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Murillo de Aragão, CEO da Arko 
Advice, analisa o cenário político e 

aponta que troca de comando nas 
Forças Armadas não deverá politizar 

quartéis: “Ninguém quer um  
novo tenentismo”

Raul Jungmann, ex-ministro 
da Defesa, defende que melhora 

da segurança pública não vem da 
flexibilização da posse de armas, mas de 

uma reforma do sistema que trate, entre 
outros, de uma despolitização das polícias
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Com a chegada da Covid-19, 

em fevereiro de 2020, o cenário 

econômico que já não era 

alvissareiro sofreu deterioração 

assustadora. Agora, a prioridade 

máxima é superar a pandemia 

para reativar a economia. Daí a 

vacinação deve ser o principal foco da política econômica. 

No entanto, outro desafio está no horizonte: minimizar o 

padecimento dos vulneráveis sem não comprometer a 

solvência pública nem causar turbulências prejudiciais à 

atividade econômica.

Ponto de Vista
10 Com que roupa Lula vai?

Com a decisão de tornar Lula elegível para as próximas 

eleições presidenciais, a grande questão é sabermos com 

que roupa Lula irá se apresentar em 2022. Há pelo menos 

três figurinos. O Lula de 1989, “contra tudo isso que está aí”, 

o Lulinha “paz e amor” da Carta ao Povo Brasileiro de 2002, 

e o Lula do segundo mandato, muito mais intervencionista.

Entrevistas

Murillo de Aragão
14 “Ninguém quer um novo tenentismo nascendo nas 
Forças Armadas” 

Para o CEO da Arko Advice, Murillo de Aragão, as trocas 

ministerial e dos comandantes das Forças Armadas 

foram arranjos que não ameaçam a institucionalidade 

do país, embora haja uma preocupação de investidores 

internacionais com a situação brasileira. ”Os que 

conhecem menos o Brasil ficam temerosos da eleição 

de um presidente de esquerda. Ciro Gomes, apesar de 

ter disputado várias eleições, é uma incógnita para esse 

mundo. O Lula é visto com desconfiança, porque na 

cabeça deles fica a dúvida se será o Lula de 2002, com 

uma política fiscal responsável, ou se seria um governo 

mais com cara de Dilma, que defenda algo parecido com 

a nova matriz econômica. Do lado de Bolsonaro a dúvida 

é se, para se reeleger, ele será populista economicamente 

falando, de uma forma agressiva. A outra questão é se o 

Centrão teria condições de se aglutinar e apresentar uma 

alternativa”, avalia.

Raul Jugmann

20 “A antipolítica torna a polícia corrupta”

Para o ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública 

Raul Jugmann a agenda do presidente Bolsonaro de 

flexibilização do uso de armas se baseia na alegação de 

que é para “defender a democracia, a liberdade, evitar 

a tirania, quando não existe nenhuma força política 

relevante no Brasil que esteja investindo nessa agenda, 

ou esteja se propondo ou propondo aos demais romper 

com o Estado democrático de direito”. Tampouco, diz, 

há ameaça externa. “Então, fica claro e evidente que, na 

medida em que ele afrouxa os controles e promove uma 

onda de massificação do armamento, de que as pessoas 

possuam armas, isso representa a violação do monopólio 

da violência legal por parte do Estado, que é essencial 

para sua soberania. E, concomitantemente, é um ataque 

direto ao papel constitucional das Forças Armadas, 

responsáveis pela manutenção da integridade desse 

Estado nacional.”

Capa | Inflação
36 Alto preço 

Desde o final do ano passado, 

sabíamos que o início de 2021 

seria economicamente árduo. E 

isso incluía a inflação, que pelas 

contas dos analistas deveria chegar 

a 6% em 12 meses no primeiro 

semestre. Mesmo em um cenário 

de baixa atividade, a pressão inflacionária veio maior que a 

esperada, penalizando a população e preocupando o Banco 

Central, que em março começou a aumentar a Selic. “Nosso 

equilíbrio, infelizmente, passa a ser de menos crescimento 

e mais juro real, sem espaço para políticas de estímulo”, diz 

Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE.
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A segunda onda da Covid-19, 

muito mais fatal que a primei-

ra, derrubou as expectativas de 

que o país entrasse numa tra-

jetória de crescimento, já nesse 

primeiro semestre do ano. A Carta do IBRE deste mês 

se debruça sobre os reflexos da pandemia na pauta 

econômica, ancorada na percepção de que “o Brasil 

vive um momento dramático em muitos aspectos: sa-

nitário, social, econômico e político-institucional. O 

desespero se abate sobre aqueles diretamente atingidos 

pelas diversas dimensões da crise”.

A pandemia exigiu esforços do governo já em 

2020, através do auxílio emergencial, para atender 

aos mais vulneráveis, o que debilitou, ainda mais, 

a situação fiscal do país. Com essa segunda onda, a 

implantação de outro auxílio, no valor de R$ 44 bi-

lhões, por 4 meses a partir de abril, levanta dúvidas 

se será suficiente para amparar a legião de pessoas 

que engrossaram a informalidade com a pandemia, 

especialmente para aqueles com menor escolaridade, 

os mais afetados pelo desemprego.

Segundo o pesquisador do FGV IBRE, Fernando 

Veloso, citado na Carta, “enquanto o emprego for-

mal recuou 4,2% em 2020, o informal teve queda de 

12,6%. Houve recuo de 20,6% no emprego de pessoas 

com até 3 anos de estudo, e de 15,8% para os de esco-

laridade entre 4 e 7 anos. Já para o grupo com mais de 

15 anos de estudo, ocorreu um aumento de 4,8% do 

emprego no ano passado.

Além da pandemia, da frágil situação fiscal que di-

ficulta a liberação de mais recursos, outro fantasma 

começa a assombrar: a inflação que, como se sabe, 

atinge as camadas mais pobres da população. É o que 

mostra a editora Solange Monteiro na matéria de capa 

desta edição.

Também abordamos os reflexos da crise aberta com 

a saída dos três comandantes das Forças Armadas, que 

gerou uma grande instabilidade política-institucional, 

e os impactos da flexibilização do uso de armas no 

país, uma agenda que vem sendo implantada pelo pre-

sidente Bolsonaro.

Infelizmente, se março foi um mês trágico, abril pa-

rece que não será diferente. Segundo os especialistas, 

o número de mortes poderá ser bem maior que no mês 

passado. Hoje, das mortes no mundo, o Brasil já repre-

senta cerca de 40% do total.

#FiquemBem

Claudio Conceição 
claudio.conceicao@fgv.br
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O Brasil vive um momento dramáti-

co em muitos aspectos: sanitário, so-

cial, econômico e político-institucio-

nal. A desesperança atinge milhões 

de brasileiros. O desespero se abate 

sobre aqueles diretamente atingidos 

pelas diversas dimensões da crise.

Em outras quadras difíceis da 

história, o Brasil já soube superar 

obstáculos que, para muitos contem-

porâneos, pareciam intransponíveis. 

É fundamental, portanto, refletir so-

bre a atual encruzilhada com sereni-

dade, sem ilusões, mas também sem 

ignorar os avanços civilizatórios das 

últimas décadas.

Antes da chegada do novo co-

ronavírus, a economia brasileira já 

enfrentava desafios importantes em 

termos de concluir a estabilização 

macroeconômica e imprimir à ati-

vidade um ritmo aceitável de cresci-

mento, que tornasse possível manter 

o aprimoramento social da primeira 

década deste século.

Com a pandemia, entretanto, 

o cenário piorou radicalmente. A 

economia recuou fortemente em 

2020 e o equilíbrio fiscal se fra-

gilizou pela necessidade de criar 

programas de apoio a empregos e 

famílias, com destaque para o au-

xílio emergencial. Agora, com a 

fortíssima segunda onda da Covid, 

a situação da atividade econômica 

e das contas públicas ficou ainda 

mais delicada.

A prioridade máxima, portanto, 

é superar a pandemia para poder 

reativar a economia. Dessa forma, 

a vacinação é o principal pilar de 

uma política econômica bem-suce-

dida neste momento. A situação é 

crítica porque as contaminações e 

mortes continuaram acontecendo 

em nível elevado, em países como 

o Chile, mesmo em etapas bem 

avançadas da imunização. Isso não 

quer dizer absolutamente que haja 

dúvida sobre a centralidade da va-

cina no momento atual. Pelo con-

trário, é uma indicação de que não 

há tempo a perder, porque a supe-

ração da pandemia pela vacinação 

pode ser mais demorada do que se 

julgava. No meio-tempo, claro, o 

uso de máscaras e um isolamento 

social bem estruturado são as ar-

Reflexos da pandemia na 
pauta econômica

Luiz Guilherme Schymura

Pesquisador do FGV IBRE e doutor em Economia pela FGV EPGE
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é recente. Quando a nova fase de 

apoio aos grupos necessitados foi 

discutida e desenhada, culminando 

nessa nova rodada do auxílio emer-

gencial, não se tinha noção de que a 

situação sanitária e socioeconômica 

se tornaria tão crítica. Dessa forma, 

fica no ar a possiblidade muito real 

de que o apoio financeiro àqueles 

com dificuldades tenha que ser am-

pliado e prolongado.

O que nos traz ao terceiro gran-

de nó do momento brasileiro: a 

questão fiscal. A Emenda Constitu-

cional 109 (EC emergencial), com 

todos os seus muitos problemas, 

amplamente dissecados pelos ana-

listas, ainda assim contribuiu para 

que a emenda do teto de gastos se 

sustente nos próximos anos. Muito 

se discute sobre as diversas formas 

de contornar o teto de gastos, como 

capitalizações de estatais (que estão 

de fora), ou o crédito extraordiná-

rio este ano para viabilizar o novo 

mas a serem empregadas para mi-

norar a crise sanitária.

Uma segunda questão urgente é 

o apoio àqueles que perderam ou 

perderão suas fontes de renda nessa 

nova fase, bem mais devastadora, da 

doença. É duvidoso que R$ 44 bi-

lhões ao longo de 4 meses para os 

trabalhadores informais, tal como 

foi orçado o novo auxílio emergen-

cial, sejam suficientes para atenuar o 

impacto socioeconômico dessa nova 

onda de propagação da Covid-19 

no setor privado, cuja recuperação 

deve ser em grande parte abortada. 

É importante destacar que não há 

recursos orçados para programas 

de apoio a trabalhadores formais ou 

para empresas.

Como detalhado em recente ar-

tigo no Blog do IBRE por Fernando 

Veloso, pesquisador do FVG IBRE, 

a pandemia afeta principalmente 

os trabalhadores com menor prote-

ção social e baixa escolaridade. En-

quanto o emprego formal recuou 

4,2% em 2020, o informal teve 

queda de 12,6%. Houve recuo de 

20,6% no emprego de pessoas com 

até 3 anos de estudo, e de 15,8% 

para os de escolaridade entre 4 e 

7 anos. Já para o grupo com mais 

de 15 anos de estudo, ocorreu um 

aumento de 4,8% do emprego no 

ano passado. Em 2021, mesmo 

com quarentenas não tão amplas e 

rígidas como as de março a maio 

de 2020, é certo que o emprego dos 

mais vulneráveis será de novo des-

proporcionalmente atingido. 

Também é importante destacar 

que a aceleração mais forte das in-

fecções e mortes da segunda onda 

A prioridade máxima 

é superar a pandemia 

para poder reativar 

a economia. Daí, a 

vacinação deve ser o 

principal foco da  

política econômica

auxílio emergencial (extrateto), ou 

ainda a subestimação de despesas e 

os cortes não sustentáveis de gasto 

obrigatório para dar espaço a mais 

emendas parlamentares na votação 

do orçamento de 2021.

No entendimento desta Carta, 

no entanto, fora algum subterfú-

gio grosseiro e acintoso que des-

moralizasse totalmente a emenda 

do teto, contornos e adaptações 

como os que ocorreram até agora 

não neutralizam a principal fun-

ção do dispositivo, que é a de ser 

a âncora fiscal eleita pelo mercado 

como principal alicerce da solvên-

cia pública no Brasil. Na verdade, 

não existem níveis de gasto ou de 

tamanho da dívida pública que au-

tomaticamente deflagrem a fuga 

dos papéis do governo. Há um im-

portante componente psicológico 

dos agentes econômicos em relação 

à confiança na higidez do setor pú-

blico, e, hoje no Brasil, a manuten-

ção formal do teto de gastos vem 

cumprindo esse papel. 

A EC emergencial, recém-pro-

mulgada, complementou a arqui-

tetura do teto, ao criar um gatilho 

para o acionamento das medidas 

de contenção de despesas obriga-

tórias – como a proibição de au-

mentos salariais e contratações – 

quando estas ultrapassarem 95% 

do gasto total. Segundo cálculos 

da Instituição Fiscal Independente 

(IFI), esse limite não deve ser atin-

gido antes de 2025. No caso dos 

estados e municípios, os gatilhos 

são acionados quando as despesas 

correntes ultrapassarem 95% das 

receitas correntes. O acionamento 
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dos vulneráveis e não comprome-

ter a solvência pública nem causar 

turbulências prejudiciais à ativida-

de econômica. O precário equilíbrio 

entre essas diversas variáveis será de 

novo posto à prova.

Isso não quer dizer, entretanto, 

que o governo deva se paralisar 

em todas as frentes. Há toda uma 

agenda de avanços menos custosos 

politicamente, em temas como re-

gulação, investimentos de infraes-

trutura, parcerias público-privadas 

etc. Nada impede que essa agenda 

continue a andar, melhorando as 

condições para a almejada retoma-

da da economia.

Um tema, finalmente, merece 

destaque e atenção especiais: a edu-

cação brasileira, já tão deficiente, e 

que teve uma péssima gestão du-

rante a pandemia. Segundo relató-

rio da Unicef, entre 200 países, o 

Brasil ficou na 196a posição em ter-

mos de dias em que as escolas fica-

ram totalmente fechadas por causa 

da pandemia, considerando-se o 

período de 11 de março de 2020 

até 2 de fevereiro de 2021. Foram 

191 dias no Brasil, segundo a Uni-

cef, comparado a uma mediana de 

67 dias para o conjunto de 200 na-

ções. Em países como Estados Uni-

dos, Suécia e Austrália, o número 

de dias com escolas totalmente fe-

chadas foi zero.

As consequências dessa drástica 

e prolongada interrupção no Bra-

sil dos estudos de crianças e ado-

lescentes, especialmente entre os 

mais pobres, devem ser profundas 

e duradouras, como vêm apontan-

do diversos especialistas. A já so-

frível qualidade da educação bra-

sileira, um dos maiores empecilhos 

ao desenvolvimento do país, sofre 

um novo e duro golpe. Os dados da 

Unicef são também sintomáticos 

de como a educação é pouco prio-

ritária no Brasil, comparada com 

outras atividades cujos lobbies a 

favor da reabertura na pandemia 

se mostraram muito mais fortes e 

eficazes. Um programa para reme-

diar da melhor forma possível essa 

defasagem educacional causada 

pela pandemia, portanto, deve-

ria também integrar a agenda das 

prioridades nacionais máximas 

neste momento.   

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.

O desafio é minimizar 

o padecimento dos 

vulneráveis e não 

comprometer a solvência 

pública nem causar 

turbulências prejudiciais à 

atividade econômica

é facultativo, mas o ente federativo 

não pode ter garantia ou crédito da 

União ou de qualquer organismo 

público se não acionar os gatilhos 

a partir daquele limite.

A emenda da emergência fiscal 

ainda prevê o envio pelo Executivo 

de um plano gradual de redução das 

isenções tributárias, do nível atual 

de aproximadamente 4% do PIB 

para 2% em 8 anos. E também regu-

lamenta as condições para a vigên-

cia do regime de calamidade públi-

ca, e trata de temas como avaliação 

de políticas públicas, precatórios e 

parâmetros para a sustentabilidade 

da dívida pública nos diversos ní-

veis da Federação.

Como se notou acima, a manu-

tenção do teto de gastos, mesmo 

que formal e com alguns contornos 

e adaptações, é o que ancora no mo-

mento as expectativas fiscais. Mas 

não se quis dizer que esse seja um 

arranjo sólido. Na verdade, trata-se 

de equilíbrio instável, tendo em vista 

a também mencionada possibilidade 

de que o agravamento da pandemia 

torne imprescindível ampliar as me-

didas de apoio aos mais vulneráveis, 

além das despesas diretas com a 

emergência sanitária.

Assim, a pauta do momento tem 

necessariamente de ser imediatista 

e lidar com uma nova rodada de 

negociação de medidas urgentes 

de contenção dos danos sanitários, 

econômicos e sociais da pandemia. 

Esse rearranjo envolve Executivo, 

Legislativo e os agentes econômi-

cos. É preciso equacionar a necessi-

dade social com os limites fiscais, de 

forma a minimizar o padecimento 



https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/mba-pos-graduacao
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Lula recuperou seus direitos políticos. 
Aquele que provavelmente é o maior 
líder popular da história muda com-
pletamente as peças do jogo. Se já não 
fosse pouco toda a carga simbólica da 
biografia de Lula com o tempero do 
período no cárcere, enfrentado com 
altivez e galhardia, há a dose adicional 
de simbolismo com o paralelo com a 
volta de Getúlio Vargas em 1951. Já 
circula nas redes sociais, para a diver-
são dos mais velhos e para ajudar na 
formação política das novas gerações, 
o vídeo com a marchinha “O retrato 
do velho” de Haroldo Lobo, na voz de 
Francisco Alves, o Chico Viola.1

Mas é cedo. Ainda não é possível 
cravar a vitória de Lula. Mesmo por-
que a rejeição a ele e ao petismo se 
mantém elevada. Por outro lado, aná-
lise da conjuntura política certamente 
não é a especialidade da coluna.

As movimentações ocorrem, entre-
tanto. A grande questão é sabermos 
com que roupa Lula irá se apresentar 
em 2022. Há pelo menos três figuri-
nos. O Lula de 1989, “contra tudo 
isso que está aí”, o Lulinha “paz e 
amor” da Carta ao Povo Brasileiro de 
2002, e o Lula do segundo mandato, 
muito mais intervencionista.

No jornal Folha de S.Paulo de do-
mingo, 28 de março, reportagem de 

Fábio Zanini se perguntava se Lula 
escreveria uma nova “Carta ao povo 
brasileiro”. O jornalista Edmundo 
Machado de Oliveira, hoje assessor 
técnico da liderança do PT na As-
sembleia Legislativa de São Paulo, e 
um dos redatores originais da Carta, 
afirmou em entrevista a Zanini que 
“Se eu fosse escrever hoje, seria para 
escrever o seguinte: ‘estamos vivendo 
um mundo completamente diferente. 
A âncora principal de qualquer go-
verno, sobretudo o Brasil, é o pro-
blema da desigualdade social’”. Um 
pouco mais à frente na reportagem, 
Oliveira afirmou: “A questão da desi-
gualdade os ‘Faria Limers’ [mercado 
financeiro] vão ter que aprender de 
uma forma ou de outra (...)”.

Oliveira considera – assim como, 
penso eu, o PT, incluindo Lula e sua 
assessoria econômica – que o tema da 
desigualdade não é tratado pois a Fa-
ria Lima o bloqueia. Será que é fato?

A desigualdade precisa ser atacada 
pelo gasto e pela receita. Pelo gasto, 
a maior fonte da desigualdade são os 
regimes próprios de previdência dos 
servidores públicos. Esses vêm sen-
do lentamente reformados desde os 
anos 90. A reforma de 2003, no pri-
meiro ano do petismo, e a reforma 
da Previdência de 2019 foram dois 

passos na direção correta. Há muito 
a ser feito, mas me parece que, quan-
do Oliveira afirma a necessidade de 
a Faria Lima entender o tema da de-
sigualdade, não é aos privilégios dos 
servidores públicos que ele se refere.

Oliveira menciona a baixa pro-
gressividade dos impostos no Brasil. 
Há toda uma agenda de tributar lu-
cros e dividendos, aumentar o impos-
to sobre a herança e taxar anualmen-
te a riqueza. Essa não é uma agenda 
estranha à coluna. Discutimos o tema 
neste espaço em novembro de 2015.

Houve uma longa hegemonia so-
cialdemocrata no Brasil. Foram seis 
vitórias eleitorais seguidas. A baixa 
progressividade tributária não foi 
tratada nesse período. E não foi por 
causa de veto da Faria Lima. A soma 
de Imposto de Renda da Pessoa Ju-
rídica (IRPJ) com a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
para o setor financeiro já é de 40%, 
seis pontos percentuais acima dos 
demais setores. Os executivos em 
sua grande maioria já trabalham no 
regime da CLT. Não há nenhum sinal 
de que seja um setor subtributado. É 
sempre possível tornar a tabela do 
IRPF mais progressiva e, consequen-
temente, tributar mais pesadamente 
os salários elevados.

Com que roupa  
Lula vai?

Samuel Pessôa

Pesquisador associado do FGV IBRE
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No entanto, as grandes distorções 
estão nos regimes tributários espe-
ciais, principalmente Simples e Lucro 
Presumido, e nas inúmeras desonera-
ções, incluindo diversas possibilida-
des para que pessoas não paguem im-
posto de renda, entre várias outras.

Ou seja, contrariamente ao que 
transparece, a baixa progressividade 
dos impostos no Brasil é fruto de um 
equilíbrio político muito forte que 
envolve praticamente todo o Con-
gresso Nacional. Basta lembrar que 
os projetos de lei que elevam o limite 
de enquadramento para o regime do 
Simples são aprovados no Congresso 
por ampla maioria, e, recentemente, 
esse regime especial foi constitucio-
nalizado como um programa que 
não participará dos esforços de re-
dução de subsídios.

Assim, a ideia de que a agenda 
da progressividade dos impostos é 
bloqueada pela Faria Lima não tem 
nenhuma base factual. A Faria Lima 
tem poder político ínfimo e o fim do 
financiamento empresarial das cam-
panhas eleitorais reduziu a impor-
tância das empresas na política.

Adicionalmente, essa agenda ser-
ve como álibi para que os petistas 
não encarem um dos principais mo-
tivos do esgotamento econômico do 
longo ciclo do partido no poder.

O ciclo socialdemocrata envol-
veu a implantação do que a coluna, 
há mais de dez anos, chama de “o 
contrato social da redemocratiza-
ção”, isto é, o desejo de construir 
por aqui versão tropicalizada do 
Estado de bem-estar social padrão 
europeu continental. Uma série de 
ações – política de valorização do 
salário mínimo, reforma agrária, 
SUS, Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC), aposentadoria rural, 

universalização do ensino funda-
mental, Bolsa Família, Prouni, Fies 
e tantas outras iniciativas – fazem 
parte desse programa.

Esse projeto é da sociedade e foi 
implantado em todos os governos 
após a estabilização da economia. O 
que diferenciou o governo petista foi 
a deriva nacional-desenvolvimentis-
ta observada a partir de 2006, com a 
troca de guarda no Ministério da Fa-
zenda, na qual saiu Antônio Palocci 
e assumiu Guido Mantega.

O intervencionismo se caracteri-
zou por colocar o Estado à frente do 
processo de alocação da poupança 
do país. Uma série de programas de 
investimento foram iniciados – toda 
a cadeia de petróleo e gás, indústria 
naval, grande incentivo à indústria 
automobilística, entre tantos outros 
– e maturaram muito mal. Essas ini-
ciativas tinham o pressuposto de que 
o caixa do setor público, incluindo 
Tesouro, estatais e bancos públicos, 

especialmente o BNDES, era ilimi-
tado. Não faltariam recursos para 
manter o cronograma de investi-
mento. Após muito gasto,2 entramos 
em profunda crise no 2o trimestre de 
2014. Como já defendi em outras 
oportunidades neste espaço, a crise é 
fruto das inconsistências do contrato 
social da redemocratização, agrava-
da pelo custo do intervencionismo. 
A experiência mostra que não cabem 
no orçamento do setor público am-
bos, o contrato social da redemocra-
tização e o intervencionismo.

Voltando a Lula, há a interpre-
tação de que ele é pragmático e que 
a deriva intervencionista foi uma 
tentativa de sustentar o crescimen-
to econômico em seguida à crise de 
2008. Que teria havido aprendizado 
e que um novo governo petista não 
embarcaria novamente em tal aven-
tura. Não é isso que se depreende da 
fala de Lula no dia seguinte à recupe-
ração de seus direitos políticos. Não 
fez nenhuma crítica ao intervencio-
nismo, defendeu muito a indústria e 
sugeriu que o único responsável pela 
crise foi o PSDB, o partido que per-
deu quatro eleições consecutivas.

Não está claro com que roupa o 
PT irá para o samba. 

1https://www.youtube.com/watch?v=vwGl5-
B2Iog.

2Somente os aportes do Tesouro Nacional para 
o BNDES foram por volta de R$ 400 bilhões. 
Segundo meu colega Mansueto Almeida, o 
impacto disso na dívida bruta – emissões e 
juros da dívida dos bancos públicos junto ao 
Tesouro – foi maior. No final de 2007, o total 
de empréstimos do Tesouro Nacional para to-
dos os bancos públicos no Brasil era de apenas  
R$ 14,1 bilhões, ou 0,5% do PIB. No final de 2014, 
esse valor havia crescido para R$ 545,6 bilhões, 
equivalente a 9,4% do PIB, um crescimento de 
quase nove pontos do PIB, tendo como fonte 
um forte aumento da dívida pública bruta.

Não está claro como Lula 

irá se apresentar. Se o de 

1989, “contra tudo isso que 

está aí”; o Lulinha “paz e 

amor” de 2002, ou o do 

segundo mandato, muito 

mais intervencionista
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Março foi politicamente agitado. Enquanto o Supremo 

protagonizou a suspensão das condenações do ex-pre-

sidente Lula na Lava Jato e a suspeição do ex-juiz Ser-

gio Moro, o Executivo federal fechou o mês com uma 

reforma ministerial relâmpago que acendeu o sinal de 

alerta de analistas de distintos segmentos. A pedra de 

toque foi a saída do ministro da Defesa, Fernando Aze-

vedo e Silva, seguida da retirada dos três comandantes 

das Forças Armadas – suscitando, entre outras dúvidas, 

a de um aumento da politização nos quartéis. 

Em conversa à Conjuntura Econômica, o analista políti-

co Murillo de Aragão, CEO da Arko Advice, afirma que 

insatisfações dentro das Forças Armadas não são sis-

têmicas a ponto de gerar distúrbios, e que o passado 

já lhes mostrou o custo do envolvimento direto em 

governos. “Ninguém deseja que ocorra um tenentis-

mo no interior das Forças Armadas”, afirma, conside-

rando que o efeito da troca de lideranças deverá ficar 

limitado a ruídos infrainstitucionais, sem ameaçar a 

institucionalidade brasileira. 

Já a conversa com o ex-ministro da Defesa e de Se-

gurança Pública Raul Jungmann trata de outro es-

pectro da politização. Jungmann é uma das vozes 

ativas contra a flexibilização de porte e posse de 

armas por civis liderada pelo governo, defendendo 

que o fortalecimento da segurança pública passa 

por outro tipo de mudança, como a reforma do sis-

tema prisional e das polícias – que, afirma, precisam 

ser despolitizadas. “Quando a política entra pela por-

ta de uma instituição armada, seja ela militar, seja ela 

civil, a disciplina, a hierarquia e o mérito saem pela 

porta dos fundos”, afirma.

Defesa, segurança e política
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Conjuntura Econômica — Os últi-

mos dias de março foram marcados 

por um vendaval na cúpula do Exe-

cutivo, que resultou na mudança de 

vários ministros e do comando das 

Forças Armadas. Em sua opinião, 

esse movimento beneficia ou pre-

judica o presidente Jair Bolsonaro?

Temos que entender que os eventos 
têm conexão, mas também têm vias 
paralelas. A saída do ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto Araú-
jo, é um episódio que não se insere 
no movimento de reforma ministe-
rial. Ali não houve uma pressão po-
lítica para ocupar o cargo. Houve, 
sim, o questionamento à figura de 
Araújo, que se desgastou imensa-
mente no Senado e que já causava 
imenso desagrado a setores impor-

Décadas de acompanhamento dos vaivéns em Brasília tornaram a mirada de Mu-

rillo de Aragão mais resistente a turbulências. Em meio à inesperada troca de 

ministérios orquestrada pelo presidente Bolsonaro no final de março, cuja mon-

ta retirou a pandemia momentaneamente do foco do noticiário, o fundador da 

consultoria política Arko Advice mostrou-se convicto de que nenhuma mudança 

ameaçaria as instituições do país – que, afirma, têm comprovado sua resiliência 

frente ao estilo de governo do presidente Bolsonaro. Em entrevista à Conjuntura 

Econômica, Aragão afirma que a extrema direita vive o processo de adaptar-se às 

regras do jogo político, e que a corrida presidencial de 2022 está carente de um 

candidato ao centro do espectro político. “Ainda não há nomes que apontem 

a uma boa posição no grid de largada. Para isso, todos terão que melhorar seu 

tempo”, define.

Murillo de Aragão
CEO da Arko Advice

Foto: Vini Goulart

“Ninguém quer um 
novo tenentismo 

nascendo nas  
Forças Armadas” 

Claudio Conceição e Solange Monteiro, do Rio de Janeiro
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existia expectativa de Bolsonaro de 
que o Exército iria condenar o Supre-
mo Tribunal Federal pela decisão em 
relação ao Lula. É difícil acreditar nis-
so. Isso é papel do Clube Militar, não 
do Exército. Mas o fato é que, quando 
Bolsonaro tira Azevedo do cargo, ele 
quer ter um homem da sua confiança, 
e chama o general Walter Braga Net-
to. E, quando faz esse movimento, 
ele propicia a chegada do Centrão ao 
Palácio do Planalto, em um momento 
em que a relação entre ambos tinha 
entrado em turbulência. 

Nas lives que promovo com clien-
tes, sempre digo que esse negócio de 
relação de base com governo nunca 
é um voo tranquilo. Tem turbulên-
cia a cada meia hora. Aí tem que 
botar cinto de segurança, não pode 
ir no banheiro, tem que ficar quie-
tinho no lugar. E quando começou 
a atual turbulência? Na escolha do 
ministro da Saúde. Era um minis-
tro que o Centrão queria indicar, e 

tantes do governo. Em especial, o 
setor do agronegócio e o industrial, 
que viam que o discurso radical, 
apaixonado de Araújo não condizia 
com os melhores interesses do país, 
nem com a tradição diplomática 
brasileira. Então, o problema de 
Araújo tinha fronteira clara, e es-
tava sendo resolvido dentro desses 
limites. E com um substituto que, 
se não abandona o bolsonarismo na 
política externa, tende a dar maior 
espaço para a política tradicional. 
Carlos França é um diplomata de 
carreira como Ernesto, mas tem um 
trânsito menos ideológico, mais am-
plo e mais conectado com as raízes 
do Itamaraty.

O evento seguinte é a saída do mi-
nistro da Defesa, Fernando Azevedo. 
Ele vinha sendo alvo de críticas do 
Palácio do Planalto em relação a al-
gumas condutas, às quais se juntam 
vários motivos que não sei se são ver-
dadeiros ou não. Um deles era a ques-
tão da entrevista do general Paulo 
Sérgio, autoridade máxima da área de 
saúde no Exército, em que falava da 
preocupação com uma terceira onda 
da pandemia (entrevista publicada em 
28/3 pelo Correio Braziliense). Enten-
deu-se que essa entrevista afrontava 
as orientações do governo a respeito 
de política sanitária, que não devia 
ter acontecido sem o Planalto saber, 
e aí a cadeia de comando vai bater no 
ministro da Defesa. Há também uma 
declaração anterior, que o Exército te-
ria dado, de que não iria participar do 
combate às queimadas no Pantanal e 
Amazonas como no ano passado, o 
que também teria desagradado o pre-
sidente. Aí se abre um baú de argu-
mentos e se entra no dilema do fato e 
do factoide, se é verdade ou não. Por 
exemplo, não sei dizer se realmente 

escolheu um nome tecnicamente ir-
refutável. O bolsonarismo recusou. 
Ali gerou-se uma insatisfação que 
desembocou numa crise com relação 
à própria condução da pandemia. E 
nesse crescente chega-se a uma si-
tuação que também era de reclamo 
do Centrão, de controlar a coorde-
nação política. Que se assemelha a 
um cargo de garçom, como diz José 
Mucio Monteiro (ex-presidente do 
TCU). O ministro anota o pedido, 
leva-o para a cozinha, e depois volta 
para a mesa com o prato, ou para 
dizer que acabou. Em resumo, é um 
ministério que não tem caneta, mas 
tem interlocução. Ao deslocar Bra-
ga Netto para a Defesa, ele joga seu 
coordenador político para a Casa 
Civil, esse movimento reforça o ca-
ráter político do Palácio do Planalto, 
porque o general Ramos tem a expe-
riência de um ano e pouco fazendo 
a coordenação política, o que não 
é pouco. É um doutorado. E depois 
ele coloca a deputada Flavia Arru-
da (PL-DF) que, independentemente 
da estatura política, tem trânsito no 
Congresso, na bancada feminina, 
dialoga bem com setores de oposi-
ção. Tinha cargo importante, ainda 
que simbólico, de presidente da Co-
missão Mista de Orçamento. E é de 
confiança do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL). Então, o movi-
mento fortaleceu a relação política e 
a presença política do Centrão den-
tro do governo. Como efeito colate-
ral, tiveram essas outras mudanças 
na Advocacia Geral da União (AGU) 
e no Ministério da Justiça, que con-
tinuou na esfera de Bolsonaro, como 
ele sempre quis. Já a nomeação de 
André Nascimento para a AGU é um 
movimento temporário, pois ele será 
indicado para ministro do Supremo 

Dentro das Forças 

Armadas o espírito é 

hierárquico. Eles sabem, 

passaram décadas 

estudando, sobre o 

desgaste que sofreram 

com exposição política
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adiante. Bolsonaro se preocupou em 
desarmar essa bomba no Senado, 
para amanhã não ter Nascimento 
como objeto de  retaliação dos sena-
dores por conta de Araújo.

E quanto à substituição dos coman-

dantes das três Forças Armadas?

Essa é a parte mais saborosa, prin-
cipalmente para nós, de cabelos 
brancos, que ficamos pensando: 
será que é, será que não é? Aí me 
lembro do pensamento do T.S. 
Eliot: “Onde está a sabedoria que 
perdemos no conhecimento? Onde 
está o conhecimento que perdemos 
na informação?” A gente aqui fica 
doido. Mas o fato é que o ministro 
Azevedo estava desgastado e pediu 
demissão. E o fez da forma mais 
elegante dentro das circunstâncias: 
com uma carta. Não se despediu 
atirando. Há uma reação dos três 
comandantes de Força, em diferen-
tes tons. E aí, independentemente 
de quem pediu demissão – afinal, 
a carta que vale é a do ministro 
da Defesa, de que eles serão subs-
tituídos –, nada mais natural que, 
mudando-se o ministro, os subor-
dinados imediatos coloquem o car-
go à disposição. Mas vamos ao que 
interessa: isso significa insatisfação 
nas Forças Armadas? Sim. Mas essa 
insatisfação é sistêmica e pode ge-
rar um distúrbio institucional? Não 
acho. Não vejo interesse nenhum 
das Forças Armadas em desviar seu 
papel institucional. Inclusive, parte 
da insatisfação se deve justamente 
à proximidade das Forças Armadas 
com o governo. Os constituciona-
listas prefeririam um afastamento 
maior. Havia insatisfação com a 
forma com que o ex-ministro da 

Saúde, Eduardo Pazuello, foi trata-
do, um general da ativa. Tanto no 
episódio em que foi desautorizado 
com relação às vacinas quanto em 
sua substituição. Mas não significa 
que exista ou existirá uma ruptura, 
porque dentro das Forças Armadas 
o espírito é hierárquico. Eles tam-
bém sabem, passaram décadas estu-
dando, sobre o desgaste que sofre-
ram com exposição política. Tanto 
que o general Eduardo Villas Boas 
sempre se preocupou com a politi-
zação dos quartéis. Ele não deseja 

que ocorra um tenentismo no in-
terior das Forças Armadas, ainda 
que prevaleça até hoje como forma 
de pensar, e seja muito influente na 
histórica política brasileira. Aliás, 
ninguém quer um novo tenentis-
mo nascendo nas Forças Armadas, 
que mova para iniciativas do tipo 
Jacareacanga (revolta de militares 
da Aeronáutica contrários à posse 
de Juscelino Kubitschek, em 1956), 

e outras coisas do passado. Então, 
limitaria esse episódio a ruídos in-
frainstitucionais, que não ameaçam 
a institucionalidade brasileira. 

Considero que existam dois 
grandes saldos dos últimos dois 
anos. O primeiro é que toda confu-
são política observada no período 
não eliminou o avanço, ainda que 
um pouco prejudicado, das refor-
mas. Isso é muito relevante. Re-
centemente fiz um call com 120 in-
vestidores peso-pesado do mundo 
inteiro, de grandes fundos, e disse: 
desafio alguém a mostrar um país 
que tenha feito um ciclo de refor-
mas como o Brasil fez de 2016 para 
cá. Não existe. Mesmo de 2019 
para cá, aprovamos uma série de 
iniciativas importantes: Reforma 
Previdenciária, novo marco legal de 
telecom, autonomia do BC, a nova 
Lei do Gás, a Lei de Saneamento. 
Esse é um ponto muito positivo da 
era Bolsonaro, digamos assim: que 
toda a confusão política não tenha 
afetado essa agenda, além do avan-
ço na regulação do crédito. 

O outro lado é a questão institu-
cional. Porque Bolsonaro, com seu 
temperamento, testou muito os li-
mites institucionais. E as instituições 
reagiram de forma constitucional, 
demostrando que o país tem uma 
administração compartilhada. Não 
há mais um hiperpresidencialismo. 
Antigamente, tudo era resolvido 
dentro do Poder Executivo. Tanto 
que nos anos 1950 os três homens 
mais importantes do país eram o 
presidente, o ministro da Fazenda 
e o presidente do Banco do Brasil. 
Hoje não é mais assim. Temos o 
presidente, depois o presidente da 
Câmara, do Senado, do Supremo, 
e aí vem o ministro da Economia e 

Não vejo uma  

existência sistêmica,  

nem contra nem a favor 

de Bolsonaro, com 

força suficiente para 

desestabilizar  

as instituições
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dentro do processo político pessoas 
que poderiam agir fora do proces-
so político. Como de fato estavam 
agindo. Onde quero chegar? A que, 
da mesma fora que a esquerda teve 
de se adaptar às regras do jogo polí-
tico, a extrema direita também terá 
de fazê-lo. No início, lembrem-se, a 
narrativa do PT era dúbia. O par-
tido se negou a assinar a Consti-
tuição, alegando que não queria se 
comprometer com a letra da bur-
guesia. E com o passar dos anos 
essas posturas foram amainadas. 

Então, quando digo que não haverá 
um distúrbio institucional, é porque 
a tendência predominante é a de 
adaptação. Pode haver algum dis-
túrbio pontual? Pode, algum grupo 
de malucos fazer alguma coisa. Mas 
o que eu não vejo é uma existência 
sistêmica, nem contra nem a favor 
de Bolsonaro, com força suficiente 
para desestabilizar as instituições. 

o presidente do Banco Central. Esse 
deslocamento de poder é altamente 
democrático, ainda que nem sempre 
funcione de forma democrática. E 
digo que não é totalmente demo-
crático porque ainda há excessos, 
intromissão de uma esfera de poder 
na outra, que espero que com o tem-
po sejam limados e colocados em 
seu devido lugar. A questão é que 
essa institucionalidade é um grande 
patrimônio do Brasil de hoje. Que 
impede que essas loucuras, esses 
movimentos, tenham algum tipo de 
efeito nocivo real no Brasil. 

Dou um exemplo. O deputado 
Major Vitor Hugo (PSLO-GO) ten-
tou colocar na pauta da Câmara o 
projeto que possibilitaria ao presi-
dente acionar o estado de mobiliza-
ção nacional durante a pandemia. 
Ele fez isso para marcar posição 
junto aos bolsonaristas radicais, 
mas sabia que não seria aprovado. 
Principalmente pelo fato de que, 
nesse compartilhamento de poder, 
o Congresso quer manter o governo 
sob controle, jamais daria poderes 
excepcionais ao presidente da Re-
pública. Então, para que eles iam 
aprovar um negócio desse? Só serviu 
para desmoralizar ainda mais o lado 
radical do governo. 

Então, considera que hoje não há 

ameaça institucional? 

Vou fazer aqui uma nota de pé de 
página. A atual situação de cer-
ta forma lembra quando o general 
Golbery do Couto e Silva permitiu 
que o PT fosse registrado como par-
tido (em 1979, quando era ministro 
da Casa Civil do presidente João 
Figueiredo). Ele dizia: faço isso por-
que, dessa forma, estou incluindo 

Como empresários e investidores 

estão avaliando o cenário político 

para 2022?

Eles estão preocupados, obviamen-
te. Os que conhecem menos o Brasil 
ficam temerosos da eleição de um 
presidente de esquerda. Ciro Go-
mes, apesar de ter disputado várias 
eleições, é uma incógnita para esse 
mundo. O Lula é visto com descon-
fiança, porque na cabeça deles fica 
a dúvida se será o Lula de 2002, o 
Lula que tinha Henrique Meirelles 
na presidência do Banco Central e 
uma política fiscal responsável, ou 
se seria um governo mais com cara 
de Dilma, que defenda algo pareci-
do com a nova matriz econômica da 
presidente. Do lado de Bolsonaro a 
dúvida é se, para se reeleger, ele será 
populista economicamente falando, 
de uma forma agressiva. E a outra 
questão é se o Centrão teria con-
dições de se aglutinar e apresentar 
uma alternativa. 

A essas perguntas, eu respondo 
da seguinte maneira: quanto ao 
Lula, acho que ele é experiente o 
suficiente para reconhecer seus er-
ros e acertos. Ele sabe que cons-
truiu um ciclo econômico virtuoso 
em sua época na presidência, por 
conta da aliança que criou entre 
trabalhadores e a elite brasileira. 
Claro que esse círculo virtuoso foi 
criado a partir de suas escolhas, 
mas também ajudado pelas condi-
ções favoráveis das commodities. 
Mas sim, é mérito dele, porque 
também tem gente que não apro-
veita condições favoráveis. Digo 
que Lula tem o desafio de unir a es-
querda, mas sabe que sem o centro 
ele não ganha, pois ninguém ganha 
sem o centro do Brasil. Quem defi-
ne ganha eleição no Brasil é o elei-

Lula é visto com 

desconfiança. Fica a 

dúvida se será o Lula de 

2002, ou um governo que 
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com a nova matriz 

econômica de Dilma
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tor do centro, aquele que não tem 
time. O eleitor brasileiro é aquele 
que no segundo turno olha de um 
lado, olha de outro e vota no que 
considera menos pior. Nem direita, 
nem esquerda tem maioria, e isso 
faz com que Lula tenha que correr 
para o centro se quiser ganhar. Isso 
é um bom sinal. 

Quanto a Bolsonaro, respondo 
que a questão é menos de populismo 
econômico e mais de saída sobre a 
vacina. Se temos uma saída da va-
cina clara, e que até setembro te-
nhamos um percentual razoável da 
população vacinada, com redução 
do número de mortes por Covid-19, 
isso será uma grande notícia para ele. 
Até porque, paralelamente a isso, a 
economia dá sinais contraditórios. 
A última divulgação do Caged veio 
com um saldo líquido de 400 mil 
empregos formais. Se a economia 
continuar a se mover, ainda que de 
forma tímida, será positivo. O que, 
por outro lado, não significa que se 
possa sair jogando dinheiro pela ja-
nela. Jogar dinheiro pela janela tem 
custo político e econômico alto. Isso 
foi visto nas vezes em que o governo 
flertou com políticas heterodoxas, 
como no episódio dos precatórios. A 
resposta foi aumento brutal dos juros 
futuros e impacto no câmbio. Acho 
que agora o populismo ficou contido 
pelo teto de gastos e por essa vigilân-
cia do mercado. Mas é evidente que 
ele terá que mostrar coisas, lançar o 
Bolsa Família dele, da mesma forma 
como fez com o Minha Casa Minha 
Vida. Mas não vejo que haja condi-
ções, até operacionais, de se ir para 
um populismo medonho. 

No caso do centro, o problema é 
ainda haver muitos possíveis candi-
datos, pois quando se tem muitos, 

não se tem nenhum. Doria, Huck, 
Mandetta, Moro, Eduardo Leite... 
nenhum deles tem uma narrativa 
– que é a palavra da década – que 
desperte algum tipo de simpatia na 
sociedade. Bolsonaro tem a narrati-
va dele, que está prensada em 30% 
de aprovação. Lula também tem a 
sua, o que lhe garante popularidade. 
Mas os demais, não. Esses têm que 
construir uma narrativa que ainda 
não existe, e é preciso lembrar que 
as campanhas ficaram curtas, e as 
pré-campanhas, longas. Em 2018, 

Bolsonaro ganhou porque estava 
todo mundo discutindo com qual 
carro que iria correr, enquanto ele 
já rodava na pista. Hoje você tem 
Bolsonaro na pista, Lula prestes a 
entrar, e o centro sem saber com 
que carro, motor, pneu irá compe-
tir. Esse é um dilema que tem que 
ser resolvido, pois quanto mais cedo 
uma pré-campanha se inicia, melhor 
para o candidato. 

Não há receio entre eles, de serem 

alvo de uma campanha de ódio or-

questrada pelo presidente?

A máquina de ódio está disponível a 
qualquer um que tenha know-how 
de atuar nas redes sociais. Não é 
exclusiva. E as redes sociais pode-
rão ser influentes, mas não serão 
decisivas como foram na eleição 
passada. Nas eleições de 2018, o 
ambiente não foi criado pelas redes 
sociais, mas pela mídia tradicional 
com a cobertura da Lava Jato. As 
redes sociais serviram de veículo de 
trânsito das opiniões, do desagra-
do com relação ao mundo político. 
Mas o que criou a consternação ex-
plorada por Bolsonaro foi a cober-
tura jornalística da operação Lava 
Jato, a midiatização desse proces-
so. O problema deles é mesmo de 
candidatura, de narrativa. É de di-
zer: sou candidato por isso, isso e 
isso. Quais motivos fazem o Lucia-
no Huck ser candidato? Ninguém 
sabe. Quais os motivos que fazem 
Eduardo Leite ser candidato? Pode 
ser o de uma liderança jovem que 
está se saindo bem no governo do 
Rio Grande do Sul, o que é um bom 
ponto. Mas ele tem atuação federa-
lizada, impacto midiático nacional, 
liderança forte no partido? Não. Aí 
já começa a gerar dúvida. E no caso 
do ex-ministro Luiz Henrique Man-
detta? Foi o ministro que disse que 
a coisa ia piorar, brigou com Bolso-
naro. Evidentemente, se a pandemia 
se mantiver como um problema, ele 
terá aderência à agenda. Tem apoio 
político? Mais ou menos. Tem nar-
rativa? Quem sabe. Aí vem João 
Doria. Tem um motivo? Sim pois, 
qualquer político que governe o es-
tado de São Paulo pode ser candida-
to a presidente da República. Tem 

Não há candidatos  

de centro que  

apontem a uma boa 

posição no grid de 

largada. Para isso, todos 

terão que melhorar  

seu tempo
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narrativa? Sim, a da vacina, está 
fazendo um bom governo, tem di-
nheiro e boas iniciativas. Tem apoio 
político? Não muito, pois não é 
uma figura totalmente simpática no 
seu próprio núcleo partidário. Basta 
esta análise para ver que ainda não 
há nomes de centro que apontem a 
uma boa posição no grid de largada. 
Para isso, todos terão que melhorar 
seu tempo. 

Quais as condições que empresários 

e investidores hoje colocam para 

definir seu apoio a um candidato?

Isso tem a ver com uma candidatu-
ra ideal que não existe. Lembro-me 
que mesmo na reta final da eleição 
de Bolsonaro houve um momento 
em que muita gente graúda – e a 
Arko Advice tem clientes entre as 
maiores empresas, os maiores ban-
cos e fundos do Brasil – que titu-
beou. Perguntava-se se não era me-
lhor optar pelo Fernando Haddad, 
apontavam que o Paulo Guedes é 
meio temperamental. O empresário 
se orienta pelo valor da oportuni-
dade que ele tem como empresário, 
e o menor risco. Essa é a equação. 
Então eles olham um cenário e 
avaliam de zero a dez. Para eles, a 
combinação ideal seria ter um can-
didato que fosse social-democrata 
em políticas sociais e liberal em po-
líticas econômicas. Porque bota a 
máquina do Estado para trabalhar 
no que importa – na saúde, educa-
ção, segurança, no transporte – e 
propicia um ambiente econômico 
adequado. Se olharmos o universo, 
são poucos os que associam essas 
qualidades com viabilidade. Então 
o que eles vão medir são os sinais. 
Por exemplo, se Lula dá sinal de 

que o BC e a equipe econômica se-
rão estáveis, confiáveis, beleza. Se 
Bolsonaro mantiver Paulo Guedes 
ou continuar mantendo a linha de 
Paulo Guedes e de Roberto Campos 
Neto (presidente do BC), beleza. O 
mundo político ao redor é contor-
nável, desde que as regras do jogo 
sejam respeitadas. Veja, o capital 
se move no mundo inteiro, inclu-
sive transitando de regimes ideo-
lógicos muito diferentes, com base 
na confiança. O critério número 1 
para sintetizar oportunidade e ris-

co é a confiança. Se esse candidato 
viável transmitir confiança, ele será 
bem-vindo para o investidor. 

Quando se fala em investidor, 
entretanto, é preciso lembrar que é 
um grupo diverso. Aquele que só 
investe em renda variável, ou ren-
da fixa, ouro, câmbio; aquele que 
investe em participação acionária, 
mas não se envolve nos negócios 
de uma fábrica, ou outro que é 

multi-investidor. Cada um desses 
tem uma expectativa diferente. Aí, 
o que conta é a qualidade da ad-
ministração pública relacionada 
àquele setor. No setor financeiro, 
todos consideram o BC muito bom, 
um dos melhores do mundo. Não 
há grande problema. A barreira de 
entrada no Brasil dentro do siste-
ma financeiro não era regulatória, 
mas a excelência dos cinco bancos 
que dominam o mercado. Tanto é 
que agora as fintechs estão amea-
çando essa realidade. Então, acho 
que a confiança que um candida-
to pode trazer ao investidor é, em 
primeiro lugar, não ser um radical. 
Nesse sentido, Bolsonaro assustou 
um pouco, ainda que a agenda eco-
nômica seja considerada boa, com 
boas intenções em alguns aspectos. 

O fato de recentemente o presi-

dente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(DEM-MG), ter sido apontado como 

um presidenciável pela ala da Fa-

ria Lima não é sinal de insegurança 

quanto a 2022? 

Não. Isso é como entrar na conces-
sionária para comprar um carro e di-
zer: “Poxa, devo comprar este aqui, 
mas preferia um Porsche”.  Rodrigo 
Pacheco é preparado, ponderado, 
empresário, sereno. Por isso, para 
alguns seria o ideal. Mas a realidade 
está distante disso. Claro que, se a 
situação se agrava, entramos numa 
crise institucional e o presidente do 
Senado assume um papel de lideran-
ça, o nome dele se viabiliza. Mas, 
para isso, seria preciso haver uma 
situação extraordinária, o que pare-
ce fora de contexto. Por ora, é uma 
declaração mais de wishfull thinking 
do que um movimento..   

Para os empresários,  

a combinação ideal  

seria ter um candidato 
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democrata em políticas 
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Conjuntura Econômica — Este ano, 

o senhor enviou uma carta aberta 

ao Supremo Tribunal Federal pe-

dindo intervenção dessa corte no 

processo de flexibilização de porte 

e posse de armas por civis realizado 

pelo Executivo por meio de normas 

infralegais. Qual o risco que verifica 

nesse processo? 

O porte e posse de armas sempre foi 
um tema travado dentro da área de 
segurança pública. Participei do de-
bate da criação do Estatuto do De-
sarmamento, do posterior referendo, 
e sempre foi assim. O presidente faz 
uma transposição desse debate para 
o nível político-ideológico, na medi-
da em que ele defende o armamento 
da população sem que exista razão 
para isso. Ele alega defesa da demo-

Enquanto a maior parte dos brasileiros está com a mirada posta no combate 

à pandemia, o ex-ministro Raul Jungmann também tem se preocupado com 

os rumos da política de segurança do país. Especialmente, com as medidas de 

flexibilização de posse e porte de armas por civis contempladas em uma série 

de atos editados pelo Executivo federal desde 2019. “O que precisamos não 

é retroceder, mas evoluir em outras políticas de segurança”, diz. Em conversa 

com a Conjuntura Econômica, Jugmann defende que essa evolução passa por 

retomar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), implantado em 2018, 

enquanto era ministro, além de se trabalhar em reformas como a do sistema 

prisional e das polícias. “Quando a política entra pela porta de uma instituição 

armada, seja ela militar, seja ela civil, a disciplina, a hierarquia e o mérito saem 

pela porta dos fundos”, afirma.

Raul Jungmann
Ex-ministro da Defesa e de Segurança Pública

Foto:  Jefferson Rudy/Agência Senado

Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

 “A melhor forma 
de destruir uma 

força policial é 
politizando-a”
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cracia, da liberdade, evitar a tirania, 
quando não existe qualquer força 
política relevante no Brasil que esteja 
investindo nessa agenda, ou esteja se 
propondo ou propondo aos demais 
romper com o Estado democrático 
de direito. Tampouco há ameaça 
externa. Então, fica claro e evidente 
que, na medida em que ele afrouxa 
os controles e promove uma onda de 
massificação do armamento, de que 
as pessoas possuam armas, isso re-
presenta a violação do monopólio da 
violência legal por parte do Estado, 
que é essencial para sua soberania. 
E, concomitantemente, é um ataque 
direto ao papel constitucional das 
Forças Armadas, responsável pela 
manutenção da integridade desse Es-
tado nacional. 

Em conversa para o Blog da Con-

juntura Econômica (https://bit.

ly/3f9wQwx), a diretora executiva 

do Instituto Sou da Paz sinalizou 

que, apesar da apresentação de 

mais de 70 projetos de decretos 

legislativos (PDLs) por senadores e 

deputados para conter essas nor-

mas editadas desde 2019, apenas 

um foi votado até hoje. Considera 

que há falta de atenção ao tema?

Desde o início do governo Bolsona-
ro, mais de 30 atos foram editados 
indicando afrouxamento de contro-
les de um lado, e a massificação do 
acesso a armas de outro. Isso é uma 
política do atual governo que tem 
efeito extraordinariamente nocivo. 
No que diz respeito ao Congresso, 
ele é um tanto mais lento, e também 
acho que foi alcançado pelo tsunami 
da pandemia. Todas as atenções se 
voltaram para isso. Mas o Supremo 
foi acionado mais de uma vez, de-

negou os atos produzidos pela Pre-
sidência da República. E os últimos 
quatro decretos que foram editados 
este ano, na proximidade do feriado 
de Carnaval, foram objeto de uma 
ação junto ao Supremo que se en-
contra em mãos da ministra Rosa 
Weber. A reação tem sido adequada 
e reiterada pelos ministros do Supre-
mo, de que este processo de arma-
mento da população, de liberaliza-
ção e afrouxamento de regras, vai 
contra o estatuto do desarmamento 
e outras leis que buscam aquilo que 

é correto: restringir a posse de armas 
ao cidadão que comprove necessida-
de e qualificações psicológicas para 
tê-las. Preenchendo os requisitos da 
lei, não cabe a menor dúvida de que 
esse cidadão pode ter uma arma. 
Mas o que se está tentando fazer é 
um processo de liberalização que 
leva a um derramamento de armas, 
que de um lado representa o risco de 
mais mortes, e de outro um risco à 

estabilidade democrática e institu-
cional por conta da polarização que 
existe hoje no país, e particularmen-
te existirá nas eleições de 2022.

E aos desvios de armas para o cri-

me, não?

Sem sombra de dúvida. A liberali-
zação de armas semiautomáticas, 
fuzis, não compete a atividades civis 
ou usuários especiais como caçado-
res, atiradores esportivos e colecio-
nadores. Qual o sentido? Imaginar 
que alguém fará sua defesa pessoal 
com uma arma dessa? Um fuzil se-
miautomático tem a capacidade de 
alcance de aproximadamente 1,5km, 
atravessa parede com facilidade. Fu-
zil semiautomático é de altíssima le-
talidade, usado pelas forças policiais 
contra crime pesado, ou então por 
Forças Armadas enfrentando um 
inimigo numa guerra, o que também 
não é o caso. Então, não há nenhu-
ma justificativa para a liberalização 
de armas semiautomáticas. 

Como sensibilizar a sociedade civil 

desses riscos? 

Em primeiro lugar, considero falácia 
o argumento de que a autotutela, a 
autodefesa, seja a solução para os 
problemas que temos de segurança 
pública. Está provado em ampla li-
teratura, não só no Brasil como no 
exterior, que as armas têm efeito 
contrário a isso que se prega. Quan-
do converso sobre o tema, costumo 
fazer algumas perguntas simples e 
objetivas. A primeira é: bom, você 
comprou uma arma, e onde vai guar-
dá-la? Embaixo do colchão, em cima 
do guarda-roupa, na cômoda? Em 
qualquer caso ela será acessível por 

Não existe qualquer 
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sua família: sua mulher, netos, e até 
por pessoas próximas, amigas ou pa-
rentes. Também costumo perguntar: 
se você se reúne com os amigos para 
fazer um churrasco e assistir a uma 
partida de futebol, se apenas um de 
seu grupo estiver armado, vocês es-
tarão mais ou menos seguros? Sem 
sombra de dúvida, estarão menos se-
guros. Costumo lembrar aos que pen-
sam na arma como empoderamento 
pessoal de que esse empoderamento 
será de todos, não só dele. 

Veja, o estatuto do desarmamento 
permitiu que você aglutinasse e apri-
morasse um conjunto de leis, e tor-
nasse a concessão de armas uma ex-
ceção. Agora, o que precisamos não 
é retroceder, mas evoluir em outras 
políticas de segurança pública. 

Qual a agenda positiva de seguran-

ça pública que o senhor considera 

prioritária?

Durante o período do governo Te-
mer, quando era ministro, consegui-
mos aprovar um projeto sumamente 
importante, que é o da criação do 
Sistema Único de Segurança Pública 
(Susp). Por que é importante? Porque 
o Brasil teve sete Constituições, e em 
nenhuma delas o poder central teve 
responsabilidade com a segurança 
pública, mesmo durante o Império. 
A segurança pública sempre foi de 
responsabilidade dos estados. Basta 
olhar o artigo 144 da Constituição, 
onde está dito: segurança pública é 
dever do Estado e responsabilida-
de de todos. E que o nível federal é 
encarregado de cuidar de rodovias, 
da área marítima, aeroportuária e 
de fronteiras. Ele cuida de alguns 
tipos criminais, mas não da seguran-
ça pública. Segurança pública é das 

polícias militar e civil estaduais, com 
Ministério Público e Judiciário esta-
dual. Isso é difícil de compreender, 
pois a área social da Constituição de 
1988 foi toda levada no nível de mi-
nistério: saúde, previdência, cultura, 
mesmo que hoje esta última tenha 
voltado a ser secretaria. Por que o 
Brasil nunca teve um Ministério da 
Segurança Pública, que é uma das 
três coisas que mais preocupam os 
brasileiros e brasileiras? Instituiu-se 
esse ministério no governo Temer, 
mas ele só durou 10 meses. 

Era preciso implementar o Susp, 
pois foi a primeira vez que o Brasil 
passou a ter um sistema nacional de 
segurança pública. E com isso uma 
política pública nacional de segu-
rança. Antes tínhamos planos de 
ministro, cada um com o seu. Mas 
o governo atual não quis saber de 
levar o Susp adiante. 

O segundo ponto, que é minha 
nêmesis, é o sistema penitenciário 

brasileiro. Temos que reformá-lo, 
pois é totalmente disfuncional com 
a segurança pública. Veja, o Brasil 
conta com aproximadamente 1,5 mil 
unidades prisionais e a terceira maior 
população carcerária do mundo. Se-
gundo o Conselho Nacional de Justi-
ça, são 862 mil presidiários, número 
que cresce a uma média de 8% ao 
ano. Isso em um sistema já saturado, 
pois são 862 mil presidiários em um 
espaço para 400 mil e poucas vagas. 
E sem contar que, no Brasil, há cer-
ca de 500 mil mandados de prisão 
não realizados. Ou seja, temos mais 
presos que a capacidade instalada, e 
outro meio milhão do lado de fora. E 
isso cresce 8% ao ano. Significa que, 
se nada acontecer, lá para 2023/2024 
teremos uma Porto Alegre de presos. 

Agora, preste atenção ao que cha-
mo de coração das trevas: esse sistema 
prisional é dominado por facções cri-
minosas, que são mais de 70 no Brasil 
– PCC, Comando Vermelho, Amigo 
dos Amigos, Terceiro Comando Puro, 
Bonde dos 40, Sindicato do Crime, Fa-
mília do Norte, Guardiões do Estado 
e tantas mais. O sistema prisional é o 
home office do crime organizado no 
Brasil, é uma tragédia. A sociedade 
quer que se tire qualquer meliante do 
caminho e se jogue lá dentro, mas não 
quer nenhuma responsabilidade sobre 
o que acontece na prisão. Então, o jo-
vem que é pego – geralmente negro, de 
periferia, família desestruturada, bai-
xa escolaridade e sem trabalho, perfil 
que no Brasil corresponde a cerca de 
11 milhões de pessoas – vai para lá 
e fica vulnerável. Veja: cuidado aqui 
para não confundir pobreza e crimi-
nalidade. Estamos querendo dizer que 
esse jovem, ao qual não se estende a 
mão, que não tem sonho, não tem 
uma vida, fica vulnerável. Ele é invi-

O Brasil teve sete 

Constituições, e em 

nenhuma delas o 

poder central teve 

responsabilidade com a 

segurança pública, mesmo 

durante o Império
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sível para nós. E por que digo isso? 
Porque 55% dos presos apenados no 
Brasil são jovens. Está aí, demonstra-
do na prática, o que estamos fazendo 
com essa juventude de periferia, po-
bre, negra. Que nação é essa que não 
estende a mão, que não tem um proje-
to para atrair esses jovens? Pois esse é 
o sistema prisional. 

Qual a reforma possível?

Em primeiro lugar, temos que rever 
a Lei de Drogas (11.343/2006). A 
atual faz uma distinção entre usuá-
rio e traficante, só que não estabe-
lece como diferenciar um usuário 
de um traficante. E o que acontece? 
Usuário não deveria pegar regime fe-
chado, mas a Justiça o manda indis-
tintamente para a prisão. Então, um 
jovem que é pego com uma trouxa 
de maconha, sem antecedentes crimi-
nais, sem estar armado, sem estar em 
bando, a Justiça manda para regime 
fechado. Isso porque, ao contrário 
de países como Espanha e Portugal, 
aqui não se estabeleceu um limite 
para o porte. Considere que manter 
um jovem na prisão é mais caro que 
bancar a educação básica que ele ne-
cessita, e ainda por cima acabo com 
a vida dele. Pois para viver dentro de 
uma prisão hoje é preciso que se fi-
liar a uma dessas facções criminosas 
que surgiram na base prisional, pois 
é o sistema que induz a elas. Pela su-
perlotação, porque a lei de execução 
penal não é cumprida, pela falta de 
dados que impede decisões de pro-
gressão de pena. 

Esse é um debate interditado na-
cionalmente. Da juventude, de um 
lado, e do sistema prisional do ou-
tro. Ninguém discute, nenhum polí-
tico defende. Uma população vulne-

rável, amedrontada, quer mais é que 
se prenda. E – o que que vou dizer 
é algo absolutamente sombrio – que 
os matem. Graças a Deus não temos 
isso. Mas uma população que não 
tem da parte do Estado o que lhe é 
devido em termos de segurança e ao 
mesmo tempo não tem alternativa 
para essa juventude que está aí, o 
que ela quer? Preservar seus filhos. 
Não se sentem responsáveis pelos 
presos, porque não entendem que a 
dinâmica da violência é modulada, 
coordenada, de dentro do sistema 

prisional. Recentemente, foi dado 
ingresso a um pedido para que o 
Supremo estabeleça esse limite não 
definido na Lei de Drogas. Senão 
fica ao arbítrio dos juízes, ao ta-
lante, que tendencialmente em sua 
maioria são conservadores. É preci-
so mudar a filosofia. 

E também temos que reformar as 
polícias. Aqui, a primeira coisa fun-
damental é despolitizá-las. Quando 

a política entra pela porta de uma 
instituição armada, seja ela militar, 
seja ela civil, a disciplina, a hierar-
quia e o mérito saem pela porta dos 
fundos. A melhor forma de destruir 
uma força policial é politizando-a. 
É preciso fortalecer as corregedorias 
para mitigar a corrupção no traba-
lho nas ruas. Têm que ser equipadas 
e de fato ter independência. 

Então, pegando todos esses fato-
res: ausência de um sistema nacional, 
o problema penitenciário, a questão 
da legislação das drogas, chegamos 
à triste conclusão iniludível: o sis-
tema de segurança pública brasilei-
ro aprofunda, reproduz e amplia a 
violência e a insegurança. Em que 
pese homens e mulheres dedicados, 
sérios, preocupados, que trabalham 
em condições difíceis, com baixo sa-
lário, como é a grande maioria dos 
servidores que temos nesse sistema, 
do jeito que o sistema está montado, 
ficamos assim. 

E hoje, em vez de melhorar a go-

vernança da política, armamos a 

população?

Sim, e com um detalhe: com o arma-
mento da população, quem vai cair 
primeiro? É o policial. 

Por outro lado, há a percepção por 

parte da população de aumento da 

violência policial. Como mitigá-la? 

Vamos pegar o exemplo do Rio de 
Janeiro. O que o governador Wil-
son Witzel fez? Afirmou que “a po-
lícia iria fazer o correto, mirar na 
cabecinha e... fogo” (declaração 
dada quando recém-eleito, sobre 
bandidos portando fuzis). Ao dizer 
isso, o governador está liberando a 

Preste atenção ao que 

chamo de coração das 

trevas: o sistema prisional 

é dominado por facções 

criminosas, mais de 70 no 

Brasil. É o home office do 

crime organizado
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força policial para ter o arbítrio de 
quem vai viver e quem vai morrer. 
Você está delegando a uma força 
policial algo que jamais poderia ser 
atribuição dela. E que não é atribui-
ção de ninguém, como reza a nossa 
Constituição. Ao dizer que a polícia 
tem o arbítrio de estabelecer quem 
vai viver ou não, se está corrompen-
do essa polícia. Destroem-se seus 
valores morais e sua autoestima. 
Porque a primeira grande função da 
polícia, a primeira grande razão de 
ser, é garantir a vida. Se ela decidir 
lá na ponta quem vai viver ou não, 
fica claro que quem tiver dinheiro 
para comprar a vida fica, e quem 
não, morre. Essa antipolítica torna 
a polícia corrupta, não no sentido 
de desvio de dinheiro, mas moral-
mente corrupta.

De que forma o Sistema Único de 

Segurança Pública (Susp) colabora 

na mitigação desse problema?

O Susp foi pensado para tirar a se-
gurança pública do reino da obs-
curidade e levá-la para o reino das 
evidências. Essa seria a primeira 
contribuição: o aumento da transpa-
rência. Hoje o Brasil não conta com 
estatísticas nacionais. Quem supre 
isso? O Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, o Atlas da Violência 
(do Ipea), os institutos Igarapé e Sou 
da Paz, que graças a Deus existem. 
Aliás, a primeira política nacional 
decorrente da lei do Susp foi feita em 
conjunto com eles, com a sociedade 
– e, evidentemente, com a polícia, o 
Judiciário, o Ministério Público. Se 
o Estado brasileiro não tem informa-
ções, como faz política pública? 

Dentro do Susp está o Sistema 
Nacional de Acompanhamento e 

Avaliação das Políticas de Segu-
rança Pública e Defesa Social (Si-
naped), que é uma curadoria inde-
pendente para exatamente aferir, 
avaliar e fazer relatório. Lá dentro 
também está a corregedoria nacio-
nal das corregedorias, a ouvidoria 
nacional. Está a criação do conse-
lho de segurança em todos os esta-
dos, a coordenação de União, esta-
dos e municípios. 

Veja, estou falando de um sistema 
que foi criado enquanto eu era minis-
tro, mas que faz parte de um trabalho 

que passou por diferentes governos. A 
primeira iniciativa partiu de Fernan-
do Henrique Cardoso, quando criou 
a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública; segue nos governos Lula, 
com a colaboração de Luis Eduardo 
Soares (quando secretário Nacional 
de Segurança Pública); é retomada 
pelo ministro José Eduardo Cardozo 
no governo Dilma, e concluída com 
Temer. Atravessou vários governos 

porque é uma política pública, não 
tem dono. Mas que, simplesmente, o 
atual governo engavetou. 

Outra frente que a atual gestão res-

gatou foi a questão da lei orgânica 

das polícias militar e civil, prevista 

na Constituição, mas que até hoje 

não foi regulamentada. Há críticas 

de que, como foi apresentada, ela re-

duz o poder dos estados sobre suas 

polícias. E que, conforme análise da 

professora da FGV EPGE Joana Mon-

teiro ao Blog da Conjuntura Eco-

nômica (http://bit.ly/3oMYOQ5), o 

projeto se foca mais nos indivíduos 

policiais do que na segurança pú-

blica. Qual sua avaliação?

O projeto inicial vem do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, no iní-
cio dos anos 2000. E o tema ficou gi-
rando por todo esse tempo. Nenhum 
governo federal se dispôs a aprovar, 
porque temia que os gastos com se-
gurança pública, que já são bastante 
altos, crescessem, além da pressão de 
governadores. Agora no governo Bol-
sonaro, que tem entre suas principais 
clientelas as polícias, houve essa reto-
mada. E houve preocupação quando 
o ministro da Justiça, André Men-
donça, afirmou que levaria esse tema 
adiante. A pedido de algumas pessoas 
fui ouvir parlamentares, decisores, e 
o que escutei foi que pelo menos este 
ano não há disposição de votar leis 
ordinárias. O próprio ministro André 
Mendonça (demitido pelo presidente 
em 29/3) havia dito que do jeito que 
está não passaria. O projeto é alta-
mente corporativo. Ele atende aos 
interesses dos policiais e fragmenta, 
fere de morte, a autoridade dos go-
vernadores, por isso acho difícil ele 
passar do jeito que está.  

Quando a política 

entra pela porta de uma 

instituição armada, seja 

ela militar, seja ela civil, a 

disciplina, a hierarquia e 

o mérito saem pela porta 

dos fundos
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Passado mais de um ano, a pandemia 
internacional da saúde persiste. Não 
é mais o caso de lidar com um vírus 
desconhecido e muito menos ignorar 
alternativas para combatê-lo. A va-
cinação trouxe uma luz no final do 
túnel, mas também já se sabe que 
não deve ser tratada como um sol 
que a tudo iluminará e resolverá. Há 
muito mais por se fazer para equa-
cionar esta crise da saúde e, ainda 
mais, para evitar novas pandemias. 
Não por acaso os cientistas não ape-
lidaram de panaceia a nenhuma das 
inúmeras vacinas desenvolvidas em 
tempo recorde na história. 

A hipótese inicial que virou certe-
za é que não mais se voltará ao que 
era antes. O novo normal é uma das 
qualificações adotadas para demar-
car os cenários mais prováveis. Em 
qualquer canto do mundo, as pessoas 
não levarão a vida igual a antes, ne-
nhum negócio passou incólume pela 
pandemia, todos os governos muda-
ram políticas e práticas. Por si só, isto 
significa que não cabe se buscar a re-
cuperação, sobretudo na economia.

Há que se perseguir dois objetivos: 
resiliência e reconstrução. A primei-
ra vai muito além de apenas vacinar, 
porque, como tem sido ensinado pela 
experiência internacional, exigirá se 
adotar por algum (longo) tempo dis-
tanciamento social e medidas públicas 

economia e da sociedade constitui, 
paradoxalmente, uma oportunidade 
ímpar e imperiosa aberta pela pan-
demia. As mazelas sociais do Brasil 
eram enormes e já precisavam ser 
sanadas antes da chegada do corona-
vírus. A economia brasileira já amar-
gava baixo crescimento e ainda im-
perava certo descontrole fiscal, entre 
outros problemas. A Covid-19 escan-
carou problemas estruturais já exis-
tentes, mas adiados ou mesmo igno-
rados e, o principal, tornou premente 
equacionar tais questões. É o caso, 
por exemplo, da desproteção social2 
decorrente da explosão do trabalho 
independente, e que justamente foi o 
mais atingido pela crise da Covid-19 
e sem direito a seguro-desemprego. 
Na véspera da crise, dos trabalhado-
res ocupados, 37,5% tinham carteira 
assinada no setor privado e 30,7% 
eram donos de negócios.3 Ou seja: 
sem emprego, sem previdência e até 
sem Estado (tanto que, com a Covid-
19, foi necessário criar um auxílio 
emergencial e temporário).4

Questões graves e complexas, que 
se deixaria para anos ou gerações fu-
turas resolverem, agora terão que ser 
equacionadas em pouco tempo. Para 
tanto, o país poderia tirar proveito 
de características de traço institucio-
nal que surgiram com o coronavírus: 
o protagonismo do Congresso Na-

Resiliência e reconstrução 
(desde a saúde)

José Roberto R. Afonso
Economista, professor do IDP e pesquisador do CAPP/Universidade de Lisboa 

baseadas em evidências e em ciência. 
Entre tantos analistas que alertaram 
para isso, cito apenas a conclusão a 
que chegou André Medici quando 
comparou o Brasil à experiência bem-
sucedida do Reino Unido.1

A questão básica é que diante do 
fracasso em conseguir as vacinas 
desde fins do ano passado e ace-
lerar seu suprimento regular para 
agilizar a vacinação de toda a po-
pulação brasileira até fins do pri-
meiro semestre do ano, a única 
possibilidade de evitar que o país 
tenha um caos na mortalidade, no 
esgotamento do sistema de saúde 
e na própria crise econômica de-
corrente da pandemia, seria rea-
lizar medidas de lockdown como 
corretamente estão propondo os 
governos estaduais e alguns go-
vernos municipais do país.

Apesar de ser a economia avança-
da mais adiantada proporcionalmente 
na vacinação de sua população, é im-
portante atentar que o Reino Unido 
adotou uma estratégia que vai mui-
to além do que apenas vacinar seus 
habitantes. Diante da resistência em 
ouvir os cientistas brasileiros, o Brasil 
poderia simplesmente copiar e aplicar 
a receita britânica, resumida no qua-
dro a seguir, elaborado por Medici. 

Se a resiliência não se resume a 
apenas vacinar, a reconstrução da 
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cional, o ativismo da Justiça (nota-
damente do STF) e uma inédita con-
vergência e união de governadores 
e prefeitos. Em comum, esses movi-
mentos decorrem da completa inép-
cia do Executivo federal, em todas as 
áreas de governo federal.  

Se esta se tornou uma crise econô-
mica, social e política sem preceden-
tes, não haverá como ser controlada 
e superada sem resolver o desafio da 
saúde. E este não será superado ape-
nas vacinando boa parte da popula-
ção. Já se sabe do erro crasso que foi 
não comprar vacinas junto com o res-

to do mundo. Agora é burrice insistir 
em apostar tudo e todas as fichas só 
na vacinação, por mais que ela seja 
necessária, mas deve-se reconstruir o 
sistema de saúde pública no país. 

Há uma peculiaridade no Brasil, 
em relação a poucos outros países 
organizados como federações e que 
sejam realmente descentralizadas: a 
presença predominante dos governos 
subnacionais na efetiva execução das 
ações e serviços do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os governos estaduais 
e municipais assumiram a liderança 
nas ações de saúde e de ordem pú-

blica, sobretudo porque executavam 
diretamente 95% do gasto público 
nacional com assistência hospitalar 
e ambulatorial, assim como eram 
decisivos para segurar a demanda da 
economia ao responderam por cerca 
de 80% de todas as compras gover-
namentais de bens e serviços, para 
custeio e para investimento.5

Em um exercício preliminar com 
dados de 2019,6 estima-se que R$ 290 
bilhões tenham sido empenhados na 
função saúde, tendo a União respon-
dido por 42,7% do total, pela ótica 
do financiamento, e apenas 13,8%, 

Aspectos a 
considerar

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Marcador Avanço comprovado do 
programa de vacinação.

Evidência de que as vacinas 
se mostram eficazes.

Taxas de infecção se reduzem 
com riscos minimizados.

As novas variantes do vírus 
estão sob controle.

Datas A partir de 8/3/21. Depois de 12/4/21. Depois de 17/5/21. Depois de 21/6/21.

Educação
 

Escolas de primeiro 
grau, universidades e 
escolas profissionais 
abertas para todos.

Escolas de primeiro grau, 
universidades e escolas 
profissionais abertas para 
todos.

Escolas de primeiro grau, 
universidades e escolas 
profissionais abertas para 
todos.

Escolas de primeiro grau, 
universidades e escolas 
profissionais abertas para 
todos.

Social, esporte 
e lazer

Ficar em casa, funerais 
com menos de 30 
pessoas, casamentos e 
batizados até seis pessoas. 
Esportes e lazer na rua de 
forma individual, esportes 
indoor de duas a seis 
pessoas.

Visitas domiciliares do 
lado de fora da casa e 
de crianças (até três). 
Academias abertas para uso 
de equipamento individual. 
Regra de seis para esportes 
indoor. Visitas a parques, 
zoos e cinemas drive-in.

Visitas abertas e atividades 
internas até 30 pessoas. 
Diversões externas também. 
Organização de esportes indoor 
abertos. Festas e eventos de até 
30 pessoas, outras diversões 
indoor como shows, teatros etc.

Retorno à normalidade do 
convívio social. Sem limites 
para eventos sociais e festas.

Atividades e 
negócios

Somente atividades 
essenciais permitidas.

Bibliotecas, centros 
comunitários, atividades de 
cuidados pessoais e todo 
o comércio e restaurantes 
voltam a abrir.

Todas as atividades de 
produção, comércio e serviços 
abertas, com protocolos 
de segurança aprovados e 
fiscalizados, com exceções.

Casas noturnas voltam a 
abrir.

Viagens
 

Viagens somente 
justificadas, sem feriados.

Viagens somente 
justificadas. Hotéis abertos, 
mas não internacionais.

Viagens internacionais abertas 
com certificados de vacinação 
(sujeitas a revisão). Todos os 
hotéis abertos.

Todas as viagens abertas 
com certificados de 
vacinação. Viagens 
internacionais permitidas a 
países com regras similares. 
Hotéis abertos.

Eventos
 

Até no máximo 
15 pessoas com 
distanciamento.

Até no máximo 15 pessoas 
com distanciamento.

Eventos indoor (até mil pessoas) 
e externos (até 4 mil pessoas). 
Eventos externos sentados (até 
10 mil pessoas).

Grandes eventos voltam a 
ser permitidos.

Fonte primária: HM Government (2021). Elaboração e transcrição de André Medici. 

Etapas prospectivas da transição do lockdown para a  
normalidade no Reino Unido em 2021
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pela ótica da execução, contra 36% 
dos estados e 50% dos municípios. 
Estes concentram a execução do gas-
to com a subfunção de atenção básica 
– 88,8% do total (ver gráficos).

Na subfunção de assistência hospi-
talar, a que mais importa diretamente 
no combate ao coronavírus, 49,8% 
do gasto é realizado diretamente pe-
los estados e 45,9% pelos municípios, 
respondendo a União por irrisórios 
4,3% do total dispendido no país.

Multiplicador de renda
Os investimentos públicos em saú-
de são uma óbvia exigência social e 
econômica, mas constituem também 
uma espetacular forma para multipli-
car renda e emprego na economia.7 
A saúde, no Brasil, já  respondia por 
7,6% do valor adicionado, 7,1% 

dos postos de trabalho e 9,6% da re-
muneração do país. Em 2017, 9,2% 
do PIB foram gastos no consumo de 
bens e serviços de saúde.8

Curiosamente, as despesas com 
saúde ficaram para trás, o que faz do 
Brasil, entre as grandes economias, um 
dos países que menos respondem pelo 
gasto nacional com saúde, apesar de 
ter um dos maiores sistemas públicos 
de saúde (SUS) do mundo.9 De acordo 
com dados da OCDE, 57% do gasto 
com saúde no Brasil é privado. Em 
nossa vizinha Colômbia, por exemplo, 
esse percentual é de apenas 26%.10

O Brasil tinha uma vantagem em 
nível mundial e não soube tirar pro-
veito: já tinha um sistema único e na-
cional (SUS), dos maiores do mundo, 
porém, à custa de baixos aportes es-
tatais. À emergência em investir e for-
talecer a rede hospitalar, à proteção 

contra epidemias e à vigilância sanitá-
ria, deve se seguir uma solução defini-
tiva para saneamento, antiga e grave, 
deficiência que poderia ser atendida 
por investimentos privados.11 

Vinculado à saúde pública, o sa-
neamento representa outra frente 
de ação de investimento social, com 
potencial para combinar questões de 
saúde pública e progresso socioeco-
nômico. Frente a um cenário de res-
trição fiscal crônica, é preciso que se 
desenvolvam arranjos institucionais 
e modelos de parcerias inovadores, 
em especial aqueles capazes de com-
binar atores públicos e privados. En-
tre outras possibilidades, uma ideia 
é criar formas de parcerias público-
privadas, caracterizadas pela consti-
tuição de uma empresa de controle 
público, mas com gestão privada e 
financiamento de mercado. 

Divisão federativa estimada da despesa pública com saúde, em 2019
Ótica financiamento 
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Elaboração: Kleber Castro. Fontes primárias: BSPN/STN e Siga Brasil. 
Nota 1: Os percentuais já levam em conta as transferências intergovernamentais. Nota 2: Os valores correspondem ao regime de competência. 
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Ótica execução 

Enfim, não basta apenas vacinar e, 
depois de muita resiliência, controlar 
a Covid-19, mas é preciso também 
evitar que novas doenças venham a 
provocar danos iguais para a socieda-
de e para a economia. O SUS espelha 
o resto da economia e da sociedade. 
Recuperar ou reformar é insuficiente, 
quando não pode até ser inadequado 
para os desafios brasileiros. A reforma 
pressupõe voltar a uma velha forma, 
quando muito melhorar uma orga-
nização já existente. Mas os desafios 
econômicos e sociais já eram e agora 
se tornaram ainda maiores, assumin-
do caráter emergencial. Isto exige ir 
além e construir uma nova nação. A 
persistência e o aprofundamento da 
pandemia no Brasil, que optou por se 
tornar o seu epicentro mundial, exi-
girá vencer tremendos desafios que 
combinam resiliência e reconstrução. 

Brasileiros têm um histórico de ven-
cer adversidades e precisarão agora 
provar que são capazes.  

1André Medici, Resultados do distanciamento so-
cial na contenção da pandemia: os casos do Reino 
Unido e do Brasil, 17/3/2021. Disponível em: <ht-
tps://tinyurl.com/yjnj9br8>. 
2Nesse contexto são destaque os estudos pro-
duzidos pela OIT (2020): Social protection res-
ponses to the COVID-19 pandemic in developing 
countries e Sickness benefits during sick leave 
and quarantine. Disponíveis em: <https://bit.
ly/3eKdUl5> e <https://bit.ly/2NDrieH>. Aces-
so em: 29 jun. 2020.
3Ver Pnad Contínua/IBGE.
4Cabe destacar que este fenômeno se verifica 
no resto do mundo. Dados do World Employ-
ment and Social Outlook da OIT mostram que, 
em 2019, 34% do emprego global correspon-
dia a trabalhadores por conta própria. Disponí-
vel em: <https://bit.ly/3nqNE3W>.
5Mais especificamente, na “Compras de bens e 
serviços” (somatório das despesas com “Uso de 
bens e serviços” e “Consumo de capital fixo”), 

em 2018, o gasto do governo geral foi de 7,02% 
do PIB, dividido em 22,1% da União; 32,3% dos 
estados e 45,6% dos municípios.

6Cálculos de Kleber Castro com base nos dados 
dos balanços anuais de 2019 disponíveis na STN. 

7Por exemplo, estudo recente da consultoria 
McKinsey estima que melhores condições de 
saúde podem levar a um aumento de 0,4 p.p. 
na taxa média de crescimento anual do PIB 
mundial entre 2020 e 2040. Ver: Prioritizing 
health: A prescription for prosperity. Disponível 
em: <https://mck.co/34uX5Xm>. 

8Para mais detalhes, ver: IBGE – Conta-satélite de 
saúde. Disponível em: <https://bit.ly/2NFrPNp>.

9André Medici, pesquisador do Banco Mundial, 
sempre alertou para o baixo gasto público do 
sistema de saúde brasileiro. Ver, por exemplo: 
Desafios para a cobertura universal em saúde no 
mundo e no Brasil. Disponível em: <https://bit.
ly/39mD2uQ>. 

10OCDE. Health spending. Disponível em: <ht-
tps://bit.ly/3arIT3n>. 

11Vale aqui destacar documento publicado 
pelo Banco Mundial a respeito do SUS: Grag-
nolati, M. et al. Twenty years of health system re-
form in Brazil: An assessment of the Sistema Único 
de Saúde. Washington, D.C.: World Bank, 2013. 
Disponível em: <https://bit.ly/3g7XR0G>.
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O mercado de trabalho, como espe-
rado, foi muito impactado pela pan-
demia. As condições preexistentes 
amplificaram os efeitos conjunturais e 
contribuíram para acelerar a deterio-
ração do cenário. O número de ocu-
pados diminuiu de 94,5 para 86,2 mi-
lhões entre o último trimestre de 2019 
e 2020, e os trabalhadores menos qua-
lificados parecem ter sido atingidos 
mais fortemente pela pandemia. Uma 
análise mais detalhada nos permite 
identificar como a composição ocupa-
cional do mercado de trabalho contri-
buiu nesse processo e sugerir diretrizes 
para mudar esse quadro no futuro. 

O leitor pode me questionar, por 
que analisar a composição ocupa-
cional ajudará? Porque as ocupações 
são remuneradas de forma distinta 
e seu exercício requer habilidades 
distintas (constituindo, assim, o que 
chamamos na teoria econômica de 
estrutura salarial). E a composição 
setorial da produção, por que deve 
ser também considerada? Porque os 
diversos setores ofertam ocupações 
com características distintas, em fun-
ção da especificidade de suas ativida-
des, e consequentemente demandam 
pessoas com habilidades distintas, o 
que influenciará a diferenciação sa-
larial entre os diversos conjuntos de 
trabalhadores nesta economia. 

Setores com maior conteúdo tecno-
lógico ou mais sofisticados, digamos 
assim, irão ofertar ocupações que de-
mandam trabalhadores mais capacita-
dos e estão associadas a melhores re-
munerações, seja porque o trabalho das 
pessoas com tais características agrega 
mais valor à produção, ou devido à 
necessidade de garantir a atratividade 
das vagas para os melhores candida-
tos (e sua posterior permanência), ou 
ainda porque a oferta de pessoas mais 
qualificadas é reduzida. Assim, avaliar 
a composição setorial da produção, 
juntamente com a composição das 
ocupações no mercado de trabalho, 
nos auxilia muito a entender o cená-
rio do mercado de trabalho de modo 
estrutural, e os motivos pelos quais a 
pandemia afetou mais intensamente 
alguns grupos de trabalhadores. 

É possível realizar essa análise por 
meio da manipulação dos microda-
dos da Pnad Contínua do IBGE, que 
possibilita identificar a combinação 
entre ocupações e os setores produ-
tivos. Há uma extensa relação de se-
tores e ocupações na classificação da 
Pnad Contínua, mas vamos adotar 
os 11 grupamentos ocupacionais e 
12 grupamentos de setores que a pes-
quisa define, que geram 132 combi-
nações possíveis entre as atividades 
que a pessoa ocupada desempenha 

Lições da pandemia para o 
mercado de trabalho

Nelson Marconi
Coordenador executivo do Fórum de Economia da FGV e professor da FGV EAESP
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e o setor em que as realiza. Escolhi 
as 15 combinações entre ocupação 
e setor que apresentam maior parti-
cipação na força de trabalho, repre-
sentando aproximadamente 60% do 
total de ocupados. 

Utilizei os seguintes indicadores na 
análise: participação percentual no to-
tal de ocupações, rendimento médio 
relativo (rendimento médio efetivo da 

ocupação/setor dividido pelo rendi-
mento médio efetivo geral, incluindo 
todos os trabalhos da pessoa, a fim de 
considerar as demais atividades que 
ela, talvez, tenha sido compelida a re-
alizar para complementar sua renda 
durante a pandemia), média semanal 
de horas trabalhadas e escolaridade 
média (em anos de estudo).1 Estão 
incluídos na tabela 1 os dados refe-

rentes ao quarto trimestre de 2019 e, 
posteriormente, na tabela 2, as varia-
ções entre tal período e o quarto tri-
mestre de 2020, a fim de mensurar os 
impactos da pandemia ao longo do 
ano passado. 

A primeira informação que salta 
aos olhos é a predominância, neste 
grupo que compõe 60% dos ocupa-
dos no país, de ocupações/setores que 

 Ocupação/setor
Participação 

(%) na 
ocupação

Rendimento médio 
relativo (média 

geral = 100)

Horas 
trabalhadas, 

média semanal

Escolaridade 
média (em anos 

de estudo)

1
Trabalhadores de serviços, vendedores do comércio 
e mercados, no comércio e reparo de veículos

10,4 73,6 40,0 11,0

2
Profissionais de ciências e intelectuais, em educação, 
saúde humana e serviços sociais

6,0 199,5 34,3 15,6

3 Trabalhadores qualificados da agropecuária 5,5 60,5 38,2 6,6

4 Ocupações elementares, em serviços domésticos 5,1 38,2 30,2 7,8

5
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
indústria

4,7 68,5 36,9 9,9

6
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
construção

4,6 65,7 37,8 8,2

7
Trabalhadores de serviços, vendedores do comércio 
e mercados, em alojamento e alimentação

3,8 56,3 40,4 9,6

8
Operadores de instalações e máquinas e montadores 
em transportes, armazenagem e correio

3,4 89,5 43,3 10,1

9
Trabalhadores de serviços, vendedores do comércio 
e mercados, em outros serviços

2,9 58,5 34,5 11,1

10
Operadores de instalações e máquinas e 
montadores na indústria

2,7 72,3 39,5 9,9

11
Profissionais das ciências e intelectuais, em 
informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

2,6 245,7 38,6 15,6

12 Ocupações elementares da agropecuária 2,5 32,1 32,4 6,1

13
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
construção, das artes mecânicas e outros ofícios, no 
comércio e reparo de veículos

2,4 72,7 42,4 9,6

14
Trabalhadores de apoio administrativo, em 
informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

2,2 79,8 37,3 13,3

15
Ocupações elementares, no comércio e reparo de 
veículos

2,2 47,7 39,2 9,4

 Total ou média geral 60,8 100,0 38,0 10,9

Tabela 1 Nível de ocupação, remuneração, horas trabalhadas e escolaridade  
para as 15 principais combinações entre ocupação e setores de atividades  

no Brasil antes da pandemia (no 4o trimestre de 2019)

Fontes: Pnad Contínua, com cálculos do autor.
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praticam remunerações médias infe-
riores à média nacional. Entre as 15 
combinações selecionadas, somente 
duas pagam remunerações acima da 
média, demonstrando que a pandemia 
atingiu fortemente grupos que já rece-
biam rendimentos reduzidos. Como a 
média geral de rendimento de todos os 

ocupados (R$ 2.416 no 4o trimestre de 
2019) estava bem acima da mediana 
(R$ 1.500 no mesmo período, sendo 
essa característica observada também 
no 4o trimestre de 2020), reforça-se o 
já conhecido argumento sobre a eleva-
da concentração dos rendimentos no 
país, mesmo considerando apenas as 

rendas oriundas do trabalho. Logo, 
a prévia concentração da renda agu-
dizou os efeitos da pandemia no país. 
A segunda informação proeminen-
te refere-se aos grupos que aumen-
taram sua participação no total de 
ocupações, que pode ser observada 
na tabela 2. Os maiores incrementos 

  

Participação (%) 
na ocupação 

(mudança 
em pontos 

percentuais)

Rendimento 
médio relativo, 

variação 
absoluta no 

índice

Horas 
trabalhadas, 

média semanal 
- variação 
absoluta

Escolaridade 
média (em anos 

de estudo) 
- variação 
absoluta

1
Trabalhadores de serviços, vendedores do comércio 
e mercados, no comércio e reparo de veículos

-0,48 -4,2 -0,5 0,1

2
Profissionais das ciências e intelectuais, em educação, 
saúde humana e serviços sociais

1,09 -7,2 -0,5 0,1

3 Trabalhadores qualificados da agropecuária 1,00 -1,5 0,6 0,3

4 Ocupações elementares, em serviços domésticos -0,74 -3,1 -2,3 0,2

5
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
indústria

0,16 -3,1 -0,4 0,4

6
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
construção

-0,29 -3,3 -0,5 0,3

7
Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio 
e mercados, em alojamento e alimentação

-0,77 7,0 -2,9 0,1

8
Operadores de instalações e máquinas e 
montadores em transportes, armazenagem e correio

0,08 -13,0 -1,2 0,2

9
Trabalhadores de serviços, vendedores do comércio 
e mercados, em outros serviços

-0,36 -6,1 -2,1 0,1

10
Operadores de instalações e máquinas e 
montadores na indústria

-0,25 3,1 0,8 0,2

11
Profissional das ciências e intelectuais, em 
informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

0,69 -25,9 0,0 0,0

12 Ocupações elementares da agropecuária 0,06 1,5 0,6 0,6

13
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
construção, das artes mecânicas e outros ofícios, no 
comércio e reparo de veículos

-0,06 -2,2 -1,0 0,3

14
Trabalhadores de apoio administrativo, em 
informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

0,12 -3,0 -0,4 0,2

15
Ocupações elementares, no comércio e reparo de 
veículos

-0,05 -1,7 -0,6 0,1

 Total ou média geral 0,2 0,0 -0,7 0,4

Tabela 2 Variações no nível de ocupação, remuneração, horas trabalhadas e 
escolaridade para as 15 principais combinações entre ocupação e setores de 

atividades no Brasil, entre o 4o trimestre de 2019 e o 4o trimestre de 2020

Fontes: Pnad Contínua, com cálculos do autor.
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ocorreram para profissionais qualifi-
cados em educação, saúde humana e 
serviços sociais, informação, comuni-
cação, finanças, serviços modernos e 
alguns tradicionais, e da agropecuá-
ria. Os trabalhadores domésticos e os 
atuantes no setor de alojamento e ali-
mentação, ou nos serviços pessoais e 
relacionados ao lazer, diminuíram sua 
participação no grupo de 15 principais 
ocupações. Alguns destes também se 
encontram entre os que possuem me-
nor escolaridade, confirmando que o 
grau de qualificação das pessoas fez 
toda a diferença no momento de ten-
tarem se manter em suas ocupações 
durante a pandemia (ou mesmo obter 
outras). Trabalhadores mais qualifica-
dos possuem melhores condições de 
prosseguir em suas atividades, man-
tendo distanciamento social, como 
todos sabemos.

Outro destaque da análise é o 
conjunto de ocupações/setores cujas 
remunerações relativas se elevaram 
– isso é, cujas remunerações se ele-
varam mais que as de outros grupos. 
São grupos relacionados a atividades 
menos complexas – trabalhadores nos 
serviços de alojamento e alimentação, 
operadores de máquinas e instalações 
na indústria e os envolvidos em ativi-
dades elementares na agricultura. O 
resultado pode surpreender a princí-
pio, em função das características dos 
grupos e da redução de sua participa-
ção na composição das ocupações (ou 
irrisória elevação), indicando que não 
houve um crescimento significativo da 
demanda por esses trabalhadores. As 
explicações mais plausíveis para esse 
fato podem residir tanto no aumento 
do número de horas trabalhadas, para 
quem permaneceu ocupado (situação 
dos operadores na indústria e elemen-
tares na agricultura), ou no desliga-

mento de trabalhadores com menores 
salários, menos essenciais às ativida-
des desenvolvidas, o que eleva a média 
salarial, a qual é, logicamente, estima-
da com base na remuneração dos que 
permanecem ocupados. 

Aliás, na maioria das ocupações/
setores pesquisados, reduziu-se o nú-
mero de horas trabalhadas, com raras 
exceções, e a média de anos de estu-
do entre os ocupados se elevou. Essa 
constatação reforça o argumento de 
que os mais qualificados foram me-
lhor sucedidos na manutenção de suas 
ocupações (ou na busca de outras).

Resumindo, a heterogeneidade do 
mercado de trabalho brasileiro foi 
importante para determinar, como 
era esperado, a distinção entre os efei-
tos da pandemia sobre seus diversos 
segmentos. Como nele predominam 
ocupações que demandam habilida-
des menos complexas e em setores de 
serviços que requerem contato direto, 
altamente afetados durante a pande-
mia, o impacto da pandemia foi mais 
agudo que se a estrutura ocupacional/
setorial fosse mais complexa e inclu-

ísse empregos de melhor qualidade 
(em termos de complexidade de ati-
vidades, remuneração e condições de 
trabalho, entre outros). Como lição, 
reforça-se que a mudança estrutural e 
a consequente melhoria da qualidade 
das ocupações deve ser um dos prin-
cipais objetivos da política econômi-
ca e das políticas públicas em geral.

Por fim, um ponto levantado no 
início do texto deve ser retomado, 
qual seja, a relação entre composição 
da produção, das ocupações, remu-
nerações e escolaridade média. Um 
exercício simples, ainda que a amostra 
seja muito pequena e sujeita a grande 
variância, aponta que a correlação 
entre remuneração relativa e escola-
ridade média é elevada tanto quando 
observamos os dados referentes aos 
12 grupos de setores como aos 11 gru-
pamentos de ocupações (um pouco 
maior no primeiro caso). É um indício 
de que tanto o tipo de atividade como 
de ocupação são relevantes para deter-
minar o nível da remuneração média, 
por estarem associados a trabalhado-
res com qualificações distintas. 

Buscando corroborar esse argu-
mento, o gráfico a seguir traz a relação 
entre remuneração e anos de estudos 
médios para as 15 ocupações/setores 
selecionados para análise neste artigo 
(os números em cada ponto do gráfico 
correspondem aos dos grupos incluí-
dos nas tabelas 1 e 2). Nota-se que a 
correlação é elevada e que os retor-
nos sobre a educação (em termos de 
ganhos remuneratórios) parecem ser 
marginalmente decrescentes a partir 
de um certo nível de escolaridade. De 
toda forma, as remunerações relativas 
dos mais qualificados são considera-
velmente superiores.

Para complementar a argumenta-
ção, voltemos à hipótese inicial, na 

A mudança estrutural e a 

consequente melhoria da 

qualidade das ocupações 

deve ser um dos principais 

objetivos da política 

econômica e das políticas 

públicas em geral
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qual pressupus que o nível de esco-
laridade influi no salário médio rece-
bido, mas que os setores (atividades) 
e ocupações requerem trabalhadores 
com níveis de escolaridade distin-
tos; por consequência, aqueles que 
requerem habilidades mais comple-
xas irão praticar melhores salários. 
Como já demonstrei a relação entre 
escolaridade e remuneração, agora 
buscarei evidenciar a relação entre 
composição setorial da produção 
(ou das atividades) e o tipo de ocu-
pação ofertada pelos setores.

Quando consideramos a distribui-
ção dos grupamentos ocupacionais 
em cada grupamento de setores (ver 
tabela 3), notamos que a composição 

ocupacional é distinta em cada um 
deles (alguns têm, inclusive, uma dis-
tribuição mais heterogênea que ou-
tros, como pode ser observado pelo 
desvio padrão), e também podemos 
observar que alguns setores ofertam 
proporcionalmente mais ocupações 
que demandam maiores habilidades 
e, logo, trabalhadores com nível de 
escolaridade mais elevado. 

Portanto, não basta a sociedade 
possuir maior nível de escolaridade e 
habilidades para promover o desen-
volvimento econômico. Certamente 
esse é um aspecto crucial, pois incre-
menta a disponibilidade de pessoas 
mais qualificadas para o trabalho, 
mas o processo de mudança estrutu-

ral, na direção de setores mais com-
plexos, também é fundamental para 
que haja demanda por pessoas que 
possuam maiores habilidades. Te-
mos que investir muito em educação 
e no processo de mudança estrutural 
se quisermos gerar bons empregos, e 
até mesmo enfrentar pandemias fu-
turas em condições melhores.  

1A rigor, essa estimativa da média de anos de 
estudo pode estar subestimada para as ocupa-
ções que contratam pessoas mais escolarizadas, 
pois as pessoas com 16 ou mais anos de estudo 
estão agrupadas na mesma opção de resposta 
no questionário da Pnad que traz essa infor-
mação. Consequentemente, são computadas 
como se possuíssem 16 anos de anos de estudo 
no cálculo da escolaridade média.

Atividade/ocupação
Diretores e 

gerentes

Profissionais 
das ciências 

e intelectuais

Técnicos e 
profissionais 

de nível 
médio

Trabalhadores 
de apoio 

administrativo

Trabalhadores 
dos serviços, 
vendedores 

dos comércios e 
mercados

Trabalhadores 
qualificados da 
agropecuária, 

florestais, da caça 
e da pesca

Trabalhadores 
qualificados, operários 

e artesãos da 
construção, das artes 

mecânicas e outros 
ofícios

Operadores 
de instalações 
e máquinas e 
montadores

Ocupações 
elementares

Membros das 
Forças Armadas, 

policiais e 
bombeiros 

militares

Ocupações 
maldefinidas 

Total
Desvio 
padrão

1
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura 

1,1 0,3 0,3 0,6 0,9 62,9 1,3 4,7 27,9 0,0 0,0 100,0 19,6

2 Indústria geral 5,6 5,0 8,2 7,3 4,1 0,1 36,4 20,8 12,6 0,0 0,0 100,0 10,9

3 Construção 1,9 2,4 3,8 2,1 0,9 0,0 63,2 3,5 22,2 0,0 0,0 100,0 19,0

4
Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas

5,9 2,0 2,8 6,7 54,7 0,1 12,5 4,0 11,3 0,0 0,0 100,0 15,7

5 Transporte, armazenagem e correio 3,4 1,6 3,0 9,3 5,4 0,0 2,3 64,9 10,1 0,0 0,0 100,0 18,8

6 Alojamento e alimentação 6,7 0,5 1,1 3,5 62,6 0,1 8,6 2,3 14,5 0,0 0,0 100,0 18,3

7
Informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

7,6 23,3 17,2 19,7 16,0 0,8 3,2 1,5 10,7 0,0 0,0 100,0 8,7

8 Administração pública, defesa e seguridade social 5,0 15,1 19,6 19,4 10,0 0,1 1,5 5,8 7,5 15,9 0,0 100,0 7,4

9 Educação, saúde humana e serviços sociais 3,3 49,7 16,3 11,2 11,4 0,1 0,4 0,8 6,4 0,3 0,0 100,0 14,6

10 Outros serviços 3,2 9,3 11,9 7,3 53,2 0,2 8,9 1,5 4,7 0,0 0,0 100,0 15,2

11 Serviços domésticos 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 1,9 0,0 0,5 75,0 0,0 0,0 100,0 22,9

12 Atividades mal definidas 3,0 8,4 4,5 7,6 11,2 4,3 2,0 2,1 49,7 0,0 7,3 100,0 13,9

Soma 4,4 11,3 7,7 8,1 23,3 5,8 13,3 8,3 16,9 0,9 0,0 100,0 6,9

Tabela 3 Distribuição (%) das ocupações no âmbito de cada setor (atividade)

Fontes: Pnad Contínua IBGE, 4o trimestre de 2019 (antes da pandemia), com cálculos do autor.
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Atividade/ocupação
Diretores e 

gerentes

Profissionais 
das ciências 

e intelectuais

Técnicos e 
profissionais 

de nível 
médio

Trabalhadores 
de apoio 

administrativo

Trabalhadores 
dos serviços, 
vendedores 

dos comércios e 
mercados

Trabalhadores 
qualificados da 
agropecuária, 

florestais, da caça 
e da pesca

Trabalhadores 
qualificados, operários 

e artesãos da 
construção, das artes 

mecânicas e outros 
ofícios

Operadores 
de instalações 
e máquinas e 
montadores

Ocupações 
elementares

Membros das 
Forças Armadas, 

policiais e 
bombeiros 

militares

Ocupações 
maldefinidas 

Total
Desvio 
padrão

1
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura 

1,1 0,3 0,3 0,6 0,9 62,9 1,3 4,7 27,9 0,0 0,0 100,0 19,6

2 Indústria geral 5,6 5,0 8,2 7,3 4,1 0,1 36,4 20,8 12,6 0,0 0,0 100,0 10,9

3 Construção 1,9 2,4 3,8 2,1 0,9 0,0 63,2 3,5 22,2 0,0 0,0 100,0 19,0

4
Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas

5,9 2,0 2,8 6,7 54,7 0,1 12,5 4,0 11,3 0,0 0,0 100,0 15,7

5 Transporte, armazenagem e correio 3,4 1,6 3,0 9,3 5,4 0,0 2,3 64,9 10,1 0,0 0,0 100,0 18,8

6 Alojamento e alimentação 6,7 0,5 1,1 3,5 62,6 0,1 8,6 2,3 14,5 0,0 0,0 100,0 18,3

7
Informação, comunicação e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e administrativas

7,6 23,3 17,2 19,7 16,0 0,8 3,2 1,5 10,7 0,0 0,0 100,0 8,7

8 Administração pública, defesa e seguridade social 5,0 15,1 19,6 19,4 10,0 0,1 1,5 5,8 7,5 15,9 0,0 100,0 7,4

9 Educação, saúde humana e serviços sociais 3,3 49,7 16,3 11,2 11,4 0,1 0,4 0,8 6,4 0,3 0,0 100,0 14,6

10 Outros serviços 3,2 9,3 11,9 7,3 53,2 0,2 8,9 1,5 4,7 0,0 0,0 100,0 15,2

11 Serviços domésticos 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 1,9 0,0 0,5 75,0 0,0 0,0 100,0 22,9

12 Atividades mal definidas 3,0 8,4 4,5 7,6 11,2 4,3 2,0 2,1 49,7 0,0 7,3 100,0 13,9

Soma 4,4 11,3 7,7 8,1 23,3 5,8 13,3 8,3 16,9 0,9 0,0 100,0 6,9

Relação entre remuneração relativa e escolaridade média, por ocupação/setor

Fontes: Pnad Contínua IBGE, 4o trim 2019 (antes da pandemia), com cálculos do autor.
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Solange Monteiro, do Rio de Janeiro

Alto 
preço
Revisão das estimativas de inflação para 
2021 mostra que saída da pandemia não 
só será mais lenta, como mais cara

Um retrato possível do que foi a celebração da Páscoa nas famílias 

brasileiras em 2021 tem uma mesa posta com menos lugares do 

que o usual, devido às medidas de isolamento, e uma ceia 30% 

mais cara do que no ano anterior, em que produtos básicos como 

arroz ou cebola, que respectivamente registraram aumento de 

60% e 50,9% nesse período, roubaram protagonismo no quesito 

preço. Parte dessa descrição realista e pouco festiva já era prevista 

desde o fim do ano passado, quando analistas indicavam um 

primeiro trimestre economicamente difícil, ainda dependente 

da evolução da vacinação e contenção do contágio. Entretanto, 

não só a nova onda de Covid-19 se mostrou mais forte, como a 

inflação atacou o bolso dos brasileiros mais intensamente do que 

o imaginado, mesmo sob um cenário de baixa atividade. 
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Até o fim de março, a estima-
tiva de IPCA para 2021 apon-
tada no Relatório de Mercado 
Focus registrou 12 altas con-
secutivas, chegando a 4,81%, 
acima da meta de 3,75%, mas 
ainda dentro da margem de to-
lerância, cujo teto é de 5,25%. 
“Mas já podemos vislumbrar 
um número até acima de 5% 
para o final do ano. A desacele-
ração da alta de preços esperada 
para o segundo semestre ainda 
ocorrerá, mas partindo de um 
nível mais alto, e não em ritmo 
suficiente para convergir para 
a meta”, diz Andre Braz, coor-
denador do Índice de Preços ao 
Consumidor do FGV IBRE.

Braz lembra que parte dessa 
inflação vem de fora, importada 
de um mundo que se recupera 
dos efeitos da pandemia mais 
rapidamente que o Brasil e puxa 
o preço das commodities para 
cima. Mas que também reflete 

um câmbio disfuncional, fruto 
de juros fora do lugar, e prin-
cipalmente do risco fiscal e po-
lítico que o país carrega. “Em 
condições normais, a tendência 
era de que nos beneficiássemos 
mais dessa recuperação econô-
mica mundial, com um ciclo de 
aumento de commodities, por 
dois efeitos positivos: valoriza-
ção da moeda e maior cresci-
mento doméstico, gerando mais 
renda e arrecadação na cadeia 
exportadora. Mas, desta vez, es-
tamos nadando contra a corren-
te favorável que vem de fora”, 
diz Silvia Matos, coordenadora 
do Boletim Macro IBRE. E que, 
completa Silvia, resultou em au-
mento de 0,75 ponto percentual 
da Selic em março, “para evitar 
uma ultrapassagem do limite su-
perior da meta de inflação em 
2021 e a ancoragem desta no 
ano que vem”. O que, por sua 
vez, pode castigar ainda mais 
a atividade. “Nosso equilíbrio, 
infelizmente, passa a ser de me-
nos crescimento e mais juro real, 
sem espaço para políticas de es-

tímulo, mesmo com a atividade 
e o mercado de trabalho enfra-
quecidos”, diz Silvia.  

Nível e persistência
Para Livio Ribeiro, pesquisador 
associado do FGV IBRE, a prin-
cipal diferença do quadro atual 
em relação às estimativas para a 
inflação de 2021 feitas no final 
de 2020 ainda se concentra no 
nível que a alta de preços deve 
alcançar no primeiro semestre do 
ano. “Se há três meses esperava-
se que o IPCA chegasse a 6% 
em 12 meses, agora discutimos 
um pico de 8%. Mas a tendên-
cia de desaceleração no segundo 
semestre permanece, partindo da 
hipótese de que o que está acon-
tecendo não é o início de um su-
perciclo de commodities”, diz. 

Ribeiro analisa essa piora de 
cenário a partir de três vetores. No 
primeiro, focado nas commodities, 
observa que o preço dos produtos 
agrícolas, que pressionaram forte-
mente a inflação no ano passado, 
passam a sinalizar um início de 
normalização, ainda que em níveis 
mais altos. Além disso, há o pro-
cesso de reflação das commodities 
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energéticas, principalmente de petró-
leo e derivados e, entre as metálicas, 
uma perspectiva de um movimento de 
alta de preços mais longo. “De fato, 
no caso das metálicas houve aumen-
to de forma geral, por estas servirem 
de insumos para bens industriais e ao 
ciclo de investimento em construção 
civil na China. Por isso, esse descasa-
mento entre demanda e oferta tende a 
ser mais persistente”, diz. 

O segundo vetor citado pelo eco-
nomista é o comportamento da pró-
pria taxa de câmbio. Ribeiro toma 
como exemplo a comparação do 
comportamento do índice CRB de 
commodities, que do início de de-
zembro ao início de março subiu 
cerca de 18 pontos, e sua versão 
em reais, que registrou uma alta de 
34 pontos. “No caso do índice em 
real, a divisão desse resultado é de 
65% do preço em dólar e de 45% 
do câmbio, o que sinaliza que a mo-
eda brasileira continua pressionada, 
retroalimentando o choque”, diz. 

O terceiro ponto destacado pelo 
economista, relacionado aos demais, 
é a inflação provocada pelo bolsão de 
demanda concentrada em bens espe-
cíficos, estimulada pela redução do 
consumo de serviços devido as restri-
ções à circulação devido à pandemia. 
“Nesse grupo entram alimentação e 
bens industriais tradables como itens 
de informática, eletrônicos, produtos 
de saúde, higiene e cuidados pessoais, 
formando uma cesta de consumo par-
ticular para o período, e cuja duração 
tem sido estendida devido ao prolon-
gamento da crise sanitária.” 

A extensão do prazo da “cesta 
Covid” tem intensificado a pressão 
de custos da indústria, que ainda 
sofre efeitos da desorganização das 
cadeias globais de produção, o que 
ainda tem gerado desabastecimento 
e alta em preços de insumos. “Isso 
fica claro quando olhamos o caso da 
indústria automobilística, que não 
consegue cumprir suas entregas por 
falta de semicondutores, aço, alu-

mínio”, cita Gabriel Leal de Barros, 
sócio e economista-chefe da RPS 
Capital. Exemplo ao qual se somam 
outros segmentos, como o da cons-
trução civil e o petroquímica. 

A insistência desse movimento, diz 
Braz, faz a inflação se espalhar pela 
economia. “Mesmo que a alta de 
preços de commodities cessasse hoje, 
o aumento acumulado já é suficiente 
para pressionar a estrutura e sustentar 
repasses por um período mais longo”, 
diz, lembrando que a resistência à re-
composição de margens pelas empre-
sas chega a seu limite. “Por enquanto, 
vemos aceleração ainda muito con-
duzida pelo petróleo, que é por onde 
o câmbio chega à inflação ao consu-
midor mais rapidamente. Mas, sus-
tentando uma taxa de câmbio mais 
elevada como está a nossa agora, os 
repasses devem se intensificar.”

O ponto mais delicado, apontam 
os economistas, é como medir a capa-
cidade dessa taxa mais desfavorável 
alimentada no primeiro semestre de 

Fonte: IPCA IBGE. 
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contaminar a economia de 2022 em 
diante. No Relatório de Mercado Fo-
cus, as projeções para o ano que vem 
mantêm estabilidade, com uma esti-
mativa de IPCA em cima da meta fi-
xada para o ano, de 3,5%. Mas hoje 
se reconhece que o balanço de riscos 
inflacionários é complexo, e envolve 
estimar em qual patamar a inflação se 
acomodará depois do choque, o que 
implica medir sua persistência. Para 
o Banco Central, o cenário foi sufi-
cientemente claro da necessidade de 
intervenção, e em março o Comitê de 
Política Monetária (Copom) definiu 
um aumento da Selic de 0,75 ponto 
percentual, com outro de 0,75 já con-
tratado para a próxima reunião. Ri-
beiro considera que, nesse balanço de 
riscos, o caminho mais adequado era 
aguardar por um tempo maior antes 
de acionar o aumento de juros. “Acho 
que seria melhor esperar para ver o 
comportamento da atividade. Além 
de olhar para a inflação, é adequado 
considerar os efeitos desinflacioná-
rios da abertura de hiato que está co-
meçando a acontecer agora, e ainda 
precisa ser mensurada”, diz. Além 
disso, para Ribeiro, ao definir um au-
mento de juros em março, e maior do 
que o estimado, o Banco Central si-
naliza uma preocupação com a infla-
ção deste ano que aquecerá a pressão 
do mercado por um aumento ainda 
maior da Selic daqui adiante. 

Barros, por sua vez, conside-
ra que a inflação que ficará depois 
atuais choques atuais será efetiva-
mente mais alta, e que era hora de 
o BC agir. “Quando passar esse efei-
to, acho que nossa volta será para 
uma inflação na casa de 5%, e não 
mais de 3%, devido especialmente 
ao choque de bens industriais”, diz. 
Barros reconhece que, para manter 

a expectativa de inflação ancorada, 
hoje o BC anda sobre gelo fino. “Era 
preciso sair do nível estimulativo e 
partir para a normalização da políti-
ca monetária. Mas não se pode fazê-
lo muito devagar, para a expectativa 
não desancorar, nem muito rápido, 
para não gerar uma espiral negativa 
na trajetória da dívida. É um equilí-
brio macro delicado”, diz. 

José Júlio Senna, chefe do Cen-
tro de Política Monetária do FGV 
IBRE, acrescenta que a dificuldade 
em ler a trajetória da inflação já 
vinha do segundo semestre do ano 
passado, o que demonstra um fe-
nômeno não tão recente, e por isso 
passível de intervenção. “Vemos 
que os choques atuais estão persis-
tindo porque a demanda por bens 

Fontes: IBGE e BRCG. 
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cresceu de maneira surpreendente e 
continua forte. Para que se corrija 
esse desvio de demanda e voltemos 
a um ritmo normal sem cicatrizes 
profundas, é fundamental que o BC 
de fato mantenha o controle”, diz. 

Para Senna, não restava opção ao 
Banco Central. “E por quê? Se subir 
taxa Selic. o preço da soja e do miné-
rio vão cair? Não. Mas o protocolo 
de política monetária mostra que é 
preciso combater os efeitos secundá-
rios do choque”, diz. Ou seja, impe-
dir que a alta de preços de minério 
de ferro, soja, milho, bens interme-
diários, semicondutores se dissemi-
ne demais e contamine os preços de 
outros bens e serviços na economia, 
como já se passa a observar. “Um 
dos canais pelos quais a contami-
nação acontece é por meio de uma 
eventual piora das expectativas de 
inflação”, diz Senna. “Se o BC perde 
o controle, em pouco tempo perde-se 

o controle sobre a própria inflação. 
O BC tinha que agir com rapidez, e 
com firmeza. Por isso, já sinalizou 
um segundo movimento, indicando 
com bastante clareza esse caminho 
de correção.”

Barros reforça que o momento 
não é simples. “O BC está saindo 
de uma posição extremamente esti-
mulativa para uma neutra, e não há 
como avançar muito mais. Como 
nosso principal problema é fiscal, se 
buscasse uma normalização total, no 
curto prazo poderíamos até ver um 
efeito maior no câmbio. Mas como 
no médio prazo o problema concen-
tra-se na incerteza fiscal e política, 
essa reação tenderia a se dissipar.” 
Outro problema de uma ação des-
calibrada, insiste Barros, é o encare-
cimento da dívida pública, parte da 
qual está atrelada à Selic. “Se partisse 
para uma normalização rápida, isso 
provocaria um aumento do gasto 

com juros nominais, tornando a tra-
jetória da dívida mais desafiadora.”

Novo carro-chefe
Mais além do combate à persistên-
cia inflacionária perseguido pelo BC, 
a preocupação de curto prazo dos 
agentes econômicos são os preços 
monitorados. “De fato, eles tomarão 
o protagonismo que a alimentação 
teve na inflação de 2020”, diz Braz. 
O que, em boa parte, se concentra 
na frente energética, com destaque 
aos combustíveis. De janeiro ao fim 
de março, a gasolina acumulava au-
mento de 40% no ano, e o diesel, alta 
de 36,1% nas refinarias. No caso da 
energia elétrica, os primeiros reajustes 
em tarifas residenciais superaram os 
4%, mas poderiam ser maiores. Entre 
as iniciativas que atenuaram essa alta 
estão a Conta Covid – financiamento 
estruturado de R$ 15,3 bilhões para 

Fonte: FGV IBRE. 
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o setor elétrico em 2020, permitindo 
adiar o repasse do impacto da crise, 
que será diluído nas tarifas em cinco 
anos a contar de 2021 –, e um cré-
dito, por parte da Aneel, referente à 
devolução de ICMS recolhido indevi-
damente, sobre a base do PIS/Cofins. 
Em fevereiro, entretanto, a Aneel es-
timou que sem medidas adicionais o 
reajuste de tarifa de energia elétrica 
deveria chegar a 13,5% este ano.  

Essa ascendente preocupa o con-
sumidor, e especialmente o Planalto. 
Em fevereiro, suscitou a decisão do 
presidente Jair Bolsonaro de substi-
tuir o presidente da Petrobras, Ro-
berto Castelo Branco, e declarar a in-
tenção de “meter o dedo” na energia 
elétrica. Adriano Pires, sócio-diretor 
do Centro Brasileiro de Infraestrutu-
ra (CBIE), afirma que, até o início de 
abril, nenhuma interferência de mon-
ta foi observada na política de preços 
no setor de óleo e gás. “Enquanto a 
substituição não chega, o que deve 
acontecer em 12 de abril, Castelo 
Branco manteve o alinhamento de 
preços com o mercado internacional, 
e o governo deixou. Quando entrar 
o general Joaquim Silva e Luna em 
seu lugar, não sabemos se algo mu-
dará”, afirma. A única certeza, diz, 
é a pressão inflacionária no setor, o 
que na estimativa de Pires significa 
um preço internacional médio do 
barril de petróleo em US$ 60 este 
ano, contra US$ 40 em 2020 – ao 
que no Brasil ainda se soma o fator 
câmbio. “Do lado da demanda in-
ternacional, temos a expectativa de 
retomada econômica, salvo que uma 
terceira onda de pandemia revertesse 
esse processo”, diz Pires. “A própria 
economia americana está elevan-
do essa expectativa de retomada. E 
mesmo a política ambiental do presi-

dente Joe Biden, de restringir licença 
para exploração, incentivar energias 
renováveis, tende a fazer o preço 
do petróleo subir no curto prazo.” 
Pelo lado da oferta, o analista cita 
a tendência de manutenção de certo 
freio na produção, capitaneado pela 
Opep+, que inclui Rússia. “Mesmo 
que esse grupo mude de ideia, outras 
companhias também cortaram seu 

nível de produção, e a volta não é 
rápida, o que sinaliza preços altos 
para 2021 e 2022”, diz. 

Pires lembra que a eliminação de 
cobrança de PIS/Cofins anunciada 
em março pelo governo federal para 
o diesel – com duração de 2 meses – 
e para o gás de cozinha – de forma 
permanente –, tende a suavizar o im-
pacto dos preços, mas não resolve a 

Por ora, sem grandes mexidas
Defasagem da gasolina
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questão. “No caso do diesel, a volta 
da cobrança de PIS/Cofins em maio 
coincidirá com o aumento de 26% no 
biodiesel (fruto do último leilão reali-
zado pela ANP), que representa 14% 
da composição do diesel comerciali-
zado”, lembra. No caso do gás de co-
zinha, é um alívio pequeno, frente a 
preços que desde janeiro aumentaram 
de 17% a 22%, elevando o custo de 
um botijão a R$ 80, dependendo do 
estado. “O gás de cozinha tem um as-
pecto social importante, já que 91% 
das casas usam esse tipo de gás. Na 
atual condição econômica, famílias 
de baixa renda tendem a substituí-lo 
queimando lenha, garrafa pet, pneu 
usado. É algo seriíssimo”, diz. 

No caso da energia elétrica, a pres-
são inflacionária vem de várias fren-
tes: do IGP-M que reajusta o contrato 
de algumas distribuidoras ao baixo 

nível dos reservatórios observado este 
ano, demandando o acionamento de 
termelétricas, cuja energia mais cara 
pressiona a tarifa. “A tendência é de 
que 80% das térmicas funcionem du-
rante o ano todo”, avalia Pires. Em 
março a Aneel deliberou o uso de 
R$ 2,2 bilhões destinados a pesquisa 
e desenvolvimento e eficiência ener-
gética para amortecer reajustes. E, no 
início de abril, foi a vez do governo 
federal, que editou um decreto per-
mitindo o diferimento do pagamento 
devido pelas distribuidoras a Itaipu 
pela compra dessa energia, que é do-
larizada e representa 12% do abaste-
cimento do país. 

Edvaldo Santana, ex-presidente 
da Aneel, reconhece que o momento 
é delicado e demanda esforços para 
não se penalizar famílias e empresas 
em demasia. Mas considera que a ini-

ciativa de diferimento da energia de 
Itaipu entra em um terreno arriscado. 
“Depois da Conta Covid, estamos 
empurrando mais uma despesa para 
frente, que em algum momento terá 
que ser paga, e será pelo consumidor 
que hoje está em dificuldade”, alerta. 
Para Santana, esse é um círculo vi-
cioso que só será rompido com uma 
reforma do setor elétrico que altere 
a alocação de riscos. “Hoje o con-
sumidor não tem como se proteger. 
Por mais que reduza o consumo para 
adequá-lo a seu orçamento, qualquer 
sobrecontratação das distribuidoras 
cairá na conta dele”, diz. 

Pires aponta que a conjugação de 
pressão de preços com a proximidade 
de corrida eleitoral à presidência faz 
lembrar a experiência de 2013, no go-
verno de Dilma Rousseff. “Na época, 
o governo parou de aumentar preço 
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de gasolina e aprovou a MP 579 (do 
setor elétrico, que visava à modicidade 
tarifária). O resultado foi um prejuízo 
de US$ 40 bilhões à Petrobras, além 
de multa na suprema corte america-
na. E, no setor elétrico, uma conta de 
R$ 100 bilhões que até hoje estamos 
pagando na tarifa. Mas ela ganhou as 
eleições”, diz. Para o diretor da CBIE, 
a história recente nos deixou uma li-
ção. “No Brasil, armamos bombas-
relógio, e deixamos a quem for o novo 
presidente, o novo diretor da ANP, da 
Aneel, o novo executivo da Petrobras, 
que resolva o passado. Temos que mu-
dar esse comportamento”, afirma. 

Infl ação desigual
O cenário de pressão de preços de 
energia é especialmente complexo 
pelo impacto na inflação da camada 
da população de baixa renda, que no 
ano passado já foi a que mais sofreu 
com a alta dos alimentos, e agora terá 
um auxílio emergencial de valor bem 

mais baixo. Calculada pelo Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea), a inflação da camada de mais 
baixa renda foi de 6,22%, mais que o 
dobro da de renda alta, com 2,74%, 
e bem acima do IPCA de 2020, de 
4,52%. “Com a desaceleração de 
alta do preço dos alimentos esperada 

para este ano, a tendência é de que a 
inflação para a mais baixa renda se 
reduza. Mas o que pode limitar essa 
desaceleração? Os preços monitora-
dos. Além de alimento, as outras duas 
coisas que pesam muito no bolso dos 
mais pobres são energia elétrica e 
transporte público”, diz Maria An-
dreia Parente Lameiras, pesquisadora 
da Diretoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas (Dimac) do Ipea. 

Maria Andreia estima que a infla-
ção de alimentos para 2021 feche em 
torno dos 5% a 6% “caso não haja 
nenhuma ocorrência inesperada nos 
próximos meses, como um evento cli-
mático ou uma desvalorização maior 
do real”. Ela diz que, mesmo levan-
do em conta uma boa safra de grãos 
este ano, fatores como os efeitos da 
seca para a pecuária ainda se refleti-
rão negativamente nos preços. “Cla-
ro que, quando comparamos com o 
resultado de 2020, quando a inflação 
de alimentos fechou em 20%, é ób-
vio que 5% são uma bela desacelera-

Fonte: Ipea;(renda muito baixa = menor que R$ 1.650,50; renda alta = maior que R$ 16.509,66). 
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ção. Mas para a camada mais pobre 
da sociedade ainda é uma variação 
alta. Principalmente quando se leva 
em consideração que a meta de IPCA 
deste ano é de 3,75%.”

A pesquisadora do Ipea lembra 
que, além da alta do combustível, o 
setor de transporte ainda vive a pres-
são do equilíbrio operacional com 
a queda do volume de passageiros 
devido ao isolamento social, o que 
leva várias empresas a pedir reajus-
tes maiores para equacionar o caixa. 
“Já para o caso da conta de luz, não 
imaginávamos que a alta de preços 
viria tão forte.” Mesmo com essa 
parte de preços monitorados jogan-
do contra, a tendência até o final do 
ano, entretanto, é de que a boca de 
jacaré formada pela diferença entre 
as inflações nas pontas da renda se 
reduza, tanto pelo alívio da pressão 
entre os mais pobres quanto a ace-
leração da inflação dos mais ricos, 
seja pelo reflexo do aumento dos 

combustíveis, seja por uma retoma-
da do setor de serviços no caso de 
contenção da pandemia e afrouxa-
mento das medidas de distanciamen-
to. “Essa é uma recuperação que se 
estima mais lenta, com a projeção de 
uma economia mais fraca em 2021 e 
o mercado de trabalho menos dinâ-
mico. Mas esperamos que atividades 
como serviços pessoais, de recrea-
ção, alojamento sejam gradualmen-
te mais demandadas, e que também 
voltem a gerar mais emprego”, diz. 

André Braz reforça que a retoma-
da do setor de serviços somente im-
plicará reajustes de preços na medi-
da em que as empresas recuperarem 
sua clientela. “Uma coisa que limi-
ta repasses é a valorização da nos-
sa moeda, que só aconteceria com 
a redução da incerteza trazida pela 
Covid-19 e uma sinalização do cam-
po fiscal mais consistente quanto ao 
equacionamento do déficit público. 
Se essas duas questões não forem 

bem encaminhadas, teremos perío-
dos de incerteza que vão sustentar 
desemprego alto e inflação cada vez 
mais persistente”, diz Braz. “Vivere-
mos um pouco da sensação dos anos 
passados de hiperinflação. Não por 
um descontrole inflacionário, mas 
pelo contexto de uma economia 
crescendo pouco, com desemprego 
alto e, mesmo assim, inflação.” 

José Julio Senna, por sua vez, 
enfatiza a necessidade de se acele-
rar a vacinação no país. Caso con-
trário, como as pessoas voltarão 
a consumir serviços? “Ela é a me-
lhor resposta que existe para redu-
zir as pressões inflacionárias”, diz. 
“Quando a vacinação tiver atingido 
uma escala bastante expressiva – es-
pecialistas falam em 75% da popu-
lação –, voltaremos ao normal. Pois 
isso reduzirá a pressão por bens e 
gargalos produtivos poderão ser 
corrigidos, e dessa forma a inflação 
reduzir seu ritmo”, afirma.  

Fontes: IBGE e BRCG. 

Sem retomada dos serviços, baixa demanda por trabalho
(SIMO, 12 meses)
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Atualmente, e de forma ainda mais 
clara por conta da pandemia, não 
cabem dúvidas de que o cenário 
energético global passa por im-
portantes transformações. Seja na 
composição da oferta de energias 
primárias, com a evidente expan-
são das formas renováveis, seja nas 
unidades de transformação, mais 
eficientes e distribuídas, seja ainda 
na formação da demanda, com a 
notável evolução das tecnologias de 
iluminação e mobilidade, e na digi-
talização das unidades de consumo 
e a ampla difusão dos sistemas de 
condicionamento ambiental. De 
fato, um mundo novo vem se abrin-
do no cenário energético global.

Tal transição energética, de in-
tensidade e celeridade insuspeitadas 
há poucos anos, significa um evi-
dente desafio às empresas energé-
ticas convencionais, intensivas em 
capital e crucialmente dependentes 
de perspectivas críveis para seu pla-
nejamento estratégico. Dependentes 
de cenários de oferta e demanda 

Em um inspirado artigo anos 
atrás, colegas da UFRJ se referiam 
à integração das fontes renováveis 
à indústria de petróleo como a lan-
ça de Peleu, a mítica arma de seu 
filho Aquiles, que tanto podia ferir 
como curar com sua lança com dois 
lados distintos. É de fato uma boa 
analogia, como o mundo real vem 
demonstrando. Se por um lado a 
transição energética ameaça os mer-
cados de combustíveis fósseis, ao 
impor a mitigação das emissões de 
carbono e as metas de neutralidade 
dessas emissões em um número cres-
cente de países, por outro traz novas 
oportunidades, com perspectivas de 
sinergias e integrações entre tecnolo-
gias energéticas que permitem, a um 
só tempo, estender a validade das 
energias tradicionais e abrir espaço 
para as energias inovadoras. Real-
mente, as fontes renováveis de ener-
gia, mais que ameaça ao status quo, 
podem ser fatores de ampliação da 
vida útil das empresas de petróleo e 
gás natural, em todo o mundo.

O desafio da transição energética 
na indústria do petróleo

Fernanda Delgado

Professora de Geopolítica da Energia e  

coordenadora de pesquisa da FGV Energia

Luiz Augusto Horta Nogueira

Professor de Sistemas Energéticos da Unifei e  

pesquisador associado do Nipe/Unicamp

que já não existem mais. Dependen-
tes de cenários de preços que já não 
obedecem aos fundamentos básicos 
do mercado. 

Nesse cenário nebuloso, o futuro 
dessa indústria é quase uma incóg-
nita. Qual será a matriz energética 
para 2030 and beyond? Frente a esta 
questão, as companhias energéticas 
têm adotado essencialmente duas 
posturas distintas: seguir em frente, 
acreditando que a inércia do setor 
energético não se envergará às trans-
formações radicais e que sua compe-
tência no core business lhes assegura-
rá um espaço confortável no mercado 
energético, ou então reconhecer que 
o que se experiencia hodiernamente 
não é uma mudança episódica, como 
outras de décadas recentes no volá-
til mundo do petróleo; mas sim uma 
ruptura decisiva. São opções quase 
opostas, em decisões relevantes. E pa-
rece que, cada vez mais, cabe reagir, 
seguindo o velho adágio: se você não 
pode com um inimigo, some-se a ele, 
ignorá-lo pode ser pior.
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Dessa forma, cabe aqui a reflexão 
de como a indústria petrolífera, por 
meio de seus principais partícipes, as 
empresas de petróleo, tem incorpora-
do essa nova dinâmica dos tempos. 
Ignorado o “inimigo”, ou se juntado 
a ele. Importa observar que não há, 
na presente análise, julgamento do 
que está “certo” ou “errado”, mas 
sim o que coaduna com a estraté-
gia da companhia em relação seja às 
suas metas descarbonizadoras, seja 

aos seus retornos aos acionistas. Ain-
da, no sentido do “se juntado a ele”, 
podem ser adotadas duas estratégias 
distintas: diversificação, com investi-
mentos em energias renováveis per se, 
ou a mitigação, mediante a adoção 
de técnicas que podem descarbonizar 
substancialmente suas operações – 
por exemplo, rotinas de manutenção 
para reduzir a queima intermitente 
e unidades de recuperação de vapor 
para reduzir vazamentos de metano, 

implantação de aerogeradores em 
suas plataformas offshore, barcos de 
apoio movidos a biocombustíveis e, 
até, captura e armazenamento de car-
bono. Para essa opção, a consultoria 
McKinsey indicou as tecnologias que 
podem ser implementadas para re-
duzir as emissões de gases de efeito 
estufa (principalmente CO2 e CH4) 
ao longo da cadeia de produção de 
petróleo e gás natural, do poço ao 
posto (figura 1).

Figura 1 Importância relativa (%) e tecnologias disponíveis para reduzir as  
emissões de gases de efeito estufa (especialmente CO2 e CH4) na indústria  

do petróleo (McKinsey, 2019, baseada em OECD e IEA, 2018)
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Desta feita, parece predomi-
nar a estratégia da diversificação: 
juntar-se à expansão das energias 
renováveis surge para as grandes 
petrolíferas como parte de suas es-
tratégias de transição energética. 
Os gigantes mundiais do petróleo 
estão se concentrando na descar-
bonização de suas operações e in-
vestindo em energia limpa. Sob o 
Acordo de Paris, grandes empresas 
como BP, Shell, Total e Eni se com-
prometeram a cumprir suas metas 
de redução de carbono, incluindo 
investimentos em energia renová-
vel. Embora essas empresas este-
jam enfrentando uma crise de li-
quidez devido ao encolhimento do 
mercado do petróleo e estejam se 
concentrando em medidas de corte 
de custos, nenhuma delas cortou 
seus orçamentos de energia limpa 
(desta vez). Além disso, a alta vo-
latilidade dos preços do petróleo 
aumentou a atratividade de proje-
tos de energia renovável para em-
presas de combustíveis fósseis. As 
grandes petrolíferas alocaram uma 
média de 15% de seus orçamentos 
de 2021 para fontes de energia de 
baixo carbono contra 4% em 2019 
(figura 2). 

A redução na demanda por 
combustíveis fósseis e a queda do 
preço do petróleo em meio à crise 
também afetou a confiança dos in-
vestidores. Os preços do Brent ca-
íram para um mínimo de 18 anos 
de US$ 19 por barril e o preço do 
contrato a termo do WTI chegou 
a valores negativos pela primeira 
vez na história, antes da escalada 
dos últimos meses, retomando a 
usual volatilidade. Algumas pe-
troleiras chegaram a perder 35% 
do seu valor total de mercado no 

primeiro semestre de 2020. Neste 
contexto, as energias renováveis 
emergiram como uma via de inves-
timento mais segura e fiável. Os 
custos decrescentes e as políticas 
favoráveis tornaram as energias 
renováveis um investimento mais 
lucrativo. As ações das empresas 
de energia renovável superaram o 
desempenho de suas contrapartes 
convencionais e do mercado em 
meio à crise. 

É interessante revisar como algu-
mas majors definiram suas estraté-
gias e objetivos relativos à diversi-
ficação de seus investimentos, com 
foco em energia limpa em 2020.

ExxonMobil
Talvez a mais conservadora de to-
das as petroleiras, e, por tal, apa-
rentemente a menos preocupada 
com as metas descarbonizadoras 
da indústria. Enquanto várias em-
presas investem em energia lim-
pa, a Exxon amplia seu portfólio 
em óleo, e espera produzir 25% a 

mais de hidrocarbonetos até 2025. 
Mesmo diante dessa posição, em 
dezembro de 2020 a companhia 
se comprometeu a cortar 20% de 
suas emissões, mas não por uma 
preocupação com as mudanças cli-
máticas, mas por pressão da maior 
administradora de ativos do mundo 
– a BlackRock – que passou a exi-
gir maior disciplina de capital da 
companhia, considerando se des-
fazer de empresas de combustíveis 
fósseis mais arriscadas. Nesse sen-
tido, quem não tem ativos em ener-
gias renováveis, é uma empresa de 
risco. Em agosto de 2020 ainda, a 
ExxonMobil foi eliminada do Dow 
Jones Industrial Average, depois de 
quase um século no índice.

Vale destacar que o boom dos 
altos retornos das supermajors de 
petróleo já ficou para trás. Des-
de que o shale gas transformou o 
mercado, pressionou os custos de 
produção e os preços para baixo, 
as empresas vêm buscando a ex-
pansão da produção a baixo custo, 
privilegiando projetos brownfield 
de rápido fluxo de caixa. Os retor-
nos das companhias já não são os 
mesmos há quase 10 anos, e, nesse 
sentido, as pequenas margens dos 
investimentos em renováveis difi-
cilmente serão sua tábua de salva-
ção (The Economist, 2020). 

BP
Confirmando que acredita que a de-
manda de petróleo mundial já pos-
sa ter atingido o pico, em setembro 
de 2020 a BP prometeu aumentar 
o investimento em energia limpa 
dez vezes e reduzir a produção de 
petróleo e gás em pelo menos 40% 
até 2030, o que foi recebido com 

As energias renováveis 

emergiram como uma 

via de investimento mais 

segura e fiável.  Os custos 

decrescentes e as políticas 

favoráveis tornaram o 

investimento mais lucrativo
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Empresa
Investimento anual em energia renovável 

como % do CAPEX total
Meta em energia 

renovável

4,2%

9,5%

14,6%

1,0 a 5,0GW de capacidade 
operacional em 2025

8,6%

12,5%

14,3%

Mais de 25GW em 2025

3,3%

4,1%

4,3%

10GW em 2023

3,0%

5,7%

10,6%

4,0 a 6,0GW em 2026 e 
12 a 16GW em 2035

2,6%

6,8%

14,9%

3GW em 2023, 5GW em 
2025 e 15GW em 2030

5,2%

17,6%

20,7%

4,5GW para novas energias

0,0%

23,1%

23,6%

3,3GW em 2023 e 
10GW em 2030

Fonte: Company Data, Goldman Sachs Global Investment Research.

ceticismo pelo mercado. A presi-
dência da empresa declarou que a 
energia renovável pode responder 
por 43% dos gastos de capital até 
2030 e gerar 17% das receitas. A 
meta da BP em zerar as emissões 
de carbono em 2050 permanece 
inalterada, com investimentos de 
US$ 500 milhões em 2020 em pro-
jetos de baixo carbono. No Brasil 
a BP detém 50% da BP Bunge Bio-

energia, que processou na última 
safra cerca de 5% da produção 
brasileira de cana, em 11 unida-
des de produção de açúcar, etanol 
e bioeletricidade, e informa que 
pretende expandir.

Total
Até 2025, a Total planeja aumentar 
sua capacidade instalada de energia 

solar e eólica de cinco para 35 giga-
watts. Em março de 2020, o CEO 
Patrick Pouyanné, anunciou que 
a empresa está cortando suas des-
pesas gerais e gastos de capital em 
20%, mas não está reduzindo seus 
US$ 2 bilhões (cerca de 13% do 
Capex total) de investimentos em 
novas fontes de energia em 2020. 
A Total Eren, o braço em energias 
renováveis da Total no Brasil, tem 

Figura 2 Investimentos de empresas petroleiras em energias renováveis 
(Acuity Knowledge Partners, 2020, a partir dos dados das empresas em Goldman Sachs Global Investment Research)
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para manter o impulso que vem 
desenvolvendo e que representa 
um componente importante para 
cumprir as metas climáticas assu-
midas pelos países no Acordo de 
Paris (COP24 da  UNFCCC) e rei-
teradas nos anos sucessivos. Nesse 
sentido, a promoção das energias 
renováveis no quadro de pacotes 
de recuperação pode se estruturar 
com financiamento público a lon-
go prazo, aumentando a confiança 
dos investidores, atraindo capital 
privado para o setor de energia 
renovável e acelerando a transi-
ção energética, tendência reforça-
da após o claro redirecionamento 
do governo americano com a as-
sunção de Joe Biden. Vale obser-
var que a IEA (2020) estima que 
cerca de 70% dos investimentos 
mundiais em energia, fóssil ou re-
novável, são direta e indiretamente 
apoiados por governos.

Adicionalmente, os investimen-
tos em energias renováveis podem 
estimular a criação de empregos e 
o desenvolvimento econômico, ao 

Muitas das tecnologias 

necessárias para a 

descarbonização da 

economia global são 

inovadoras, ainda em 

amadurecimento e 

consolidação

300MW de capacidade instalada 
em três centrais solares em fun-
cionamento e duas centrais eólicas  
em construção.

Shell
A Shell e a Total estabeleceram 
metas de emissões que lhes per-
mitem aumentar a produção total 
de petróleo, desde que sua produ-
ção de fontes renováveis e de gás 
natural (embora ainda poluente) 
cresça mais rápido. A Shell vê o 
gás natural como crucial para os 
esforços para reduzir a intensida-
de do carbono de seus produtos e 
um complemento para a energia 
intermitente do vento e do sol. No 
terceiro trimestre de 2020, seu ne-
gócio integrado de gás foi respon-
sável por 22% do fluxo de caixa 
das operações. Em abril de 2020, 
a Shell planejava descarbonizar 
seus produtos de energia em até 
65% até 2025, com mais investi-
mentos em negócios renováveis e 
de hidrogênio. A meta é investir  
US$ 1-2 bilhões anualmente até 
2021 e até US$ 2-3 bilhões nesse 
setor todos os anos a partir de en-
tão. A Shell divide com a Cosan a 
Raizen, a maior produtora de eta-
nol no Brasil (7% do total produzi-
do na última safra), com 26 unida-
des de produção de açúcar, etanol 
e bioeletricidade, e uma planta 
de etanol celulósico, que proces-
saram quase 10% da produção  
nacional de cana.

Embora quando comparado às 
energias convencionais, o setor 
de energia renovável tenha mos-
trado maior resiliência em meio 
à pandemia, o apoio dos gover-
nos continua sendo fundamental 

mesmo tempo em que reduzem as 
emissões. A agência estima que os 
investimentos em energia limpa 
gerem retornos econômicos três a 
oito vezes maiores. O progresso na 
transição energética também po-
deria gerar cerca de 100 milhões 
de empregos no setor de energia 
globalmente até 2050, dos quais 
a energia renovável seria respon-
sável por 42 milhões de empregos, 
em comparação com apenas 11 
milhões em 2018. Esses ganhos su-
perariam em muito a perda de seis 
milhões de empregos nos setores 
fóssil e nuclear no mesmo perío-
do. Esta é uma oportunidade para 
governos se recuperarem da crise, 
concentrando nas energias limpas 
seus pacotes de estímulo.

Finalmente, importa mencionar 
que muitas das tecnologias neces-
sárias para a descarbonização da 
economia global são inovadoras, 
ainda em amadurecimento e con-
solidação (IEA, 2020). Mesmo 
tecnologias maduras necessitarão 
algum tempo para a sua efetiva 
penetração em níveis de capaci-
dade e escala que confirmem suas 
vantagens (como hidrogênio e o 
CCS, por exemplo), deslocando 
gradualmente a demanda por pe-
tróleo. Seja considerando as no-
vas possibilidades ou as energias 
renováveis já bem conhecidas, o 
Brasil está muito bem posiciona-
do, dispondo de recursos naturais 
e competência para ser um dos lí-
deres no cenário energético que se 
aproxima veloz. 

Os autores tecem especiais agradecimentos a 
Victor Lemos pela tradução das figuras.
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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 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

Fev. 161,929 220,226 231,139 239,259 199,355 162,376 226,376 226,100 271,137

*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 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

Fev. 1732,817 963,245 3074,899 853,855

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 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

Fev. 363,437 267,450 322,812 221,993 835,510 349,040

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 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

Fev. 964,631 977,133 1149,711 1170,548 868,929 983,063 994,203

*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 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

Fev. 155,001 191,046 276,209 196,827 310,159 250,058

*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 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

Fev. 203,310 102,038 224,791 164,663 162,586 236,354

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 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

Fev. 626,371 620,678 635,604 643,750 789,435 1051,495 1178,915 433,789 270,480

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 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

Fev. 122,469 233,887 58,534 308,928 507,550 567,078 436,876
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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 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

Fev. 833,453 971,043 1194,864 778,965 448,163 595,455 604,869 581,386 960,157

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 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

Fev. 436,518 90,764 384,688 886,373 482,280 609,915 723,383 538,400 121,339

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 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

Fev. 339,720 843,928 228,551 208,855 210,417 349,463 623,294

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 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

Fev. 689,492 1061,718 412,889 1103,888 513,198 536,119 399,437 459,841
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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 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

Fev. 692,028 639,389 857,081 298,067 793,813 804,128 790,734 559,420 123,909

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 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

Fev. 581,753 590,777 717,855 203,351 639,731 848,611 491,481 708,016 111,111

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 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

Fev. 320,130 308,774 333,913 339,753 318,836

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 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

Fev. 971,766 740,127 1277,296 780,439 648,214 949,490

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 Set. 796,986 788,736 799,931 798,33 1106,023 591,857

Out. 808,355 796,13 812,764 810,297 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

Fev. 846,237 826,807 853,792 848,804 1107,906 667,399

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 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

Fev. 931,132 823,818 1042,247 956,826 733,793 1230,713 901,183 648,472 1259,371 843,373 737,416 975,762

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 Set. 814,701 1064,172 635,143 807,512 826,51 815,005 814,701

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

Fev. 868,929 1077,555 716,182 850,948 884,978 872,306 868,929

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 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

Fev. 451,926 322,916 548,627 190,253 1077,555 622,842 608,686 601,659

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 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

Fev. 868,929 716,182 590,268 673,646 920,933 505,751 581,466 583,796 591,617 550,593

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 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

Fev. 472,439 199,741 375,636 539,573 428,033 516,988 164,448 175,099
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Índices de Obras Públicas – por tipo de obras – base: ago. 94 = 100

Período

Obras Portuárias

Estruturas e 
Obras em Concreto 

Armado

Estruturas e
Fundações 
Metálicas

Dragagem Enrocamento
Redes de Energia 

Elétrica e 
Sinalização Ferroviária

Linhas 
Férreas

Obras
Complementares

159665 - Col. 40 159673 - Col. 41 159681 - Col. 42 159691 - Col. 43 159703 - Col. 44 159711 - Col. 45 159721 - Col. 46

2020 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

Fev. 653,425 820,845 980,542 540,332 1381,160 518,953 598,788

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 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

Fev. 374,507 386,507 344,881 245,836 351,830 330,791 307,046 326,532 765,372



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

A b r i l  2021  |  C o n j u n t u r a  E c o n ô m i c a  I X 

Conjuntura Estatística
X Índices de Preços

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

XIII Indicadores Industriais – Produção Física

XV Setor Externo

XVI Emprego e Renda

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

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

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

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

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

Seção fechada com dados disponíveis até o dia 31/03/2021
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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.

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

Fev. 977,133 2,71 5,69 29,95 983,063 2,53 5,17 28,94 1.170,548 3,40 7,46 41,77 868,929 1,89 2,80 11,07
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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

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

Fev. 626,371 0,54 0,81 5,41 453,076 858,540 1127,817 5.809,48 0,82 1,09 6,22 5.622,43 0,86 1,11 5,20
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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).

 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

 107,6 107,9 115,6 98,6 78,5

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

Fev 561,979 0,23 1,09 6,35 - 629,82 639,47
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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).

2010 10,22 – 101,94 – 13,47 – 98,38 –

2011 0,41 – 102,36 – 2,15 – 100,49 –

2012 -2,30 – 100,00 – -0,50 – 99,99 –

2013 2,07 – 102,08 – -3,63 – 96,36 –

2014 -3,02 – 98,99 – 6,79 – 102,90 –

2015 -8,25 – 90,83 – 3,87 – 106,88 –

2016 -6,41 – 85,00 – -9,44 – 96,79 –

2017 2,50 – 87,13 – 4,53 – 101,18 –

2018        

Jan. 5,65 2,77 82,30 89,20 -0,20 3,41 101,70 101,80

Fev. 3,77 2,90 77,30 89,00 -2,77 2,42 88,00 97,50

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

Abr. 4,33 3,88 86,50 89,90 -2,38 0,84 95,30 101,10

Maio 1,98 2,94 84,40 80,20 -1,76 0,43 104,10 104,00

Jun. 2,17 3,13 91,10 90,30 -1,46 -0,09 102,50 103,20

Jul. 2,46 3,24 95,80 89,70 -1,08 -0,28 105,50 101,10

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

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

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

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

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

2019        

Jan. -1,94 0,41 80,70 87,40 1,67 0,16 103,40 103,50

Fev. 0,13 0,45 79,10 87,80 -3,43 -0,08 79,80 88,50

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

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

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

Jun. -1,36 -0,70 85,80 86,60 -12,50 -5,37 87,50 88,40

Jul. -1,54 -1,27 93,40 85,50 -11,92 -6,22 96,30 91,80

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

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

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

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

Dez. -1,10 -1,10 76,90 86,40 -9,69 -9,69 93,90 90,80

2020        

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

Fev. -0,56 -1,20 78,90 88,20 -8,35 -10,47 80,10 89,00

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

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

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

Jun. -10,86 -5,63 78,30 76,60 -2,82 -5,15 86,50 87,80

Jul. -9,56 -5,65 91,00 83,30 -2,16 -4,26 97,60 92,80

Ago. -8,56 -5,69 93,90 86,10 -2,12 -4,27 100,40 94,40

Set. -7,11 -5,45 95,30 88,50 -2,37 -4,39 94,00 89,70

Out. -6,29 -5,53 97,30 89,40 -2,78 -4,27 92,80 87,50

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

Dez. -4,46 -4,46 83,30 91,10 -3,41 -3,41 90,20 87,20

2020        

Jan. 2,00 -4,25 81,60 91,50 0,23 -2,00 88,00 88,50



CONJUNTURA ESTATÍSTICA

X I V  Co n j u nt u r a  E co n ô m i c a  |  A b r i l  2021

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).

2010 10,04 – 102,16 102,23 104,88 105,92 124,79 94,84 99,08 97,13 107,23 101,60 104,52 99,78

2011 0,29 – 102,46 102,66 104,48 105,92 105,09 95,37 98,60 98,51 112,59 101,63 101,40 100,21

2012 -2,39 – 100,01 99,82 99,93 100,27 99,89 100,01 99,79 99,97 100,01 100,02 100,01 100,01

2013 2,80 – 102,81 102,75 100,13 104,09 100,23 106,62 98,10 99,41 112,20 100,39 104,42 102,05

2014 -4,17 – 98,52 98,64 92,71 98,18 93,57 108,96 99,45 98,38 101,73 97,97 94,93 101,93

2015 -9,84 – 88,83 88,96 84,89 83,88 79,46 102,50 94,47 97,78 75,97 92,86 77,38 95,09

2016 -5,99 – 83,50 83,37 79,55 74,10 75,64 94,18 91,52 100,11 68,21 86,84 66,24 92,09

2017 2,25 – 85,38 85,53 83,70 76,12 80,31 90,08 92,39 103,38 72,45 88,33 75,02 92,89

2018              

Jan. 6,54 2,70 79,80 88,00 88,20 81,60 81,80 86,90 96,10 108,40 68,40 83,40 73,40 86,20

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

Mar. 3,62 3,03 85,00 87,90 87,10 81,10 79,40 87,00 91,40 107,10 82,90 84,50 90,50 90,20

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

Mai. 2,54 3,34 81,90 77,70 83,80 75,30 75,50 95,30 79,40 93,10 71,20 87,30 70,80 85,10

Jun. 2,68 3,62 89,60 88,50 85,50 81,00 77,30 96,20 103,10 111,50 80,60 92,90 77,90 94,10

Jul. 2,96 3,77 94,60 88,10 85,70 80,30 80,40 98,50 104,20 112,50 79,20 98,50 84,70 98,20

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

Set. 2,16 3,08 89,50 85,60 90,30 74,60 78,40 88,40 85,20 110,90 78,60 91,40 78,10 97,40

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

Nov. 1,63 1,97 87,90 85,90 87,90 76,40 78,20 89,10 90,50 110,40 79,90 88,20 83,40 98,10

Dez. 1,10 1,10 74,30 85,80 88,50 75,80 73,90 88,80 92,50 108,20 63,30 79,30 62,30 84,40

2019              

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

Fev. 0,71 0,51 79,00 87,40 86,20 77,70 77,60 91,10 98,20 104,90 75,30 76,90 85,80 83,40

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

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

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

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

Jul. 0,02 -0,54 93,10 85,00 84,70 81,40 76,70 92,60 93,00 102,50 84,00 93,40 86,00 99,80

Ago. -0,28 -0,90 95,50 85,80 84,30 80,10 77,10 94,50 93,10 104,60 85,20 96,20 91,20 102,40

Set. -0,05 -0,54 91,00 86,20 83,40 78,10 78,50 93,40 94,30 103,00 79,50 91,50 84,90 99,40

Out. 0,23 -0,35 96,80 88,00 80,70 79,10 78,30 92,20 95,60 106,00 86,00 94,30 98,00 108,20

Nov. 0,16 -0,25 87,40 86,50 80,10 77,70 79,30 94,00 97,20 104,30 77,20 85,70 84,40 99,20

Dez. 0,19 0,19 74,80 85,50 78,80 69,30 80,10 98,10 99,90 105,50 59,30 77,60 63,30 85,30

2020              

Jan. 1,54 0,50 79,00 87,80 83,70 78,90 80,30 100,60 98,60 106,40 66,00 81,50 71,80 84,00

Fev. 0,57 0,17 78,70 87,80 84,40 81,00 81,50 98,90 98,10 109,40 71,60 79,10 76,70 82,00

Mar. -1,09 0,25 77,20 78,60 81,90 72,80 63,80 98,50 79,60 108,90 69,50 79,70 68,90 79,50

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

Mai. -12,38 -5,26 69,80 68,20 64,30 56,80 42,00 94,00 84,30 98,70 52,20 77,00 27,50 77,10

Jun. -11,92 -5,70 77,30 75,30 63,60 63,70 57,00 91,40 104,00 100,00 59,10 82,40 47,90 85,20

Jul. -10,55 -5,85 90,10 82,40 75,50 73,60 72,40 96,50 108,30 103,60 70,70 95,10 71,80 95,10

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

Set. -7,77 -5,61 95,40 88,60 81,30 84,20 84,60 100,60 107,20 108,70 79,60 96,80 86,70 101,30

Out. -6,78 -5,72 97,90 89,70 83,70 86,30 86,80 99,40 105,20 107,80 87,90 97,40 90,10 104,70

Nov. -5,78 -5,32 91,10 91,20 85,00 89,70 88,90 98,60 108,50 108,30 87,20 88,70 86,70 97,80

Dez. -4,63 -4,63 82,40 92,50 101,10 94,90 102,70 97,20 100,50 107,00 80,30 84,00 72,20 86,90

2021              

Jan 2,28 3,03 80,80 92,40 87,00 92,70 100,10 95,80 100,40 111,70 77,20 83,40 68,80 83,70
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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 -5.960 -570

Acum. Ano/20 77,18 60,63 209.877 158.936 50.942 -12.457 23.372 -19.923 -38.187 2.358 281 -10.162 2.014

2021             

Jan. 67,11 55,36 14.948 15.934 -986 -7.073 -2.692 -919 -4.663 283 23 -7.130 -80

Fev. 65,99 54,25 16.183 15.030 1.152 -2.326 -940 -1.370 -1.674 288 21 -2.303 2
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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.

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

2021           

Jan 14,2 48,7 56,8 2.521 2.353 1.597 917 4.034 6.105 1.812 211.432
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