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CRESCIMENTO, CÂMBIO
E SETOR EXTERNO

No mês de maio foi divulgado o resultado referen-
te a março do Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC-Br) que é considerado como 
uma prévia do comportamento do PIB. Contrarian-
do as previsões da imensa maioria dos analistas, 
o comportamento da economia brasileira foi muito 
melhor do que o esperado. Embora o indicador – 
para o mês de março – tenha apresentado uma 
queda de 1,59% na margem, em comparação com 
o mês anterior.

O primeiro trimestre de 2021, dessa forma, acumu-
lou uma alta de 2,27% em relação aos três meses 
anteriores. Ainda assim, é bom lembrar que está-
vamos falando de uma base de comparação deve-
ras deprimida, assim, o crescimento – ainda que 
relativamente expressivo – está muito envolto em 
carregamento estatístico e na variação a partir de 
um baixo patamar de crescimento pregresso.  Se 
no fim do ano de 2020 acumulávamos uma queda 
de -4% em relação ao padrão de crescimento pré-
-pandemia, com os resultados do primeiro trimestre 
agora estamos acumulando uma queda de 3,37%. 
Dessa forma, ainda precisaremos trilhar um longo 
caminho para restaurar as perdas da pandemia e 
rumar para um novo e longo ciclo de crescimento.

Importante ressaltar, também, que o padrão de 
recuperação da economia brasileira tem sido ex-
tremamente heterogêneo. A queda de 1,59% no 
mês e março foi marcada pela retração de 2,4% na 
produção industrial; 5,3% (já com ajuste sazonal) 
no varejo ampliado e 4% no setor de serviços. Os 
serviços, setor mais dependente do contato social, 
tem acumulado perdas persistentes e, quando de-
sagregados os dados, percebe-se o quão desigual 
está sendo a recuperação. Os serviços pessoais 
prestados as famílias acumulam uma contração de 
17,1% na comparação março de 2021 com relação 
a março do ano do anterior. Na comparação com 
o período pré crise (fevereiro de 2020) os serviços 
pessoas estão 44% abaixo.

Por fim, o que temos identificado desde o início da 
pandemia é um comportamento deveras volátil da 
economia brasileira. Se no período anterior – pós 
crise de 2015/2016 – a economia brasileira vivia 
um relativo marasmo, em uma situação de semi 
estagnação, o período marcado pela emergência 
da pandemia segue um padrão errático, com tri-
mestres de alta expressiva seguidas de baixo cres-
cimento quando não de retração. Não há fórmula 
desconhecida: nesse momento a imunização co-
letiva e feita de forma célere é o único caminho 
para preservar vidas e retomar a capacidade de 
crescimento equilibrado e sustentado. 

No que tange à taxa de câmbio, estamos diante de 
um paradoxo: ao mesmo tempo em que avançam 
as exportações brasileiras e o preço internacional 
da sua transação, mantém-se depreciada a moe-
da doméstica. Pela formação da taxa de câmbio, 
era de se supor que o aumento das exportações, 
ao trazer dólares para a economia brasileira, apre-
ciasse o real, contendo a desvalorização. Isso, no 
entanto, não aconteceu. 

Como todo o movimento da taxa de câmbio, há 
determinantes locais, mas principalmente, interna-
cionais, uma vez que os fluxos internacionais de 
capitais – em países com conta de capital bastante 
abertas – tendem a ter mais protagonismo na de-
terminação do valor das moedas domésticas. Por 
isso, pode-se afirmar que a pandemia, não só no 
Brasil, interrompeu um padrão da economia glo-
bal expresso pela tendência das moedas de paí-
ses exportadores de commodities se valorizarem 
acompanhando a alta dos preços. Desde o início 
da pandemia houve um descasamento expressivo 
entre as divisas ligadas a essas mercadorias e o 
recente “boom” desses produtos.  

Em que pese esse ser um fenômeno global, o Real 
tem se destacado negativamente como a moeda que 
mais se descolou das cotações das commodities. Ain-
da que a tendência seja de estancamento da desvalo-
rização do real e até de redução desse descasamento 
em relação ao preço das matérias primas, para o ano 
de 2022 a perspectiva de um estudo do Itaú Unibanco 
é que a moeda brasileira voltará a se depreciar. 

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/2021-05-boletim-macro.pdf
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/04/30/real-e-moeda-mais-descolada-de-commodities.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/04/30/real-e-moeda-mais-descolada-de-commodities.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/04/30/real-e-moeda-mais-descolada-de-commodities.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/04/30/real-e-moeda-mais-descolada-de-commodities.ghtml
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O que concorre para explicar a possível desvalori-
zação ainda maior da moeda brasileira é, por um 
lado, a estabilização do ciclo de alta no preço nas 
commodities, que deve se normalizar com a reto-
mada da estrutura de oferta, e os riscos envoltos 
na política fiscal norte americana, especialmente a 
possibilidade de o pacote Biden ter sido muito ex-
pansivo e já estar impactando a inflação domésti-
ca, inclusive no preço dos serviços. Caso esse mo-
vimento se sustente e o FED precise atuar sobre 
os juros, a tendência é menor ingresso e mais fuga 
de capitais dos países periféricos, o que contribuirá 
para agravar a depreciação do real.

Ainda quanto à diferença entre a entrada de re-
cursos estrangeiros e o movimento do real, alguns 
dados sugerem que o dólar “abre boca de jacaré” 
com exportação e pagamento de dívidas. Isso sig-
nifica que mesmo ampliando a receita em moeda 
estrangeira muitas empresas anteciparam parte de 
suas receitas de exportação desde o ano passo e 
– aproveitando a taxa de câmbio desvalorizada - 
usaram esses dólares recebidos para quitar dívi-
das no exterior. 

Isso é o que o se chama de “Boca de Jacaré” que se 
abre em função da diferença entre as importações 
físicas e o câmbio contratado de exportações. No 
ano de 2018, quando começou a abertura da boca, 
a diferença foi de US$ 5 bilhões. Já no ano de 2020 
ela elevou-se para US$ 17 bilhões. Quando a isso, o 
diretor de Política Monetária do Banco Central, Bru-
no Serra Fernanda, avalia com otimismo que as em-
presas estariam findando o ciclo de pagamento de 
dívidas no exterior, dando ensejo a um movimento 
de fechamento da “Boca de Jacaré”. 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/04/dolar-abre-boca-de-jacare-com-exportacao-e-pagamento-de-divida.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/04/dolar-abre-boca-de-jacare-com-exportacao-e-pagamento-de-divida.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/04/dolar-abre-boca-de-jacare-com-exportacao-e-pagamento-de-divida.ghtml
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POLÍTICA FISCAL
Nas últimas semanas, o relator da Comissão Mista 
do Congresso Nacional para a Reforma Tributária 
apresentou seu Relatório Final ao mesmo tempo 
que o Presidente da Câmara Arthur Lira (PP/AL) 
encerrava e invalidava os trabalhos da comissão a 
título de, ao que tudo indica, “fatiar” as propostos 
e votá-las em seis eixos distintos. Nesse sentido, 
trazemos nesse boletim alguns elementos sobre o 
debate em torno da Reforma Tributária no Brasil. 
Por ser um tema extenso, traremos aqui apenas 
alguns pontos que julgamos importantes para o de-
bate, bem como os meandros do episódio acima 
citado.

Primeiramente cabe-nos relativizar o argumento 
de que a carga tributária no Brasil é excessiva. 
Como podemos ver na tabela abaixo elaborada 
pela Secretaria de Política Econômica do Ministé-
rio da Fazenda, se retirarmos as Transferências e 
Subsídios a carga tributária brasileira gira em tor-
no de 14% a 18% do PIB, ou seja, o número que 
normalmente nos é apresentado (32%) refere-se a 
carga tributária bruta e não pode ser comparável 
indistintamente a carga tributária de outros países 
que não possuem estrutura de ampla transferência 
de renda, em especial as ligadas à Seguridade So-
cial, como o Brasil

Tabela 1: Carga Tributária Líquida no Brasil1

Fontes: Secretaria da Receita Federal; Secretaria do Tesouro Na-

cional. Secretaria de Política Econômica / Ministério da Fazenda 

1.  https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/carga-tributa-
ria-liquida 

Outro ponto importante é a composição da carga 
tributária brasileira. É fato conhecido que a carga 
tributária brasileira se concentra, sobretudo, nos 
tributos sobre o consumo que, por natureza, são 
regressivos, isto é, todos - ricos e pobres - pagam 
o mesmo em termos absolutos, porém em termos 
relativos à capacidade de contribuição de cada um 
esse tipo de imposto produz a distorção em que 
ricos pagam menos do que os mais pobres, pro-
porcionalmente a sua renda. Abaixo, podemos ver 
a posição do Brasil em comparação a média dos 
países da OCDE em termos de base de incidência 
da carga tributária.

Tabela 2: Evolução da Carga Tributária (% do 
PIB) - Brasil e Média da OCDE (36 países)2

Fonte: OECD Revenue Statistics. https//stats.oecd.org 

Como podemos ver acima, no Brasil se tributa 
mais os bens e serviços - que recaem sobre o con-
sumo - e menos a renda e propriedade. Mais além, 
na própria tributação direta, ou seja, sobre a renda 
e sobre o patrimônio, há uma série de distorções 
que acabam por concentrar mais ainda a renda, 
agravando as seculares desigualdades sociais. 
Por exemplo, a tabela do imposto de renda para 
pessoas físicas é pouco progressiva, isto é, exis-
tem poucas alíquotas diferenciadas e as alíquotas 
médias pagas pelo topo da pirâmide social são 
menores do que as alíquotas médias pagas pelo 
meio da pirâmide, sobretudo em função da exis-
tência de isenções para os rendimentos do capital, 
como mostra um importante estudo do IPEA sobre 
o assunto. Assim, é patente a importância de, ao 
se debater o tema da tributação, considerarmos 
as demandas sociais por provimento de serviços 
públicos e também a justa distribuição do peso da 
carga tributária sobre os cidadãos.

2. Tabela obtida de Estudo da Receita Federal do Brasil. https://
www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-aber-
tos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-esta-
tisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2019-v2-publicacao.pdf 

https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/carga-tributaria-liquida
https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/carga-tributaria-liquida
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=27549
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2019-v2-publicacao.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2019-v2-publicacao.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2019-v2-publicacao.pdf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2019-v2-publicacao.pdf
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Para além da regressividade, outro ponto importan-
te que está sendo debatido é a gigantesca confu-
são e burocracia que estruturam nosso sistema tri-
butário. Assim, em primeiro lugar, existem diversos 
regimes tributários diferenciados por tamanho da 
empresa (MEI, SUPERSIMPLES, Lucro Presumi-
do), por região do país e por atividade. Em segun-
do lugar, os impostos sobre bens e serviços são 
cobrados por diferentes entes federativos, o que 
gera uma multiplicidade de diferentes impostos que 
se sobrepõem uns aos outros. Ou seja, nosso sis-
tema incide pouco sobre renda e propriedade e ao 
mesmo tempo em que na tributação indireta ele se 
revela altamente ineficiente por diversos motivos.

O caso do ICMS é emblemático: a depender do 
produto, o imposto é cobrado na origem ou no des-
tino e quando a venda ocorre para o consumidor 
final a receita é dividida entre o estado de origem e 
o estado de destino. Ademais, seu funcionamento 
é semelhante ao funcionamento de um IVA (Impos-
to sobre Valor Agregado), pois uma empresa ao 
comprar seus insumos recebe créditos tributários 
relativos ao imposto cobrado sobre esses insumos. 
Daí surgem diversos problemas. 

De início, a multiplicidade de tarifas diferenciadas 
por produto gera distorções no sistema econômico, 
pois algumas atividades são incentivadas e outras 
desincentivadas pela própria estrutura de tributa-
ção. Outro ponto é a quantidade de passivos tri-
butários e litígios judiciais que essa estrutura vem 
acumulando ao longo dos anos. Por um lado, há a 
Guerra Fiscal em que estados desoneram empre-
sas concedendo créditos tributários a título de atra-
ção de investimentos ao mesmo tempo que outros 
estados não reconhecem esses créditos. Por outro 
lado, fonte de confusão e mais litígios econômicos 
é a sobreposição de impostos federais, estaduais e 
municipais, como se evidencia em caso emblemá-
tico discutido no STF.

A proposta de Reforma Tributária contida no Rela-
tório Final da Comissão Mista elaborada pelo De-
putado Aguinaldo Ribeiro busca tratar, sobretudo, 
das questões relativas aos impostos sobre consu-
mo, notadamente através da criação de um IBS 

(imposto sobre bens e serviços) não cumulativo, 
de alíquota única e partindo do princípio do desti-
no, ou seja, a tributação se dará no local onde se 
consome o produto. Assim, a reforma busca simpli-
ficar o sistema tributário congregando os diversos 
impostos hoje existentes em apenas um imposto 
cobrado sobre o Valor Agregado. 

Com relação a tributação direta, o Relatório cita a 
necessidade de revisão sobre as regras da tributa-
ção sobre a renda, sugerindo a regulamentação de 
um imposto anual de 5% sobre patrimônios líqui-
dos que excedam em 8.000 vezes o limite mensal 
da faixa de isenção do imposto de renda. Ademais, 
sugere-se também mudanças no IPVA no sentido 
de estendê-lo às embarcações e aeronaves que 
não são caracterizadas como bens de capital, ou 
seja, para uso particular; no ITCMD em direção a 
sua federalização e a adoção de alíquotas míni-
mas e na aplicação do princípio da progressivida-
de ao IPTU e ao ITR.

A leitura do relatório é muito interessante uma vez 
que se observa o grande cuidado dp relator em or-
ganizar a estrutura constitucional do tributo e re-
legar ao legislador infraconstitucional o poder de 
regular os diversos pontos de possíveis divergên-
cias. Ao mesmo tempo, o relato sobre as audiên-
cias públicas realizadas no âmbito da comissão 
prenunci grandes dificuldades e resistências de 
diversos setores empresariais a mudanças tribu-
tárias.

Não obstante a boa qualidade do Relatório Final e 
a importância de suas propostas, a Comissão foi 
extinta pelo Presidente da Câmara Arthur Lira. De 
início, foram aventadas hipóteses de que Lira ha-
via tomado tal atitude em função de sua ambição 
em se “cacifar” politicamente e de rivalidades com 
o ex-presidente da casa Rodrigo Maia. No entan-
to, a própria leitura do Relatório - na parte em que 
consta a participação do ministro Paulo Guedes 
em audiência pública do dia 05 de Agosto de 2020 
- fica claro que o encerramento da Comissão partiu 
do Executivo de forma a colocar em prática sua 
estratégia de Reforma Tributária, “fatiando” as pro-
postas em seis eixos que devem ser apreciados 

https://valor.globo.com/reforma-tributaria/arena-tributaria/artigo/a-guerra-fiscal-vai-mesmo-acabar.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/05/14/supremo-finaliza-caso-do-icms-e-garante-bilhoes-de-reais-em-creditos-tributarios.ghtml
https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/05/14/supremo-finaliza-caso-do-icms-e-garante-bilhoes-de-reais-em-creditos-tributarios.ghtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/14/reforma-tributaria-deve-ser-fatiada-em-pelo-menos-seis-propostas
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/14/reforma-tributaria-deve-ser-fatiada-em-pelo-menos-seis-propostas
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de forma independente: i) proposta de criação de 
um CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), nos 
moldes de um IVA, porém, diferentemente da pro-
posta do relatório, substituindo apenas PIS e Co-
fins; ii) mudanças no imposto de renda que, ao que 
tudo indica, se direcionarão para elevação da faixa 
de isenção, compensando-a com a complementa-
rização de novas alíquotas para faixas mais altas, 
bem como com a redução de diversos benefícios 
tributários; iii) criação de um Imposto Seletivo que 
se destinará ao aumento da tributação sobre pro-
dutos que geram externalidades negativas como 
álcool e o tabaco; iv) criação de um passaporte tri-
butário que facilite a renegociação de dívidas tribu-
tárias; v) criação de um imposto sobre transações 
digitais e vi) reformulação do ICMS e do ISS por 
meio de uma PEC.

Em suma, a necessidade de se reformar a estru-
tura tributária brasileira se faz presente, como vi-
mos, devido a uma gama de motivos: nosso sis-
tema tributário é injusto, pois cobra mais de quem 
possui menos e é complexo e confuso devido a 
fragmentação e sobreposição de competências 
na tributação sobre o consumo. Elementos como 
a eficiência empresarial, com redução dos custos 
de planejamento tributário e redução da sobrepo-
sição de cobranças contribui para um melhor am-
biente de negócios e eficiência na produção. Em 
que pese esse nobre objetivo, o ensejo da Reforma 
Tributária deve, também, corrigir as distorções na 
arrecadação tributária, almejando melhores condi-
ções de ampliação da arrecadação fiscal com me-
nor desigualdade social, o que é fundamental, in-
clusive, para o dinamismo da atividade econômica, 
uma vez que os mais pobres sendo menos taxados 
terão mais recursos à disposição do consumo do-
méstico, gerando demanda para o setor empresa-
rial fornecedor de bens e serviços.

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/14/governo-finaliza-novas-regras-para-o-ir.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/14/governo-finaliza-novas-regras-para-o-ir.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/14/governo-finaliza-novas-regras-para-o-ir.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/14/governo-finaliza-novas-regras-para-o-ir.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/14/governo-finaliza-novas-regras-para-o-ir.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/14/governo-finaliza-novas-regras-para-o-ir.ghtml
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Assim, o Copom votou por uma alta na taxa bási-
ca de 0.75% em conformidade com o que já tinha 
sinalizado em reunião anterior. Outrossim, apon-
tou-se para nova alta de mesma magnitude na 
próxima reunião, concedendo prosseguimento ao 
que o Comitê tem chamado de “processo de nor-
malização parcial”, ou seja, a elevação dos juros 
nominais compatível com o juros reais de equilí-
brio, que se calcula estar em torno de 3.00% a.a..

De forma geral, o que parece preocupar mais na 
condução da Política Monetário é uma eventual 
subida dos juros nos EUA, o que fatalmente deter-
mina, também, reajuste altista doméstico. Como 
temos afirmado nos últimos boletins, o novo para-
digma de política econômica lançado pelo Plano 
Biden em que cabe a política fiscal papel mais ati-
vo, bem como o recrudescimento da competição 
internacional, podem gerar um novo ciclo virtuoso 
nos preços das commodities, o que já temos sen-
tido por aqui através dos índices de inflação pres-
sionados. Dessa forma, muitos economistas têm 
se preocupado com as repercussões desse pro-
cesso no Brasil, seus possíveis efeitos de contágio 
sobre a inflação em 2022 no Brasil e, por conse-
guinte, sobre o ritmo de subida da taxa básica. Por 
fim e também relacionada à preocupação quanto 
aos efeitos sobre as expectativas de inflação para 
2022, começa-se a falar sobre os prováveis efeitos 
da incerteza gerada pelas eleições de 2022.

POLÍTICA MONETÁRIA
Em nosso Boletim de Política Monetária de Maio 
trazemos os números do IGP-10 de Maio e a de-
cisão do Copom em sua 238ª Reunião de elevar, 
mais uma vez, a taxa básica de juros em 0.75 pon-
tos percentuais e sinalizar mais uma alta de mes-
ma magnitude para a próxima reunião.

O IGP-10 de Maio subiu 3.24% frente a elevação 
de 1.58% no mês passado. Entre os índices que 
compõem o IGP-10, destaca-se o IPA que subiu 
em 4.2% frente a 1.79% em Abril. O IPA nos mostra 
ainda a persistência da elevação nos preços de ma-
térias primas brutas (de 0.3% em Abril para 7.66% 
em Maio), impulsionado, sobretudo, pela elevação 
nos preços dos produtos agrícolas como o Milho em 
Grão e a Cana-de-açúcar, que subiram respectiva-
mente em 11.73% e 14.87% e o Minério de Ferro que 
se elevou em 12.92%. Entre as maiores influências 
negativas no IPA, destacam-se a Banana (-17.93%), 
o Mamão (-34.12%) e derivados de petróleo como a 
Gasolina (-2.41%) e o Óleo Diesel (-2.38%).

A Ata da 238ª Reunião do Copom nos mostra, ain-
da, a continuidade das visões expressadas pelo 
comitê nas últimas reuniões em relação ao cenário 
básico. O comitê vê que o avanço da imunização 
e os estímulos tanto monetários quanto fiscais no 
cenário externo indicam forte recuperação, porém 
vê também com cautela o início de contestações 
dos mercados frente a riscos inflacionários. Apesar 
da segunda onda pandêmica no Brasil, o comitê 
aponta que os indicadores econômicos “mostram 
uma evolução mais positiva do que o esperado”. 
Ademais, o comitê afirma que ainda enxerga os 
índices de inflação pressionados no curto-prazo 
devido aos choques de preços de commodities, no 
entanto, credita esses choques como temporários.

Mais além, o Copom reafirma que no cenário bási-
co para a inflação constam fatores de sinais contrá-
rios. De um lado, tem-se a pandemia e seus efeitos 
sobre o hiato do produto. De outro, o comitê aponta 
que novos prolongamentos da política fiscal pres-
sionam no sentido de aguçar o risco fiscal, gerando 
uma “assimetria altista no balanço de riscos”. 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/17/em-reuniao-com-bc-economistas-mostram-preocupacao-com-inflacao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/17/em-reuniao-com-bc-economistas-mostram-preocupacao-com-inflacao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/17/em-reuniao-com-bc-economistas-mostram-preocupacao-com-inflacao.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/17/exterior-amplia-cautela-com-juros-no-brasil.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/05/17/exterior-amplia-cautela-com-juros-no-brasil.ghtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/igp-10_fgv_press-release-resumido_mai21.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-05/igp-10_fgv_press-release-resumido_mai21.pdf
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
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MERCADO DE 
TRABALHO, 
DESIGUALDADE E 
POLÍTICAS SOCIAIS
O mercado de trabalho brasileiro tem enfrentado 
uma situação aparentemente paradoxal: ao mesmo 
tempo em que cresce o nível de ocupação e a taxa 
de participação na força de trabalho, também cresce 
o total de desempregados. A resposta para isso en-
contra-se na forma metodológica de averiguação do 
desemprego, que contabiliza como desempregados 
apenas aqueles que procuraram emprego na sema-
na de referência da pesquisa domiciliar. 

Gráfico 1: Taxa de Participação, Nível de 
Ocupação e Taxa de Desemprego por semestres 
selecionados

Fonte: PNAD Contínua IBGE. Elaboração Própria

A principal marca da pandemia sobre o mercado de 
trabalho foi sentida menos na elevação do desem-
prego – que teve em torno de 4 milhões de pessoas 
acrescidas – e mais no contingente de pessoas 
que passaram a figurar no conceito de “população 
fora da força de trabalho”. Isso significa que um 
contingente expressivo – em especial de mulheres 
– perderam seus empregos, mas não passaram a 
serem contabilizadas como desempregadas, uma 
vez que deixaram de procurar trabalho. Vários fato-
res concorrem para explicar esse cenário, sendo o 
principal a redução da mobilidade social em função 
do isolamento social. No caso das mulheres, como 
já tratamos em Estudo Especial, 26% daquelas que 

saíram da força de trabalho com o início da pan-
demia alegaram não voltar a procurar trabalho por 
motivos ligados a necessidade de cuidados com fi-
lhos, enfermos e afazeres domésticos, atestando a 
profunda desigualdade de gênero no que tange ao 
não compartilhamento dos afazeres domésticos. 

Os dados consolidados até fevereiro do ano cor-
rente sugerem que o aumento do desemprego pari 
passu ao nível de ocupação foi ensejado pela maior 
retomada das atividades econômicas, uma vez 
que o desemprego estatisticamente cresce quanto 
mais as pessoas procuram trabalho. Esse cenário 
deve reverter-se nos dados agregados de março 
e abril, em função da nova rodada de restrições 
as atividades econômicas por conta da segunda 
onda da Covid-19. Assim, e possível que a taxa 
de desemprego arrefeça nos meses consecutivos 
menos por uma maior absorção de trabalhadores e 
mais pelas restrições a procura de trabalho.

Gráfico 2: Trabalhadores do setor privado com 
carteira de trabalho, trabalhadores do setor 
privado sem carteira de trabalho e desocupados, 
em milhares, por trimestres selecionados

Fonte: PNAD Contínua IBGE. Elaboração Própria

O Gráfico 2 apresenta a queda expressiva no total de 
trabalhadores no setor privado, especialmente entre 
aqueles que tinham vínculos mais sólidos de traba-
lho. Ao que tudo indica, pelos dados recentes, a recu-
peração do nível de emprego ocorrerá com amplia-
ção do contingente de trabalhadores com vínculos 
mais flexíveis ou mesmo sem vínculo constituído. Ou 
seja, a tendência é que a recuperação ocorra com 
a criação de vínculos informais, deteriorando ainda 
mais a situação do mercado de trabalho que já vinha 

https://iree.org.br/boletim-especial-de-genero-as-mulheres-na-pandemia/
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com nível elevado de trabalhadores informais antes 
da crise do Novo Coronavírus. 

Além dos trabalhadores do setor privado sem car-
teira, a informalidade está presente em outras mo-
dalidades de ocupação, destacando-se a de “em-
pregados” ou trabalhador “por conta própria” que 
não sejam portadores de CNPJ. Para esses traba-
lhadores a agenda é tanto a de geração de postos 
de trabalho – uma vez que foram os mais atingidos 
pela crise – quanto pela qualificação desses tra-
balhadores. A escolaridade média dos empregado-
res, no ano de 2020, era de apenas 13 anos de 
estudo para quem tinha CNPJ e apenas 10 anos 
para os que não detinham o registro. Entre os Con-
ta Própria, os com CNPJ apresentavam uma média 
de 11,9 anos de estudo e os sem CNPJ de apenas 
9,3. Ou seja, é um mito atribuir-lhes a característica 
de “empreendedor” uma vez que a média educa-
cional é baixíssima e, portanto, a propensão à  ino-
vação também. Essas modalidades nada mais são 
que vínculos disfarçados de emprego ou situação 
de extrema vulnerabilidade, sem qualquer garantia 
de remuneração condizente com a reprodução da 
força de trabalho ao fim do mês.

Esse padrão de estrutura produtiva no Brasil é, in-
clusive, o que responde ao fato de que, segundo a 
extinta PNAD Covid, o total de trabalhadores em 
novembro de 2020 que estavam exercendo ativi-
dades em home office chegava, apenas, a 10% da 
população. 

Do ponto de vista da redução das desigualdades 
sociais, um estudo recente do MADE/USP calcula 
o papel do investimento em educação, especial-
mente nos níveis básicos, na redução das desi-
gualdades sociais. Segundo o estudo, como um 
todo, o impacto da educação pública sobre a de-
sigualdade representa uma redução do Índice de 
Gini entre 5,22%, a partir de dados POF, e 9,62%, 
considerando informações do Inep. 

Aliás, o Brasil – dentre o conjunto dos países lati-
no americanos – é o que mais logra reduzir a de-
sigualdade social após a aplicação das políticas 
sociais, uma vez que nosso sistema de saúde, 
educação e seguridade social tem dimensão uni-

versal e capilarizada no território. Dessa feita, já 
temos indicado em boletins passados a importân-
cia da política fiscal nesse momento de crise com 
alargamento das desigualdades sociais. O gasto 
do Estado, principalmente o gasto deficitário, logra 
maiores efeitos multiplicadores na economia, uma 
vez que a população beneficiária das políticas pú-
blicas desponta como o contingente que tem maior 
propensão marginal a consumir, contribuindo de 
forma anticíclica com a espiral recessiva típica de 
períodos prolongados de crises. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/03/informal-deve-liderar-retomada-do-emprego.ghtml
https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/04/NPE011_site.pdf
https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/04/NPE011_site.pdf
https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/04/NPE011_site.pdf
https://madeusp.com.br/wp-content/uploads/2021/04/NPE011_site.pdf
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SETORES
Os dados de atividade relativos ao mês de março 
confirmaram as expectativas de que a recuperação 
observada nos últimos meses não seria 
consistente frente ao agravamento da pandemia, 
novas medidas de isolamento social e insuficiência 
de medidas de garantia de renda. Com isso, os 
resultados de março apontam uma economia de 
volta ao vermelho. O cenário de árdua recuperação 
soma-se a um contexto de estrangulamento dos 
canais para retomada, como escassez de insumos, 
ausência de políticas de renda e elevado grau 
de endividamento, que serão tema do presente 
Boletim.

A tímida recuperação da economia foi evidenciada 
pela retração em todos os setores da atividade em 
março. Levando em conta o índice do comércio 
ampliado - que considera a venda de peças e 
veículos - o varejo apresentou a maior retração no 
mês, de -5,3% em relação ao mês imediatamente 
anterior, na comparação livre de efeitos sazonais. 
Os serviços, logo em seguida, apresentaram 
recuaram -4% e a indústria, por seu turno, 
acusou queda de -2,4% ambos na comparação 
com fevereiro, retirando-se a sazonalidade. 
O primeiro trimestre do ano foi concluído com 
encolhimento do comércio e da indústria, de 4,3% 
e 0,4%, respectivamente, com relação ao trimestre 
imediatamente anterior. 

Em outro sentido, os serviços apontaram expansão 
de 2,8% na comparação trimestral. Em que pese 
a baixa base de comparação com os últimos 
três meses de 2020, a alta do setor de serviços, 
responsável por mais de 50% da atividade, pode 
levar a um ligeiro crescimento da atividade no 
primeiro trimestre de 2021. Essa possibilidade de 
alta no trimestre, todavia, não pode mascarar as 
dificuldades enfrentadas pela economia.

Gráfico 3: Índices de atividade nos Serviços 
(PSM), no Varejo Ampliado (PMC) e na Indústria 
(PIM) – índices de base fixa com ajuste sazonal
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

O resultado do mês preocupa pela sinalização de 
que os problemas enfrentados pela economia mais 
do que pontuais, aparentam ser estruturais – ao 
menos enquanto durar a pandemia. 

A indústria defronta-se com um ambiente de escas-
sez de insumos, que chegou inclusive a paralisar 
algumas fábricas, segundo a SulAmérica Investi-
mentos. Segundo sondagem do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação Getúlio Vargas, uma 
em cada quatro empresas da indústria de transfor-
mação, no mês de abril, apontaram a escassez de 
matérias primas como o principal fator limitante à 
expansão da produção. Os últimos dados relativos 
aos estoques, estimados pela Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) apontam que estes estão 
70% abaixo do planejado, comprometendo a capa-
cidade de investimento. No front interno, as para-
das da produção comprometeram a continuidade 
da produção e a retomada não foi suficiente para a 
recomposição necessária dos estoques. 

Externamente, a dependência da importação de 
insumos deparou-se com complicações em decor-
rência da desvalorização do real; de um lado, en-
carecendo o custo da compra de matérias primas 
no exterior, de outro, favorecendo o percurso da 
produção interna em busca de maiores rentabili-
dades no mercado global. A recuperação do Brasil 
em ritmo mais lento que outros países agravou o 
quadro de dificuldades, aumentando a concorrên-
cia em um cenário com menor condições de barga-

https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210506_com_avanco_da_covid_producao_da_industria_cai_24.html
https://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2021/iedi_na_imprensa_20210506_com_avanco_da_covid_producao_da_industria_cai_24.html
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/06/escassez-de-insumos-para-a-industria-atinge-nivel-recorde.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/05/06/escassez-de-insumos-para-a-industria-atinge-nivel-recorde.ghtml
https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1079.html
https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1079.html
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nha da indústria brasileira. A morosa recuperação 
do segmento de bens intermediários, que em mar-
ço apresentou estagnação de 0,2% da produção, é 
outro fator limitante a garantia de insumos para a 
indústria doméstica. 

Como decorrência da escassez – entre outros fa-
tores - a inflação dos produtos industriais se ele-
vou 4,8% em março e atingiu recorde de 33,5% no 
acumulado de 12 meses. A elevação do nível de 
preços preocupa ainda mais ao despontar em um 
cenário de desaquecimento da demanda. Também 
em consequência da compressão dos insumos, 
a produtividade industrial demonstrou queda de 
2,5% no primeiro trimestre do ano. Para um au-
mento de 1,9% das horas trabalhadas, segundo a 
CNI, a produção caminhou no sentido oposto, re-
cuando 0,6% - com relação ao mesmo período do 
ano anterior, o que culminou em baixa de 2,5% da 
produtividade do setor.

Esse é mais um dos componentes que tem trazido 
à tona o debate da desindustrialização brasileira. 
Casos emblemáticos como o fechamento da Ford 
em janeiro e, em abril, da LafargeHolcim, gigante 
suíça produtora de cimento, têm sido alvo de in-
tenso debate. Alguns dos elementos levantados 
pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (IEDI), são Insegurança jurídica, infraes-
trutura precária, alto custo de capital e burocracias 
integrantes do chamado “Custo Brasil”. O desaque-
cimento da demanda doméstica é outro aspecto re-
corrente, sobretudo tendo em vista que o principal 
destino da produção industrial é o mercado local. 

Isso em vista, a lentidão da vacinação e a negli-
gência do governo com a compra de vacinas, as-
sim como a paralisação dos programas de renda e 
retomada em níveis insuficientes para sustentar a 
demanda corroboram com o ambiente árido para a 
recuperação da indústria. Mas não só da indústria. 
Pelo contrário, a o varejo e os serviços são ainda 
mais prejudicados pela indiligência do governo na 
execução de programas mais robustos de garan-
tia de renda, elemento que compõe um segundo 
ponto de estrangulamento da economia hoje. A 
queda da maior parte dos segmentos do varejo e 

dos serviços, como ilustrado a partir dos gráficos 
4 e 5, evidenciam esse argumento. Em especial, 
os efeitos da contração da renda doméstica ficam 
explícitos a partir dos resultados dos serviços pres-
tados às famílias, que retraíram 27% em março e 
das vendas de tecidos, vestuário e calçado, que 
registraram -41,5% no mês.

Gráfico 4: Variação nas atividades do Varejo 
(março/21 ante fevereiro/21 – livre de efeitos 
sazonais)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Gráfico 5: Gráfico 2: Variação nas atividades 
dos Serviços (março/21 ante fevereiro/21 – livre 
de efeitos sazonais)
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Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

 

Finalmente, completa o conjunto de ingredientes 
de asfixia dos canais para a recuperação econô-
mica o elevado endividamento. Com relação ao 
endividamento das empresas, o tema foi tratado 
mais especificamente no Boletim Econômico de 
Setores de Abril, acerca da interrupção das políti-
cas de crédito que garantiram sobrevivência das 
empresas em 2020. Com relação às famílias, o 
comprometimento financeiro atingiu em março re-
corde em 11 anos. O elevado endividamento não 

https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/produtividade-cai-25-no-primeiro-trimestre-de-2021-aponta-pesquisa-da-cni/
https://iree.org.br/boletim-economico-abril-21-setores/
https://iree.org.br/boletim-economico-abril-21-setores/
https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/por-que-o-endividamento-esta-maior-no-pais-questiona-carlos-thadeu-de-freitas-gomes/
https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/por-que-o-endividamento-esta-maior-no-pais-questiona-carlos-thadeu-de-freitas-gomes/
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é ruim a prioristicamente, uma vez derivado de 
programas de crédito durante a pandemia que fo-
ram importantes para a sustentação do consumo 
das famílias. No entanto, o grau de comprome-
timento financeiro com a queda da renda – de-
corrente tanto do elevado desemprego como do 
fim do corte dos programas emergenciais – pode 
comprometer o consumo futuro, prejudicando o 
crescimento. 

Cabe realizar um parêntese de que o aquecimen-
to do mercado de crédito tem sido acompanhado 
de uma série de rápidas transformações no setor 
bancário. As inovações do OpenBanking estão 
ocorrendo de maneira acelerada, como o PIX ou-
tra nova modalidade de pagamentos denomina-
da indicador de transação de pagamento (PISP).  
Nessa nova modalidade, o whatsapp, por exemplo, 
passará a poder operar pagamentos. Por um lado, 
tais oportunidades estão atreladas à uma benéfica 
redução de custos de burocracias e expansão dos 
serviços bancários; por outro, aumentam a exposi-
ção a riscos relacionados a vazamento de dados e 
de informações pessoais. Ainda é muito cedo, en-
tretanto, para uma medida mais rigorosa do balan-
ço de tais efeitos e possíveis outros. 

De maneira geral, a economia permanece patinan-
do e a longa duração da pandemia e da crise a 
ela inerente transformam os problemas conjuntu-
rais em problemas estruturais. Cada vez mais a 
morosidade do mercado de trabalho se torna um 
componente estrutural para a recuperação da eco-
nomia – muito além de mera situação - assim como 
outros fatores que passam a integrar o quadro de 
estrangulamentos contextuais - como a escassez 
de insumos na indústria - podem ter impactos mais 
severos no médio e longo prazo, conforme dete-
rioram a estrutura produtiva. Não poupar esforços 
em resguardar a economia da crise hoje também é 
importante para evitar que os efeitos da pandemia 
não se perpetuem em horizontes mais extensos.

http://ttps://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2020/10/22/depois-do-pix-bc-aprova-pisp-nova-modalidade-de-pagamento.ghtml
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04 - CRESCIMENTO, CÂMBIO E SETOR EXTERNO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 
industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley
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