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Finanças Públicas: o Antes e o Depois do Período Eleitoral

Vera Martins da Silva (*)

Forte expansão da arrecadação 
e uma dura contenção de gastos 
foram as características do perí-
odo pré-eleitoral, como pode ser 
visto pelos resultados acumulados 
entre janeiro e setembro de 2022 
em comparação com o período 
entre janeiro e setembro de 2021, 
lembrando que o ano de 2021 foi 
ainda um ano de recuperação do 
catastrófico choque provocado 
pela pandemia da Covid-19.

No acumulado entre janeiro e se-
tembro de 2022, a Receita Total da 
União aumentou em R$ 212 bilhões 
relativamente ao mesmo período 
de 2021, o que representou um 
crescimento real de 14% (IPCA).1 
Como resultado dessa boa per-
formance, a repartição de receita 
a Estados e Municípios também 
teve aumento expressivo, de R$ 58 

bilhões, o que representou 21% de 
aumento real. A Receita Líquida 
da União teve aumento de R$ 154 
bilhões − aumento real de 12,4%. 
Pelo lado da despesa, apesar de 
ocorrer um aumento real, sua ex-
pansão foi muito mais contida. A 
Despesa Primária Total teve ex-
pansão de R$ 29 bilhões, aumento 
de apenas 2,2% nesse período en-
focado. 

Com essa expansão da receita e 
controle da despesa, o Resultado 
Primário da União foi positivo em 
R$ 34 bilhões, contra um Défi-
cit Primário de R$ 82 bilhões no 
mesmo período do ano precedente. 
O resultado positivo do primário 
deveu-se ao desempenho do Te-
souro Nacional, com acréscimo de 
R$ 122 bilhões, acréscimo real de 
66% e expansão nominal de R$ 7 

bilhões no déficit da Previdência 
Social, que ainda assim teve queda 
real de 6,7% no acumulado do ano.

Pelo lado das receitas administra-
das pela Receita Federal, destaca-
-se o aumento real da arrecadação 
do Imposto de Renda, R$ 78 bilhões 
(19%) e de R$ 31 bilhões da Con-
tribuição sobre o Lucro Líquido 
– CSLL  (33%). No caso do Imposto 
de Renda, houve aumento em todas 
as modalidades de rendimento, 
com destaque para o aumento de 
R$ 23 bilhões da arrecadação de 
Rendimentos de Capital, aplicações 
em renda fixa, em decorrência do 
aumento das taxas de juros em 
2022. A Arrecadação Líquida do 
Regime Geral da Previdência tam-
bém apresentou aumento de R$ 25 
bilhões (7%) em função do cresci-
mento da geração de emprego (1,8 
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milhões no acumulado de 2022 até 
agosto), aumento da massa salarial 
habitual de 6,4% entre dezembro 
de 2021 e agosto de 2022 e aumen-
to de 19% da arrecadação pelo 
sistema Simples Nacional.

No sentido inverso, ocorreu redu-
ção de R$ 15 bilhões da arrecada-
ção da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade – COFINS 
(7%) em decorrência da redução a 
zero das alíquotas sobre combus-
tíveis e da redução do volume de 
vendas do comércio. Destaca-se 
também a queda de R$ 12 bilhões 
(20%) da arrecadação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), dos quais R$ 7 bilhões refe-
rem-se à queda do IPI vinculado 
à Importação, especialmente pela 
redução média de 35% das alíquo-
tas médias de importação. Quanto 
ao IPI relacionado à produção in-
dustrial interna, além da redução 
média de 35% das alíquotas, ocor-
reu também a queda de 1,5% da 
produção física no comparativo da 
produção industrial de dezembro 
de 2021 a agosto de 2022 contra o 
mesmo período do ano precedente 
(PIM, Produção Física, IBGE). 

Entre as receitas não administra-
das pela Receita Federal, o desta-
que foi o aumento de R$ 55 bilhões 
recebidos por Dividendos e Parti-
cipações, dos quais R$ 40 bilhões 
foram pagos pela Petrobras (sic) e 
R$ 13 bilhões pelo BNDES a mais 
relativamente ao mesmo período 
de 2021. Em Concessões e Per-
missões, o acréscimo de receita 

relativamente ao mesmo período 
do ano anterior foi também ex-
pressivo (R$ 39 bilhões), com des-
taque para a entrada de receita por 
bônus de assinatura da licitação 
dos Volumes Excedentes da Cessão 
Onerosa de Campos da Bacia de 
Santos e bônus de outorga de novos 
contratos de concessão de gera-
ção de energia elétrica na venda 
da Eletrobras. Finalmente, cabe 
destacar o aumento expressivo de 
Receitas por Exploração de Recur-
sos Naturais, com aumento real de 
R$ 26 bilhões (36%), em função 
do aumento de 55% dos preços 
internacionais do petróleo e de um 
aumento bem mais modesto de sua 
produção interna (1,8%).

Pelo lado das despesas, os Benefí-
cios Previdenciários apresentaram 
aumento de R$ 8 bilhões (1,3%), 
enquanto as despesas com Pessoal 
e Encargos tiveram redução real 
de R$ 19 bilhões (7%), resultado 
da não correção dos vencimentos 
dos servidores civis. As Despesas 
Obrigatórias também tiveram re-
dução real de R$ 44 bilhões (17%), 
com destaque para a redução de 
R$ 77 bilhões (73%) de Créditos 
Extraordinários, no caso as des-
pesas ligadas ao enfrentamento da 
pandemia da Covid-19 e queda de 
R$ 4 bilhões (20%) referente ao pa-
gamento de precatórios, em função 
das mudanças de regras para o seu 
pagamento. 

No sentido contrário, houve au-
mento das despesas da União para 
a Complementação do fundo ligado 

à educação básica, o Fundeb, em 
R$ 8 bilhões (46%), conforme nova 
regra para o Fundeb permanente, 
e aumento de R$ 7 bilhões (123%) 
para Subsídios, Subvenções e Pro-
agro. Entre as Despesas Discricio-
nárias, ocorreu aumento real de R$ 
37 bilhões (47%), especialmente 
devido ao encontro de contas refe-
rente ao Campo de Marte, no valor 
de R$ 24 bilhões (valor contábil do 
valor do terreno que pertencia ao 
Município de São Paulo, cuja con-
trapartida foi um precatório devi-
do pelo Município de São Paulo à 
União) e de aumentos de despesas 
na área da Saúde (R$ 7,4 bilhões) 
e de R$ 3 bilhões na Assistência 
Social.

O Gráfico 1 permite a visualização 
do Resultado Primário do Gover-
no Central desde janeiro de 2021, 
nos montantes apurados acima 
da linha, ou seja, receitas menos 
despesas primárias, na série em 
barras, eixo da esquerda, onde se 
vê como os resultados são varia-
dos em função especialmente das 
características da arrecadação 
mensal, impactada pela entrada 
de recursos não recorrentes como 
bônus de concessões e dividendos 
e participações especiais, como 
também pela antecipação do paga-
mento de despesas referentes ao 
décimo terceiro salário de aposen-
tados e pensionistas, instrumento 
para estimular a economia. 

A linha com eixo à direita apresen-
ta o Resultado Primário acumulado 
em 12 meses, onde fica evidente o 
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resultado da recuperação da economia e consequen-
temente da arrecadação tributária acompanhada pelo 
controle de gastos, principalmente pelo não reajuste 
dos rendimentos do funcionalismo federal civil e 
também pelo não reajuste real do salário mínimo. 
A contenção destes dois grandes grupos de despesa 

permitiu a retomada da trajetória de obtenção de Re-

sultado Primário positivo e também do gerenciamento 

da dívida. Evidentemente, esse controle realizado no 

passado recente deve causar pressão pela recomposi-

ção de valores no futuro próximo.

Gráfico 1 - Resultado Primário do Governo Central, R$ Milhões (Valores de Set/2022-IPCA), Jan/2021-Set/2022 

                                                  Fonte: Resultados Fiscais do Governo Central, Séries Históricas, site STN.

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) em setem-
bro de 2022 foi R$ 5,75 trilhões, segundo o Relatório 
Mensal da Dívida Pública Federal de setembro de 
2022 e apresentou uma redução de R$ 29,38 bilhões 
em relação a agosto de 2022. Esse resultado ocorreu 
devido ao resgate líquido de R$ 76,38 bilhões e à apro-
priação positiva de juros de R$ 47,22 bilhões. O custo 
médio do estoque da DPF acumulado em 12 meses 
caiu de 10,63% a.a. para 10,47% a.a., e a Reserva de 
Liquidez da Dívida Pública, de R$ 1.031,36 bilhões em 
setembro, garantia o pagamento do vencimento de 
9,55 meses de pagamento da dívida à frente. Por outro 
lado, os Restos a Pagar, que são obrigações de curto 
prazo, aumentaram de R$ 124 bilhões entre janeiro e 
setembro de 2021 para R$ 146 bilhões no acumulado 
de janeiro a setembro de 2022. 

Em relação ao Novo Regime Fiscal, conhecido também 
como regra do Teto de Gastos ou Emenda Constitu-
cional 95/2016, o Tesouro Nacional apresenta a infor-
mação de que no acumulado de 2022 até setembro, 
as despesas sujeitas ao teto representavam 74,9% do 
montante máximo previsto para este ano. No agrega-
do das contas federais, ainda haveria uma margem de 
enquadramento, ou seja, o quanto as despesas sujei-
tas ao teto poderiam aumentar sem comprometer os 
limites legais, de 15,2%, ou seja, o espaço fiscal para 
gastos que poderiam ser expandidos entre outubro e 
dezembro de 2022 sem problema de descumprimento 
da Regra do Teto. Convém ressaltar, no entanto, que a 
regra do Teto de Gastos foi reformulada, ao introduzir 
a correção da inflação do próprio ano de 2022, ano 
de alta inflação, o que alargou o limite de despesas. 
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Foram também retirados de suas 
limitações alguns gastos relevan-
tes, como parte das despesas com 
precatórios e auxílios a pessoas, de 
modo que o teto de gastos tem sido 
sistematicamente furado.

A realidade das finanças públicas 
é que a criatividade fiscal e os me-
canismos para driblar as regras 
fiscais são uma constante, espe-
cialmente em nível federal. A apro-
ximação do período eleitoral gerou 
uma súbita modificação da política 
fiscal no sentido de eliminar as 
restrições não só da regra do Teto 
de Gastos como também do impe-
dimento de novas transferências 
a pessoas nesse período, conforme 
estabelecido pela própria legisla-
ção eleitoral do país. O Executivo 
federal conseguiu a aprovação de 
uma Proposta de Emenda Consti-
tucional, a PEC 15/2022, promul-
gada como Emenda Constitucional 
123/2022, que instituiu um estado 
de emergência em decorrência da 
alta dos preços dos combustíveis 
até o final do ano de 2022. Isso 
permitiu a realização de despesas 
no montante de R$ 41,25 bilhões, 
com a retirada do cálculo dessas 
despesas do cálculo daquelas su-
jeitas ao Teto de Gastos, do cálculo 
do Resultado Primário e das con-
dicionalidades previstas na Lei 
de Reponsabilidade Fiscal no que 
diz respeito à expansão de gastos 
públicos. 

Entre os programas beneficiados 
por essa Emenda Constitucional, 
inicialmente chamada de PEC das 

Bondades ou PEC Kamikaze, tem-
-se: 1- ampliação em R$ 200,00 
para os beneficiários do programa 
de redistribuição de renda Auxílio 
Brasil (R$ 26 bilhões), 2- ajuda 
financeira a caminhoneiros autô-
nomos (R$ 5,4 bilhões), 3- auxílio 
financeiro a taxistas (R$ 2 bilhões), 
4- expansão do programa Auxílio 
Gás dos Brasileiros (R$ R$ 1 bilhão 
e cinquenta milhões), 5- expansão 
do programa Alimenta Brasil, que 
compra e distribui alimentos para 
a população de baixa renda (R$ 
500 milhões), 6- auxílio a Estados 
e Municípios para financiamento 
de transporte gratuito para idosos 
acima de 65 anos (R$ R$ 2,5 bi-
lhões), 7- auxílio financeiro a Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios 
que derem crédito presumido de 
ICMS a produtores e distribuidores 
do etanol de modo a retornar a 
competitividade do álcool hidra-
tado em relação à gasolina, pois 
anteriormente esta última já havia 
sofrido redução de tributação.2 Ob-
viamente, a regra do Teto de Gastos 
já está desmoralizada e deverá ser 
substituída por alguma outra regra 
fiscal pelo próximo governo a se 
iniciar em 2023.

Ainda no que concerne a regras 
fiscais, a previsão para 2022 é que 
será possível o cumprimento pelo 
governo central de outra regra, a 
Regra de Ouro, que impede a emis-
são de dívida além das despesas de 
capital. Isso será possível através 
da utilização do superávit finan-
ceiro do Bacen, da desvinculação 
de recursos não utilizados dos fun-

dos públicos para abater a dívida 
pública (a Emenda Constitucional 
109/2021 permite esse abatimento 
até 2023) e do retorno dos emprés-
timos do BNDES. A previsão para o 
cumprimento da Regra de Ouro é 
de um saldo positivo de R$ 15 bi-
lhões entre as Despesas de Capital 
e as receitas de Operações de Cré-
dito. Contudo, essa regra fiscal traz 
uma questão a ser repensada, já 
que grande parte das operações de 
crédito é usada para despesas com 
amortizações da dívida, ou seja, 
permite o financiamento da dívida 
pública, enquanto os investimentos 
representam a menor parte finan-
ciada por operações de crédito. A 
previsão para 2022 é que as amor-
tizações da dívida pública sejam 
da ordem de R$ 1.632 bilhões, que 
as inversões financeiras sejam de 
R$ 68 bilhões e os investimentos 
novos de apenas R$ 37,5 bilhões.3 
Os investimentos públicos estão 
ainda sujeitos à regra do Teto de 
Gastos e têm sido, entre as des-
pesas discricionárias, uma forma 
de ajuste permanente das contas 
públicas, com sua subsequente re-
dução ao longo dos anos. 

Portanto, a velha questão fiscal de 
adequar os gastos às receitas dis-
poníveis deve ser uma prioridade 
na agenda do governo recém-eleito, 
levando-se em conta a já elevada 
carga tributária, uma dívida públi-
ca elevada e um sistema de arreca-
dação extremamente complexo e 
com milhares de regras e exceções 
que privilegiam grupos mais pró-
ximos do poder. Estes conseguem 
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obter vantagens fiscais não só por benefícios fiscais 
diretamente como também pelo “gerenciamento” 
tributário, o que causa contenciosos gigantescos e de 
grande morosidade para sua resolução.

1  Cf. o relatório Resultado do Tesouro Nacional, Vol.28, N.09, 27/
out/2022. O crescimento real diz respeito a valores atualizados para 
setembro de 2022 pelo Índice de Preços ao Consumidor ampliado 
(IPCA/IBGE).

2  Essa PEC traz previsão de entrega de recursos pela União a Estados 
e Municípios em virtude de queda de receita pela redução da ar-
recadação do ICMS, como compensação do problema da queda de 

receita vinculada à educação pelo Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb). Porém, não há nenhuma previsão para a 
recuperação de receita perdida vinculada à saúde pública. 

3  As inversões financeiras abrangem algumas despesas de capital em 
instituições públicas, como aquisição de imóveis já em uso, compra 
de terrenos sem destino específico. Incluem também aumentos de 
capital em empresas públicas, que estão fora dos limites da regra do 
Teto de Gastos.

(*) Economista e doutora pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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Setor Externo: Flexibilidade em um Contexto Externo Negativo

Vera Martins da Silva (*)

Embora a economia internacional 
tenha sofrido turbulências com a 
guerra na Ucrânia e a disparada de 
preços de vários produtos relevan-
tes, as contas externas brasileiras 
seguem com resultados razoáveis, 
conseguindo se defender de uma 
crise mais severa. Isto porque é 
uma economia que também ex-
porta commodities que tiveram 
substanciais aumentos de pre-
ços no mercado internacional. No 
âmbito interno, o Banco Central 
atuou no sentido de reduzir a vo-
latilidade no mercado de câmbio, 
que passou a oscilar fortemente 
em decorrência dos problemas 
externos e do risco associado ao 
processo eleitoral. Com sua ação 
no mercado à vista e o aumento do 
valor das importações, as Reservas 
Internacionais tiveram uma queda 
de US$ 32 bilhões (10%) entre fe-
vereiro e outubro de 2022. O valor 
da moeda nacional em relação à 
moeda norte-americana, apesar de 
ter se depreciado, teve uma queda 

de apenas 2,3% nesse mesmo pe-
ríodo. Ainda assim, o impacto da 
depreciação cambial mais os au-
mentos de preços dos combustíveis 
geraram forte pressão inflacioná-
ria, que tem sido combatida pelo 
Banco Central com aumento da 
taxa básica de juros.

1 Transações Correntes

O déficit de Transações Correntes 
no terceiro trimestre de 2022 foi 
de US$ 15,2 bilhões, estimativa de 
representar 2,56% do Produto In-
terno Bruto (PIB). Esse resultado 
vem da recuperação da economia 
depois do choque decorrente da 
pandemia da Covid-19 e do impacto 
da guerra na Ucrânia sobre os pre-
ços das commodities agrícolas e de 
energia. 

No Gráfico 1 apresentam-se os re-
sultados de Transações Correntes, 
abertos em Receitas e Despesas, 
em valores trimestrais desde o pri-

meiro trimestre de 2018. Pelo lado 
da Receita, a recuperação ocorreu 
já a partir do segundo trimestre de 
2021, tendo atingido estabilidade 
a partir do segundo trimestre de 
2022. Já as Despesas em Transa-
ções Correntes, que atingiram o 
mínimo no segundo trimestre de 
2020, início da pandemia da Covid-
19, passaram a aumentar sistema-
ticamente desde então.

2 Balança Comercial

O resultado das Transações Cor-
rentes é fortemente influenciado 
pelo que acontece no mercado de 
bens e serviços transacionados 
com não residentes. O Saldo da 
Balança Comercial (BC), incluin-
do Bens e Serviços é apresentado 
no Gráfico 2, onde se vê um Saldo 
positivo de US$ 2,4 bilhões no ter-
ceiro trimestre de 2022 e uma ten-
dência crescente das Despesas da 
Balança Comercial
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Gráfico 1 - Transações Correntes (TC), Receitas em TC e Despesas em TC.  
Valores Trimestrais, 2018.I a 2022.III, US$ Milhões

                                                  Fonte: site Bacen, Séries Temporais.

Gráfico 2 - Balança Comercial e de Serviços, Receitas e Despesas,  
Valores Trimestrais, US$ Milhões, 2018.I a 2022.III

                                                 Fonte: site Bacen, Séries Temporais.
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No Gráfico 3 pode-se observar que o fator mais rele-
vante para o desempenho da Balança Comercial são as 
operações com bens em relação às contas de serviços 
não fatores de produção. O desempenho positivo e 
crescente das exportações de Bens durante 2022 está 
associado ao aumento significativo dos preços das 
commodities em decorrência da guerra na Ucrânia. Por 
outro lado, as Importações de Bens também aumenta-
ram em função das importações de combustíveis e in-
sumos agrícolas. Efetivamente, o saldo das Transações 
Comerciais com Bens foi o mesmo (US$ 35 bilhões) no 
comparativo do acumulado entre o primeiro e o ter-
ceiro trimestres de 2021 e 2022. Se os aumentos dos 
preços das commodities parece ter sido neutro nesses 
trimestres considerados no que diz respeito à Balança 
Comercial de Bens, por outro lado, o impacto sobre 

os preços domésticos foi substancial, principalmente 
quanto aos preços dos combustíveis.

A evolução dos preços das commodities pode ser vista 
no Gráfico 4, onde são apresentadas as cotações mé-
dias dos três tipos de commodities: agropecuária, 
metais e energia, a partir do Índice de Commodities 
do Banco Central do Brasil (Bacen). A partir do final 
de 2020, as cotações médias dos três tipos passaram 
a crescer em função da retomada da economia global 
e consequentemente de seu impacto nas cotações 
internas. A partir de março de 2022, com a guerra na 
Ucrânia, as cotações dos metais desabam, as da agro-
pecuária ficam relativamente estáveis e as cotações de 
commodities de energia sobem e só começam a retro-
ceder a partir de setembro de 2022.

Gráfico 3 - Balança Comercial, Exportação e Importação de Bens e Serviços,  
Valores Trimestrais, 2018.I a 2022.III, US$ Milhões

                                                   Fonte: site Banco Central, Séries Temporais.
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Gráfico 4 - Índice de Commodities do Bacen - IC-BR, R$  
Cotação Média Mensal. Dez/2020 a Out/2022 

                                                      Fonte: site do Bacen, Séries Temporais.

Com as informações atualizadas 
da Secretaria de Comércio Exte-
rior e Assuntos Internacionais do 
Ministério da Economia, incor-
porando-se o mês de outubro, no 
acumulado de janeiro a outubro de 
2022, o resultado da Balança Co-
mercial brasileira foi de US$ 51,3 
bilhões − uma redução de 12% 
em relação ao mesmo período de 
2021. As Exportações atingiram 
US$ 281 bilhões (aumento de 19%) 
e as Importações, US$ 229 bilhões 
(aumento de 29%). Ou seja, em 
outubro a variação de preços efe-
tivamente mudou os resultados do 
comércio exterior. 

Entre os setores, o destaque em 
termos de valores exportados foi 
obtido pela Indústria de Trans-
formação, US$ 152 bilhões (29%). 

Dentro das atividades classificadas 
nessa indústria, destacam-se Óleos 
Combustíveis Derivados de Pe-
tróleo com maior participação na 
pauta de exportação, de 3,8%, atin-
gindo US$ 11 bilhões, um aumento 
de 77% em relação ao acumulado 
de janeiro a outubro de 2021.

A Agropecuária alcançou um valor 
de exportação de US$ 65,5 bilhões 
(36%), com destaque para a expor-
tação de soja, que sozinha repre-
sentou 16% da pauta de exporta-
ção nacional e teve crescimento no 
valor exportado de 22%. 

A Indústria Extrativa, que atingiu 
um valor exportado de US$ 62 bi-
lhões, foi a única dos grandes agre-
gados com queda de 10% no valor 
exportado. Essa queda ocorreu 

pela redução do valor exportado de 
minério de ferro e seus concentra-
dos, 37% no acumulado do ano até 
outubro de 2022. Esses resultados 
estão em linha com a queda das 
commodities metálicas, conforme 
visto anteriormente.

Entre os parceiros de comércio, no 
caso das exportações, no acumu-
lado de janeiro a outubro de 2022 
em relação ao mesmo período do 
ano precedente, destaca-se a União 
Europeia com crescimento de 39%, 
com US$ 43 bilhões em exporta-
ções; Argentina, aumento de 36%, 
com US$ 13 bilhões; Estados Uni-
dos, 23% com US$ 31 bilhões. A re-
gião da China, Hong Kong e Macau 
tiveram queda de 2%, mas, ainda 
assim, é o maior destino das expor-
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tações brasileiras, US$ 77,6 bilhões, 
27% do total exportado.

Enquanto para a União Europeia, 
China e Estados Unidos predomi-
nam as exportações de soja, farelo 
de soja, minérios e óleos de petró-
leo, a exportação para a Argentina 
é mais diversificada e predominam 
exportações de veículos e compo-
nentes automotivos. No caso das 
importações brasileiras, a pauta 
é diversificada, mas por origem, a 
União Europeia, China e Estados 
Unidos fornecem produtos indus-
triais, assim como óleos de origem 
de petróleo já refinados, e a Argen-
tina é fornecedora tanto de produ-
tos automotivos como de grãos.

Também no saldo da Balança Co-
mercial, China, Hong Kong e Macau 
são a região que garantiu ao Brasil 
o maior superávit comercial, US$ 
26 bilhões no acumulado do ano 
encerrado em outubro de 2022. 
Com a União Europeia, o Brasil 
obteve um superávit comercial 
de US$ 6,3 bilhões, e com a Ar-
gentina o superávit foi de US$ 2,3 
bilhões. Já com os Estados Unidos 
houve déficit comercial de US$ 13 
bilhões.

As importações brasileiras atingi-
ram US$ 229 bilhões no acumulado 
de janeiro a outubro de 2022, o que 
significou um aumento de 29% 
em relação ao mesmo período de 
2021. A maior parte desse montan-
te deveu-se a produtos da Indústria 
de Transformação. Destaca-se o 
aumento de 53% de Adubos e fer-
tilizantes químicos, cujo valor im-
portado dobrou entre 2021 e 2022, 
e o aumento de 42% de Óleos com-
bustíveis de petróleo ou de minerais 
betuminosos (exceto óleos brutos).  
Estes aumentos são consequência 
da guerra na Ucrânia a partir do 
final de fevereiro de 2022. 

Entre os maiores parceiros das 
importações brasileiras nesse pe-
ríodo de janeiro a outubro de 2022 
relativamente ao mesmo período 
de 2021, aparecem os dois gran-
des competidores internacionais: 
Estados Unidos, que apresentaram 
crescimento de 42% nas importa-
ções brasileiras e atingiram US$ 
44 bilhões, e China, incluindo Hong 
Kong e Macau, que apresentou 
aumento de 33% e atingiu US$ 52 
bilhões.

3 Renda Primária

O déficit da conta Renda Primá-
ria, que representa as transações 
entre residentes e não residentes 
no que diz respeito ao pagamento 
pelo uso dos fatores de produ-
ção, foi sendo paulat inamente 
aumentado desde os anos 90 do 
século XX, quando a conta de capi-
tais passou a ser mais aberta aos 
f luxos de recursos externos. Em 
média, entre 1999 e 2002, o déficit 
trimestral, média de 12 meses, era 
de US$ 3,6 bilhões. A média tri-
mestral entre 2019 e 2022 foi US$ 
12,7 bilhões, especialmente pelo 
pagamento de juros e dividendos, 
enquanto os montantes relativos 
a pagamentos de mão de obra 
são pouco expressivos.  O Gráfi-
co 5 apresenta o déficit da conta 
Renda Primária, em média de 12 
trimestres a partir do primeiro 
trimestre de 2018, onde se pode 
ver que o déficit é especialmente 
decorrente de despesas de paga-
mento de Investimento Direto, 
enquanto as despesas decorrentes 
de Investimentos em Carteira, ba-
sicamente operações financeiras, 
são de menor impacto nessa conta. 
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4 Conta Financeira

No terceiro trimestre de 2022, o 
saldo da Conta Financeira foi de 
-US$ 8 bilhões. O sinal negativo 
significa que os recursos que en-
traram no país se tornam um pas-
sivo com os não residentes. Esse 
montante ajuda a financiar o déficit 
em Transações Correntes, de US$ 
15,2 bilhões. 

A Conta financeira inclui o Investi-
mento Direto Estrangeiro Líquido, 
que foi de -US$ 11 bilhões nesse 
trimestre e também corresponde 
a um aumento do passivo exter-
no. Os Investimentos Líquidos em 
Carteira foram positivos em US$ 2 
bilhões, o que significa que saíram 
recursos por essa modalidade de 
transação. Aliás, desde o segundo 

trimestre de 2017, essa conta tem 
ficado positiva, o que reflete a per-
cepção de risco relativo ao país, 
lembrando que o Brasil perdeu o 
grau de investimento ao final de 
2015, o que passou a impedir o 
investimento em carteira pelos 
fundos institucionais americanos.

Como os Investimentos Externos 
em Carteira são mais voláteis, e nos 
últimos anos um desinvestimento 
no país, a variável mais utilizada 
sobre a capacidade de financia-
mento das Transações Correntes 
são os Investimentos Diretos Es-
trangeiros. No entanto, estes não 
representam investimento em ca-
pital fixo especificamente, poden-
do ser apenas fontes de recursos 
usados pelas empresas para ge-
renciar suas operações correntes. 

Não é de se estranhar que a taxa de 
câmbio tenha apresentado volati-
lidade ao longo dos últimos anos e 
tenha se depreciado.

 
(*) Economista e doutora em  

Economia pela FEA-USP.  
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).

Gráfico 5 - Renda Primária Líquida Total, Renda de Investimento Direto e de Operações em Carteira.  
Média Trimestral de Doze Trimestres. US$ Bilhões, 2018.I a 2022.III

                                               Fonte: site do Bacen, Séries Temporais.
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Avaliação da Reforma Trabalhista

Hélio Zylberstajn (*)

1  Introdução

A Lei 13.467, que implementou a 
Reforma Trabalhista do governo 
Temer, está nas manchetes dos 
jornais e no debate político por 
duas razões. A primeira, porque 
acaba de completar cinco anos de 
vigência, fato que motivou análises 
e balanços sobre seus efeitos. A se-
gunda, mais importante porque, ao 
longo da campanha eleitoral, Lula 
anunciou a disposição de revogá-la 
por inteiro. Mais tarde mudou de 
posição e passou a defender uma 
revisão em alguns dos seus dis-
positivos. Este artigo tem o duplo 
propósito de apresentar alguns 
dos efeitos da Reforma Trabalhista 
e avaliar criticamente alguns dos 
supostos defeitos que lhe têm sido 
atribuídos.

As Centrais sindicais não têm pou-
pado crít icas à reforma, desde 
antes mesmo da sua aprovação 
no Congresso e entrada em vigor, 
em 17 de novembro de 2017. As 
críticas se aprofundaram a partir 
daquela data e evoluíram para a 
formalização de duas denúncias 
contra o governo brasileiro, apre-
sentadas na Conferência Anual da 
OIT em 2019 e em 2021. As duas 
denúncias se concentraram em 
poucos pontos. Basicamente, o 
governo foi denunciado porque a 
reforma teria: (a) inibido a nego-
ciação coletiva, reduzindo a quanti-
dade de negociações; (b) eliminado 
direitos e aberto a possibilidade 
de ocorrer derrogação de direi-
tos existentes; (c) “precarizado” o 
mercado de trabalho, por meio da 
criação de novas formas de contra-

tação – a terceirização e o trabalho 
intermitente. 

Nas duas ocasiões, porém, a enti-
dade tripartite internacional não 
aceitou os argumentos dos sindi-
catos brasileiros. Em 2019, solici-
tou esclarecimentos e, em 2021, 
arquivou os dois procedimentos. 
O arquivamento das denúncias 
repercutiu com menor intensidade 
do que as críticas e as próprias de-
núncias, mas, evidentemente, deve 
ser levado em conta por todos que 
queiram fazer uma avaliação isenta 
e imparcial da reforma. O fato con-
creto é que o órgão máximo inter-
nacional, que zela pela defesa dos 
interesses dos trabalhadores, não 
viu fundamentos na oposição dos 
sindicatos brasileiros à reforma do 
governo Temer. Mesmo assim, Lula 
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e os sindicatos brasileiros insistem em promover sua 
revisão. 

Este texto propõe uma interpretação para a insistên-
cia com a revisão. A hipótese básica é que as denún-
cias junto à OIT não revelaram a verdadeira razão 
da oposição contra a reforma. As Centrais tentaram, 
na verdade, obter da OIT a condenação da reforma 
alegando razões infundadas porque não podiam re-
velar, naquela instância, sua verdadeira motivação. 
Se tivessem alcançado êxito e obtido a condenação, 
não precisariam revelar a verdadeira natureza da sua 
resistência. Agora, porém, veem-se forçadas a revelar 
suas intenções. Diga-se, a bem da verdade, que não 
estão desacompanhadas, pois seus interesses nessa 
matéria convergem com os interesses das entidades 
sindicais patronais.

A próxima seção apresenta o impacto mais imediato 
e mais visível da reforma: a redução apreciável na 
quantidade de reclamações trabalhistas. Em segui-
da, na Seção 3, o texto apresenta evidências sobre a 
presença de novas formas de contratação, mostrando 
que tem ocorrido em pequenas proporções, que estão 
estabilizadas. A Seção 4 mostra a emergência de um 
novo tema na negociação coletiva – a manutenção 
de empregos – uma das muitas evidências de que, ao 
contrário da denúncia na OIT, a reforma trabalhista 

tem enriquecido as pautas da negociação. Finalmente, 
a Seção 5 mostra a magnitude do impacto da extinção 
da natureza compulsória da contribuição sindical e 
argumenta ser esta a razão da oposição à reforma. O 
texto termina com uma seção considerações finais.

2  Redução das Reclamações na Primeira Instância 
da Justiça do Trabalho

Desde sua criação, a Justiça do Trabalho tem evoluído 
em duas linhas paralelas: na quantidade de Varas do 
Trabalho (a Primeira Instância) e na quantidade de 
reclamações trabalhistas. Antes da Reforma de 2017, 
o volume estava se aproximando de 3 milhões por ano. 
Nas duas primeiras semanas de novembro de 2017, 
houve uma espécie de “corrida” às Varas de Trabalho 
para apresentar reclamações que seriam processa-
das pelas regras pré-reforma. A partir desse ponto, 
a quantidade de reclamações caiu da média mensal 
de mais de 290 mil para 217 mil (redução de 35,6%). 
Os críticos argumentam que a reforma restringiu o 
acesso à Justiça do Trabalho, mas os defensores dizem 
que, na verdade, a Lei 13.467 apenas retirou incenti-
vos à litigiosidade inconsequente e abusiva. O Gráfico 
1 mostra os números agregados da quantidade de 
reclamações na Primeira Instância antes e depois da 
Reforma.
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Gráfico 1 – Novas Reclamações na 1ª Instância – Jan/2013 a Set/2022
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Gráfico 1: Novas reclamações na 1a instância - jan/2013 a set/2022

Novembro/2017: Reforma Trabalhista

Média anterior à Reforma: 216.925

Média posterior à reforma: 139.623 (64,4%)

290,4 mil (nov/2017)

85.149 (dez/2017)

Para obter um enfoque adicional da 
litigiosidade, o Gráfico 2 confronta 
a quantidade de reclamações na 
Primeira Instância com a quanti-
dade de empregos CLT e constrói 
a relação entre as duas, a Taxa de 
Reclamações, que é o número de 
reclamações para cada 100 víncu-
los CLT. A curva azul representa a 
quantidade de empregos e a curva 
vermelha a quantidade de reclama-
ções (cujo eixo é o direito). A curva 
preta indica a taxa de reclamações, 

que evolui de 6,0 em 2013 para 
4,0 em 2021. Entre os anos 2014 
e 2017, quando o país enfrentou a 
recessão do governo Dilma, a taxa 
de reclamações se expandiu, indi-
cando uma possível correlação da 
queda do emprego e do aumento 
do uso da Justiça do Trabalho como 
fonte de alguma renda adicional, 
obtida com a apresentação de re-
clamações trabalhistas. No período 
de 2019 a 2020, observa-se nova 
recessão, essa causada pela pan-

demia da COVID. Ao contrário da 
recessão anterior, porém, a taxa de 
reclamações apresentou um movi-
mento de queda, indicando que os 
trabalhadores fizeram menos uso 
do litígio como possível fonte de 
renda. A existência de dois padrões 
opostos em situações semelhantes 
no Gráfico 2 pode ser atribuída às 
mudanças introduzidas pela Refor-
ma Trabalhista, que aumentaram 
riscos e custos de reclamações 
oportunistas.
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3   Novas Formas de Contratação

A Lei 13.467 cancelou a Súmula 331 do TST que, na 
ausência de legislação regulamentadora, estabelecia 
que as empresas podiam terceirizar apenas ativida-
des meio e proibia a terceirização de atividades fim. 
A citada Súmula tinha dois efeitos negativos. Primei-
ro, causava grande insegurança jurídica porque não 
havia critérios claros e uniformes para classificar 
atividades nas duas categorias dicotômicas estabele-
cidas na Súmula. Segundo, porque impedia a inserção 
de empresas em cadeias produtivas, que poderiam 
ser consideradas como atividades fim terceirizadas, 
representando risco jurídico. A Lei 13.467 resolveu 
este problema e ofereceu segurança jurídica para as 
decisões de terceirização.

A reforma trabalhista fez outra mudança importante, 
incorporando na CLT o contrato de trabalho intermi-
tente, que possibilita a formalização de vínculos não 
contínuos, típicos em atividades como, por exemplo, 
realização de eventos, restaurantes e bufês, atividades 

de turismo e outras. O trabalho intermitente sempre 
existiu, mas como não era previsto na legislação, sua 
contratação somente podia ser concretizada por vias 
informais. Com a incorporação na CLT, os trabalhado-
res envolvidos nessas atividades puderam ser contra-
tados formalmente, com todos os direitos inerentes. 

Os Gráficos 3 e 4 e a Tabela 1 informam a presença 
destes dois tipos de contratação laboral nos saldos do 
CAGED depois da implantação da Reforma Trabalhista 
e mostram que a porcentagem das duas modalidades 
é pequena e estabilizou-se a partir de 2017. Os dados 
mostram que não houve a “precarização” crescente 
prevista pelos críticos da reforma.

Tabela 1 - Novas Formas de Contratação – CAGEG 
Jan/2019 a Set/2022

Saldo CAGED Quantidade Porcentagem

Total 5.922.948 100%
Terceirizados 423.847 7,2%
Intermitentes 360.925 6,1%

Gráfico 2 – Emprego CLT, Reclamações na 1ª Instância e Taxa de Reclamações (%) – 2013 a 2021
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Gráfico 2: Emprego CLT, Reclamações na 1a. Instância e Taxa de 
reclamações (%) - 2013 a 2021
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Gráfico 3 – Proporção do Trabalho Terceirizado (%) no Saldo CAGED (Milhares) – Jan/2018 a Set/2022
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Gráfico 3: Proporção do trabalho terceirizado (%) no saldo CAGED 
(milhares) - jan/18 a set/22

Saldo total Proporção de trabalho terceirizado no saldo total Tendência Tendência

Gráfico 4 – Proporção do Trabalho Intermitente (%) no Saldo CAGED (Milhares) – Jan/2018 a Set/2022
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Gráfico 4: Proporção do trabalho intermitente (%) no saldo CAGED 
(milhares) - jan/18 a set/22
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4  Manutenção do Emprego

Para enfrentar os efeitos da Pandemia da COVID no 
mercado de trabalho, o governo criou o Programa de 
Manutenção do Emprego, com o qual abriu a possibili-
dade de negociações diretas e individuais para redu-
ção de jornada e salário e/ou suspensão do contrato 
de trabalho. Nos dois casos, estavam previstos aportes 
do governo e das próprias empresas para reduzir a 

queda da renda do trabalho dos empregados atingidos. 
O Salariômetro da Fipe tem registrado a presença de 
cláusulas de manutenção do emprego na negociação 
de acordos coletivos e convenções coletivas. O Gráfico 
5 e a Tabela 2 mostram que essas cláusulas continuam 
presentes, indicando que a Reforma Trabalhista tem 
possibilitado a ampliação do conteúdo da negociação 
coletiva, ao contrário do previsto por seus opositores.

Tabela 2 - Negociação Coletiva da Manutenção do Emprego - Jan/2021-Set/2022

Negociações Acordos coletivos Convenções coletivas
Quantidade total 52.025 12.814
Quantidade de manutenção do emprego 2.402 632
Proporção de manutenção do emprego 4,6% 4,9%
Proporção de redução de jornada/salário 62,0% 88,40%
Proporção de suspensão do emprego 78,9% 81,20%

Gráfico 5 – Presença da Manutenção do Emprego na Negociação Coletiva – Jan/2021 a Set/2022
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Gráfico 5: Presença da manutenção do emprego na negociação 
coletiva - jan/21 a set/22

Acordos coletivos Convenções coletivas

                                  Fonte: Mediador/MTP – Tabulação e elaboração: Salariômetro da Fipe.
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5 Financiamento dos Sindicatos

A Reforma Trabalhista transformou a Contribuição 
Sindical de obrigatória em voluntária e criou procedi-
mento simples para manifestação dos trabalhadores. 
Os que não querem contribuir não precisam se mani-
festar; os que querem contribuir precisam informar 
a empresa. A mudança causou grande impacto na 
receita da Contribuição Sindical, tanto dos sindicatos 
de trabalhadores como no de empresas. O Gráfico 6 a 
seguir mostra a magnitude do impacto: a arrecadação 

caiu para pequenas frações dos valores anteriores à 
reforma. 

O impacto foi mais forte nos sindicatos menores e de 
pequena representatividade, e, principalmente, nas 
entidades que não conseguem introduzir cláusulas 
de contribuições alternativas na negociação coletiva. 
Paradoxalmente, as que conseguem negociar cláusulas 
de financiamento alternativo podem ter até um cresci-
mento nas receitas.

Gráfico 6 – Arrecadação da Contribuição Sindical – 2014 a 2022 (R$ Milhões de 2022)
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Gráfico 6: Arrecadação da Contribuição Sindical - 2014 a 2022
(R$milhões de 2022)

Trabalhadores Empresas Governo

O Quadro 1 mostra exemplos de cláusulas “exóticas”, 
que estabelecem condições menos favoráveis para 
trabalhadores e empresas que não aceitam pagar as 
contribuições alternativas. A diferenciação pode se 
referir ao valor descontado para custeio da refeição 
fornecida pela empresa (linha 1), à concessão de cesta 

básica (linha 2), a abono salarial (linha 3), a abono 
indenizatório (linha 4), a vale-alimentação (linha 5) e 
até mesmo a reajustes salariais diferentes em empre-
sas que não recolhem contribuições alternativas ao 
sindicato patronal (linha 5).
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A Tabela 3 mostra que, depois de 
2017, os sindicatos de trabalhadores 
têm recorrido com mais frequência 
à inclusão de contribuições alter-
nativas nos acordos coletivos e nas 
convenções coletivas. A frequência, 
que já era alta, ultrapassou, nos 
anos recentes, a frequência dos 
próprios reajustes salariais (li-
nhas 3 e 5). O quadro mostra que 
a contribuição alternativa mais 
frequente é a Negocial (linha 8). As 
contribuições alternativas são co-
bradas em bases diferentes e, para 
facilitar a análise, a Tabela 3 sele-
cionou apenas as que são expressas 
em porcentagem do salário (linhas 
13 a 19). O valor médio e mediano 
dessas contribuições gira em torno 
de 12% do salário mensal em um 
ano, que corresponde ao desconto 
de 1% do salário por mês (linhas 
20 e 21). As cláusulas concedem o 
direito à oposição passiva em pro-
porções menores do que à oposição 

ativa (oposição passiva é a oposi-
ção que não requer manifestação 
do trabalhador). Em aproximada-
mente 30% dos casos, a cláusula 
não prevê o direito à oposição (li-
nhas 22 a 24).

A Tabela 4 apresenta o resultado de 
uma estimativa da magnitude dos 
recursos gerados por contribuições 
alternativas, no caso das entidades 
sindicais de trabalhadores. Para 
chegar à estimativa, foram dados 
os seguintes passos:

(i) selecionamos no banco de dados 
do Salariômetro do período de 
janeiro a setembro de 2022 para 
encontrar os acordos coletivos 
e os CNPJs das respectivas em-
presas;

(ii) calculamos o valor das contribui-
ções alternativas, quando expres-
sas em porcentagem do salário 

– o valor médio encontrado foi 
8% do salário mensal;

(iii) buscamos na RAIS de 2018 os 
CNPJs encontrados para conhe-
cer as respectivas quantidades 
de empregados e os respectivos 
salários médios;

(iv) calculamos o valor total da recei-
ta das contribuições alternativas;

(v) atribuímos o valor de 8% ao 
salário médio dos demais CNPJs 
da RAIS 2018 e multiplicamos o 
resultado pela respectiva quanti-
dade de vínculos.

O resultado encontrado representa 
uma receita potencial 3,4 vezes 
maior que a receita da Contribui-
ção Sindical de 2017 (a última co-
brada compulsoriamente) com 
valores inflacionados para 2018.

Quadro 1 - Exemplos de Cláusulas “Exóticas” que Induzem o Pagamento de Contribuições Sindicais

Linha Registro* Conteúdo da cláusula

1 CE000968/2022 Desconto do salário para custeio da refeição fornecida pela empresa: 1% de sócios do 
sindicato profissional, 6% de não associados

2 MT000575/2022 Cesta básica mensal condicionada ao repasse da contribuição mensal de 3% do Piso
3 RS003874/2022 Os empregados que optarem pela contribuição sindical recebem um abono de R$140,00
4 SC002536/2022 Abono Indenizatório de R$492,07 para quem não manifeste oposição à taxa assistencial

5 DF000628/2022 Reajustes diferentes para sócios do Sindicato Patronal 
Vale-alimentação com valor maior para quem não apresentar manifestação de oposição

*Número do registro do respectivo instrumento no Mediador/MTP
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Tabela 3 - Negociação de Contribuições para Sindicatos de Trabalhadores 
Instrumentos com Início de Vigência de Maio a Setembro de 2017 e 2022

Detalhes das cláusulas 2017 2022
Quantidades

1 Quantidade total de negociações 30.628 24.883
2 Quantidade de negociações com cláusulas de contribuições sindicais 16.421 15.762
3 Proporção de negociações com cláusulas de contribuições sindicais 53,6% 63,3%
4 Quantidade de negociações com cláusulas de reajustes salariais 16.883 15.595
5 Proporção de negociações com cláusulas de reajustes salariais 55,0% 62,7%

Presença de cada tipo de contribuição
6 Associativa 47,5% 43,8%
7 Confederativa 11,2% 8,5%
8 Negocial 70,8% 80,9%
9 Serviços 4,9% 9,0%

10 Sindical* 7,4% 6,4%
11 Outros 3,6% 10,2%
12 Total* 145,4% 158,8%

Proporção de contribuições com valores expressos em porcentagem do salário
13 Associativa 16,5% 13,0%
14 Confederativa 4,8% 5,6%
15 Negocial 46,5% 45,2%
16 Serviços 0,4% 0,3%
17 Sindical* 3,4% 4,6%
18 Outros 0,7% 3,2%
19 Total 72,4% 71,8%

Valor anual das contribuições quando expressos em porcentagem do salário
20 Valor médio 12,2% 11,8%
21 Valor mediano 12,0% 12,0%

Presença de direito a oposição
22 Oposição ativa 60,1% 50,0%
23 Oposição passiva 10,4% 19,8%
24 Oposição não prevista no instrumento 29,5% 30,5%

(*)   O total excede 100% porque pode haver mais de uma cláusula de contribuição no mesmo instrumento. Fonte dos dados brutos: Mediador/
MTP; Tabulação e elaboração: Salariômetro da Fipe

Tabela 4 – Estimativa da Receita de uma Contribuição Negocial Compulsória  
Comparada à da Contribuição Sindical Compulsória

Roteiro para a estimativa e a comparação Receita (R$bilhões)

Contribuição negocial estimada - CNPJs encontrados na RAIS 2018 0,2
Contribuição negocial estimada - demais CNPJs da RAIS 2018 7,5
Contribuição negocial estimada - total RAIS 2018 7,7
Contribuição Sindical 2017 (efetiva, corrigida para 2018) 2,3
Contribuição negocial estimada /Contribuição sindical efetiva) 3,4 vezes
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A Tabela 5 mostra que os sindicatos de empresas tam-
bém têm recorrido a contribuições alternativas, mas 
com frequência bem menor que os sindicatos de traba-
lhadores (linha 3). Neste caso, de novo, a contribuição 
alternativa mais frequente é a negocial (linhas 4 a 10). 
As contribuições alternativas são estabelecidas em 
diversos formatos e, para facilitar a análise, a Tabela 5 
selecionou as contribuições expressas em valores anu-
ais fixos, em Reais, e independentes do tamanho da 

empresa (linhas 11 a 17). Os valores médios são bem 
maiores que os medianos, e cresceram acentuada-
mente entre 2017 e 2022, indicando que a negociação 
coletiva tem preservado as empresas de menor porte, 
cobrando valores pequenos (linhas 18 a 19). No caso 
dos sindicatos de empresa, a possibilidade de apresen-
tar oposição à cobrança das contribuições alternativas 
é muito rara (linhas 20 a 22).

Tabela 5 - Negociação de Contribuições para Sindicatos de Empresas 
Instrumentos com Início de Vigência de Maio a Setembro de 2017 e 2022

Detalhes das cláusulas 2017 2022
Quantidades

1 Quantidade total de negociações 30.628 24.883
2 Quantidade de negociações com cláusulas de contribuições sindicais 3.105 3.951
3 Proporção de negociações com cláusulas de contribuições sindicais 10,1% 15,9%

Presença de cada tipo de contribuição
4 Associativa 4,6% 7,2%
5 Confederativa 11,5% 12,5%
6 Negocial 89,8% 90,9%
7 Serviços 0,2% 0,5%
8 Sindical* 3,1% 3,2%
9 Outros 1,2% 7,1%

10 Total 110,4% 121,4%
Proporção de contribuições expressas em valores fixos, em Reais

11 Associativa 26,1% 19,1%
12 Confederativa 23,7% 21,4%
13 Negocial 19,7% 23,7%
14 Serviços 0,0% 20,0%
15 Sindical* 4,2% 1,6%
16 Outros 13,9% 18,2%
17 Total 26,1% 22,2%

Valor anual das contribuições expressas em valores fixos 
18 Valor médio R$1.181 R$2.006
19 Valor mediano R$580 R$600

Presença de direito a oposição
20 Oposição ativa 6,5% 9,8%
21 Oposição passiva 1,1% 0,4%
22 Oposição não prevista no instrumento 92,5% 89,8%

(*) O total excede 100% porque pode haver mais de uma cláusula de contribuição no mesmo instrumento. Fonte dos dados brutos: Mediador/
MTP; Tabulação e elaboração: Salariômetro da Fipe
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6  Considerações Finais

Este pequeno texto lembrou ini-
cialmente que a OIT não aceitou 
as críticas à Reforma Trabalhista 
consolidadas na denúncia contra 
o governo brasileiro, apresentada 
àquela entidade. Evidentemente, a 
recusa da OIT enfraquece muito os 
argumentos insistentemente apre-
sentados pelas entidades sindicais. 
Em seguida, o texto apresentou 
evidências que são consistentes 
com a decisão da OIT e refutam as 
críticas. Por fim, o texto mostrou 
que a reforma trabalhista reduziu 
a receita da contribuição sindical 
e, em resposta, os sindicatos (tra-
balhistas e patronais) se volta-
ram à negociação de contribuições 
alternativas. O texto estimou a 
magnitude potencial dessas recei-
tas, chegando ao resultado de que 
elas poderiam gerar algo como 3,4 
vezes a receita da contribuição sin-
dical quando esta era compulsória.

Para realizar este potencial, as en-
tidades sindicais têm recorrido à 
negociação de contribuições alter-
nativas, com detalhes que induzem 
a concordância dos trabalhadores 
(e das empresas), configurando, 
na prática, em contribuições com-
pulsórias. O teor das cláusulas 
negociadas tem legalidade e consti-
tucionalidade bastante discutíveis, 
pois estabelecem discriminação no 
tratamento de contribuintes e não 

contribuintes. Além disso, como 
existe jurisprudência do STF que 
proíbe a compulsoriedade das con-
tribuições alternativas negociadas, 
os sindicatos precisarão estabele-
cer em lei seu direito sobre estas 
cláusulas. 

O tema não é fácil porque a re-
presentação de interesses que os 
sindicatos, em princípio, exercem, é 
um serviço público. Quando alcan-
çam alguma conquista, todos os re-
presentados se beneficiam, sejam 
ou não contribuintes. A existência 
de caronas é inevitável e, para 
evitá-los, decorre a necessidade 
da compulsoriedade. Mas é muito 
difícil defender a compulsoriedade 
(e condenar a reforma trabalhista) 
sem abrir mão da unicidade sindi-
cal, tão cara à OIT. Defender a com-
pulsoriedade em um regime de uni-
cidade sindical equivale a defender 
um monopólio com mercado cativo. 

Nosso argumento é que o fim da 
compulsoriedade da contribuição 
sindical seria a razão básica da 
oposição sindical à reforma traba-
lhista. Mas nossos sindicatos não 
poderiam condenar na OIT o fim 
da compulsoriedade porque a OIT 
não concordaria. Por essa razão, 
tentaram denunciar a reforma por 
outras razões, que a OIT teria acei-
to, se pudessem comprová-las. Não 
deu certo. Agora, já estão explici-
tando a defesa da compulsoriedade 

das contribuições alternativas. 
Falta “apenas” concordar com a 
liberdade sindical. 

 
 

(*) Professor Sênior da FEA/USP e  
Coordenador do Salariômetro da Fipe.  

(E-mail: hzy@hzy.com.br).
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Estimativas Para o Custeio da Previdência Social no Brasil: Notas 
Sobre o Nível Adequado das Alíquotas Contributivas do RGPS

Rogério Nagamine Costanzi (*)  
Graziela Ansiliero (**)

1  Introdução

A discussão a respeito das alíquo-
tas necessárias para o custeio da 
previdência social se mostra in-
suficiente no Brasil. Prevalece no 
âmbito político uma postura con-
traditória de proposição de medi-
das legislativas que incrementam 
a despesa de um lado e, por outro, 
discutem-se de maneira superfi-
cial, ou sem qualquer análise mais 
profunda, iniciativas que visam 
reduzir de forma significativa as 
alíquotas previdenciárias. O argu-
mento mais recorrente alude a uma 
carga tributária muito alta, que 
seria prejudicial à geração de em-
prego formal e fomentaria a infor-
malidade trabalhista e previden-
ciária. Muitas vezes, entretanto, 
reduções descuidadas criam risco 
de maior fragilização do finan-
ciamento e do equilíbrio atuarial 
do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), sem que haja ganho 
significativo em termos de redução 
da informalidade e incremento da 
proteção social. Soma-se a isso o 
risco de má focalização, dadas as 
dificuldades para a identificação 
e tratamento preciso dos públicos 
potenciais.

Negligencia-se com frequência a 
noção de que as alíquotas aplica-
das deveriam ser suficientes para 
garantir o custeio das despesas as-
sumidas ou esperadas, em especial, 
no que diz respeito à Previdência 
Social. O RGPS, em particular, pos-
sui caráter contributivo, ou seja, 
absorve receitas que geram uma 
despesa obrigatória no futuro e, 
portanto, a responsabilidade fiscal 
demandaria que o nível das contri-
buições fosse condizente com os 
respectivos gastos e com o passi-
vo atuarial gerado no âmbito do 
sistema previdenciário. O debate 
em torno da definição de alíquotas 
contributivas tende a ocorrer à 
margem deste ponto fundamental. 

Reduz-se a taxação da folha de sa-
lários ou de outros rendimentos do 
trabalho pelo receio de impactos 
adversos sobre o emprego formal 
ou sobre a contribuição previden-
ciária autônoma, como se vários 
outros aspectos – como, dentre 
outros, a insuficiência dos meca-
nismos de fiscalização trabalhis-
ta; os incentivos e desincentivos 
gerados pelo arcabouço legal vi-
gente, inclusive com eventual viés 
favorável à substituição (legítima 
ou não) de vínculos empregatícios 

formais por prestadores de servi-
ços; a aderência (matching) entre o 
perfil demanda e oferta de mão de 
obra e, principalmente, a existência 
ou não de crescimento econômico 
sustentando – não tivessem peso 
nestes resultados. 

O não enfrentamento deste tema 
pode contribuir para o endivida-
mento público, que além de ser 
(obviamente) negativo também 
sob o ponto de vista fiscal inter-
temporal, por pressionar os gastos 
com juros no futuro, ainda tende a 
ser danoso sob a ótica distributiva. 
Nesse contexto, parece fundamen-
tal recuperar no debate a visão de 
que a contribuição previdenciária é 
(ou deveria ser) uma receita vincu-
lada ao financiamento da despesa 
obrigatória com benefícios e, por-
tanto, a alíquota necessária para o 
custeio da despesa deveria ser um 
parâmetro fundamental – parâme-
tro este, eclipsado nas discussões 
recentes nos âmbitos político e 
legislativo. 

Com a finalidade de provocar esta 
importante discussão, o presente 
artigo está organizado da seguinte 
forma, para além desta introdu-
ção: no tópico seguinte, uma breve 
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revisão da literatura apresenta os 
principais trabalhos sobre o tema; 
na terceira seção será feita uma 
breve discussão a respeito de qual 
seria a alíquota necessária para o 
custeio do RGPS, do ponto de vista 
corrente; na quarta seção será ana-
lisada qual seria, em um cenário de 
estática comparativa, a amplitude 
de redução das alíquotas necessá-
rias para o custeio da previdência 
social com a incorporação do mer-
cado de trabalho informal; e, final-
mente, na última seção serão feitas 
as considerações finais. 

2  O Tema das Alíquotas Necessá-
rias na Literatura Previdenciá-
ria Nacional

Os estudos sobre o tema no país 
são relativamente escassos, mas 
os trabalhos publicados tendem a 
apontar para a mesma direção − de 
que há necessidade de alíquotas 
elevadas. Oliveira, Beltrão e Manie-
ro (1997), em estudo praticamente 
pioneiro no país, investigam as alí-
quotas necessárias para equilibrar 
as contas do RGPS, em termos de 
igualdade do valor presente das 
contribuições e do valor presente 
esperado dos benefícios recebidos, 
tomando-se como ponto de partida 
diferentes trabalhadores hipotéti-
cos frente a diferentes situações e 
considerando-se distintos cenários 
de evolução do f luxo de salários 
e benefícios.1 Considerando-se as 
hipóteses intermediárias (taxa de 
desconto: 3%; idade de entrada 
no mercado de trabalho: 20 anos; 

idade de aposentadoria: 55 anos), 
chega-se a uma alíquota necessária 
média de 29,69% (homens: 27,74%; 
mulheres: 31,54%). As atuais ida-
des médias de filiação previdenciá-
ria e de aposentadoria ainda estão 
próximas aos valores tomados 
como referência nas estimativas; 
por outro lado, houve significativa 
expansão na sobrevida da popula-
ção brasileira, desde 1990, além de 
mudanças na parametrização do 
RGPS, aspectos que podem impac-
tar as alíquotas necessárias. 

Neste mesmo sentido, Fernandes e 
Narita (2003), mais à frente, esti-
mam as alíquotas previdenciárias 
necessárias para, no caso dos em-
pregados com carteira de traba-
lho captados na PNAD-2001, fazer 
frente aos benefícios esperados em 
um sistema atuarialmente justo. 
Supondo que as regras introduzi-
das pela reforma de 1998 fossem 
definitivas e perdurassem desde 
a entrada no mercado de traba-
lho; uma taxa de crescimento da 
produtividade de 3%; a alíquota 
média que equilibraria o sistema 
no longo prazo variaria de 19% a 
33%, dependendo das hipóteses 
feitas sobre o tempo esperado de 
contribuição e sobre a aposenta-
doria por invalidez. Segundo os 
autores, há grande dispersão entre 
os grupos de trabalhadores, suge-
rindo alguma distributividade dos 
grupos de maiores salários para 
os de menor renda. Ressalte-se 
que as modelagens empregadas 
incorporam, de algum modo, as 
pensões por morte, mas aparen-

temente desconsideram os bene-
fícios temporários de risco, como 
auxílios-doença, auxílio-reclusão e 
salário-maternidade, assim como 
os subsídios concedidos via paga-
mento do salário-família.

Giambiagi e Afonso (2008) calcu-
lam a alíquota de contribuição que 
iguala os valores presentes espera-
dos das contribuições e aposenta-
dorias em um sistema previdenci-
ário, considerada como a alíquota 
necessária ou atuarialmente justa. 
Os autores desenvolvem um exer-
cício teórico (baseado em indiví-
duos representativos) combinado a 
uma parte empírica, incorporando 
dados brasileiros e parâmetros do 
RGPS; taxas de desconto de 3% e 
4%; e diferenças de gênero, nível 
educacional e tipo de aposentado-
ria. Os autores chegam a diversas 
alíquotas, superiores entre as mu-
lheres, e concluem que a alíquota 
padrão do RGPS (então, fixada em 
31% para os segurados emprega-
dos) seria excessiva para a aposen-
tadoria por tempo de contribuição, 
sem considerar os benefícios de 
risco, e insuficiente para a API. Um 
questionamento a estes resultados 
passa pelo fato de que, aparente-
mente, foram consideradas apenas 
as despesas com os benefícios per-
manentes, desconsiderando-se que 
as alíquotas devem cobrir também 
os benefícios de risco, como salá-
rio-maternidade, auxílio-doença 
e pensão por morte – limitação 
aplicável também ao trabalho de 
Afonso (2016).



27temas de economia aplicada26 temas de economia aplicada

novembro de  2022

Afonso (2016) se vale de microda-
dos administrativos do RGPS para 
estimar a Alíquota de Contribuição 
Necessária (AliqNec), conceito atu-
arial que representa qual deveria 
ser a alíquota de contribuição in-
cidente sobre a renda (tipicamen-
te, rendimento do trabalho), de 
forma que fossem igualados o valor 
presente esperado dos benefícios 
(VPB) e o valor presente espera-
do da renda (VPR). As alíquotas 
estimadas são bastante elevadas, 
atingindo o valor médio de 50,53%, 
tomando-se como referência as 
Aposentadorias por idade (API) e 
por Tempo de Contribuição (ATC) 
e uma Taxa de Desconto de 3% ao 
ano. Um cálculo alternativo, em que 
a Alíquota Necessária é estimada a 
partir da Taxa Interna de Retorno 
(TIR) individual − t ipicamente 
maior para as mulheres −, pro-
duz valores menores (em média, 
28,85%), mas ainda assim bastante 
expressivos e próximos à alíquota 
padrão dos segurados empregados. 
No primeiro cenário – considerado, 
pelo autor, elevado frente à litera-
tura –, a alíquota feminina deveria 
ser significativamente superior 
àquela encontrada para os homens 
para prover equilíbrio entre con-
tribuições e benefícios; no cenário 
alternativo, a Alíquota Necessária 
para as mulheres seria inferior à 
masculina. 

Vigna (2006) se vale de um mode-
lo de equilíbrio geral computável 
para analisar os impactos da tran-
sição demográfica no equilíbrio do 
RGPS. No cenário base − que con-

sidera a conjuntura demográfica 
do Brasil prevista pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) para o ano de 2010 
(baixo crescimento populacional e 
elevada sobrevida) e idade média 
de aposentadoria estimada em 55 
anos −, a alíquota necessária deve-
ria ser de 55,1% para que as contas 
do sistema se equilibrassem. Silva 
(2018) argumenta que o estudo de 
Vigna (2006) se baseia na hipótese 
de que todos os contribuintes e 
beneficiários são iguais, o que des-
considera a transição demográfica 
e seu efeito sobre a composição da 
população economicamente ativa, 
limitação que seria agravada pela 
heterogeneidade do sistema previ-
denciário brasileiro com respeito 
a regras de contribuição e con-
cessão de benefícios. O autor, por 
meio de um modelo de Equilíbrio 
Geral Computável Dinâmico, esta-
belece um cenário base em que a 
Necessidade de Financiamento se 
estabiliza no patamar de 1,3% do 
Produto Interno Bruto (PIB) e es-
tima que, na ausência de reformas, 
a elevação na alíquota média de 
contribuição previdenciária seria 
de 24,4% em 2020; 35,7% em 2025; 
ou 53,5% em 2030 (SILVA, 2018).

Em qualquer caso, diante da di-
versidade de planos e de alíquotas 
no âmbito do sistema, as alíquotas 
médias estimadas nos diferen-
tes estudos citados, próximas às 
alíquotas mais elevadas do RGPS 
(atribuídas aos empregados for-
mais, excluídas as taxas relativas 
ao seguro contra acidentes de tra-

balho),2 demonstram a seriedade 
da questão. Desde 2007, diversas 
iniciativas de inclusão previdenciá-
ria a menor custo foram propostas 
no país, e várias delas foram efeti-
vamente implantadas, a saber: (i) 
o Plano Simplificado de Previdên-
cia Social (PSPS), implantado em 
abril/2007 e desdobrado em duas 
subcategorias, o PSPS-CI e o PSPS-
-Facultativo, ambos com alíquota 
de 11% incidente sobre o salário 
mínimo; (ii) o Microempreende-
dor Individual (MEI), iniciado em 
julho/2009 com alíquota de 11%, 
reduzida em 2011 para 5% do salá-
rio mínimo; e, (iii) o plano para Fa-
cultativos de Baixa Renda (FACBR), 
com alíquota igualada à alíquota de 
5% atribuída ao MEI. 

Incluam-se aqui também, simplifi-
cadamente e não exaustivamente, 
os regimes diferenciados de contri-
buição destinados a determinadas 
Agroindústrias, aos Produtores 
Rurais (pessoas físicas e jurídicas) 
e aos Segurados Especiais,3 que 
tipicamente recolhem com base em 
alíquotas substitutivas incidentes 
sobre a receita oriunda da comer-
cialização de sua produção, além 
das desonerações previdenciárias 
a exportadores rurais e de outras 
distinções garantidas a segmentos 
de ramos de atividade econômica 
não rurais – como entidades filan-
trópicas e clubes de futebol. Ainda 
neste contexto, cabe mencionar o 
SIMPLES Nacional, sistema marca-
do por elevada renúncia previden-
ciária (ou subsídio, caso a classi-
ficação como gasto tributário seja 
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alegadamente inadequada) e que 
responde por cerca de ¼ dos víncu-
los empregatícios formais do país. 

E, evidentemente, convém regis-
trar que os planos de previdência 
tradicionais voltados a autônomos 
(CI - Plano Completo) e segurados 
facultativos (FAC – Plano Com-
pleto), embora estipulem alíquota 
mais elevada (20% sobre ao salário 
de contribuição, limitado ao teto do 
RGPS), também tendem a oferecer 
subsídios a seus filiados. Resta 
claro, portanto, que há diversos ar-
ranjos contributivos no RGPS que 
destoam do padrão típico dos segu-
rados empregados e equiparados 
– alíquota patronal básica de 20%, 
acrescida de alíquotas aplicadas de 
forma progressiva sobre o salário 
de contribuição dos segurados, 
incidindo cada alíquota (7,5%, 9%, 
12% e 14%) sobre a faixa de valo-
res compreendida nos respectivos 
limites legalmente estabelecidos.

Idealmente, as alíquotas de um sis-
tema previdenciário de repartição 
simples, como o RGPS, deveriam 
ser atuarialmente justas, no senti-
do de garantir a equidade indivi-
dual, ou seja, a igualdade entre o 
valor presente das contribuições 
feitas por um segurado e o valor 
presente esperado de todos os seus 
benefícios (OLIVEIRA; BELTRÃO; 
MANIERO, 1997). Distanciamentos 
deste critério deveriam ser justifi-
cados por um critério mais amplo 
de equidade, apoiado na justiça dis-
tributiva, lastreando transferên-
cias ou subsídios cruzados − inter 

e intrageracionais, entre os parti-
cipantes do sistema − e/ou transfe-
rências governamentais oriundas 
do orçamento da Seguridade So-
cial − composta pela saúde pública 
(universal), pela Previdência Social 
(contributiva) e pela Assistencial 
Social − ou do Tesouro Nacional. 

Ocorre que tais subsídios, nota-
damente quando ofertados sob a 
forma de diferentes planos previ-
denciários, são de difícil focaliza-
ção e, também por isso, possuem 
potencial para desincentivar a fi-
liação em alternativas atuarial-
mente mais sustentáveis, gerando 
inclusive riscos de regressividade 
no sistema. Exemplo contundente, 
neste sentido, é o MEI, que ofere-
ce as alíquotas mais econômicas 
(leia-se, subsidiadas) do sistema e 
apresenta indícios bastante conhe-
cidos de falhas em sua focalização 
(COSTANZI; SIDONE, 2022; IPEA-
-SPREV/CMAP, 2022).

Evidentemente, a ampla reforma 
previdenciária realizada em 2019, 
por meio da Emenda Constitucio-
nal nº 103/2019 e outros instru-
mentos, tenderá a produzir impac-
to relevante, no médio e no longo 
prazos, para evitar incrementos 
mais significativos das alíquotas 
necessárias para o financiamento 
da previdência social, ainda que 
não haja grandes expectativas em 
torno de sua redução. De qualquer 
forma, essas estimativas extrapo-
lam o escopo do presente artigo, 
principalmente em razão das difi-
culdades impostas ao cálculo pelas 

várias e longas regras de transição 
que culminarão na aplicação das 
regras permanentes pós-reforma 
previdenciária. 

3  Alíquotas Necessárias para o 
Custeio Corrente do RGPS Com 
Base no CNIS

A receita das contribuições previ-
denciárias possui natureza pecu-
liar e finalidade específica, deven-
do ser vinculada ao financiamento 
das obrigações geradas pelo seu 
recolhimento. Analogamente, qual-
quer medida que gere despesas 
previdenciárias, presentes ou fu-
turas, deveria vir acompanhada de 
fontes de receitas corresponden-
tes, para financiá-la. Entretanto, 
no Brasil, a discussão em torno 
da definição das alíquotas pre-
videnciárias tem ocorrido, como 
regra, sem preocupações maiores 
no sentido de garantir a vinculação 
necessária com o custeio do gasto 
previdenciário, colocando em risco 
a estrutura de financiamento da 
proteção social e a sustentabilida-
de fiscal. Neste contexto, parece 
fundamental retomar o debate das 
alíquotas contributivas necessá-
rias ao financiamento do RGPS. 

Propõe-se aqui um exercício sim-
plificado de estática comparativa, 
pensado tão somente para ilustrar 
os argumentos já pontuados. Es-
timativas desta natureza podem 
considerar a igualdade dos fluxos 
correntes de receitas e despesas, 
bem como a alíquota necessária 
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para assegurar o equilíbrio atua-
rial do sistema. Dado que o Regime 
Geral de Previdência Social con-
siste em um sistema de repartição 
simples (ou pay-as-you-go), no qual 
a receita corrente (ou contribuição 
dos trabalhadores ativos) financia 
a despesa dos inativos (ou bene-
ficiários), parece prudente iniciar 
a estimativa considerando-se a 
remuneração dos contribuintes do 
RGPS e a despesa corrente desse 
regime. 

Parte-se inicialmente da razão 
entre a despesa com benefícios in-
formada no Fluxo de Caixa do RGPS 
e a massa de remuneração de todos 
os contribuintes do RGPS, extraída 
do Cadastro Nacional de Informa-
ções Social (CNIS) e publicada no 
Anuário Estatístico da Previdên-
cia Social (AEPS). A contribuição 
dos empregadores pela regra pa-
drão, tipicamente estabelecida em 
20% (excetuada a alíquota para 
financiar o SAT/GILRAT), incide 

sobre o total da remuneração de 
empregados e equiparados, mas a 
contribuição dos trabalhadores e 
demais contribuintes facultativos 
incide apenas até o limite do teto 
previdenciário. Nas simulações fei-
tas, contudo, considerou-se o total 
da massa de remunerações, não a 
massa de salários de contribuição, 
de modo que as alíquotas esti-
madas incidem, sempre, inclusive 
sobre os valores que excedem o 
benefício máximo do RGPS. 

Pelo lado da despesa, quatro cená-
rios foram considerados (Tabela 1). 
O primeiro (1), mais restrito, inclui 
unicamente a despesa com bene-
fícios urbanos do RGPS, em uma 
tentativa de refletir o fato de que 
uma parcela diminuta das recei-
tas do regime geral é de natureza 
rural, que tem financiamento mais 
vinculado à comercialização da 
produção e não à folha de salários. 
Essa alternativa também denota 
o peso reduzido da arrecadação 

rural nas despesas associadas a 
esta clientela, tendo em vista que 
se trata de um segmento que, em 
larga medida, funciona em caráter 
semi ou não contributivo, pela pre-
valência de Segurados Especiais. 
O segundo cenário (2) considera a 
despesa com benefícios urbanos e 
a parcela da despesa com benefí-
cios rurais não coberta pela receita 
correspondente (valor líquido da 
despesa rural, subtraída da receita 
rural) − neste caso, o argumento 
implícito é que haveria um subsídio 
cruzado dos segurados urbanos 
para os rurais. O terceiro cenário 
(3) considera a despesa total com 
os benefícios, deixando de fora ape-
nas os gastos com a Compensação 
Previdenciária (COMPREV)4 e com 
o pagamento de sentenças judi-
ciais. E, finalmente, o cenário final 
(4), mais compreensivo, considera 
todos os componentes da despesa 
– gasto com o pagamento de bene-
fícios rurais e urbanos, COMPREV e 
sentenças judiciais. 
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Tabela 1 – Estimativas de Alíquotas Necessárias para Garantir o Custeio  
Corrente do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) - Em %

Ano Apenas Despesa 
Urbana (benefícios) (1)

Despesa Urbana + 
(Despesa Rural - Receita 

Rural) (Benefícios) (2)

Despesa Total com 
Benefícios (sem 

COMPREV e sem 
sentenças judiciais) (3)

Despesa total com 
benefícios + COMPREV e 

sentenças judiciais (4)

2009 26,5 33,3 34,0 35,2
2010 25,7 32,4 33,0 34,2
2011 24,5 30,8 31,4 32,4
2012 23,5 29,8 30,4 31,2
2013 23,6 29,9 30,5 31,3
2014 23,0 29,2 29,8 30,6
2015 24,3 30,8 31,3 32,2
2016 27,2 34,3 34,9 35,9
2017 28,7 36,0 36,7 37,7
2018* 29,6 36,9 37,6 38,8
2019* 29,9 37,3 37,8 39,2
2020* 32,0 39,7 40,2 41,7
Média de 2009 a 2020 
(somando valores 
acumulados no período)

27,0 33,9 34,5 35,5

Média simples das alíquotas 
anuais de 2009 a 2020 26,6 33,4 34,0 35,0

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações do fluxo de caixa do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS), criado pelo artigo 
68 da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e do Anuário Estatístico da Previdência Social 
(AEPS/Infologo, vários anos). Nota: COMPREV = Compensação Previdenciária. *Os valores de 2018 a 2020 devem ser considerados pre-
liminares e sujeitos a revisão devido à possibilidade de alteração residual da massa de remuneração dos contribuintes do RGPS. Contudo, 
a revisão não deve alterar de forma relevante o patamar das alíquotas estimadas. 

Com base nesta metodologia − que, pelo tratamento 
dado à receita, tende a subestimar a AliqNec −, pode-
-se notar que, entre 2009 e 2020, as alíquotas neces-
sárias para o custeio da despesa do RGPS foram muito 
elevadas e apresentaram tendência de incremento. 
No primeiro critério (1), que considera a razão entre 
a despesa do RGPS com benefícios urbanos e a massa 
total de remunerações dos contribuintes, a alíquota 
necessária média assumiria seu menor valor, esti-
mado em 26,6%. Nos cenários intermediários (2 e 3, 
na Tabela 1), a alíquota necessária média, no mesmo 
intervalo de tempo, é estimada, respectivamente, em 
33,4% e 34,0%, mantida a tendência de incremento do 
indicador. No caso extremo, no qual se considera toda 

a despesa do RGPS − não apenas com benefícios, mas 
também com sentenças judiciais e com a compensação 
previdenciária entre regimes −, o custeio estimado 
exigiria uma alíquota média de 35%. Claro, contudo, 
que outras fontes de dados ou diferentes metodologias 
podem resultar em estimativas diferentes das apre-
sentadas neste artigo, mas o ponto fundamental é que 
as alíquotas necessárias estimadas serão elevadas. 

A existência de segmentos que contam com tratamen-
to bastante desequilibrado, sob a ótica atuarial, torna 
a questão do financiamento ainda mais crítica, pois, 
naqueles não subsidiados, teoricamente, a alíquota 
a ser aplicada para garantir a igualdade entre recei-
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tas e despesas teria que ser ainda 
mais elevada do que as estimativas 
apresentadas, justamente para 
compensar os desequilíbrios ge-
rados pelas renúncias e subsídios 
concedidos no âmbito do RGPS. Isto 
sem mencionar que a simulação é 
estática, ceteris paribus, ignorando 
efeitos que poderiam, por exem-
plo, afetar as bases de incidência, 
tornando a elevação das alíquotas 
nominais potencialmente maior.

Para além da crítica (pertinente) 
de que, na metodologia adotada, 
a base de incidência das alíquotas 
necessárias extrapola o teto do 
RGPS, pode-se argumentar, em sen-
tido oposto, que a estimativa não 
leva em consideração que os bene-
ficiários do RGPS provavelmente 
fizeram contribuições prévias e 
cumpriram as devidas carências 
para acesso aos benefícios, o que 
tornaria sem sentido a relação 
estabelecida entre a despesa com 
beneficiários e a massa de remune-
ração dos trabalhadores ativos e/
ou contribuintes facultativos. Tal 
argumento não se sustenta prin-
cipalmente por duas razões. Em 
primeiro lugar, porque a parame-
trização do RGPS, historicamente, 
sempre permitiu a concessão e ma-
nutenção de benefícios com base 
em regras descalibradas do ponto 
de vista atuarial. Além disso, con-
vém resgatar a própria natureza 
do sistema, apoiada na repartição 
simples, na qual, simplificadamen-
te, os atuais segurados ativos co-
tizam para financiar os benefícios 
dos atuais segurados inativos, va-

lidando as relações estabelecidas 
para a estimativa da AliqNec.

Outro ponto comum no debate é a 
mudança da base de incidência da 
folha de salários para outras bases 
como, por exemplo, faturamento 
ou movimentação financeira para 
estimular a geração de emprego 
formal. O problema, contudo, é que 
as alíquotas estabelecidas ou pro-
postas, em geral, podem ser insufi-
cientes para gerar o mesmo volume 
de arrecadação e, novamente, o de-
bate costuma ser superficial e não 
leva em consideração, por exemplo, 
problemas de incidência em “casca-
ta”. Ademais, o ponto fundamental 
é que, qualquer que seja a base de 
incidência, as alíquotas necessárias 
serão elevadas porque a despe-
sa previdenciária representa um 
percentual relevante do PIB (cerca 
de 9,9% 5no ano de 2021, consi-
derando apenas RGPS, Regimes 
Próprios de Previdência Social dos 
servidores civis da União – RPPS – 
e o Sistema de Proteção Social dos 
Militares Federais – o valor é ainda 
maior se forem considerados os 
RPPS de Estados e Municípios e o 
BPC/LOAS). 

Evidentemente, apesar da razoa-
bilidade da metodologia adotada, 
cabe reconhecer que há aproxima-
ções mais robustas para abordar 
o tema, a exemplo dos trabalhos 
neste artigo. Seria interessante, 
por exemplo, estimar qual seria a 
alíquota necessária para equilibrar, 
do ponto de vista atuarial, o valor 
presente do fluxo de contribuições 

e de pagamento esperado de bene-
fícios, mediante o uso de microda-
dos administrativos do RGPS. Tal 
cálculo, contudo, é complexo, não 
apenas pela atual indisponibilidade 
de dados publicizados com o layout 
necessário, mas também porque, 
sabidamente, há elevada incerte-
za quanto a diversos parâmetros 
necessários para sua elaboração, 
muitos deles em constante evolu-
ção,6 inclusive em razão de refor-
mas previdenciárias e das regras 
de transição que tipicamente as 
acompanham. De qualquer forma, 
o exercício apresentado, mesmo 
simplificado, reverbera resultados 
coerentes com as tendências obser-
vadas na literatura especializada.

4  Cenário de Estática Comparati-
va: Amplitude de Redução das 
Alíquotas Necessárias do RGPS 
Com a Incorporação do Merca-
do de Trabalho Informal

Uma alternativa válida à metodo-
logia anterior é a utilização dos 
microdados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contí-
nua Anual (PNAD Contínua Anual) 
para a estimativa da AliqNec. Den-
tre as limitações mais óbvias desta 
fonte, pode-se citar a não captação 
de informações de contribuição de 
pessoas fora da população ocupa-
da (facultativos); a não inclusão, 
na população ocupada, das pes-
soas trabalhando, unicamente, 
em atividades de produção para o 
próprio consumo, sem finalidade 
econômica, opção metodológica 
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que invisibiliza parte dos segura-
dos rurais obrigatórios do RGPS – 
notadamente, Segurados Especiais; 
o fato de que a PNAD Contínua não 
identifica o regime previdenciário 
de origem dos benefícios pagos, 
sendo necessário considerar con-
juntamente o RGPS, os Regimes 
Próprios de Previdência Social 
(RPPS) e os Sistemas de Proteção 
Social dos Militares e equiparados; 
e, f inalmente, os problemas de 
captação do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC).

O BPC, previsto na Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS), é 
um benefício assistencial, comu-
mente tomado como uma espécie 
de aposentadoria de caráter não 
contributivo e concedido a idosos 
e pessoas com def iciência que 
comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção nem 
de tê-la provida por sua família. A 
menção a estes benefícios assis-
tenciais se explica não só por esta 
alegada natureza previdenciária 
não contributiva, mas também por 
problemas na captação do BPC pela 
PNAD Contínua. Segundo Ansiliero, 
Costanzi e Cifuentes (2021), muitos 
destes benefícios são aparente-
mente declarados como aposen-
tadorias previdenciárias na pes-
quisa, sem que haja algum método 
suficientemente confiável para 
reclassificá-los adequadamente. 
Assim, muito embora as estimati-
vas da AliqNec contemplem apenas 
a despesa legalmente previdenciá-
ria, deve-se ter em mente que parte 
das transferências assistenciais 

de BPC/LOAS são indevidamente 
incluídas na despesa.

Por outro lado, uma vantagem 
dessa abordagem é que a pesquisa 
permite a incorporação do setor 
informal à análise, indicando po-
tenciais ganhos decorrentes de 
eventuais aumentos na formalida-
de – com a ressalva de que, mesmo 
em cenários de expansão expres-
siva da cobertura previdenciária 
no país, o grau de informalidade 
seguiu relevante e muito concen-
trado em trabalhadores com baixos 
rendimentos e escolaridade, o que 
recomenda cautela nas expecta-
tivas em torno de sua contenção. 
Assim, três cenários são conside-
rados: o primeiro, incorporando 
apenas a massa de rendimentos 
do total de trabalhadores ocupa-
dos, incluídos os Militares e os 
Servidores Públicos Estatutários; 
o segundo, excluindo do grupo 
anterior os ocupados não contri-
buintes que recebem menos de um 
salário mínimo mensal – ou seja, 
possuem capacidade contributiva 
extremamente limitada; e o ter-
ceiro, mantendo unicamente os 
ocupados que declaram contribuir 
para a Previdência Social, sempre 
mantendo Militares e Servidores 
Públicos Estatutários. 

A análise proposta parte da massa 
de rendimentos dos trabalhadores 
ocupados7 com contribuição para 
previdência e do rendimento dos 
aposentados e pensionistas, sendo 
desconsiderados os benefícios de 
natureza temporária, como auxí-

lio-doença, salário-maternidade, 
auxílio-reclusão e salário-família. 
As estimativas da AliqNec contem-
plam os três cenários descritos, 
bem como a despesa total com 
benefícios previdenciários perma-
nentes, indevidamente acrescida 
de parte das transferências assis-
tenciais de BPC/LOAS identificá-
veis na PNAD Contínua. A hipótese 
implícita é que estes montantes 
sejam relativamente equivalentes, 
a ponto de não afetar significativa-
mente as alíquotas estimadas.

Tomando-se o primeiro cenário, 
mais abrangente, a alíquota neces-
sária sobre a massa de rendimen-
tos total dos trabalhadores ocu-
pados para financiar o pagamento 
corrente de benefícios previdenci-
ários seria estimada em torno de 
24,0%% (Tabela 2). No segundo 
cenário, onde figuram apenas os 
ocupados que contribuem para 
a previdência social ou que, em-
bora não contribuam, possuem 
alguma capacidade contributiva 
(rendimento do trabalho igual ou 
superior ao Piso Previdenciário), 
a alíquota avança para 25,0%. No 
último cenário, onde figuram ape-
nas os ocupados que declaram con-
tribuir para a previdência social, 
a alíquota chega a 29,7%. Ou seja, 
mesmo com a inclusão integral do 
setor informal, hipótese descolada 
da literatura empírica sobre o tema 
no país, as alíquotas médias seriam 
ainda bastante elevadas. Se consi-
derados cenários mais plausíveis, o 
quadro se agrava ainda mais. 
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A amplitude de redução da AliqNec 
para o custeio da previdência so-
cial, com a incorporação do merca-
do de trabalho informal, é relevan-
te, mas parece menos significativa 
do que indicaria o senso comum – a 
distância entre as alíquotas extre-
mas (Cenário 1 versus Cenário 3) é 
de 5,7 pontos percentuais. Isto, ao 
menos diante do padrão de expan-
são das categorias e subcategorias 
no estoque de segurados no RGPS: 
há uma redução apenas sutil no 
espaço ocupado pelos segurados 
empregados, que contribuem tipi-
camente sob as maiores alíquotas 
do sistema, mas, dentre os demais 
segurados, crescem as subcatego-
rias mais econômicas, sujeitas às 
alíquotas mais subsidiadas. Além 
disso, vale lembrar que, mesmo 
dentro do grupo de empregados, há 

trabalhadores vinculados a setores 
e atividades que recebem trata-
mento diferenciado − normalmente 
mais favorável − em suas contri-
buições previdenciárias patronais, 
como aqueles beneficiados com 
a desoneração da folha salarial e 
aqueles vinculados a empresas do 
SIMPLES Nacional. 

Apenas entre 2008 e 2019, a pro-
porção de empregados no total de 
contribuintes do RGPS passou de 
cerca de 78% para 77%, e, den-
tro deste grupamento, a propor-
ção de ocupados por empresas do 
SIMPLES Nacional passou de 23% 
para 26% (IPEA-SPREV/CMAP, 
2022). Entre os demais segurados, 
o PSPS passou de 1,8% (2008) para 
3,2% (2019); no mesmo período, o 
MEI, inexistente em 2008, chegou 

a 7,8% do total de contribuintes do 
sistema em 2019. Estas duas cate-
gorias, somadas, já representavam 
11% dos contribuintes totais em 
2019, um patamar considerável 
para subcategorias recolhendo 
sob alíquotas tão subsidiadas. Ao 
mesmo tempo, a categoria princi-
pal de contribuintes individuais 
(CI – Plano Completo), por exemplo, 
perdeu participação no conjunto de 
segurados contribuintes, saindo de 
14,8% (2008) para 10,1% (2019).8 

Estas e outras movimentações do 
universo de contribuintes apontam 
para mudanças importantes em 
sua composição, normalmente em 
direção a uma proporção maior de 
indivíduos recolhendo sob alíquo-
tas reduzidas, nem sempre com o 
amparo de perfis socioeconômicos 

Tabela 2 – Estimativa da Alíquota para Custeio da Previdência Social no Brasil,  
Com Base na PNAD Contínua Anual – 2021 - Em %

Grupo Item Quantidade/Valor

Total de aposentados e pensionistas 26.713.758

Total de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC/LOAS 29.171.581

Valor Total da Renda (1): Aposentadorias e Pensões por Morte (R$) (a) R$ 52.023.598.505,01

Valor Total da Renda (2): Aposentadorias, Pensões por Morte e BPC/LOAS (R$) (b) R$ 54.714.091.219,40

Total de trabalhadores ocupados 87.495.765

Renda total do trabalho (mensal) (R$) (c) R$ 217.045.213.432,27

Alíquota Necessária - Em % (a/c) 24,0%

Total de trabalhadores ocupados contribuintes + Trabalhadores Ocupados não contribuintes, com rendimento mensal >= 1 SM 71.519.567

Renda total do trabalho (mensal) (R$) (d) R$ 207.966.292.386

Alíquota Necessária - Em % (a/d) 25,0%

Total de trabalhadores ocupados contribuintes 57.408.912
Renda total do trabalho (mensal) (R$) (e) R$ 175.148.152.532

Alíquota Necessária - Em % (a/e) 29,7%

Cenário 1

Cenário 3

Cenário 2

Benefícios

                 Fonte: Elaboração do autor a partir dos microdados da PNAD Contínua Anual de 2021 (5ª Visita).
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que as justifiquem (IPEA-SPREV/
CMAP, 2022). Somando-se a isso 
o grupo dos Segurados Especiais, 
que frequentemente acessa bene-
fícios previdenciários sem contra-
partidas contributivas, chega-se a 
um quadro que tende a produzir 
alíquotas contributivas médias 
inferiores às alíquotas necessárias.

Também cabe destacar que a in-
formalidade é um fenômeno com-
plexo, com causas variadas, mas 
parcela relevante do setor informal 
é formada por trabalhadores com 
baixa escolaridade/qualificação 
e, portanto, a democratização do 
acesso a uma educação de boa qua-
lidade parece indispensável como 
política pública estrutural e de 
longo prazo para melhorar a inser-
ção no mercado formal de trabalho, 
reduzir a informalidade e ampliar 
a cobertura previdenciária (ver 
COSTANZI; SANTOS, 2021). Esse 
instrumento fundamental de longo 
prazo não pode ficar obscurecido 
por iniciativas improvisadas ou 
imediatistas, de curto prazo. Isto, 
claro, combinado a políticas econô-
micas que viabilizem o crescimen-
to econômico sustentado, preferen-
cialmente com viés para a geração 
de postos de trabalho decente.

Em que pese a simplicidade me-
todológica das estimativas aqui 
apresentadas, inclusive por serem 
produzidas a partir de dados amos-
trais e não de informações oficiais 
de registros administrativos, a 
análise reforça o ponto (trivial) de 
que as elevadas alíquotas necessá-

rias de contribuição são um reflexo 
do tamanho da despesa a ser finan-
ciada. Além disso, alegações que 
apostam na compensação da perda 
de receitas via supostos efeitos 
positivos de expressivas reduções 
das alíquotas sobre a informalida-
de previdenciária parecem carecer 
de sustentação. No Brasil, a infor-
malidade é reflexo principalmente 
da precariedade laboral, marcada 
por postos de trabalho que não 
oferecem cobertura previdenciária 
e trabalhista, normalmente pagam 
baixos salários e atraem trabalha-
dores com escolaridade limitada, 
restringindo a capacidade contri-
butiva autônoma de seus ocupan-
tes. Neste contexto, a mitigação ou 
superação da informalidade exige 
maiores esforços no campo nas po-
líticas públicas, indo muito além da 
mera diminuição das alíquotas de 
contribuição. 

5  Considerações Finais 

O objetivo deste artigo é estimular 
o debate em torno dos critérios 
adotados para a f ixação de alí-
quotas contributivas no âmbito 
do RGPS, um tema relevante que 
ocupa pouco espaço na literatura 
especializada brasileira. Os traba-
lhos publicados sobre este aspecto 
da parametrização previdenciá-
ria, embora pouco numerosos, se 
valem de metodologias distintas 
e tendem a chegar a resultados 
semelhantes. Dadas as regras rela-
tivamente frágeis − para concessão 
e manutenção de benefícios − que 

prevaleceram ao longo das déca-
das passadas e o nível já elevado 
de despesa assumido pelo sistema, 
as alíquotas necessárias tendem a 
ser bastante elevadas, superando 
várias das taxas de contribuição 
definidas para subgrupos de segu-
rados do Regime Geral de Previ-
dência Social. Isto porque, apesar 
destas evidências em contrário, as 
iniciativas legislativas voltadas à 
redução das alíquotas previdenciá-
rias proliferam no país. 

Evidentemente, as recentes refor-
mas da previdência, em particular 
a realizada em 2019, tenderão a 
exercer um papel importante no 
sentido de atenuar necessidades 
adicionais de incremento das alí-
quotas necessárias ao custeio, mas 
parece pouco sensato qualquer 
crença de que seja factível permitir 
reduções relevantes nas taxas de 
contribuição, inclusive, porque é 
crescente a participação de segura-
dos subsidiados no total de contri-
buintes do RGPS. O fato de que as 
reformas previdenciárias, tradicio-
nalmente, resultem na criação de 
várias e longas regras de transição 
também torna bastante complexo 
o cálculo da alíquota atuarialmente 
equilibrada. 

Com a intenção de retomar esta 
importante discussão, foram apre-
sentados aqui dois exercícios meto-
dologicamente simples − limitados 
por vários aspectos, possivelmente 
excedendo os já mencionados no 
próprio texto −, pensados unica-
mente para ilustrar os argumentos 
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já pontuados na literatura especia-
lizada em prol de uma maior racio-
nalidade na matéria. As alíquotas 
necessárias para o equilíbrio cor-
rente da Previdência Social foram 
estimadas, em todos os cenários 
propostos, como a razão entre a 
despesa previdenciária e a massa 
salarial (ou massa de rendimentos) 
dos contribuintes ou dos traba-
lhadores ocupados (formais e/ou 
informais, sob a ótica previden-
ciária), dependendo da fonte dos 
dados utilizados. 

Quando considerados os registros 
administrativos do RGPS, a AliqNec 
média varia de 26,6% (despesa do 
RGPS Urbano versus massa total de 
rendimentos do trabalho no CNIS) 
a 35,0% (despesa total do RGPS 
versus massa total de rendimentos 
do trabalho no CNIS). Quando a re-
ferência é a PNAD Contínua Anual 
(2021, 5ª Visita), incorporando 
também os Servidores Públicos 
Estatutários e os Militares e equi-
parados, a AliqNec varia de 24,0% 
(despesa com benefícios previden-
ciários permanentes versus massa 
de rendimentos do total de ocupa-
dos) e 29,7% (despesa com benefí-
cios previdenciários permanentes 
versus massa de rendimentos dos 
ocupados que declaram contribuir 
para a Previdência Social). Neste 
último caso, dadas as característi-
cas prevalentes do setor informal 
brasileiro, marcado pela precarie-
dade laboral, a inclusão previdenci-
ária de todos os seus participantes 
reduziria a alíquota necessária em 
5,7 pontos percentuais. Este efeito 

é relevante, mas parece inferior ao 
que sugeriria o senso comum sobre 
o tema: o alívio sobre as contas, no 
curto prazo, tende a ser suplantado 
pela geração de um passivo previ-
denciário ainda mais marcado pelo 
subsídio às contribuições. Como ci-
tado anteriormente, é claro que ou-
tras fontes de dados ou diferentes 
metodologias podem resultar em 
estimativas diferentes das apre-
sentadas neste artigo, mas o ponto 
fundamental é que as alíquotas 
necessárias estimadas serão eleva-
das e há necessidade de avaliar ou 
debater de forma mais profunda 
e menos imediatista a questão da 
informalidade. 

Este efeito limitado decorre, princi-
palmente, dos baixos rendimentos 
e escolaridade dos trabalhadores 
informais, mas o quadro adverso 
no mercado de trabalho informal 
torna pouco crível a suposição de 
que seria viável, ceteris paribus, 
esperar altas taxas de adesão uni-
camente pela fixação de alíquotas 
contributivas mais baixas. Inclua-
-se aqui o risco de que a diversifica-
ção de alíquotas, sem que seja pos-
sível diferenciar significativamente 
os planos previdenciários, tende a 
elevar a transição dos planos tra-
dicionais para os mais econômicos, 
mesmo entre segurados com con-
dições financeiras de arcar com as 
alíquotas padrão, prejudicando a 
sustentabilidade financeira e atu-
arial e introduzindo elementos po-
tencialmente regressivos no RGPS. 
Alíquotas subsidiadas deveriam 
ser aplicadas com moderação e 

foco específico em segmentos com 
perfis socioeconômicos que justifi-
quem o tratamento diferenciado, o 
que não é trivial.

Estes fatores enfraquecem os ar-
gumentos de que reduções rele-
vantes nas alíquotas contributivas 
poderiam ser compensadas − ou 
mais do que compensadas, nas ex-
pectativas mais otimistas − pelo 
incremento no nível de cobertura 
contributiva da população brasi-
leira. Os argumentos se tornam 
ainda mais implausíveis diante da 
dinâmica demográfica vivenciada 
pelo país: o ano de 2018 foi marca-
do pelo fim do bônus demográfico, 
no sentido de que a participação da 
população de 15 a 64 anos no total 
passou a cair depois de ter atingido 
seu patamar máximo, o que tende 
a elevar a razão de dependência 
dos idosos no país. Este fenômeno 
demográfico reforça ainda mais a 
necessidade de que todos os aspec-
tos parametrizáveis da previdência 
social sejam tomados com a devida 
cautela, sendo fixados a partir de 
estudos e avaliações profundas ex-
-ante e ex-post que os justifiquem e 
validem. 

Neste contexto, ressalte-se aqui 
outro tema recorrente no contexto 
previdenciário, que é a mudança 
de base de tributação, da folha de 
salários, para outras bases de in-
cidência, em geral, a receita bruta 
ou o faturamento. Este tema, em-
bora bastante presente, esbarra 
em debates mais amplos, como a 
própria Reforma Tributária, e nas 
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dificuldades para a definição das 
alíquotas substitutivas adequa-
das, especialmente para que seus 
efeitos sejam ao menos neutros 
– gerando o mesmo montante de 
receitas para o financiamento dos 
benefícios previdenciários. Ambos 
os modelos de f inanciamento 
geram incentivos e desincentivos, 
frequentemente distintos entre si, 
que precisam ser discutidos em 
profundidade, inclusive porque, em 
qualquer dos cenários, o montante 
da despesa a ser enfrentado segui-
rá elevado.

Não considerar, na definição das 
alíquotas, o valor da despesa a ser 
financiado é temerário tanto do 
ponto de vista fiscal como também 
da sustentabilidade do sistema de 
proteção social do país. Mais do 
que isso, tendências sistemáticas 
de redução das alíquotas de contri-
buição e desonerações criam riscos 
fiscais; fragilizam o financiamento 
da Seguridade Social, em parti-
cular de seu pilar previdenciário; 
e geram o risco de promover um 
modelo de financiamento não por 
meio de contribuições dos poten-
ciais beneficiários diretos, mas 
pelo endividamento público, que 
gera impactos indiretos em termos 
de pagamento de juros no futu-
ro, ou por meio de contribuições 
gerais que tendem a introduzir 

elementos regressivos ao sistema, 
dentre outros efeitos indesejados. 
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ANEXO

Tabela 1A - Total das Remunerações dos Contribuintes do RGPS e Despesa  
com Benefícios – 2009-2020 - Em R$ Bilhões Nominais

Ano

Total das 
remunerações dos 

contribuintes do 
RGPS*

Despesa com 
benefícios urbanos
(sem COMPREV e 
sentenças judiciais)

Despesa com 
benefícios urbanos + 

rural líquido da  
receita rural

(sem COMPREV e 
sentenças judiciais)

Despesa total 
com benefícios 

(sem COMPREV e 
sentença judicial)

Despesa total 
com benefícios 
+ COMPREV + 

sentenças judiciais

2009 639,7 169,6 212,8 217,3 224,9
2010 745,7 191,9 241,5 246,3 254,9
2011 868,5 213,0 267,5 272,8 281,4
2012 1.014,8 238,7 302,5 308,3 316,6
2013 1.141,2 269,0 341,4 347,6 357,0
2014 1.286,7 296,4 376,2 382,9 394,2
2015 1.356,4 329,0 417,6 424,7 436,1
2016 1.415,7 385,3 486,0 493,9 507,9
2017 1.477,9 424,5 532,4 541,7 557,2
2018* 1.513,2 447,8 558,4 568,3 586,4
2019* 1.600,2 478,7 596,5 604,9 626,5
2020* 1.592,5 510,1 632,3 640,9 663,9

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações do fluxo de caixa do Fundo do Regime Geral da Previdência Social (FRGPS), criado pelo artigo 
68 da Lei Complementar nº 101, de 4.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), e do Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS/
Infologo, vários anos). *Os valores de 2018 a 2020 devem ser considerados preliminares e sujeitos a revisão devido à possibilidade de 
alteração residual da massa de remuneração dos contribuintes do RGPS. Contudo, a revisão não deve alterar de forma relevante o patamar 
dos valores, mas de forma residual. 

 

1  Os autores consideram quatro grupos de benefícios – benefícios 
programáveis (aposentadorias por tempo de serviço, idade e espe-
cial), aposentadoria por invalidez, pensão por morte e benefícios não 
programáveis de curta duração (auxílio-doença e reclusão), deixando 
de fora apenas os benefícios de natureza acidentária. As estimativas 
são elaboradas a partir de diferentes cenários, considerando taxas de 
desconto (2%, 3% ou 4%), idades de entrada no mercado de trabalho 
(15, 20, 25 ou 30 anos), idades de entrada em aposentadoria (45, 50, 
55, 60 ou 65 anos) e as sobrevidas apresentadas na Tábua de Vida do 
IBGE para 1990.

2  O antigamente denominado Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), 
renomeado como Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa 
Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), financia 

os benefícios concedidos pelo RGPS em razão do grau de incidência 
da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do 
trabalho.

3  Os Segurados Especiais possuem um regime especial no âmbito do 
RGPS, pois, por atuarem fundamentalmente na agricultura familiar 
de subsistência, suas contribuições são obrigatórias apenas quando 
da eventual comercialização de sua produção, o que tende a ocorrer 
muito pouco ou a envolver a sub-rogação do recolhimento para o 
comprador, dificultando sua inclusão no Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais (CNIS).

4  A COMPREV é o acerto de contas entre o RGPS e os Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS) dos servidores da União, dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Municípios, referente ao tempo de contribuição 
utilizado na concessão de benefícios de aposentadoria e pensão, 
concedidos a partir de 05 de outubro de 1988.

5  Com base em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/
assuntos/dados-e-estatisticas/previdencia/painel-estatistico-da-
previdencia/panorama-da-previdencia/panorama-da-previdencia-
na-esfera-federal. Acesso em: 07 nov. 2022. 

6  Podem ser citados, neste contexto, a idade típica de filiação previden-
ciária; a densidade contributiva ao longo do ciclo de vida; as probabi-
lidades de concessão de benefícios de risco; a tendência estrutural de 
incremento da expectativa de vida em todas as idades; e os cenários 
de evolução do rendimento do trabalho e, em particular, do salário 
mínimo/piso previdenciário, dentre outras dimensões relevantes.

7  Elaboração a partir dos microdados da PNAD Contínua Anual de 2021 
(5ª Visita). A renda considerada foi o rendimento mensal habitual de 
todos os trabalhadores. 

8  Os dados estão sujeitos a revisão posterior, mas sem alteração rel-
evante de patamar.

(*) Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do 
Governo Federal em exercício no Ministério do Trabalho e Previdência. 

(E-mail: rogerio.costanzi@uol.com.br). 
(**)  Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do 

Governo Federal em exercício na Diretoria de Estudos e Políticas Soci-
ais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Disoc/Ipea).
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Incertezas Fiscais – O Retorno

Guilherme Tinoco (*)

Desde o fim da eleição presidencial, 
no dia 30 de outubro, a pauta prin-
cipal relacionada ao novo governo, 
em especial ao comitê de transição, 
refere-se à política econômica e 
precisamente às contas públicas. 
Se quisermos ser ainda mais es-
pecíficos, podemos apontar o or-
çamento de 2023 como o grande 
assunto desta transição.

Os motivos são claros e já foram 
abordados nos meus últimos ar-
tigos por aqui. O primeiro é que 
projeto de orçamento de 2023, 
tema do artigo de setembro, foi 
elaborado com muitas omissões, 
principalmente na parte do gasto. 
O principal exemplo é o Auxílio 
Brasil: na proposta, o valor médio 
do benefício estava em torno de R$ 
400, abaixo do valor atualmente 
em vigor. Para recolocá-lo em R$ 
600 por família, deveria haver um 
gasto adicional de R$ 52 bilhões 
no ano.

O segundo motivo é que estamos 
atualmente sem uma âncora fiscal. 
Depois de tantas alterações e des-

cumprimentos, sobretudo aqueles 
na véspera das eleições, o teto de 
gasto já não funciona mais na prá-
tica e ninguém esperava que ele 
fosse cumprido em 2023. Aborda-
mos esse tópico no artigo do mês 
passado.

Sem âncora fiscal e com o orça-
mento subestimado, portanto, era 
natural que o tema esquentasse 
durante esse fim de ano. O que a 
maioria dos agentes não espera-
va, contudo, era o tamanho das 
demandas do novo governo. Nesse 
início de setembro, as discussões 
sobre o valor do waiver chegaram 
a apontar números da ordem de R$ 
200 bilhões, o que por si só coloca-
ria a dívida em trajetória ascenden-
te e, naturalmente, perigosa.

Recapitulemos os números prin-
cipais: a proposta de orçamento 
de 2023 (PLOA) projeta um déficit 
primário de R$ 63,7 bilhões, resul-
tado da diferença entre uma recei-
ta líquida de R$ 1.804,5 bilhões e 
uma despesa total de R$ 1.868,2 
bilhões. 

Qualquer aumento de despesa em 
relação ao PLOA levaria a um des-
cumprimento do teto, uma vez 
que o orçamento apresenta a des-
pesa no limite da regra do teto. 
Além disso, qualquer aumento de 
despesa levaria a um aumento de 
mesma magnitude no déficit pri-
mário projetado. Um aumento de 
gasto em R$ 175 bilhões, por exem-
plo, levaria o déficit primário para 
R$ 239 bilhões. Este valor seria, em 
termos nominais, o maior da série 
histórica.

A Tabela 1 apresenta as estimati-
vas de déficit primário em função 
do tamanho do waiver para o ano. 
Também apresentamos números 
que levam em conta eventual re-
versão na desoneração de combus-
tíveis (calculada oficialmente em 
R$ 53 bilhões no ano), embora esse 
tema não esteja sendo considerado 
pela equipe de transição. Natural-
mente, se fosse implementada, a 
reversão reduziria o impacto ne-
gativo relacionado ao aumento do 
gasto.



41temas de economia aplicada40 temas de economia aplicada

novembro de  2022

Tabela 1 – Estimativas do Déficit Primário do Governo Federal em 2023 (R$ Bilhões e em Percentual do PIB)

Sem alteração na receita (*) Com alteração na receita
PLOA 2023
Waiver de R$ 100 bilhões 163,7 (1,6%) 110,7 (1,1%)
Waiver de R$ 150 bilhões 213,7 (2,1%) 160,7 (1,6%)
Waiver de R$ 175 bilhões 238,7 (2,3%) 185,7 (1,8%)
Waiver de R$ 200 bilhões 263,7 (2,5%) 210,7 (2,0%)

63,7 (0,6%)

      (*) Neste exercício, por alteração na receita nos referimos exclusivamente à reversão da desoneração promovida este ano, no âmbito dos 
impostos federais, em relação aos preços de combustíveis.

Como pode ser visto na Tabela 1, os déficits seriam 
muito elevados em todos os cenários, especialmente 
naqueles em que não há reversão das desonerações 
mencionadas anteriormente. 

Nesse contexto, é importante destacar que déficits 
desta magnitude seriam um combustível para uma 
rápida elevação da dívida pública no próximo ano, esta 
que já subiria de qualquer modo em razão de uma taxa 
de juros elevada e um crescimento do PIB previsto em 
torno de apenas 1%. 

Contudo, o maior risco para a dívida pública é que o 

waiver de 2023 se torne permanente, fazendo com que 

toda a trajetória de gasto tenha uma elevação anual 

do tamanho do waiver. No caso do waiver de R$ 175 

bilhões, a dívida poderia entrar em uma trajetória de 

elevação até o fim do horizonte de projeção, quando 

se aproximaria de 100% do PIB. Para demonstrar esse 

ponto, o Gráfico 1 apresenta trajetórias estimadas 

para a dívida bruta sob diferentes waivers. 

Gráfico 1 – Estimativas de Trajetória de Dívida (% do PIB)
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Obs: Mantivemos constante o cenário macro, para facilitar a comparação. O crescimento do PIB a partir de 2024 é de 2,5% e as taxas de inflação e 
Selic mantêm-se constantes em 3,0% e 7,0%, respectivamente, a partir de 2025. Vale notar que é uma premissa conservadora, uma vez que 
um cenário de maior risco fiscal pode ensejar maior taxa de juros e menor crescimento do PIB. Destaca-se que são estimativas preliminares.



41temas de economia aplicada40 temas de economia aplicada

novembro de  2022

Em face desses números, a dis-
cussão fiscal em andamento vem 
causando apreensão nos agentes. 
Qual o tamanho do waiver, qual a 
duração desse waiver e qual o futu-
ro das regras fiscais no Brasil são 
todas perguntas, até agora, sem 
respostas. De mais concreto, só um 
texto de PEC, apresentado no dia 
16/11, pela equipe de transição, e 
que traz números que beiram os 
R$ 200 bilhões. Ainda será inten-

samente discutido, contudo, de 
maneira que é cedo para dizer o 
que vai sobrar no final. Enquanto 
isso, diferentes economistas vêm 
discutindo e elaborando propostas 
de reforma das regras fiscais para 
o país. Como o debate só vai es-
quentar, inclusive com a definição 
da equipe econômica, as próximas 
semanas serão cheias de novida-
des. Pretendemos descrevê-las e 
analisá-las no próximo mês.

(*) Mestre em Economia pela FEA/USP.  
(E-mail: gtinoco2002@hotmail.com)
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Atualização da Tabela do Imposto de Renda para Pessoa Física

Vitória Maria Martini Wendt  (*) 
Camily Vieria Cardoso(**) 

1 Introdução

Dada a redução do poder aquisiti-
vo da população brasileira, atual-
mente pautas e promessas sobre a 
emergência do reajuste da tabela 
de IRPF são frequentes, sobretudo 
em período eleitoral. No entanto, 
esta questão ainda é conduzida 
de maneira moderada e limitada 
por parte dos representantes po-
líticos. Sob argumentos ancorados 
em duas vertentes antagônicas, 
uma delas, o déficit orçamentário 
que desestimula a atualização da 
alíquota do imposto e, por outro 
lado, a redução do poder de com-
pra da população, que pressiona 
legisladores a trabalharem pelo 
reajuste do imposto. Assim, temos 
de um lado preocupações com a 
economia e com gastos públicos e, 
de outro, com o bem-estar social 
dos brasileiros. Fruto desse dilema, 
a atualização da tabela foi foco de 
campanhas e debates políticos dos 
atuais candidatos à presidência. 

Sob efeito de um cenário de reces-
são econômica e agravamento da 
condição socioeconômica brasilei-
ra e, inflada pela elevação do nível 
de preços, a defasagem acumulada 
cresceu substancialmente e atin-
giu cerca de 50% desde o ano de 
2016, quando reajustada pelo IPCA. 

Dessa forma, o aumento da tribu-
tação sobre a renda é realizado de 
forma camuflada e discreta, (in-
centivando uma reação de confor-
mismo e indiferença por parte da 
população) e gerando conformismo 
e aceitação, retratada na compre-
ensão de carência de formulação de 
política governamental e diálogo 
público. 

Cabe, ao longo do texto, apresentar 
e discutir sobre as propostas elei-
torais e o desenvolvimento e traje-
to de projetos de lei, assim como as 
consequências orçamentárias e o 
seu percurso histórico. 

2 Histórico

No Brasil ,  o primeiro imposto 
sobre a renda foi instituído em 
1922, através da Lei n° 4.625. Em 
seguida, entre 1964 e 1967, houve 
a reforma tributária, um momento 
importante da história do imposto 
de renda no país, finalmente defi-
nindo em lei tipos como sonegação 
fiscal, conluio e fraude, reavalian-
do o imposto para certos grupos 
sociais e delimitando incentivos 
fiscais. Sob uma análise positiva, 
diante de sua capacidade de pro-
mover justiça social por intermé-
dio da justiça fiscal, o imposto de 

renda foi qualitativamente aprimo-
rado ao longo do tempo, justifican-
do sua evolução e reformas.

Avançando mais na história do Im-
posto de Renda da Pessoa Física, a 
tabela foi atualizada e alterada di-
versas vezes em pequenos interva-
los de tempo, compondo uma possi-
bilidade de progressividade social, 
ao tentar consolidar de maneira 
equitativa a tributação conforme a 
média salarial, arrecadando mais 
daqueles que proporcionalmente 
possuem maior poder aquisitivo.  
Tal feito foi, sobretudo, motivado 
pelo cenário socioeconômico da 
época, isto é, foi uma tentativa de 
reduzir a concentração de renda 
e a desigualdade social vigente no 
período.

Diante da descontinuação dos ajus-
tes anuais da tabela de IRPF, a par-
tir de 2015, durante o segundo 
mandato da ex-presidente Dilma 
Rousseff, observa-se a regressão 
do sistema tributário.

3 Tramitação de Projetos de Lei

Há certa inquietação e disposição 
para a correção da tabela de alí-
quotas − não é rara a tramitação de 
projetos de seu reajuste em âmbito 
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federal.  Entretanto, diante de interesses e posições 
divergentes de diferentes atores da sociedade, tais 
propostas seguem paralisadas.

Logo, é recorrente a oposição aos projetos que circu-
lam para aprovação, como é o caso do PL 2.337/2021, 
que recebeu forte objeção do senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA), sob alegação de prejuízos em diversos seto-
res da economia. O projeto consistia em taxação sobre 
lucros e dividendos e alteração de R$1.903,98 para 
R$2.500,00 na faixa de isenção. Dessa forma, ao passar 
pelo Executivo e aprovada pela Câmara dos Deputa-
dos, a proposta foi paralisada por Coronel no Senado.

A tabela reajustada de acordo com o PL ficaria:

Média salarial Alíquota Dedução

De R$ 0 a 2.500,00 isento R$ 0,00
De R$ 2.500,01 a 2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a 3.751,05 15% R$ 354,80
De R$ 3.751,06 a 4.664,68 22,5% R$ 636,13
A partir de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36

O deputado Danilo Forte (União-CE) foi mais a fundo 
e enviou para o Congresso um projeto de lei que 
promete isenção de até quatro salários mínimos, o 
PL 2.140/22. De acordo com Forte, “inúmeros con-
tribuintes sem capacidade contributiva passaram a 
pagar imposto sobre suas rendas, comprometendo 
sua disponibilidade financeira”1, diz ele, referindo-se à 
defasagem da tabela. A proposta passou pelo plenário 
e foi arquivada pela Mesa Diretora.

A nova tabela de IRPF sugerida por Danilo Forte fica-
ria:

Média salarial Alíquota Dedução

De R$ 0 a 5.200,00 isento R$ 0,00
De R$ 5.200,01 a 6.084,00 7,5% R$ 522,60
De R$ 6.084,01 a 7.608,00 15% R$ 865,50
De R$ 7.608,01 a 9.116,12 22,5% R$ 1280,23

A partir de R$ 9.116,12 27,5% R$ 1469,77

4 Propostas do Candidato Eleito

Por intermédio do período eleitoral, candidatos pro-
meteram a atualização da tabela de Imposto de Renda 
de Pessoa Física, embora sejam às vezes simplistas e 
pouco detalhistas sobre a condução da política. Em 
suma, foi unânime o posicionamento a favor do reajus-
te da tabela entre os mesmos. 

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou 
preocupação com o sistema tributário, prometendo, 
caso eleito, torná-lo mais justo e o imposto de renda 
mais progressivo. Sua proposta durante a campanha 
eleitoral era elevar o limite de isenção para rendas 
superiores a cinco mil reais, com uma perda prevista 
de arrecadação de R$21,5 bilhões.2 Grande crítico da 
carga tributária atual, Lula defende, também, a tribu-
tação de dividendos empresariais. 

Já como presidente eleito do Brasil, a preocupação do 
político do Partido dos Trabalhadores e de seu governo 
de transição com o tema tornou-se ainda mais nítida. 
Durante um encontro entre o ex-ministro da Educa-
ção e um dos principais nomes cotados para assumir, 
após 2023, a pasta da Economia, Fernando Haddad e 
nomes importantes ligados à Federação Brasileira de 
Bancos, o principal tema abordado foi a necessidade 
de uma reforma tributária no país. Embora não tenha 
comentado diretamente a reestruturação da fórmula 
da tabela base para o cálculo do Imposto de Renda 
atual, Haddad deixou claro que o atual presidente elei-
to e sua equipe consideram o sistema tributário atual 
extremamente regressivo.3 

Apesar de ser um assunto complexo e que normalmen-
te divide opiniões tanto entre políticos quanto entre 
sociedade civil, é consenso que uma reforma tributá-
ria deve ser feita no país. Primeiramente, tornando o 
sistema menos burocrático e em consequência menos 
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oneroso para a cadeia produtiva, mas principalmente 
fazendo com que o mesmo seja muito menos regressi-
vo tanto em impostos diretos quanto indiretos. Existe 
uma grande disparidade do imposto efetivo para mais 
pobres e mais ricos, tanto para consumo quanto para 
ganho de capital. E o governo que tomará posse em 
2023 parece estar disposto a gastar capital político 
para corrigir tal disparidade até o final de seu man-
dato.

1 https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/08/5026944-
projeto-de-lei-sugere-reajuste-na-tabela-do-imposto-de-renda-
para-2023.html 

2 https://g1.globo.com/economia/de-olho-no-orcamento/noti-
cia/2022/08/25/quanto-custa-a-correcao-da-tabela-do-imposto-
de-renda-prometida-pelos-candidatos.ghtml 

3 https://www.cnnbrasil.com.br/business/prioridade-de-lula-e-
reforma-tributaria-diz-fernando-haddad/

(*) Mestranda em Economia IPE-USP.  Assistente de pesquisa do  
Laboratório de Economia do Setor Público (LabPub). 

(E-mail: vitoriawendt@usp.br). 
(**) Graduanda em Contabilidade FEA-USP. Assistente de pesquisa do 

Laboratório de Economia do Setor Público (LabPub). 
(E-mail: camilyvieira05@usp.br).
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Relatório de Indicadores Financeiros1

Núcleo de Economia Financeira da USP – nefin-FEA-USP (*)

Em 02/jan/2012 foram (teorica-
mente) investidos R$ 100 em qua-
tro carteiras long-short tradicio-
nais da literatura de Economia 
Financeira. O Gráfico 1 apresenta a 
evolução dos valores das carteiras. 
(1) Carteira de Mercado: compra-
da em ações e vendida na taxa de 

juros livre de risco; (2) Carteira 
Tamanho: comprada em ações de 
empresas pequenas e vendida em 
ações em empresas grandes; (3) 
Carteira Valor: comprada em ações 
de empresas com alta razão “valor 
contábil-valor de mercado” e ven-
dida em ações de empresas com 

baixa razão; (4) Carteira Momento: 
comprada em ações de empresas 
vencedoras e vendida em ações de 
empresas perdedoras. Para deta-
lhes, visite o site do NEFIN, seção 
“Fatores de Risco”: <http://nefin.
com.br/risk_factors.html>.

Gráfico 1 – Estratégias de Investimentos (Long - Short) (02/01/2012 – 11/11/2022)

 

Tabela 1

 
Tamanho Valor Momento Mercado

 
Semana -6,91% 1,42% 5,30% -6,11%

Mês atual -4,52% 0,98% 3,00% -4,72%

Ano atual -19,06% 13,86% 27,27% -5,82%

2010-2022 -54,59% 9,77% 987,22% -22,79%
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O Gráfico 2 apresenta a evolução histórica do dividend 
yield do mercado acionário brasileiro: razão entre o 
total pago de dividendos nos últimos 12 meses pelas 
empresas e o valor total das empresas hoje. Essa é 
tradicionalmente uma variável estacionária (rever-
te à média) e é positivamente correlacionada com o 
retorno futuro esperado dos investidores. Ou seja, é 
alta em momentos ruins (de alto risco ou alta aver-

são ao risco), quando os investidores exigem retorno 
esperado alto para investir no mercado, e baixa em 
momentos bons. A Tabela 2 apresenta o inverso do di-
vidend yield, conhecido como Razão Preço-Dividendo, 
de algumas empresas. Ordenam-se os papéis da última 
semana de acordo com essa medida e reportam-se 
os papéis com as dez maiores e dez menores Razões 
Preço-Dividendo.

Gráfico 2 – Dividend Yield da Bolsa (01/01/2009 - 11/11/2022)

 

Tabela 2 

 Dez Maiores Dez Menores
 
 Papel Preço-Dividendo Papel Preço-Dividendo 

1.   HAPV3 2381,76 PETR4 1,62

2.   RAIL3 1047,50 BRKM5 3,34

3.   CRFB3 946,77 AGRO3 3,55

4.   PETZ3 532,66 BRAP4 4,26

5.   APER3 508,55 MRFG3 6,05

6.   LAND3 143,14 MYPK3 7,25

7.   TOTS3 138,79 LEVE3 7,26

8.   RENT3 113,36 DXCO3 7,50

9.   AESB3 112,79 BMGB4 7,59

10.   CSUD3 109,00 UNIP6 8,16
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O Gráfico 3 apresenta a evolução histórica do short in-
terest do mercado acionário brasileiro e a taxa média 
de aluguel de ações. O short interest de uma empresa 
é dado pela razão entre a quantidade de ações em alu-
guel e a quantidade de ações outstanding da empresa. 
Mede assim o estoque de vendas a descoberto reali-
zadas com as ações da empresa, tendendo a ser maior 
em momentos de expectativa de queda no valor da 

empresa. O short interest do mercado, apresentado no 
gráfico, é a média (ponderada por valor) dos short in-
terest individuais. A Tabela 3 reporta os cinco maiores 
short interest individuais e taxas de aluguel da semana 
passada, tanto em nível como primeira diferença (no 
caso deste último, são excluídos os papéis que tiveram 
variação negativa).

Gráfico 3 – Mercado de Aluguel de Ações (01/01/2013 - 10/11/2022)

 

Tabela 3 

 Cinco Maiores da Semana
 

 Short interest Taxa de Aluguel
 

1.   USIM5 14,14% KLBN3 72,89%

2.   CVCB3 12,63% LAND3 66,01%

3.   VIIA3 11,82% TECN3 39,74%

4.   OIBR3 11,77% DMMO3 34,89%

5.   TEND3 11,24% VIVR3 34,66%

 Variação no short interest Variação na taxa de aluguel
 

1.   ALPA4 2,91% KLBN3 22,94%

2.   MOVI3 1,51% ALPA4 22,66%

3.   ASAI3 1,14% TECN3 9,14%

4.   BBAS3 0,97% MDNE3 5,43%

5.   MBLY3 0,91% PRNR3 5,24%
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A

B

1 O NEFIN não se responsabiliza por qualquer dano ou perda ocasio-
nada pela utilização das informações aqui contidas. Se desejar repro-
duzir total ou parcialmente o conteúdo deste relatório, está autorizado 
desde que cite este documento como fonte. O Nefin agradece à FIPE 
pelo apoio financeiro e material na elaboração deste relatório.

2  VIX® e CBOE® são marcas registradas da Chicago Board Options 
Exchange. (*) <http://nefin.com.br/>.

Gráfico 4 – Volatilidade Forward-Looking (01/08/2011 - 30/04/2022)

 

 

O IVol-BR é um índice de volatilidade futura esperada 
para o mercado acionário brasileiro. É derivado do 
comportamento dos preços de opções sobre o IBOVES-
PA. Já o VIX® é o índice de volatilidade futura espera-
da para o mercado americano calculado pela CBOE®.2 

O Gráfico 4A apresenta ambas as séries. O Gráfico 4B 
apresenta a diferença entre os índices, capturando 
assim a evolução da incerteza especificamente local. 
Para detalhes, visite o site do NEFIN, seção “IVol-Br”: 
<http://nefin.com.br/volatility_index.html>.



49

novembro de  2022

economia & história: difusão de ideias econômicas

eh

O G20 em Bali e os Compromissos para a Recuperação Econômi-
ca Sustentável

 Rômulo Manzatto (*)

Nos dias 15 e 16 de novembro 
deste ano, os países membros do 
G20 se reuniram na cidade de Bali, 
na Indonésia. Desde 2008, o G20 
reúne representantes das mais 
importantes economias do mundo 
para discutir as perspectivas da 
economia global.

A pauta predominantemente eco-
nômica está ligada aos eventos 
que levaram ao estabelecimento 
do grupo. Em seu formato atual, o 
G20 foi formado no contexto das 
reações e consequências da crise 
econômica e financeira de 2008, 
com o objetivo de promover o di-
álogo e a cooperação em alto nível 
entre os sistemas econômicos mais 
significativos do mundo.

O G20 reúne países que represen-
tam mais de 80% do PIB global, 
75% do comércio e cerca de 60% 
da população mundial. Apesar de 
sua importância, o G20 não man-
tém um secretariado permanente, 
como é comum em Organizações 
Internacionais. Os comunicados 
emitidos pelo grupo têm a função 
de expressar os compromissos 
comuns assumidos pelos países-
-membros, assim como suas pers-
pectivas para o futuro. 1

Não por acaso, a declaração de 
líderes do encontro deste ano co-
meça por relembrar o contexto de 
crise de 2008, fazendo um paralelo 
com a situação atual, de um de-
sempenho econômico global ainda 
profundamente afetado pelos des-

dobramentos da pandemia global 
de COVID-19.

A declaração de líderes vai além. O 
documento manifesta preocupação 
com o atual momento global em 
que conf luem o que caracteriza 
como “crises multidimensionais”. 
Essas crises combinam a situação 
pandêmica global, o aumento da 
pobreza em nível mundial, as con-
sequências das mudanças climáti-
cas e um cenário de recuperação 
econômica bem mais lenta do que 
a desejada. Alguns pontos desse 
documento devem ser destacados.

A declaração de Bali cita uma ex-
tensa lista de compromissos as-
sumidos pelos membros do G20, 
que têm como princípio a execução 
coordenada de políticas econômi-
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cas em nível global, comprometi-
das com a recuperação econômica 
sustentável e atenta aos desafios 
dos países menos desenvolvidos na 
tentativa de alcançar as metas es-
tabelecidas pelos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável (ODS).

A partir daí, os membros do G20 se 
comprometem, de maneira ampla, 
a promover investimentos públicos 
e privados, combinados a reformas 
estruturais capazes de susten-
tar uma trajetória de crescimento 
sustentável de longo prazo, assim 
como aumentar a resiliência das 
cadeias globais de valor.

É citado o compromisso com a 
manutenção da estabilidade ma-
croeconômica e financeira em nível 
global, além da necessidade de 
adoção de medidas conjuntas para 
promover a segurança alimentar e 
energética em nível global, o que, 
no curto prazo, como reconhece 
o documento, exige a adoção de 
mecanismos temporários e foca-
lizados em atenuar o impacto dos 
aumentos de preços alimentares e 
energéticos.

O documento não deixa de citar a 
necessidade de ampliação de ins-
trumentos financeiros que possam 
aumentar o nível de investimento 
nos países em desenvolvimento. 
E chega a fazer um apelo aos Ban-
cos Multilaterais de Investimento 
ativos para que promovam um 
esforço adicional de financiamento 
para o apoio e a promoção dos ODS 

nas economias com maiores difi-
culdades.

O aumento da insegurança alimen-
tar em nível global é tratado com 
destaque pelo documento divulga-
do em Bali. O grupo de países ex-
pressa grande preocupação com o 
tema, comprometendo-se a adotar 
medidas urgentes para prevenir 
a fome e a desnutrição em escala 
global, além de fazer um apelo 
para uma rápida transformação da 
cadeia produtiva de alimentos em 
termos de maior sustentabilidade 
e resiliência. 

A declaração cita, ainda, o apoio 
do G20 às iniciativas internacio-
nais comprometidas em garantir 
o acesso a alimentos aos países 
menos desenvolvidos, assim como 
o comprometimento do grupo em 
facilitar o engajamento em medi-
das humanitárias emergenciais 
voltadas a garantir o acesso à ali-
mentação aos países mais afetados 
pela crise alimentar.

Outra importante mensagem da 
declaração de líderes do G20 con-
siste no compromisso do grupo em 
promover políticas fiscais e mone-
tárias coordenadas, que apoiem a 
recuperação econômica da econo-
mia global de modo sustentável. 
Para isso, o documento reafirma 
a necessidade de políticas fiscais 
ágeis e flexíveis, mas alerta para 
o fato de que as medidas para su-
avização das altas de preços de 
energia e alimentos devem ser bem 
calibradas para evitar um aumento 

combinado das pressões inflacio-
nárias na economia global.

A declaração do grupo também 
reserva algum espaço para re-
afirmar o compromisso de seus 
países-membros com um sistema 
de comércio multilateral não dis-
criminatório, inclusivo, sustentável 
e transparente, baseado nas regras 
da Organização Mundial do Comér-
cio (OMC). 

A declaração de líderes reconhece, 
contudo, a necessidade de refor-
mas no âmbito da OMC, especial-
mente em seu sistema de solução 
de controvérsias, como requisito 
fundamental para o estabeleci-
mento de um sistema de comércio 
multilateral mais sólido e confiá-
vel. Ainda no âmbito das trocas co-
merciais, o documento reconhece 
a necessidade de que o comércio 
internacional seja um catalisador 
dos processos de desenvolvimento 
sustentável.

Outro ponto importante consiste 
no reconhecimento de que o inves-
timento sustentável deve fomentar 
a capacidade das economias em 
agregar valor à sua produção, o que 
exige que as políticas de comércio e 
investimento sejam manejadas de 
maneira integrada com as políticas 
industriais.

A declaração de Bali afirma, ainda, 
que as múltiplas crises afetaram 
desproporcionalmente os países 
menos desenvolvidos. Diante de 
um contexto mais desafiador do 



51

novembro de 2022

economia & história: difusão de ideias econômicas

que nunca, os países de menor renda têm menores 
possibilidades de acesso a instrumentos financeiros 
e menor espaço fiscal, o que constrange, ou mesmo 
inviabiliza, os necessários investimentos para impul-
sionar os processos locais de recuperação econômica 
sustentável.2

É verdade, contudo, que os compromissos e as inten-
ções propalados por declarações como a do G20 são 
frequentemente limitados pela realpolitik, pelos con-
flitos regionais e pela disputa de mercados.

 Mesmo assim, é também verdade que a Declaração de 
Bali não deixa de ser um documento representativo 
dos temas que estão atualmente no centro do deba-
te público mundial e são expressos pelas lideranças 
nacionais e internacionais para diferentes interlocu-
tores. O que já é motivo suficiente para que seja lida 
com atenção.

Referências

G20. G20 Bali leader’s declaration. Bali, Indonesia, 15-16 No-
vember, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/mre/pt-br/
canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/g20-bali-
leaders2019-declaration-bali-indonesia-15-e-16-de-novembro-
de-2022. Acesso em: 19 nov. 2022.

MANZATTO, R. Impactos da pandemia de covid-19 nos objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS). Informações Fipe, n. 491, 
p. 77-79, ago. 2021.

SACHS, J. et al. The decade of action for the sustainable develop-
ment goals: sustainable development report 2021. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2021.

1  Os atuais membros do grupo são: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, 
China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Coreia do 
Sul, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Estados 
Unidos, Reino Unido e a União Europeia. Para um panorama, pode 
ser útil consultar: https://www.g20.org/about-the-g20/

2  Abordei essa questão em edição anterior de Informações Fipe, a 
partir das conclusões do Relatório de Desenvolvimento Sustentável, 
elaborado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, 
da ONU. Ver Sachs (2021) e Manzatto (2021).

(*) Economista (FEA-USP) e mestre em Ciência Política (DCP/FFLCH-
USP). (E-mail: romulo.manzatto@gmail.com).


