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CRESCIMENTO, SETOR 
EXTERNO E CÂMBIO 

O fim do carregamento estatístico

Os dados compilados até o momento e as expectativas 
quanto à performance da economia brasileira para 
os próximos trimestres atestam que as taxas de 
crescimento podem ter tido um fim prematuro. O IBC-Br, 
proxy do resultado do PIB calculado pelo Banco Central, 
veio abaixo das projeções de mercado e a passagem 
do segundo para o terceiro trimestre deve confirmar, 
nos dados do PIB trimestral, uma desaceleração da 
economia.

Nos dados já consolidados, o IBC-Br apresentou um 
recuo no mês de setembro, na comparação com 
agosto, de 0,27%. Se a comparação for em relação ao 
ano anterior, o recuo com relação ao mês de agosto 
do presente ano foi de 4,75% e em relação a setembro 
de 1,52%. As variações bastante expressivas nas 
comparações mensais eram explicadas pelo elemento 
do carregamento estatístico, ou seja, frente a uma 
queda muito substancial da economia brasileira em 
face dos momentos mais dramáticos da pandemia, 
as recuperações posteriores tendiam a ser maiores 
em função da dirimida base de comparação. Ainda 
que vivenciássemos taxas elevadas de crescimento 
mensais/trimestrais, comparando-as com a queda 
anterior, no agregado, ainda estávamos abaixo 
da capacidade ou do padrão de crescimento pré-
pandemia.

Gráfico 1: IBC-Br variação (%) mensal

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração: CEE/IREE

Ocorre que nesse estágio atual o elemento do 
carregamento estatístico parece ter tido seu fim e os 
resultado a partir agora demonstram que estamos 
vivenciando indicadores mais realistas de atividade 
econômica, que demonstram uma economia andando 
de lado, alternando entre se manter estável em patamar 
de baixo crescimento, com recuos pontuais.

O recuo mais recente da atividade foi motivado 
por uma retração nos três principais setores 
da economia, como detalharemos melhor na 
parte dedicada aos “setores” neste boletim. Já 
apontávamos, há várias edições, o caráter errático 
e heterogêneo da recuperação desigual. No 
entanto, em setembro de 2021 até mesmo o setor 
de serviços, que vinha liderando a recuperação, 
apresentou recuo com relação ao mês anterior. O 
que é mais significativo, no entanto, é que o recuo 
da atividade serviço ocorreu pari passu com a maior 
generalização da imunização coletiva e abertura 
total das atividades que exigem contato social. Desta 
feita, outros elementos que não as restrições da 
mobilidade devem ser mobilizadas para descortinar 
suas causas. Levantamos, como hipótese, a 
persistente alta no nível de preços, que faz corroer 
a renda real – principalmente dos trabalhadores 
mais pobres – que optam pela garantia de bens de 
primeira necessidade em contraposição ao consumo 
de serviços; a queda da renda média que ocorre 
a despeito da redução do desemprego e o aperto 
das condições financeiras com o encarecimento do 
custo do crédito que tem relação direta com a opção 
de política monetária com relação ao combate à 
inflação.

A inflexão na trajetória de algum nível de 
crescimento já é sentido com o encerramento de um 
longo período de sequenciais resultados positivos 
no que tange aos Índices de Confiança calculados 
pelo Ibre/FGV, que encerraram o terceiro trimestre 
de 2021 em queda. Somente no mês de setembro 
do corrente ano, a Confiança Empresarial recuou 2,5 
pontos, enquanto a Confiança dos Consumidores 
recuou nada menos que 7,2 pontos e a distância 
entre os dois níveis de confiança abriu a maior 
distância da série histórica.
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A inflação de custos, tanto a ligada a ainda 
desorganização das cadeias globais de suprimentos, 
quanto a desvalorização cambial e aos preços 
administrados – em especial os ocasionados pela crise 
hídrica – penalizam consumidores e empresários, 
principalmente do setor industrial. As indústrias que 
atuam no território brasileiros estão com dificuldades 
na aquisição de insumos e matérias primas, e – quando 
as adquirem – as fazem com preços elevados e que, 
em função da deterioração da renda interna – não 
conseguem ser plenamente repassados aos preços 
finais, impondo derretimento das taxas de lucro.

Segundo o Ibre/FGV o percentual de empresas que 
reportaram estarem sofrendo escassez de matéria-
prima como uma limitação para os seus negócios 
ainda é deveras elevado. Não somente isso, também 
consta na pesquisa da entidade que a alta gradual dos 
juros internos e também os ricos internacionais – em 
especial os atrelados a expectativa de desaceleração 
do crescimento chinês -  afetam sobremaneira as 
expectativas do segmento industrial.

Ainda no que tange ao cenário internacional, as 
condições deveras favoráveis de inserção brasileira 
e retomada do crescimento via setor externo 
também parecem estar esmorecendo precocemente. 
Ainda falando da China, a escassez de energia e os 
compromissos governamentais com a contenção do 
uso de combustíveis fósseis e redução na emissão de 
gases poluentes também reduziram o crescimento 
chinês e preocupam a demanda por nossos produtos. 
Ainda nas fronteiras externas brasileiras, preocupações 
importantes quanto à inflação se generalizam pelas 
principais economias do mundo. Nos Estados Unidos a 
inflação chegou a 6,2% no acumulado dos últimos 12 
meses e é, simplesmente, a maior desde novembro de 
1990. O que deslinda a inflação global, sobretudo em 
países de moeda forte em que a desvalorização cambial 
não é o agente principal, são as desorganizações nas 
cadeias de suprimento global que causam escassez 
de insumo no mercado internacional. Com a falta 
de matérias-primas e a reabertura da economia, os 
preços ficam mais elevados. Mesmo com os resultados 
positivos na indústria europeia no mês de setembro, os 
gargalhos de oferta devem persistir como elementos de 
pressão inflacionária.

No que tange ao cenário externo, como já vínhamos 
apontando nos boletins pregressos, o avanço no ritmo 
de normalização das atividades econômicas internas 
tende a reverter os ganhos obtidos nos termos de troca 
durante o período mais intenso da pandemia. Segundo 
dados da COMEX, o valor total das exportações – no 
acumulado até setembro em relação ao mesmo período 
de 2020 – ainda supera o das importações, mantendo 
superavitária a balança comercial, porém a margem 
tem se estreitado.

Segundo o Boletim Macro do Ibre/FGV o desempenho 
das exportações depende principalmente das 
commodities, as quais representaram 69,7% do total 
das vendas externas efetuadas pelo Brasil entre os 
meses de janeiro a setembro de 2021 e explicaram 
75,5% do aumento registrado, por sua vez, no valor total 
das exportações. Em que pese as condições favoráveis, 
envolvendo a desvalorização cambial e o aumento 
dos preços do mercado internacional, os dados mais 
recentes apontam, contudo, que a tendência é de 
elevação dos preços dos produtos importados. Até o mês 
de julho de 2021 o que explicava o bom desempenho 
das exportações brasileiras eram os preços das 
commodities e as importações avançavam no volume. 
No entanto, nos meses posteriores a tendência é de 
manutenção dos preços das commodities e de elevação 
não somente no volume importado, mas, sobretudo, 
no preço dos produtos e serviços importados, 
demonstrando a pressão inflacionária atual atuando 
concomitantemente a desvalorização do real.

 

https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-10/2021-10-boletim-macro.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-10/2021-10-boletim-macro.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/inflacao-dispara-no-mundo-veja-ranking-de-paises.shtml
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-11/2021-11-boletim-macro_0.pdf
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2021-11/2021-11-boletim-macro_0.pdf
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MERCADO DE 
TRABALHO, 
DESIGUALDADE E 
POLÍTICAS SOCIAIS 
No Boletim passado já havíamos apresentado que 
a redução da taxa de desemprego tem ocorrido, 
concomitantemente, com o aumento da subocupação 
e da informalidade na absorção da força de trabalho 
– demonstrando um viés de maior precarização da 
força de trabalho no sentido da cobertura dos direitos 
trabalhistas e previdenciários.

Outro elemento que elencamos desta vez é a queda 
substantiva da renda média e da massa salarial total, 
o que sugere que a redução da taxa de desemprego 
ocorra pari passu com a contratação ou recontratação 
de trabalhadores com salários reduzidos. Essa é 
uma tendência no mercado de trabalho que tem 
o valor da sua mercadoria principal – a força de 
trabalho – precificada tal como outras mercadorias 
em uma sociedade de livre mercado, pauta na 
oferta e na procura. Dessa forma, a manutenção 
de um contingente elevado de trabalhadores no 
primeiro semestre de 2021 foi importante para que 
a redução do desemprego ocorresse em condições 
mais desfavoráveis aos trabalhadores, sobretudo com 
relação às modalidades contratuais e as condições 
salariais.

Gráfico 1: Rendimento médio real de todos os 
trabalhos, habitualmente recebido por mês.
 

Fonte: PNAD Contínua mental, IBGE. Elaboração CEE/IREE 

Dados já deflacionados.

Além do rendimento médio, a massa salarial 
(somatório de todas as rendas recebidas) também 
vem caindo sistematicamente. Esses dados apontam 
problemas sociais significativos, principalmente 
quando confrontados com outros tais como a inflação, 
sobretudo a medida pelo INPC, que está mais associada 
às rendas mais baixas e está em patamar superior ao 
IPCA.

O encarecimento mais elevado dos produtos que 
compõem a cesta de consumo dos mais pobres restringe 
ainda mais o poder de compra dos trabalhadores da 
base de pirâmide social, fazendo retornar ao cenário 
nacional elementos como a fome, a extrema pobreza, 
dificultando a própria retomada da economia na medida 
em que a renda menor agrava a crise de demanda 
agregada e aflige o mercado interno.

Embora a Seguridade Social brasileira seja um modelo 
de política universal distribuidora de renda e o Bolsa 
Família uma política focalizada universalmente 
reconhecida e meritória no sentido da redução das 
desigualdades, é via mercado de trabalho e políticas 
de regulação e valorização do salário mínimo que se 
efetivam de forma mais permanente tanto a redução 
das desigualdades, na medida em que a valorização do 
salário mínimo impacta no salários médios e, portanto, 
na redução da desigualdade funcional da renda, quanto 
da redução da pobreza.

Nesse sentido, urge a necessidade de tramitação de 
políticas públicas de garantia de trabalho de renda, 
além de políticas públicas emergenciais que lidem com 
o grave problema da fome e pobreza extrema como 
decorrência da crise que se estende. Tais medidas 
passam pela centralidade da coordenação estatal, de 
proteção ao trabalho e de estímulos, sobretudo, as 
pequenas e médias empresas, as principais atingidas 
pela crise e principais empregadoras de mão de obra.

Revisão do CAGED

Nesta semana também tivemos novas surpresas no 
campo do emprego formal relacionadas às revisões do 
estoque de empregos criados no ano de 2020. Além de 
mudanças metodológicas que impedem comparação 
com o restante da série histórica e superestimam o 

https://iree.org.br/desemprego-cai-com-alta-dos-subocupados-e-queda-da-renda/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/numero-de-empregos-com-carteira-assinada-cai-a-metade-em-2020-apos-revisao-do-caged.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/11/numero-de-empregos-com-carteira-assinada-cai-a-metade-em-2020-apos-revisao-do-caged.shtml
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emprego formal – ao inserir estagiários, bolsistas de pós 
graduação e outras modalidades que anteriormente não 
constavam no cadastro –, o número bastante elevado 
de vínculos trabalhistas sugeridos pelo CAGED estava 
em ampla discordância com o emprego formal medido 
pela PNAD, causando preocupações entre os analistas 
de mercado de mercado.

No entanto, após revisões, de um total anunciado de 
vagas líquidas (descontadas as demissões) de 142 mil 
empregados em 2020, o montante despencou quase 
pela metade, ficando na marca dos 75,9 mil contratados 
no ano. O motivo para o desencontro de informações foi 
a desorganização e fechamento de diversas empresas, 
prioritariamente as pequenas e médias – maiores 
empregadoras – que não conseguiram repassar a tempo 
de findar o ano corrente, as informações ao sistema.



©2021 | IREE - CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIA 

7

SETORES
 
Todos os setores da economia registraram recuo 
da atividade em setembro

A economia brasileira caminha para o final do ano 
sem motivos de comemoração, tampouco razões para 
otimismo. As oscilações nos resultados mensais dos 
setores da economia demonstram a tépida potência da 
recuperação da atividade. A inflação e o desemprego 
estão no centro dos problemas comuns aos setores 
para lograr uma retomada mais robusta. Os fatores 
macroeconômicos, todavia, não representam apenas 
um limitante para a recuperação da atividade, mas 
também refletem nos balanços empresariais e, por 
consequência, nas decisões de negócio.

Enquanto o elevado desemprego restringe a renda das 
famílias, a inflação corrói seu poder de compra. Em 
cenário de elevada instabilidade e perda de renda real, 
a opção das famílias, que já passou a ser consumir bens 
inferiores, também se traduz em redução do consumo 
em geral. Como aponta a rede varejista Carrefour, “a 
elasticidade dos consumidores ao preço diminuiu, 
especialmente nos produtos básicos”. Ou seja, variações 
no preço têm refletido com maior intensidade na 
demanda. Essa situação tem se refletido nos resultados 
orçamentários das empresas, que em todos os setores 
– apesar da heterogeneidade – apontam queda na 
lucratividade no terceiro trimestre de 2021.

Na indústria, a inflação das matérias primas e insumos 
trouxe a economia a uma espiral de elevação do nível 
de preços conhecida como preço-preço. Isto é, uma alta 
dos custos de matérias primas é repassada para os bens 
finais, elevando os preços desses bens. Quanto maior 
o repasse, maior é dito o “poder de marcação” das 
firmas – maior o poder que possuem sobre o mercado 
para determinar o preço dos seus produtos. Isso parece 
estar presente em boa parte das firmas brasileiras. Nas 
palavras do diretor-presidente da locadora Unidas, em 
depoimento ao Valor Econômico: “Não abriremos mão 
de rentabilidade por nenhum outro critério. Empresas 
que fizeram alternativas diferentes não estão aqui mais 
para contar história”.

O outro lado da história, da elevação dos preços, é que 
os trabalhadores poderiam demandar salários cada vez 
mais altos, para que não tivessem perdas reais. Ou seja, 
pressionar também para que os salários acompanhem a 
alta dos preços, para que pudessem manter consumindo 
uma cesta de bens equivalentes. O que poderia provocar 
novas rodadas de alta nos preços, mas manteria o 
consumo. Todavia, com o elevado desemprego, elevada 
informalidade, terceirização e postos precários – cujo 
grau de sindicalização é substancialmente reduzido 
– a pressão por salários não encontra respaldo; pelo 
contrário, temos vivido um momento de achatamento 
da massa de rendimentos do trabalho na economia. 
E em que a elevada inflação tem mais impacto ainda 
sobre as famílias de baixa renda. Esse resultado pode ser 
observado pela elevada inflação de energia, habitação, 
alimentação e transporte.

Gráfico 1: IPCA: variação mensal e acumulada em 
12 meses em alguns dos principais segmentos

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

Alguns grupos, por outro lado, preferiram reduzir 
a margem de lucros, como é o caso do Grupo Pão 
de Açúcar, para tentar evitar uma perda maior da 
demanda. Independentemente do poder de marcação 
das firmas, o mormaço do mercado de trabalho impede 
que as vendas se concretizem. Resultado disso foi a 
piora do balanço das empresas no terceiro trimestre 
de 2021, com uma elevação dos custos sem lograr uma 
manutenção das vendas – seja em casos de preços que 
acompanharam com maior proximidade ou não.

Todos os setores da economia registraram recuo da 
atividade em setembro. Nem mesmo o setor de serviços, 
que foi o último a manifestar recuperação e vinha de 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/grandes-varejistas-sentem-impacto-da-renda-menor.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/11/08/inflacao-pressiona-resultados-do-trimestre.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/grandes-varejistas-sentem-impacto-da-renda-menor.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/11/12/grandes-varejistas-sentem-impacto-da-renda-menor.ghtml
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uma série de cinco meses de alta consecutivas, se 
salvou, e apresentou retração de 0,6% na comparação 
livre de efeitos sazonais com o mês de agosto. Na 
mesma comparação, a indústria registrou a quarta 
queda seguida, de 0,4% no mês. Já o comércio varejista 
recuou pela segunda vez consecutiva e a quinta queda 
no ano, acusando -1,3%. Nesse setor, com exceção das 
vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos e de livros, jornais, revistas 
e papelarias, que ficaram estáveis na margem, todos os 
demais ramos registraram queda.

Gráfico 2: Índices de volume de serviços, 
vendas do comércio varejista e produção 
industrial – séries com ajuste sazonal

Fonte: IBGE. Elaboração CEE/IREE.

A queda na lucratividade das empresas preocupa não só 
ao setor empresarial, mas a economia como um todo. 
Decisões de investimento dependem de avaliações 
patrimoniais das firmas, que podem promover expansão 
da capacidade, desenvolver tecnologias e, sobretudo, 
gerar empregos, que possibilitem alavancar o crescimento 
da economia e recuperar a demanda. Ou seja, o elevado 
desemprego, que impede que os consumidores tenham 
renda suficiente para arcar com os preços dos produtos 
na economia, também tem provocado uma queda 
da margem de lucro das empresas que, por sua vez, 
impacta na decisão de investimentos futuros. Logo, nas 
perspectivas futuras para a economia, que hoje não são 
as melhores.
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POLÍTICA MONETÁRIA 

Elevações da taxa de juros desacompanhadas 
de outras medidas para conter alta da inflação é 
uma política equivocada

No comunicado de sua última reunião – realizada nos dias 
26 e 27 de Outubro de 2021 – o Copom decidiu elevar a 
taxa básica de juro em 1,50 ponto percentual, de 6,25% 
para 7,75%. Segundo o documento, o Comitê pondera 
que os níveis de preços atuam em sentidos opostos à 
possível reversão dos choques altistas nos preços de 
commodities em moeda nacional e sobre os “recentes 
questionamentos em relação ao arcabouço fiscal”, que 
“elevaram o risco de desancoragem das expectativas de 
inflação, aumentando a assimetria altista no balanço de 
riscos”.

Sobre a questão dos “riscos fiscais”, podemos 
contrapor à visão do comitê a opinião da economista 
Júlia Braga, em que ela aponta que o aumento das 
expectativas sobre a inflação começou ainda em 
Março deste ano, ou seja, bem antes da solução 
“PEC dos Precatórios”, em que o teto de gastos foi 
flexibilizado. Nesse caso, é importante sublinhar que 
não queremos dizer aqui que a sustentabilidade das 
contas públicas não afeta as expectativas de mercado, 
a taxa de juros e o câmbio. Não obstante, parece-nos 
que a imposição de uma regra fiscal tão restritiva 
como o teto de gastos – ademais, com claro objetivo 
ideológico de redução do Estado – nasce com a 
insígnia de sua insustentabilidade, o que pereniza o 
ambiente de incerteza, rebatendo, assim, no aumento 
dos prêmios de risco e no câmbio. Ou seja, da parte 
do BCB – agora independente – o argumento de que 
a revisão do teto de gastos é em parte responsável 
por um balanço de riscos mais altista é no mínimo 
questionável quando olhamos os dados do Boletim 
Focus e quando observamos a natureza dos choques 
inflacionários – de que tratamos mais abaixo e os 
quais o Comitê vem apontando como transitórios.

O pesquisador Samuel Pessoa publicou texto muito 
interessante em que são sistematizados os choques 
que afetam atualmente a escalada de preços no Brasil. 

Segundo ele, são cinco choques que atuam sobre nossos 
índices inflacionários em 2021: dois globais – i) a drástica 
diminuição no rebanho suíno chinês que pressionou 
diretamente preços ligados a proteína animal e a grãos 
destinados à produção de ração para a recomposição 
desse rebanho e ii) uma retomada global após períodos 
de quarentena em que a demanda por bens de 
consumo durável subiu muito em relação a capacidade 
de oferta dessas indústrias, causando desorganização 
nas cadeias logísticas, gerando aumentos nos preços de 
fretes e commodities metálicas e energéticas. O terceiro 
choque que ocorre a nível global, mas é ponderado pela 
situação local de cada país, está ligado à desorganização 
nas cadeias do setor de serviços, prejudicadas pelos 
períodos de quarentena. Em quarto e quinto lugares 
estão choques especificamente brasileiros. Um deles 
é a estiagem que nos abate, pressionando as safras 
passadas de grãos em grandes estados produtores e 
sobretudo a oferta de energia, fato decorrente de nossa 
matriz energética ser muito dependente do regime 
de chuvas. Por fim, o pesquisador aponta também 
a particularidade desse momento no Brasil que é o 
descorrelacionamento dos preços de commodities com 
a apreciação de nossa moeda.

Diferentemente do que se observou na primeira 
década deste século em que a valorização dos preços 
internacionais de nossos principais produtos de 
exportação vinha acompanhada da entrada de fluxos 
de capitais, seja oriunda de internalização das receitas 
dos exportadores brasileiros, seja de influxos de 
fundos internacionais, esse mecanismo de ajuste que 
segurava a inflação interna atualmente não opera e nos 
deparamos com uma crônica desvalorização cambial 
mesmo com o aumentos vertiginosos dos preços 
das principais commodities na pauta de exportações 
brasileira.

Assim, embora de fato esses choques citados sejam 
em alguma medida transitórios, é fato que as escolhas 
de política econômica domésticas, tomados pelo 
Ministério da Economia e materializadas na extinção 
dos estoques reguladores, bem como na política de 
preços da Petrobras, atuam no sentido de agravamento 
desses fenômenos. Em termos de Política Monetária, o 
Copom tem atuado corretamente ao alongar o período 
de convergência do índice inflacionário para a meta 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
https://twitter.com/juliambraga/status/1453488739406204934
https://twitter.com/juliambraga/status/1453488739406204934
https://blogdoibre.fgv.br/posts/reversao-dos-choques-e-normalizacao-parcial-em-2022
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estabelecida. Por outro lado, a utilização de elevações da 
taxa de juros desacompanhadas de outras medidas para 
conter elevações nos índices de inflação decorrentes de 
choques de oferta transitórios nos parece equivocada, 
pois os efeitos de tais elevações reduzirão componentes 
da demanda agregada – como a construção civil, por 
exemplo – não diretamente ligados às verdadeiras causas 
da escalada de preços e em uma economia com alta 
ociosidade, embora sim, o efeito sobre o câmbio dessas 
elevações pode ajudar a conter a aceleração de preços.

Por fim, cabe-nos levantar algumas hipóteses do porquê 
atualmente não opera o mecanismo de valorização do 
câmbio quando se elevam os preços internacionais dos 
produtos brasileiros. Em primeiro lugar, este fenômeno 
pode advir de uma situação generalizada de incerteza 
nos países desenvolvidos somada a taxas básicas de 
juros até então baixas no Brasil, o que desincentiva 
o influxo de capitais internacionais através do carry-
trade. Por outro lado, também seja possível dizer que 
os exportadores brasileiros não estejam internalizando 
suas receitas de exportação devido às incertezas 
políticas ou uma mudança substancial na quantidade de 
empresas do setor que operam via contas no exterior. 
Por fim e talvez o motivo mais provável seja o fato que 
nossa economia apresenta resultados pífios em termos 
de crescimento econômico já há alguns anos, o que 
inibe influxos de capitais estrangeiros.
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POLÍTICA FISCAL

Aprovação da PEC dos Precatórios ainda depende 
da formação de um consenso entre Senadores

A Proposta de Emenda Constitucional 23 ou “PEC 
dos Precatórios” aprovada na Câmara dos Deputados 
altera o espaço fiscal no Orçamento da União a 
partir de dois pontos. Em primeiro lugar, limita-
se o pagamento de precatórios ao tamanho dessa 
despesa liquidada em 2016, corrigida pela inflação. 
Nesse caso, dos cerca de R$ 89 bi que teriam de 
ser pagos em 2022, apenas R$ 44,5 bi, se aprovada 
em definitivo a PEC, serão pagos no ano que vem. 
Ademais, um outro ponto crucial em que a proposta 
altera o Orçamento está ligado substituição da regra 
de indexação do teto de gastos, ou seja, pela regra 
atual, o teto é corrigido pela inflação acumulada de 
Junho do ano anterior a Junho do ano corrente para a 
correção dos limites constitucionais de gastos para o 
ano subsequente; em troca, a nova regra muda esse 
mecanismo ao propor que a correção do limite de 
gastos seja feita a partir da inflação anual, isto é, o 
acumulado de Janeiro a Dezembro. Para o Orçamento 
de 2022, essa mudança abre um espaço de cerca de R$ 
39 bi, como nos aponta Manoel Pires, a partir do fato 
de que a inflação acumulada no segundo semestre de 
2021 será significativamente maior do que a inflação 
acumulada no segundo semestre de 2020.

Embora, já aprovada na Câmara e em meio a diversos 
percalços como a suspensão pelo STF do pagamento 
das “emendas de relator”, meio pelo qual o governo 
consegue coesionar sua base política no Congresso ao 
liberar, em troca de apoio a seus projetos, verbas pouco 
transparentes e, muito provavelmente pouco eficazes 
do ponto de vista econômico, o processo de aprovação 
da emenda tem encontrado grandes resistências no 
Senado. O líder do Governo no Senado trabalha para 
que o projeto seja pautado na CCJ na semana que vem 
e aponta que sua aprovação na casa ainda depende da 
formação de um consenso entre os senadores, o que 
pode implicar em mudanças no texto e seu retorno à 
Câmara dos Deputados.

Manoel Pires aponta que mesmo com a aprovação 
definitiva da PEC 23, a despesa primária da União 
cai em proporção do PIB (DP), mas em velocidade 
menor. Pelo teto de gastos atual, a DP ficaria em 
17,5%, já com a aprovação da PEC, a DP ficaria em 
18,1%, número diferente do que projeta o Governo 
(18,4%) ao considerar o pagamento de parte dos 
precatórios por fora do teto de gastos e com deságio. 
Ainda, a explicação da melhora dos indicadores fiscais 
mesmo com a aprovação da PEC se encontra tanto 
no menor nível de despesa discricionária da União 
(1,05%) e a queda na despesa com pessoal (3,7%) – os 
servidores federais, exceto os militares, estão com seus 
vencimentos defasados há alguns anos – e o reajuste 
apenas pela inflação do salário mínimo que indexa os 
benefícios previdenciários.

Mesmo que aprovada no Senado, o espaço fiscal que 
a PEC 23 abrirá – cerca de R$ 83 bi (mudança na regra 
de correção + adiamento do pagamento de parte dos 
precatórios) – será disputado por diversas demandas de 
gasto, sejam elas paroquiais ou de interesse inequívoco 
da coletividade, como o reforço de programas de 
transferência de renda. Ou seja, de forma atabalhoada, 
gerando insegurança jurídica sobretudo com o 
dispositivo de adiamento dos precatórios, o impasse 
orçamentário ainda persistirá.

A mudança gerou grande volatilidade no mercado 
financeiro brasileiro e não seria diferente com qualquer 
outra sinalização de expansão de gasto primário. Os 
mercados ganham com a volatilidade de preços e 
qualquer alteração de cenário no curto-prazo será 
motivo de especulação e mais volatilidade. O que o 
gestor público deve buscar é a implementação de 
gastos eficientes do ponto de vista econômico e social, 
minimizando os efeitos de alterações no regime fiscal. 
Nesse sentido, o ideal é uma discussão séria e profunda 
do regime fiscal, abrindo o debate com todos os setores 
sociais. Tendo em vista o caráter do atual governo, 
acreditamos que essa discussão ficará para 2023 sob 
um novo governo.

 

https://blogdoibre.fgv.br/posts/desafios-economicos-e-politicos-para-o-orcamento-do-proximo-ano
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/lider-do-governo-busca-consenso-sobre-projeto-paralelo-a-pec-dos-precatorios/
https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/lider-do-governo-busca-consenso-sobre-projeto-paralelo-a-pec-dos-precatorios/
https://blogdoibre.fgv.br/posts/desafios-economicos-e-politicos-para-o-orcamento-do-proximo-ano
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