma 
certa desvalorização do real. Ade-
mais, cada país propôs medidas que 
rompiam o compromisso com a TEC 
como a elevação de toda as tarifas 
em três pontos percentuais, a criação 
de uma nova lista de exceções no co-
mércio inter-regional promovida pelo 
Brasil, entre outras. A única discipli-
na visível do Mercosul que era a TEC 
ficou em segundo plano.

Nesse momento, o debate sobre 
a importância ou não de órgãos su-
pranacionais se acirrou. A crise ha-
via atingido todos os países, embora 
com graus diferentes de intensidade. 

Uma questão que 

permeia o debate sobre 

o Mercosul desde a sua 

criação é: qual a melhor 

institucionalidade para 

assegurar o processo  

de integração?

beneficiado por um acordo entre 
Brasil e Argentina com administra-
ção de cotas de exportações.

A governança do Mercosul 
Uma questão que permeia o debate 
sobre o Mercosul, desde a sua cria-
ção é: qual a melhor institucionali-
dade para assegurar o processo de 
integração? O Tratado de Assunção 
tinha como objetivo a criação de 
um mercado comum, mas não tra-
zia diretrizes detalhadas de como 
iria se dar o processo. Instituía 
dois órgãos de caráter intergover-
namental, o Conselho do Mercado 
Comum e o Grupo do Mercado 
Comum, que iriam ser responsá-
veis pelo processo negociador. 

Um mercado comum exigiria ór-
gãos supranacionais, mas logo no 
ano seguinte, ficou acertado que o 
objetivo seria criar uma união adu-
aneira até 1994 e o mercado co-
mum seria uma segunda etapa. O 
Cronograma de Las Leñas de 1992 
definiu subgrupos de grupos de tra-
balho para as negociações que tra-
tavam desde questões alfandegárias 
a políticas de coordenação macroe-
conômica, harmonização de regras 
tributárias e direitos de trabalho. No 
entanto, o único compromisso com 
data definida se referia à tarifa exter-
na comum (TEC) que deveria entrar 
em vigor em dezembro de 1994. 

A negociação da TEC foi conside-
rada exitosa. Em 1995, 85% do uni-
verso tarifário da TEC entrava em 
vigor e as exceções tinham crono-
gramas com prazos definidos para o 
seu término. Em dezembro de 1994 
foi assinado o Protocolo de Ouro 
Preto que definiu o Mercosul como 
uma entidade jurídica internacional 

Em comum, as grandes economias do 
bloco eram vulneráveis do ponto de 
vista externo, com déficits em conta-
corrente não cobertos pela entrada 
de capital. Todas tinham restrições 
ao investimento em momentos de 
vulnerabilidade externa, pois opera-
vam com baixa poupança doméstica 
e mantinham câmbios valorizados 
associados aos seus programas de 
estabilização inflacionária. Não se-
ria possível desenhar uma resposta 
comum para a crise? A falta de uma 
instância supranacional facilitava a 
busca por respostas autônomas. 

Ao mesmo tempo era argumen-
tado, em especial pelo Brasil, que a 
sobrevivência do Mercosul depen-
dia da maior economia do bloco. 
Sem estabilidade macroeconômica 
e crescimento econômico no país, o 
Mercosul perderia seu dinamismo. 
O Brasil acabara de implementar seu 
programa de estabilização inflacio-
nária e essa era a sua principal pre-
ocupação. Não era possível subordi-
nar a política econômica do Brasil às 
demandas dos parceiros, pois esses 
dependiam de uma economia brasi-
leira estável e crescendo. 

Depois como criar um órgão su-
pranacional? Qual seria o peso de 
cada país na tomada de decisões? As 
maiores economias não podiam per-
der seus graus de liberdade na con-
dução das políticas econômicas. O 
caráter intergovernamental interes-
sava ao Brasil e Argentina e órgãos 
supranacionais a economias meno-
res que desejavam assegurar uma 
disciplina que limitasse o poder dos 
grandes países do bloco. 

A crise de 1995 levou ao questio-
namento pelos parceiros do Brasil e de 
seu compromisso com o Mercosul. No 
final do ano é lançada a Agenda Mer-
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cosul 2000 com ênfase nas relações 
extrabloco pela assinatura de acordos 
comerciais preferenciais. O lança-
mento da Área de Livre-comércio das 
Américas (Alca), a assinatura de um 
acordo quadro com a União Europeia, 
a necessidade de renegociar os acor-
dos assinados no âmbito da Associa-
ção Latino-Americana de Integração 
(Aladi) seria uma oportunidade para 
o Mercosul consolidar o seu papel de 
bloco na esfera internacional. 

Os anos de 1994 a 1998 foram ri-
cos em termos de negociações da agen-
da Mercosul. O Mercosul teria que ir 
além da TEC para ter credibilidade 
como um “bloco”, pois a agenda te-
mática da Alca incluía temas além de 
uma área livre de comércio. Serviços, 
compras governamentais, direitos de 
propriedade intelectual, entre outros, 
faziam da Alca um acordo de livre-
comércio da nova geração. 

A Alca começou a se esvanecer 
em 2003, mas poderia ter deixado 
como legado, o aprofundamento da 
integração do Mercosul. Não foi o 
que aconteceu. A implementação das 
decisões depende dos governos na-
cionais e não há mecanismo de mo-
nitoramento técnico supranacional. 
Muitas negociações eram fechadas 
no âmbito técnico, mas muitas não 
eram referendadas pelo Conselho do 
Mercado Comum ou, se eram, não 
eram implementadas. 

Em 1999 a desvalorização do real 
aumentou a fragilidade da economia 
argentina. As recusas do governo bra-
sileiro em aceitar flexibilizações com 
cláusulas de salvaguardas acabaram 
por paralisar as negociações, além 
das medidas unilaterais tomadas pela 
Argentina no comércio bilateral. 

As negociações são retomadas em 
2002 e o tema da assimetria ganha 

força no debate sobre o Mercosul. A 
maior economia da região, o Brasil, 
deveria contribuir, ser o principal 
“paymaster” da integração. A expe-
riência da União Europeia mostrou 
que políticas regionais para reduzir 
desequilíbrios na incorporação de 
países mais pobres têm papel rele-
vante. A diferença é que na Europa 
o pagamento dessa conta, que exige 
um orçamento comum, era entendi-
do como um ativo importante pelos 
setores da sociedade, pelo menos até 
meados da primeira década do sécu-
lo XXI. No Mercosul, haveria esse 
consenso no Brasil?

Ao longo dos anos 2002-2012, 
no âmbito do Mercosul na área 
cultural, trânsito de pessoas, facili-
tação de negócios, reconhecimento 
de sistemas previdenciários e outras 
iniciativas foram negociadas, embo-
ra seja preciso avaliar o grau efetivo 
de suas implementações. Na área do 
comércio, o tema da tarifa externa 
comum foi resolvido pela posterga-
ção de prazos. Chegamos em 2021 
com uma união aduaneira imperfei-

ta e uma área de livre-comércio com 
muitas exceções. 

Comentário final 
Acordos de integração são proces-
sos políticos que supõem objetivos 
comuns a serem realizados. A me-
lhoria do bem-estar da população e 
aumento de competitividade são de-
sejos louváveis, mas como atingi-los? 
Se analisarmos, os acordos realizados 
pelos Estados Unidos, União Euro-
peia e países asiáticos são, em geral, 
precedidos de anos de negociação. 
Quando são assinados e ratificados, 
os Estados partem de um quadro de-
talhado do que irão enfrentar e o que 
acordaram. Como processo sempre 
há mudanças, mas os acordos não 
são “enunciados de desejos”.

O Tratado de Assunção teve uma 
contribuição fundamental ao trazer 
um cronograma de liberalização 
tarifária, ao propor e conseguir in-
duzir a negociação da tarifa externa 
comum. Além disso, obrigou que di-
ferentes setores da sociedade passas-
sem a considerar, nos seus planos, os 
parceiros do Mercosul.

Não se conseguiu, porém, criar 
uma institucionalidade que tornas-
se o Mercosul independente de uma 
coalizão presidencialista. Vai bem 
ou vai mal dependendo dos graus de 
empatia dos governos. O Mercosul é 
um acordo entre Estados.

Fica a pergunta do início do texto. 
O aprofundamento da integração exi-
ge compartilhar soberanias em algum 
grau. Se não é esse o desejo é preci-
so garantir que o Mercosul é possível 
com regras claras e não exceções. No 
momento, tornar o Mercosul uma 
área de livre-comércio parece ser a po-
sição do atual governo brasileiro. 

Se analisarmos os  

acordos realizados pelos 

Estados Unidos,  

União Europeia e países 

asiáticos são, em geral, 

precedidos de anos  

de negociação
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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 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

2021 Jan. 160,092 217,965 230,741 231,918 194,535 156,019 222,211 218,777 233,458

*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 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

2021 Jan. 1692,756 927,717 3048,079 817,241

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 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

2021 Jan. 356,580 264,271 311,701 202,822 828,555 331,345

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 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

2021 Jan. 939,304 951,395 1111,864 1132,015 852,809 958,844 965,507

*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 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

2021 Jan. 146,354 190,748 268,016 195,904 278,699 240,009

*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 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

2021 Jan. 195,601 101,595 220,005 163,269 161,046 230,911

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 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

2021 Jan. 623,016 620,122 635,927 641,119 788,819 1049,561 1180,453 432,828 271,220

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 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

2021 Jan. 122,348 233,325 58,514 309,561 506,839 568,604 430,895
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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 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

2021 Jan. 832,477 966,220 1187,391 777,676 449,084 595,455 607,640 568,346 959,792

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 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

2021 Jan. 425,184 90,179 379,141 832,976 481,405 608,477 721,742 537,125 121,420

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 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

2021 Jan. 340,145 841,485 228,492 209,463 208,059 350,408 623,610

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

Set. 682,238 1048,882 413,276 1088,903 511,250 534,744 394,377 453,504

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 1089,850 513,822 536,934 399,047 457,870

2021 Jan. 687,519 1055,448 413,949 1096,304 513,930 537,260 397,984 458,666
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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 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

2021 Jan. 687,375 636,784 851,967 299,517 790,351 801,853 777,757 554,724 123,283

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 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

2021 Jan. 578,734 589,398 716,361 204,179 637,475 848,590 481,916 705,558 111,055

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 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

2021 Jan. 318,636 307,223 332,421 337,622 316,788

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 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

2021 Jan. 958,596 718,919 1276,991 773,750 636,765 949,490

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 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

2021 Jan. 830,328 815,112 835,781 832,771 1107,906 642,641

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 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

2021 Jan. 919,343 803,958 1042,247 943,075 713,238 1230,713 884,476 631,258 1244,595 823,013 701,968 975,762

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 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

2021 Jan. 852,809 1076,262 690,281 840,480 867,583 853,647 852,809

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 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

2021 Jan. 447,432 317,091 544,697 189,688 1076,262 622,370 607,643 601,024

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 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

2021 Jan. 852,809 690,281 565,522 632,558 782,639 494,105 572,418 562,550 566,923 535,387

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 1339995 - Col. 63A 1340115 - Col. 64A

2020 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

2021 Jan. 465,479 197,302 369,850 532,302 420,529 508,051 163,266 172,791
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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 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

2021 Jan. 638,647 801,613 959,430 533,905 1354,939 517,205 592,908

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 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

2021 Jan. 366,402 379,921 340,394 245,714 347,382 324,820 304,114 324,142 707,046
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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 28/02/2021
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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.

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

2021

Jan. 951,395 2,91 2,91 26,55 958,844 2,58 2,58 25,71 1.132,015 3,92 3,92 37,06 852,809 0,89 0,89 9,37
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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

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

2021

Jan. 623,016 0,27 0,27 4,84 451,481 853,314 1113,129 5.762,23 0,27 0,27 5,53 5.574,49 0,25 0,25 4,56
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Índices de Preços ao Consumidor

Período

IPC (FIPE)
Custo de Vida 

(DIEESE)

Valor da Cesta 

Básica (DIEESE)

Índice1

(Base: Jun. 

94 = 100)

Variação (%)
Variação 

(%)

Valor 

Nominal1

no

Mês

no

Ano2

em 12

Meses3

no

Mês
RJ SP

Indicadores Industriais
Sondagem Industrial (FGV/IBRE)1

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

da Capacidade 

Instalada (%) Sem 

Ajuste Sazonal 

(CNAE 2.0)²

Sem Ajuste 

Sazonal

Com Ajuste 

Sazonal

Situação Atual 

Sem Ajuste 

Sazonal

Expectativas Sem 

Ajuste Sazonal

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

 94,2 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

 108,4 111,3 116,2 99,6 78,1

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

2021

Jan. 560,717 0,86 0,86 6,22 - 644,00 654,15
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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).

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 3,41 101,70 102,20

Fev. 3,77 2,90 77,30 89,00 -2,77 2,42 88,00 97,20

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

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

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

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

Jul. 2,46 3,24 95,80 89,70 -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 86,40 -0,99 -0,75 100,90 97,80

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 -0,71 102,00 101,70

Dez. 0,99 0,99 78,00 88,20 0,01 0,01 106,80 103,10

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 87,40 1,67 0,16 103,40 104,00

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

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 86,90

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

Jul. -1,54 -1,27 93,40 85,50 -11,92 -6,22 96,30 92,70

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

Set. -1,29 -1,28 91,80 86,90 -9,73 -6,50 98,10 94,60

Out. -1,01 -1,24 97,00 88,50 -9,47 -7,34 98,90 93,80

Nov. -1,07 -1,28 88,00 87,00 -9,46 -8,25 92,40 92,10

Dez. -1,10 -1,10 76,90 86,40 -9,69 -9,69 93,90 90,50

2020        

Jan. -0,87 -1,01 80,00 87,30 -15,09 -11,10 87,80 88,50

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 82,40

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 93,90

Ago. -8,56 -5,69 93,90 86,10 -2,12 -4,27 100,40 95,40

Set. -7,11 -5,45 95,30 88,50 -2,37 -4,39 94,00 90,30

Out. -6,29 -5,53 97,30 89,40 -2,78 -4,27 92,80 87,70

Nov. -5,48 -5,18 90,30 90,40 -3,36 -4,20 84,00 83,70

Dez. -4,46 -4,46 83,30 91,20 -3,41 -3,41 90,20 86,80
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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).

2008 3,03 – 99,87 99,56 107,66 109,58 128,04 94,83 82,81 94,72 105,86 100,03 96,28 97,32

2009 -7,03 – 92,84 92,73 89,01 79,55 119,75 94,06 88,72 92,98 88,41 92,03 93,64 94,53

2010 10,04 – 102,16 102,21 104,88 105,93 124,79 94,84 99,07 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,48 105,91 105,09 95,37 98,64 98,51 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,78 99,93 100,28 99,91 100,01 99,78 99,97 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,74 100,13 104,09 100,23 106,62 98,11 99,41 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,66 92,71 98,17 93,58 108,95 99,46 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,97 84,89 83,88 79,47 102,51 94,48 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,55 74,09 75,64 94,19 91,53 100,12 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,55 83,70 76,13 80,33 90,08 92,41 103,37 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,00 88,20 81,40 81,70 86,70 95,90 108,50 68,40 83,40 73,40 86,20

Fev. 4,78 3,00 75,90 86,90 87,10 78,80 78,50 83,70 93,10 108,20 70,50 77,00 76,10 80,60

Mar. 3,62 3,03 85,00 88,00 87,10 81,00 79,40 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 77,90 78,20 91,90 94,50 107,70 79,30 85,90 86,10 90,20

Mai. 2,54 3,34 81,90 77,60 83,80 75,30 75,50 95,30 79,20 93,20 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,40 85,50 80,80 77,30 96,20 103,10 111,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 87,90 85,70 80,20 80,40 98,50 104,30 112,50 79,20 98,50 84,70 98,20

Ago. 2,80 3,55 97,50 87,40 85,00 83,30 78,70 90,40 95,60 113,70 89,00 98,10 96,10 102,60

Set. 2,16 3,08 89,50 85,70 90,30 74,70 78,50 88,40 85,90 110,90 78,60 91,40 78,10 97,40

Out. 1,97 2,58 94,40 86,10 87,60 78,90 79,40 89,10 92,80 110,70 88,00 94,10 91,40 104,30

Nov. 1,63 1,97 87,90 86,10 87,90 76,60 78,20 89,10 90,70 110,20 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 86,00 88,40 76,10 74,00 88,90 92,50 108,20 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

Jan. -2,51 0,43 77,80 85,80 86,10 74,10 77,60 87,50 97,10 104,60 63,40 82,70 70,20 84,70

Fev. 0,71 0,51 79,00 87,00 86,20 77,50 77,60 91,00 97,80 104,90 75,30 76,90 85,80 83,40

Mar. -1,33 -0,03 80,70 86,50 86,00 78,20 75,40 89,20 98,00 105,70 73,30 80,90 76,50 85,60

Abr. -1,23 -0,89 84,60 87,80 87,30 85,90 80,10 88,60 101,20 106,90 79,30 81,10 86,90 89,50

Mai. 1,37 0,66 91,50 87,00 88,50 86,70 77,80 92,40 98,20 106,70 86,10 90,20 90,80 95,50

Jun. 0,32 -0,01 85,60 86,00 85,90 78,20 76,70 92,10 98,50 100,10 76,50 87,30 73,40 89,60

Jul. 0,02 -0,54 93,10 84,90 84,70 81,30 76,80 92,60 93,20 102,50 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 85,80 84,30 80,00 77,20 94,50 92,30 104,50 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,30 83,40 78,10 78,60 93,50 95,00 103,00 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,20 80,70 79,30 78,30 92,30 97,50 105,80 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,70 80,10 78,00 79,30 94,10 97,60 104,00 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 85,80 78,70 69,60 80,20 98,20 99,40 105,50 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 87,60 83,80 78,60 80,10 100,30 97,70 106,70 66,00 81,50 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 87,70 84,40 80,70 81,50 98,70 98,00 109,40 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 78,60 81,90 72,70 63,80 98,50 78,90 109,00 69,50 79,70 68,90 79,50

Abr. -9,16 -2,28 57,70 60,10 58,00 50,10 38,20 80,40 49,40 107,80 37,40 66,70 13,10 66,70

Mai. -12,38 -5,26 69,80 68,20 64,30 56,80 42,00 93,90 83,90 98,90 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,92 -5,70 77,30 75,30 63,70 63,60 57,00 91,40 103,90 100,00 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,10 82,30 75,50 73,40 72,50 96,50 108,30 103,50 70,70 95,10 71,80 95,10

Ago. -9,44 -5,90 93,10 85,20 78,20 74,60 79,60 99,70 106,20 104,60 72,80 98,20 82,10 95,90

Set. -7,77 -5,61 95,40 88,50 81,30 84,30 84,70 100,60 108,40 108,70 79,60 96,80 86,70 101,30

Out. -6,78 -5,72 97,90 89,90 83,70 86,50 86,90 99,40 107,20 107,50 87,90 97,40 90,10 104,70

Nov. -5,78 -5,32 91,10 91,50 84,90 90,10 89,00 98,70 109,00 107,90 87,20 88,70 86,70 97,80

Dez. -4,63 -4,63 82,40 92,90 101,00 95,50 102,70 97,40 100,20 106,90 80,30 84,00 72,20 86,90
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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

2016 65,62 55,79 185.234 137.586 47.648 -24.230 14.188 -30.447 -41.544 3.125 274 -15.714 8.243

2017 62,22 53,59 217.739 150.750 66.989 -15.015 26.032 -37.927 -43.170 2.123 379 -9.926 4.709

2018 68,72 58,15 239.265 181.231 58.035 -41.540 17.313 -35.734 -58.825 -28 440 -42.422 -1.322

2019             

Jan. 68,21 57,49 18.002 16.388 1.614 -8.247 -1.810 -2.866 -6.218 -219 34 -6.445 1.768

Fev. 67,33 56,16 15.737 12.622 3.116 -1.739 259 -2.380 -1.807 -192 15 -2.711 -986

Mar. 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. 69,67 56,12 19.282 13.629 5.653 -1.682 1.906 -3.193 -3.790 202 29 -2.146 -493

Mai. 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. 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. 66,02 52,53 20.151 17.759 2.391 -10.297 -1.785 -3.439 -8.673 161 73 -10.454 -230

Ago. 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. 72,54 55,17 20.298 16.495 3.803 -2.730 725 -2.506 -3.735 280 25 -2.987 -282

Out. 71,62 53,88 19.577 17.027 2.550 -8.052 -1.850 -3.653 -6.331 129 18 -7.533 501

Nov. 72,91 54,89 17.737 14.172 3.565 -3.106 612 -2.279 -3.879 161 17 -4.440 -1.350

Dez. 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

2020             

Jan. 70,58 56,69 14.491 16.178 -1.687 -10.306 -4.837 -2.351 -5.600 131 59 -10.678 -431

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

Mar. 80,18 63,15 18.348 14.516 3.832 -2.953 1.732 -1.595 -4.860 175 31 -3.994 -1.073

Abr. 83,45 65,93 17.612 11.611 6.001 1.076 4.651 -1.062 -3.804 228 26 2.023 922

Mai. 89,97 68,70 17.527 13.391 4.136 148 2.294 -1.494 -2.348 203 22 591 421

Jun. 81,02 62,52 17.515 10.449 7.066 3.054 5.240 -1.261 -2.408 221 18 2.914 -158

Jul. 80,52 62,67 19.454 11.508 7.946 15 5.319 -1.950 -5.515 211 38 -1.033 -1.085

Ago. 80,24 63,12 17.482 11.132 6.350 2.739 4.365 -1.340 -1.921 295 26 3.129 365

Set. 75,05 59,13 18.262 12.296 5.966 2.279 3.524 -1.621 -1.457 212 60 2.757 418

Out. 75,52 59,01 17.704 12.384 5.321 1.337 3.046 -1.626 -1.863 155 33 1.659 289

Nov. 69,89 55,20 17.429 13.800 3.629 105 1.016 -1.767 -1.027 115 36 1.709 1.569

Dez. 66,37 53,30 18.471 18.414 57 -5.288 -2.459 -1.577 -3.059 230 -102 -5.454 -63

Acum. Ano/20 77,18 60,63 209.877 158.936 50.942 -12.457 23.372 -19.923 -38.187 2.358 281 -9.656 2.520

2021             

Jan. 67,11 55,36 14.808 15.933 -1.125 -7.253 -2.872 -962 -4.664 283 23 -7.316 -85
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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.

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

Dez. 13,9 48,9 56,8 2.507 2.345 1.591 896 3.990 6.173 1.802 210.724
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