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SUMÁRIO EXECUTIVO
INSTITUCIONAL
Há um novo padrão na área de segurança do Brasil. Em todas as regiões 
do país, passa a vigorar uma política de violência institucionalizada no com-
bate ao crime, baseada em duras ações de repressão e no acirramento do 
confronto armado.  A partir deste mês, os governadores pressionarão suas 
bancadas no Congresso Nacional pela aprovação da proposta de amplia-
ção do excludente de ilicitude, o que daria ainda mais respaldo jurídico a 
policiais em caso de mortes de terceiros em confronto armado.

POLÍTICA
Um mérito não se pode negar a Jair Bolsonaro: está ditando os passos da 
valsa que é dançada em Brasília. O domínio bolsonarista da agenda Brasil 
tem amplo respaldo parlamentar. Insight Prospectiva mapeou a atividade 
dos deputados federais do Congresso Nacional e verificou que a base do 
governo tem agido de forma sincronizada, ao apresentar e pedir para rela-
tar projetos coincidentes com a agenda liberal e fiscal.

ECONOMIA
O primeiro ano do governo Bolsonaro será marcado por uma agenda re-
formista. No detalhamento das reformas, contudo, ainda tateia no escuro. 
O presidente não conseguiu aprovar as mudanças estruturais em tempo 
hábil para colher dividendos fiscais, já em 2019, ou mesmo antecipar o de-
sembaraço dos aspectos regulatórios e tributários para que as reformas 
ingressem a ponto de bala em 2020.

PSICOSSOCIAL
O primeiro ano de Jair Bolsonaro presidente tende a entrar para a histó-
ria como o período em que, após um longo inverno, o brasileiro não ficou 
mais pobre. Para cientistas sociais ouvidos por Insight Prospectiva, isso 
é um feito e tanto do capitão e do time do ministro Paulo Guedes. O novo 
presidente conseguiu mitigar uma trajetória de pauperização social que se 
arrastava desde o governo de Dilma Rousseff.

RADAR
Agenda estratégica do mês.

OUTUBRO 2019



3

O QUE SE VÊ EM 
PRATICAMENTE 
TODAS AS 
REGIÕES DO PAÍS 
É UMA POLÍTICA 
DE VIOLÊNCIA 
INSTITUCIONALIZADA 
NO COMBATE AO 
CRIME, BASEADA 
EM DURAS AÇÕES 
DE REPRESSÃO E NO 
ACIRRAMENTO DO 
CONFRONTO ARMADO 

INSTITUCIONALBAIXO ALTO

REPÚBLICA DA BALA

 “Bandido bom é bandido morto”! A versão brasileira 
da célebre máxima do general norte-americano Philip 
Sheridan (“Índio bom é índio morto”) nunca teve tama-
nho respaldo do próprio Poder Público. A força das cir-
cunstâncias está sancionando um novo padrão na área 
de segurança. O que se vê em praticamente todas as 
regiões do país é uma política de violência instituciona-
lizada no combate ao crime, baseada em duras ações 
de repressão e no acirramento do confronto armado 
– vide o crescente número de mortes em operações 
policiais. É o Estado com licença e desejo de matar. 

 As autoridades vêm buscando mecanismos legais 
capazes de assegurar a legitimidade desse modelo e 
reduzir os riscos jurídicos para os agentes de segu-
rança pública, notadamente nos episódios de morte de 
terceiros em operações policiais. É o caso do excluden-
te da ilicitude. Há uma mobilização entre os próprios 
governadores com o objetivo de garantir a ampliação 
do dispositivo, conforme previsto no pacote anticrime 
do ministro Sergio Moro. 

 Outubro será um mês-chave para esta questão. Al-
guns chefes do Executivo estadual pretendem abor-
dar o tema no 7º Fórum Nacional de Governadores, 
que será realizado nesta terça-feira, dia 8. Ao mesmo 
tempo, os governadores deverão, a partir deste mês, 
intensificar a pressão sobre suas respectivas ban-
cadas no Congresso pela aprovação da proposta de 
ampliação do excludente de ilicitude, o que daria ainda 
mais respaldo jurídico a policiais em caso de mortes de 
terceiros em confronto armado.
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TIROTEIO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

 O tema se torna bastante relevante diante da agres-
siva estratégia de enfrentamento do crime que tem 
sido adotada em boa parte dos estados brasileiros. 
Por ora, o que se vê é a troca de tiros entre situação e 
oposição. Os partidos de esquerda têm feito de tudo 
para brecar o dispositivo. No fim de setembro, o grupo 
de trabalho montado na Câmara dos Deputados para 
analisar o pacote do Ministério da Justiça derrubou, 
por nove votos a cinco, o aumento do escopo do ex-
cludente de ilicitude proposto por Sergio Moro. 

 A votação, ressalte-se, se deu sob forte clamor da 
opinião pública contra o governador Wilson Witzel, um 
dos principais patrocinadores de uma política de se-
gurança mais agressiva. O grupo de trabalho da Câ-
mara apreciou o tema apenas cinco dias depois da 
trágica morte da menina Ágatha Vitoria Felix, de oito 
anos, baleada durante ação policial no Complexo do 
Alemão, no Rio. 

 Pela redação atual, o Código Penal prevê, em seu 
Artigo 23, que:
“Não há crime quando o agente pratica o fato:
I- Em estado de necessidade;
II- Em legítima defesa;
III- Em estrito cumprimento do dever legal ou no exer-
cício regular de direito.
Parágrafo Único – O agente em qualquer das hipóte-
ses deste artigo responderá pelo excesso doloso ou 
culposo.”

 Ou seja: há uma dubiedade no texto, que menciona 
“estado de necessidade” e “legítima defesa”, mas faz 
um hedge ao estabelecer que o policial será investiga-
do e indiciado por “excesso”.

O GRUPO DE 
TRABALHO MONTADO 
NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS PARA 
ANALISAR O PACOTE 
DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA DERRUBOU 
O AUMENTO 
DO ESCOPO DO 
EXCLUDENTE DE 
ILICITUDE PROPOSTO 
POR SERGIO MORO

INSTITUCIONAL
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 A proposta do ministro Sergio Moro acrescenta um 
novo parágrafo ao Artigo 23, que abre uma brecha para 
o Judiciário dar “salvo conduto” ao policial na hipótese 
de mortes em combate:
“O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar 
de aplicá-la se o excesso decorrer de escusável medo, 
surpresa ou violenta emoção”.
Convenhamos, qualquer agente policial em uma viela 
da Cidade de Deus ou da Rocinha sob uma rajada de 
tiros de fuzil sente escusável medo, pode ser pego de 
surpresa e está tomado por violenta emoção.

 Os governadores, com o auxílio da bancada da bala, 
pretendem trabalhar para que a proposta original do mi-
nistro da Justiça prevaleça no texto final a ser votado no 
plenário da Câmara. A mobilização tem o apoio do presi-
dente Jair Bolsonaro, por mais que o calibre da articula-
ção política do Palácio do Planalto não seja dos maiores. 
A ampliação do excludente de ilicitude foi um das bandei-
ras hasteadas pelo Capitão em sua campanha eleitoral. 

 Na semana passada, durante o lançamento da cam-
panha publicitária do pacote anticrime de Sergio Moro, 
Bolsonaro voltou a defender o excludente de ilicitude e 
referendar uma postura mais agressiva das forças de 
segurança: “Quanto mais autos de resistência um poli-
cial tiver, é sinal de que ele trabalha e que ele não mor-
reu. Ou queriam que nós providenciássemos empregos 
para a viúva?”. Ou: “Pode, de madrugada, na troca de ti-
ros com o um marginal, um policial dar mais de dois tiros 
e ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí”. 

 Organizações de direitos humanos e muitos juris-
tas classificam a medida como uma carta branca para 
uma matança indiscriminada patrocinada pelo Estado, 
com inevitáveis mortes de inocentes em operações 
policiais. Algumas das críticas mais veementes vêm da 
Comissão Arns, que reúne, entre outros nomes, o cri-
minalista Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, o ex-minis-

DURANTE O 
LANÇAMENTO 
DA CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA DO 
PACOTE ANTICRIME 
DE SERGIO MORO, 
BOLSONARO 
VOLTOU A DEFENDER 
O EXCLUDENTE 
DE ILICITUDE E 
REFERENDAR 
UMA POSTURA 
MAIS AGRESSIVA 
DAS FORÇAS DE 
SEGURANÇA

INSTITUCIONAL
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tro da Justiça José Carlos Dias, o ex-ministro da Fa-
zenda Luiz Carlos Bresser-Pereira e o ex-ministro de 
Direitos Humanos Paulo Vannuchi. “Trata-se de uma 
preocupante ameaça de retrocesso”, afirma Mariz. 

 O desgastado Sergio Moro tem rebatido as críticas 
ao dispositivo previsto no seu pacotão: “Não existe 
nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está 
equivocado, não leu o projeto. A proposta vem para tirar 
dúvidas das situações específicas que caracterizam 
legítima defesa, própria ou de uma potencial vítima”.

OS MILITARES TAMBÉM QUEREM 
“SEGURANÇA”

 Em certa medida, a mobilização dos governos esta-
duais e do seu aparelho de segurança pública por uma 
maior proteção jurídica para atos em serviço é similar, 
na essência, a um pleito das próprias Forças Armadas. 
A voz de maior ressonância nesta direção tem sido a 
do ex-Comandante do Exército e atual assessor Espe-
cial do GSI, general Eduardo Villas Bôas. 

 Na esteira das seguidas operações de Garantia da 
Lei da Ordem (GLO) com a convocação do Exército 
para atuar na segurança pública – especialmente no 
Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte –, o gene-
ral Villas Bôas sempre reivindicou mecanismos legais 
para salvaguardar militares em caso de mortes de ci-
vis em operações em áreas urbanas. O ex-comandan-
te do Exército cunhou frases fortes nesse sentido, a 
exemplo de “Os militares precisam de garantias de que 
não haverá uma nova comissão da verdade no futuro”. 

 Em outubro de 2017, o então presidente Michel Te-
mer sancionou a Lei 13.491, estabelecendo a Justiça 
Militar como o foro adequado para o julgamento de cri-
mes cometidos por integrantes das Forças Armadas 

A MOBILIZAÇÃO 
DOS GOVERNOS 
ESTADUAIS E DO 
SEU APARELHO 
DE SEGURANÇA 
PÚBLICA POR UMA 
MAIOR PROTEÇÃO 
JURÍDICA PARA 
ATOS EM SERVIÇO 
É SIMILAR, NA 
ESSÊNCIA, A 
UM PLEITO DAS 
PRÓPRIAS FORÇAS 
ARMADAS
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contra civis em operações de GLO, no cumprimento 
de tarefas estabelecidas pelo presidente da República 
ou pelo ministro da Defesa em ações que envolvam 
segurança de instituição militar ou de missão militar.

 A Lei 13.491, no entanto, é objeto de questionamen-
tos jurídicos. A 7ª Câmara de Coordenação e Revisão 
(Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e 
Sistema Prisional) do Ministério Público Federal já en-
trou na Justiça com um pedido de inconstitucionalida-
de da nova legislação.

INDICADORES POSITIVOS DE TODOS 
OS CALIBRES

 As estatísticas têm se revelado o álibi perfeito da 
política de violência institucionalizada adotada pela 
maioria dos governadores estaduais, com o respaldo 
do presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de 2019, há 
uma redução dos principais indicadores de criminalida-
de em todo o país. Dados mais recentes do Ministério 
da Justiça apontam uma queda de 21,2% no número 
de homicídios no primeiro quadrimestre deste ano em 
comparação ao mesmo período em 2018.

 Nesse mesmo intervalo, os casos de estupro caíram 
13,6%; os furtos de veículos, 11,1%; latrocínios, 23,8%; 
lesões seguidas de morte, 5,3%. As reduções mais ex-
pressivas envolvem assalto a banco e roubo de carga, 
com quedas, respectivamente, de 38,5% e 27,3%.

 Estatísticas atualizadas do Monitor da Violência – 
uma parceria entre o Núcleo de Estudos e Violência 
da USP (NEV-USP), o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e o portal G1 – sancionam a diminuição de ho-
micídios no país. Entre o primeiro semestre de 2018 e 
o deste ano, o número de mortes violentas recuou de 
27.371 para 21.289, uma redução de 22%.

DADOS MAIS 
RECENTES DO 
MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA APONTAM 
UMA QUEDA DE 
21,2% NO NÚMERO 
DE HOMICÍDIOS 
NO PRIMEIRO 
QUADRIMESTRE 
DESTE ANO EM 
COMPARAÇÃO AO 
MESMO PERÍODO 
EM 2018
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 Houve queda do número de assassinatos em todos 
os estados. Os índices mais expressivos são observa-
dos no Nordeste, onde, na média, a diminuição de mor-
tes violentas chegou a 27%. No Sergipe, Rio Grande 
do Norte e Ceará, os homicídios caíram mais de 30%. 
O caso cearense chama ainda mais atenção. No início 
deste ano, o estado foi alvo de uma série de ataques 
do crime organizado. À época, uma intervenção federal 
e o consequente uso das Forças Armadas no Ceará 
chegaram a ser cogitados.

 Segundo especialistas da área de segurança, al-
gumas razões combinadas têm contribuído para a re-
dução dos índices de criminalidade. Entre os motivos 
estão a diminuição de conflitos entre as maiores fac-
ções do país, o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro 
Comando da Capital (PCC), e ações mais rígidas dentro 
dos presídios, de onde parte um sem-número de or-
dens do crime organizado. 

O ESTADO COM O DEDO NO GATILHO

 Alguns estudiosos questionam as estatísticas sobre 
homicídios. “Esses dados devem ser vistos com ceti-
cismo e cuidado. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do 
Sul, por exemplo, apareceram cemitérios clandestinos, 
e a possibilidade de haver mortos desaparecidos que 
não constam dos dados oficiais é considerável. No Rio, 
por exemplo, a própria polícia tem sido uma das princi-
pais causadoras de mortes violentas”, diz o economis-
ta e cientista político Bruno Paes Manso, pesquisador 
do NEV-USP. 

 Manso toca no ponto nevrálgico. Por mais paradoxal 
que possa soar, parece haver um consenso no Poder 
Público de que violência se combate com violência. 
Todas as demais razões apontadas para a queda dos 
índices de criminalidade no país surgem como coadju-

HOUVE QUEDA 
DO NÚMERO DE 
ASSASSINATOS EM 
TODOS OS ESTADOS. 
OS ÍNDICES MAIS 
EXPRESSIVOS 
SÃO OBSERVADOS 
NO NORDESTE, 
ONDE, NA MÉDIA, 
A DIMINUIÇÃO DE 
MORTES VIOLENTAS 
CHEGOU A 27%

INSTITUCIONAL
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vantes. Por trás da redução das estatísticas está fun-
damentalmente a política da bala. 

 À medida que a taxa de homicídio cai em todo o Bra-
sil, na contramão sobe o número de mortos em con-
frontos com as forças de segurança pública. A polícia 
está passando fogo. Em São Paulo, o número de mor-
tos em ações da PM e da Polícia Civil subiu 3% en-
tre janeiro e junho deste ano, no comparativo com o 
primeiro semestre de 2018. Pode parecer pouco. Mas 
outro dado chama a atenção: 51% desses homicídios 
envolvem suspeitos de roubo, crime que teve uma 
queda de 7% no período. Ou seja: os assaltos estão 
caindo, mas o número de mortes de envolvidos neste 
tipo de crime está subindo.

 No Paraná, houve 162 suspeitos mortos em ações 
policiais durante o primeiro semestre, de acordo com 
o Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado, do Ministério Público do Paraná. É 
bem verdade que o número é inferior aos 179 do mes-
mo período no ano passado. Mas já houve um aumen-
to de quase 10% em relação às mortes em confrontos 
no segundo semestre de 2018. Ressalte-se ainda que 
o índice foi o segundo maior para o período nos últimos 
quatro anos.

 No Nordeste, a intensificação da política de enfren-
tamento do crime já é chamada de o “novo cangaço”. 
As forças de segurança da região têm sido especial-
mente inclementes com quadrilhas especializadas 
em assalto a banco. Segundo dados oficiais dos nove 
estados nordestinos, confrontos policiais nestas cir-
cunstâncias causaram a morte de 79 suspeitos no pri-
meiro semestre, uma média de 6,5 assassinatos por 
mês. Em uma única ação na cidade de Cocal, no Norte 
do Piauí, nove suspeitos morreram. Segundo a polícia 
piauiense, todos integravam uma quadrilha de Minas 
Gerais que fugiu para o estado.

AS FORÇAS DE 
SEGURANÇA 
DO NORDESTE 
TÊM SIDO 
ESPECIALMENTE 
INCLEMENTES 
COM QUADRILHAS 
ESPECIALIZADAS 
EM ASSALTO A 
BANCO

INSTITUCIONAL
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O RIO DE JANEIRO CONTINUA MATANDO...

 Os dados mais categóricos dessa correlação entre 
queda da criminalidade e aumento da violência policial 
vêm, não por acaso, do Rio de Janeiro. Segundo o Ins-
tituto de Segurança Pública (ISP), a taxa de homicídios 
no estado caiu 21,5% entre janeiro e agosto deste ano 
em relação ao mesmo intervalo em 2018. Os roubos 
de carga, um dos focos da intervenção federal no es-
tado no ano passado, recuaram 18,1%. Os assaltos di-
minuíram 3,5%. 

 Nesse mesmo período, também de acordo com o 
ISP, as mortes em confronto com a polícia subiram 
16,2%. Nos primeiros oito meses do ano, 1.249 suspei-
tos morreram durante ações das forças de segurança 
do Rio. O número não surpreende em se tratando do 
discurso adotado pelo governador Wilson Witzel desde 
a campanha. Com um tom e o uso de termos à la Bol-
sonaro, Witzel se elegeu prometendo mandar chumbo 
na bandidagem. Entre outras declarações, resumiu em 
uma célebre frase sua política para a área de seguran-
ça: “A polícia vai mirar na cabecinha e... fogo!”

 Entre a nova safra de governadores, Wilson Witzel 
é aquele com o menor pudor em escancarar o uso de 
violência institucionalizada para o combate ao crime. 
Ao assumir, autorizou o uso de snipers no confronto 
contra bandidos, especialmente aqueles que estive-
rem portando fuzis. Para embasar a medida, amparou-
se exatamente nos excludentes de ilicitude previstos 
no Código Penal.

 O ex-juiz Wilson Witzel vale-se também do Artigo 22 
do Código Penal para dar sustentação a um compor-
tamento mais agressivo da Polícia do Rio. Criminalistas 
consultados por Insight Prospectiva entendem que a 
figura da “Coação irresistível e obediência hierárquica” 
dá respaldo jurídico aos policiais que matam em com-

ENTRE A NOVA SAFRA 
DE GOVERNADORES, 
WILSON WITZEL 
É AQUELE COM O 
MENOR PUDOR EM 
ESCANCARAR O 
USO DE VIOLÊNCIA 
INSTITUCIONALIZADA 
PARA O COMBATE AO 
CRIME. 
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bate. Diz o referido artigo: “Se o fato é cometido sob 
coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, 
não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só 
é punível o autor da coação ou da ordem”.

 Ou seja: à luz da lei, ações mais radicais de policiais 
estão amparadas por uma permissão manifesta da au-
toridade máxima do estado. De acordo com os juristas, 
as próprias declarações públicas de Witzel estimulan-
do a execução de criminosos em confronto já são sufi-
cientes para configurar, do ponto de vista jurídico, que 
o agente de segurança agiu sob “coação irresistível ou 
obediência hierárquica”, o que reduziria consideravel-
mente o risco de condenação penal.

SÓ FALTOU O NAPALM...

 Wilson Witzel protagonizou uma cena digna de um 
“Apocalipse Now tupiniquim”. No dia 20 de agosto, 
como se estivesse pousando no Vietnã, o governador 
desceu de helicóptero sobre a Ponte Rio-Niterói e co-
meçou a dar socos no ar comemorando a morte do 
sequestrador de um ônibus com reféns.

 Em setembro, Witzel mudou o sistema de metas 
para as Polícias Militar e Civil, excluindo a redução de 
mortes em confronto com um fator de melhora da re-
muneração salarial. Até o mês passado, os policiais de 
delegacias e batalhões que diminuíssem a taxa de le-
talidade em suas operações recebiam uma gratifica-
ção semestral. A partir de agora, este índice não é mais 
levado em conta. Ou seja: Witzel tirou o único estímulo 
que policiais tinham para matar menos. É como se es-
tivesse dizendo para os agentes da lei do Rio: “Matem 
mais! Matem à vontade!”.

 O pesquisador Ignácio Cano, do Laboratório de Aná-
lise da Violência da Uerj, classifica a decisão com algo 

EM SETEMBRO, 
WITZEL MUDOU 
O SISTEMA DE 
METAS PARA AS 
POLÍCIAS MILITAR 
E CIVIL, EXCLUINDO 
A REDUÇÃO DE 
MORTES EM 
CONFRONTO 
COM UM FATOR 
DE MELHORA DA 
REMUNERAÇÃO 
SALARIAL
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compatível com a estratégia de Wilson Witzel. “O esta-
do quer estimular as mortes por polícia para reduzir os 
outros homicídios. Faz todo sentido para este governo, 
mas trata-se de uma tragédia como política de segu-
rança pública”. 

 A medida provocou reações contrárias entre nomes 
da própria área de segurança pública. “Trata-se de um 
retrocesso lamentável. O governo está passando um 
sinal muito ruim”, diz Robson Rodrigues, ex-chefe do 
Estado Maior da Polícia Militar do Rio.

 Witzel, por mais que seja Witzel, está apenas se-
guindo o trend. Hoje, 11 estados praticam um sistema 
de metas para melhorar a remuneração de policiais. 
Destes, apenas dois ainda consideram a diminuição 
das mortes em confronto com uma variável para o pa-
gamento de bonificação: São Paulo e Pernambuco. 

 E como se dão as mortes em combate? Até que 
ponto o policial agiu ou não em legítima defesa ou para 
evitar um crime contra inocente? Trata-se de mero de-
talhe. Na maioria esmagadora dos casos registrados 
no Rio, essas perguntas ficam sem resposta. Segundo 
o NEV-USP, o estado é o lanterninha da federação na 
elucidação de homicídios. Mais de 70% dos inquéritos 
policiais sobre assassinatos instaurados nos últimos 
dois anos continuam em aberto, sem que chegue a 
uma conclusão sobre as circunstâncias e o culpado 
pela morte.

PERMISSÃO PARA MATAR MADE IN RIO

 Ressalte-se que o Rio de Janeiro pode exportar 
para outros estados uma iniciativa que cria uma am-
biência ainda mais propícia para a violência oficial pa-
trocinada pelo Poder Público. Trata-se da Súmula 70, 
editada pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ela prevê que 

INSTITUCIONAL
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“O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de 
autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a 
condenação”.

 Para juristas, trata-se de uma espécie de pacto en-
tre o Judiciário e o governo do Rio. A súmula cria a 
jurisprudência para que o depoimento de um policial 
tenha peso decisivo no Tribunal do Júri. Por uma lógica 
inversa, se a prova oral de uma autoridade pode ser 
o bastante para a condenação de um réu, como diz a 
Súmula 70, também pode para a absolvição. 

 Ou seja: a declaração de um policial de que um cole-
ga ou ele próprio agiu em legítima defesa e de que não 
havia alternativa se não matar um suposto oponen-
te em confronto teria uma ponderação elevada para a 
sua absolvição. Seria a palavra da lei. Ainda que a lei, 
conforme os fatos têm mostrado, seja a do “atirar pri-
meiro e perguntar depois”.

MAIS DE 70% 
DOS INQUÉRITOS 
POLICIAIS SOBRE 
ASSASSINATOS 
INSTAURADOS NO 
RIO NOS ÚLTIMOS 
DOIS ANOS ESTÃO 
EM ABERTO

INSTITUCIONAL
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NADO SINCRONIZADO

 Pode-se acusar o presidente Jair Bolsonaro de falta 
de traquejo com a imprensa, pouca habilidade diplo-
mática, falta de autoridade com filhos e empenho em 
reduzir ainda mais a coesão de um país profundamen-
te dividido desde as últimas eleições. Mas um mérito 
seu não se pode negar: está ditando os passos da val-
sa que é dançada em Brasília. 

 Em janeiro, muitos analistas políticos e economistas 
duvidavam da capacidade de articulação do novo pre-
sidente – e dela dependia o avanço da agenda liberal 
que seduziu parte do eleitorado, das camadas mais al-
tas, que se somaram aos bolsonaristas “raiz” e os an-
tilulistas e conferiram a vitória eleitoral ao capitão da 
reserva do Exército. A aprovação da reforma da Previ-
dência, ainda que levemente desidratada, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, é ponto 
para o governo Bolsonaro.

 Neste mês de outubro, esperam-se jogadas ou-
sadas para garantir a aprovação de seu filho Eduardo 
no cargo de embaixador do Brasil nos Estados Uni-
dos. Também pode se aguardar piruetas políticas para 
aprovação do pacote anticrime do ministro da Justiça, 
Sergio Moro. Na sequência, tudo indica, tratará da li-
beração do porte de armas, uma das bandeiras de sua 
campanha vitoriosa. 

 Um encontro realizado no último domingo (6), no 
Palácio da Alvorada, o presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia, e Bolsonaro alinhavaram novas 
pautas que tramitarão na via expressa do Parlamento: 

POLÍTICA
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a reforma administrativa, e um novo texto para a regra 
de ouro dos gastos públicos.

 O domínio bolsonarista da agenda Brasil tem amplo 
respaldo parlamentar. Aparentemente desorganizada, 
a base do governo no Congresso Nacional tem agido 
de forma sincronizada, ao apresentar e pedir para rela-
tar projetos coincidentes com a agenda liberal e fiscal. 
Insight Prospectiva mapeou a atividade dos deputa-
dos federais do Congresso Nacional até 30 de setem-
bro. PT e PSL têm as maiores bancadas do Congresso: 
com 56 e 51 representantes, respectivamente. 

 Mas o partido de Bolsonaro tem se mostrado mais 
atuante. Novatos, na Casa em sua maioria, os solda-
dos do capitão no Legislativo apresentaram um total 
de 3.197 Projetos de Lei (PLs), contra 2.463 dos petis-
tas. Agora os pesselistas se preparam para atuar pela 
aprovação do pacote anticrime de Sergio Moro, que 
pediu que a bancada trate o assunto como prioridade 
máxima.

 Vale ressaltar que a atuação da bancada do PSL e 
da centro-direita não tem sido generosa com projetos 
de interesse do ministro da Economia, Paulo Guedes. 
Segundo levantamento feito pelo jornal Folha de S. 
Paulo, as propostas enviadas por Guedes ao Congres-
so enfrentam a maior rejeição para inícios de governo 
desde pelo menos 2003. Das 11 Medidas Provisórias 
(MPs) assinadas pelo “posto Ipiranga” de Bolsonaro, 
apenas três – ou 27% – foram aprovadas. Mais que 
falta de coordenação, o número mostra que nem to-
das pautas de Guedes são prioritárias para Bolsonaro 
e para o PSL.

POLÍTICA
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MPs DA EQUIPE ECONÔMICA NOS PRIMEIROS 
CINCO MESES DE CADA GOVERNO

Fonte: Ministério da Economia

Governo Ministros MPs enviadas Aprovação,  
   em %

Antonio Palocci (Fazenda) e  
Guido Mantega (Planejamento)

8 

 100

27 

 100

12 

 75

8 

 75

18 

 75

Guido Mantega (Fazenda) e  
Paulo Bernardo (Planejamento)

Guido Mantega (Fazenda) e  
Miriam Belchior (Planejamento)

Joaquim Levy (Fazenda) e  
Nelson Barbosa (Planejamento)

Henrique Meirelles (Fazenda), 
Romero Jucá (Planejamento) e 
Dyogo Oliveira (Planejamento)

Paulo Guedes (Economia)

Lula 1 (2003)

Lula 2 (2007)

Dilma 1 (2011)

Dilma 2 (2015)

Temer (2016)

Bolsonaro 
(2019)

11 

 27

Fonte: Folha de S. Paulo

POLÍTICA



17

 Para entender a amplitude da coordenação, faz-
se necessário analisar as proposições em blocos. Os 
partidos posicionados à esquerda do campo ideológi-
co (PT, PDT, PCdoB, PSB,PSOL, Rede, Cidadania PMN 
e PV) apresentaram 6.973 Projetos de Lei (PLs), ou 
25,63% do total. Os que se congregam na centro-di-
reita foram bem mais propositivos: sugeriram 16.514 
PLs, ou 62,92% do total. 

 Considerando que esses partidos estão mais ali-
nhados aos projetos do PSL do que a da esquerda, faz 
sentido agrupá-los num só bloco. E o resultado é aca-
chapante: PSL e partidos do chamado “Centrão” gera-
ram 72,79% dos projetos apresentados no plenário da 
Câmara dos Deputados. 

 Como se não bastasse, a centro-direita prepara um 
tiro de misericórdia numa das únicas práticas que os 
parlamentares da esquerda ainda conseguem engen-
drar: a obstrução da pauta do Congresso Nacional. 
Avança, nos bastidores do Congresso, articulação para 
implementar alterações no regimento interno da Câ-
mara com objetivo de dificultar a atuação dos partidos 
de oposição ao governo de Jair Bolsonaro e, ao mes-
mo tempo, facilitar o andamento da pauta econômica 
adotada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. As no-
vas alterações foram apresentadas em dois projetos 
de resolução em análise na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ).

 Se aprovadas, significa que os parlamentares não 
poderão lançar mão de artifícios como o adiamento 
das votações. As propostas preveem o fim do tempo 
determinado de sessão. Hoje, cada período tem, no 
máximo, seis horas regimentais – cinco horas de ses-
são com uma prorrogação de uma hora. O fim da limi-
tação pode evitar o adiamento das votações.

Partidos de oposição 

6.973 PLs
25,63% do total

 
Centro-direita 

16.514 PLs
62,92% do total

 
PSL + Centrão 

19.716 PLs
72,9% do total

ESQUERDA X 
CENTRO-DIREITA
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SESSÕES SEM FIM

REGRA ATUAL 

Cada sessão de votação tem no máximo seis horas de duração. Ao fim desse tempo, 
é preciso abrir uma nova, iniciando todo o rito novamente, que inclui verificar se há 
número suficiente de parlamentares no plenário, tempo para os deputados discutirem.

PROPOSTA DOS ALIADOS 

A sessão pode ser prorrogada pelo presidente da Câmara se houver necessidade. 
Assim, se a discussão de uma proposta se arrastar sem ser votada, a sessão não 
precisa ser reiniciada. A estratégia de prolongar sessões é uma tática dos deputados 
para impedir uma votação.

FIM DA OBSTRUÇÃO DA PAUTA

RETIRADA DE PROJETO DA PAUTA

REGRA ATUAL 

Um parlamentar, sozinho, pode requerer à Mesa Diretora que retire da pauta de 
votações do dia um projeto do qual discorde. Cada requerimento precisa ser votado 
pelo plenário individualmente.

PROPOSTA DOS ALIADOS 

Os requerimentos de retirada de pauta continuam existindo, mas só se o pedido 
partir do autor ou do relator da proposta ou se tiver o apoio de líderes de partidos que 
representem ao menos 52 deputados.

INVERSÃO DA ORDEM DE VOTAÇÃO

REGRA ATUAL 

Outra estratégia da oposição para atrasar votações é pedir a inversão da pauta - votar 
antes projetos que estão no fim da lista. Hoje, qualquer parlamentar pode requerer isso.

PROPOSTA DOS ALIADOS 

Um pedido de inversão de pauta precisará da assinatura de, no mínimo, 171 deputados 
ou líderes de partidos que representem este número de parlamentares.

POLÍTICA
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 Na avaliação de Antonio Dias, diretor licenciado do 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar 
(Diap), apesar de discurso anti-establishment de Jair Bol-
sonaro, sua chegada ao Palácio do Planalto não repre-
sentou uma grande mudança na dinâmica entre os pode-
res Executivo e Legislativo. “O MDB, como nos governos 
anteriores, continua sendo o fiel da balança. O partido de 
Michel Temer se mantém entre os grandes partidos, com 
papel determinante na governabilidade, assim como teve 
nos últimos anos. Uma tradição que persiste em Brasília 
é: o poder decisivo do MDB sobre a governabilidade fede-
ral. Para onde o partido tender, leva consigo o Centrão. E 
isso faz toda a diferença”, explica Dias.

 Por sua vez, Marco Antônio Teixeira, cientista políti-
co da Fundação Getulio Vargas (FGV), destaca o pro-
tagonismo do Partido Democratas como novidade da 
gestão Bolsonaro. “Numa situação de carência muito 
grande de liderança, Rodrigo Maia emergiu. Os holofo-
tes em torno do filho de Cesar Maia se dão muito mais 
pelo vazio de líderes do que pela própria experiência. 
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, segue pelo 
mesmo caminho”, compara Teixeira.

DEPUTADOS CAMPEÕES DE PROJETOS

Parlamentar Partido Estado Nº PLs
Abílio Santana PL BA 1.281
Abou Anni PSL SP 424
Acácio Favacho PROS AP 368
Adolfo Viana de Castro Neto PSDB BA 260
Adriana Ventura NOVO SP 222
Adriano do Baldy PP GO 216
Aécio Neves PSDB MG 211
Afonso Florence PT BA 204
Afonso Hamm PP RS 199
Afonso Motta PDT RS 197

POLÍTICA
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 Ao longo da campanha, Bolsonaro adotou um dis-
curso que o eleitor queria ouvir: contrário ao establish-
ment político e seu modelo tradicional de governabili-
dade. Anunciou que desprezaria o infame “toma lá, dá 
cá”. Não se sabe se eram só promessas ou se Bolso-
naro realmente planejava governar de maneira inédita 
na jovem democracia brasileira. 

 O fato é que rapidamente ele entendeu as regras 
do jogo: para passar as reformas prometidas há de se 
negociar constantemente com o Congresso. O “toma 
lá, dá cá” é indestrutível. E assim tem sido feito. É pro-
vável que nem Bolsonaro esperasse que seria tão fácil. 
Com efeito, duas características do atual Congresso 
lhe facilitam a vida: o perfil liberal dos parlamentares de 
centro-direita e a apatia da esquerda, numa espécie de 
transe profundo embalado pelo mantra “Lula Livre”.

OPOSIÇÃO NO DIVÃ

 Luciano Dias, doutor em Ciência Política pelo Institu-
to Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), 
pontua que a oposição no Brasil hoje tem um problema 
evidente: perdeu quase 20% das bancadas na Câmara 
dos Deputados e mais de 30% no Senado. Ou seja, 
matematicamente, a oposição não tem representan-
tes em número suficiente para interromper o proces-
so legislativo. “O principal problema hoje da esquerda, 
descontando a questão do número, é a incapacidade 
de oferecer uma resposta atualizada e compatível com 
a realidade da conjuntura. Acho a bandeira da demo-
cracia vazia. Não há ameaça efetiva para a democracia. 
Não há ninguém falando em suspender eleições ou as 
garantias individuais”, pondera.

 Analistas ouvidos por Insight Prospectiva avaliam 
que, enquanto lideranças do Centrão, como Rodrigo 
Maia, conseguem transitar por segmentos tanto de 

DUAS 
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MANTRA “LULA 
LIVRE”
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oposição e de situação, os parlamentares de esquerda 
se isolaram, numa guerra fraticida. Ou seja, a centro-
direita brasileira senta com setores distintos da socie-
dade para debater uma pauta de país, enquanto a es-
querda é pura abulia.

 Rodrigo Santos, professor de Departamento de So-
ciologia da Universidade Federal Fluminense, ressalta 
que, tendo perdido as eleições de 2018, a esquerda 
brasileira resignou-se a desempenhar o papel que lhe 
foi designado pelo vencedor, Jair Bolsonaro. “O pre-
sidente optou por mesclar uma retórica do tempo da 
Guerra Fria, ao dizer que a esquerda equivale à ameaça 
comunista e, portanto, deve ser combatida, combinada 
a um discurso que agrada aos apoiadores da Operação 
Lava-Jato, associando o PT à corrupção”, compara.

 Assim, Bolsonaro circunscreve a esquerda num ter-
reno que lhe é vantajoso: as grades da Operação La-
va-Jato. Dono da maior bancada na Câmara, o Partido 
dos Trabalhadores basicamente se limita a responder 
às provocações do presidente. Reféns do bordão “Lula 
Livre”, os petistas parecem não ter tempo para formu-
lar propostas para o Brasil, transformá-las em projeto 
de lei e articular sua aprovação. “A sensação é que o 
PT desaprendeu a fazer oposição”, resume o professor 
da UFF.

 Bolsonaro e Lula funcionam como se fossem gême-
os xifópagos: um organismo precisa do outro para se 
manter vivo. O imbróglio penal de Lula – que por anos 
usou estratégia parecida da de Bolsonaro, apontando 
os tucanos como grandes inimigos –, acaba ditando o 
ritmo do jogo da esquerda. Neste mês de outubro, a 
chama “Lula Livre” pode se tornar mais acesa com o 
debate sobre a progressão de regime do ex-presidente 
ou mesmo a anulação de seu julgamento por suspei-
ção do hoje ministro de Bolsonaro Sergio Moro, então 
implacável juiz da Operação Lava Jato.

BOLSONARO E 
LULA FUNCIONAM 
COMO SE 
FOSSEM GÊMEOS 
XIFÓPAGOS: UM 
ORGANISMO 
PRECISA DO 
OUTRO PARA SE 
MANTER VIVO
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 A verdade é que a bandeira erguida em torno do pe-
tista sequer é capaz de unificar a esquerda. As demais 
forças têm se mobilizado para trilhar outros caminhos. 
Em setembro último, representantes do PDT, PCdoB, 
PSB e PSOL promoveram um encontro na tentativa de 
ensaiar alguma forma de oposição efetiva a Bolsonaro. 

 Na ocasião, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, 
pontuou que a esquerda nunca chegou a ter hegemo-
nia política ou eleitoral no país: “O melhor momento foi 
quando governamos 900 cidades no Brasil, que tem 
5.571 municípios”. Atual presidente da Fundação Per-
seu Abramo, ligada ao PT, Márcio Pochmann declarou, 
em entrevista à imprensa, que há uma profunda inefi-
ciência do campo da esquerda em se comunicar com 
as massas. É o mais próximo de uma autocrítica que o 
partido de Lula chegará.

UM OLHO EM 2020, OUTRO EM 2022

 Além de não conseguir unificar o espectro da es-
querda, o “Lula Livre” tem gerado fissuras no âmago do 
Partido dos Trabalhadores. Uma ala da legenda, mais 
próxima a Fernando Haddad, tenta posicionar o partido 
na centro-esquerda, com um discurso menos agressi-
vo e que permita a retomada do diálogo com antigos 
aliados, como PDT e PSB. Reconduzida ao cargo de 
presidente do PT – com a bênção de Lula, diga-se de 
passagem – Gleisi Hoffmann veta essa movimentação 
rumo ao centro.

 Analistas políticos consultados por Insight Prospec-
tiva dizem não descartar a hipótese de Lula estar ape-
nas adiando a guinada ao centro enquanto costura, di-
reto de sua cela em Curitiba, alianças para as eleições 
municipais de 2020 e as presidenciais de 2022. O ex
-presidente acredita que a reativação da dobradinha 
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com o partido de Michel Temer é a via expressa que 
levará o PT de volta ao poder. De quebra, uma aliança 
com o MDB daria um reforço e tanto na articulação 
política no Congresso Nacional, enfraquecendo a tra-
mitação das pautas do governo.

 Do outro lado, Temer já não faz mais segredo sobre 
a articulação. A sinalização mais aguda de que a cos-
tura está em curso veio justamente de Temer, em sua 
recente entrevista ao programa Roda Viva. O ex-pre-
sidente citou por duas vezes a palavra “golpe” ao se 
referir ao impeachment de Dilma Rousseff. Arrematou 
a performance com menções a Lula e ao PT em tom 
conciliador. O MDB já deixou claro que não cogita lan-
çar candidato à Presidência, mas quer se colocar cla-
ramente como uma legenda de centro. Os dados estão 
rolando.

POLÍTICA
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ECONOMIA 
RETROSPECTIVA 2019

 Faltando ainda 85 dias para o encerramento do pri-
meiro ano do governo Bolsonaro, já é possível fazer 
uma avaliação sobre o saldo do período. No geral, o go-
verno adotou uma agenda reformista. No detalhamen-
to das reformas, contudo, ainda tateia no escuro. No 
timing, igualmente deixou a desejar. No essencial, não 
entregou os avanços sociais que a população espera. 
A sociedade deseja reformas que reduzam a pressão 
do Estado sobre o cidadão. O ordenamento dos servi-
ços públicos é percebido como relevantes. O discurso 
cola fácil. 

 Portanto, o que Bolsonaro prometeu na sua cam-
panha eleitoral é o que está priorizando na sua gestão. 
Mas, fora o frenesi da contabilidade de déficits e su-
perávits alternados, e a performance de professores 
discursando sobre números distantes da realidade, a 
maioria quer emprego, segurança, saneamento, um 
sistema de saúde decente etc. Bolsonaro não entre-
gou condições sociais mais dignas.

 Devido à magnitude do problema, é difícil que venha 
a entregar em 2020, em função das restrições da PEC 
do teto dos gastos, a inanição orçamentária, a velo-
cidade vagarosa das concessões e privatizações, e o 
próprio comportamento do presidente da República, 
que cria um ambiente de tensão institucional contrário 
a novos investimentos. 

 A impressão que vai ganhando corpo é que as re-
formas estruturais, por mais importantes que sejam, 
não substituem políticas específicas para o enfrenta-
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mento das mazelas sociais do país. Pode ser que as 
reformas sejam eficazes no tempo. Mas, no presente 
nada mudou, e, em muitos casos, há indicadores de 
que piorou. Os remédios aplicados à economia pare-
cem antibióticos de largo espectro, mas de muito lon-
ga duração.

 É praticamente inviável que o governo consiga apro-
var as reformas tributária e administrativa e o Pacto 
Federativo ainda este ano. Caso fosse autor do mila-
gre, elas seriam completamente fatiadas, obedecendo 
às demandas dos estados, municípios, parlamentares 
e suas respectivas bases eleitorais, voltados para o 
calendário eleitoral de 2020, que se inicia antes do co-
meço do próximo do ano. 

 A questão central continua sendo a mesma: o con-
flito redistributivo. No timing das medidas de política 
econômica em geral, o governo deixou a desejar. Não 
conseguiu aprovar as mudanças estruturais em tempo 
hábil a colher dividendos fiscais já em 2019 ou mesmo 
antecipar o desembaraço dos aspectos regulatórios e 
tributários para que as reformas ingressem a ponto de 
bala em 2020. Falta adentrar o cipoal de medidas le-
gislativas. Sabia-se de antemão das dificuldades para 
a aprovação das reformas. 

 Mas o consenso de que alterações institucionais 
profundas eram necessárias e o perfil de animador de 
auditório do ministro da Economia, Paulo Guedes, com 
um discurso simplificador das tramitações – “vamos 
aprovar porque não há alternativa” – criou a falsa ilu-
são de que em prazo exíguo as reformas passariam. 
Não foi o que ocorreu. A Previdência deveria ter sido 
aprovada em junho. Vai passar em outubro, se tudo der 
certo. Mas pode ficar para novembro. Deverá ser a úni-
ca reforma a ser aprovada em 2019.

ECONOMIA
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FATURA PARCELADA

 A reforma tributária já foi virtualmente transferida 
para 2020, desossada da CPMF. Existem quatro proje-
tos alquebrados de mudança tributária: um do gover-
no, ainda no tubo de ensaio, e três da Câmara dos De-
putados, sendo que duas – as dos deputados Baleia 
Rossi (MDB/SP) e do ex-deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB) – já se encontram em fase de tramitação. Em 
nenhum dos dois há garantias de que a carga tributá-
ria não crescerá. 

 O único fiador de que os impostos não aumentarão 
é o presidente da República, o que, a julgar pelas de-
clarações anteriores na área econômica (congelamen-
to dos combustíveis de petróleo, fim da multa de 40% 
pela demissão sem justa causa, a própria CPMF, mu-
dança no teto de gastos etc.), não chega a ser um aval 
dos mais críveis. Na última semana do mês, a equipe 
econômica se encantou por um projeto do ex-presi-
dente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, que propôs 
um teto de 35% do PIB para a carga tributária. Quan-
do a arrecadação chegasse nesse patamar um gatilho 
seria disparado imediatamente, devolvendo o valor dos 
impostos. Difícil de acreditar.

 Na Fundação Getulio Vargas (FGV), especialistas 
como o professor da Escola da Economia de São Pau-
lo (EESP), Márcio Holland; o diretor do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF), Eurico de Santi; e o coordenador 
do Centro de Estudos Macro-Brasil, Marcelo Kfoury, 
apostam que as mudanças levarão ao acréscimo de 
arrecadação fiscal. As propostas mais salientes da re-
forma tributária caminham na direção contrária da dis-
tribuição da riqueza. O governo simplesmente encos-
tou de lado as medidas de tributação dos dividendos, 
heranças e fortunas. Por outro lado, insiste na deso-
neração das empresas, que pode ser considerada uma 
“desoneração de riquezas”. 

ECONOMIA
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 A tese do governo, é que os impostos sobre folhas 
de salários penalizam a geração de emprego. Teorica-
mente, faz sentido. Mas há evidência empírica de que 
nem sempre é assim. Para citar um exemplo mais pró-
ximo, o governo Dilma Rousseff desonerou a folha das 
empresas e deu no que deu. Falta ainda discutir a baixa 
incidência de impostos sobre os serviços e o agrobu-
siness, renúncias tributárias sobre o Simples e a Zona 
Franca de Manaus e os abatimentos do IRPF sobre a 
saúde e a educação. Missão compatível com a limpeza 
das estrebarias de Augias. Em tempo: ninguém fala em 
repensar a tributação sobre os bancos.

DESINDEXAR, DESVINCULAR 
E DESCONGELAR

 Por sua vez, a aprovação do Pacto Federativo, nes-
te ano, é a maior das ousadias do governo Bolsonaro. 
São enormes as resistências ao trinômio “desindexa-
ção, desvinculação e descongelamento orçamentá-
rios”, medidas que atingem no bolso todas as esferas 
políticas, sociais e corporativas do país. O governo 
quer desindexar o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), abono salarial e seguro desemprego do reajuste 
pelo salário mínimo, além de desvincular todos os gas-
tos orçamentários. Tentou congelar o piso salarial. Não 
conseguiu. Vai manter a correção pelo INPC e cortar, 
pelo primeira vez desde a promulgação da Constitui-
ção de 1988, o reajuste real sobre o salário mínimo. 
Guedes sabe do tamanho do desafio. 

 Por isso, está tentado a dividir a soberania do Minis-
tério da Economia com o presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia. Abre mão dos anéis em nome do assenti-
mento mais rápido das medidas. Não por outro motivo, 
convidou Maia para criar uma comissão mista de aná-
lise das reformas. O canto da sereia é a devolução ao 
Congresso do poder que sempre deveria ter sido seu: 

FALTA AINDA 
DISCUTIR A BAIXA 
INCIDÊNCIA DE 
IMPOSTOS SOBRE 
OS SERVIÇOS E O 
AGROBUSINESS, 
RENÚNCIAS 
TRIBUTÁRIAS 
SOBRE O SIMPLES 
E A ZONA FRANCA 
DE MANAUS E OS 
ABATIMENTOS 
DO IRPF SOBRE 
A SAÚDE E A 
EDUCAÇÃO
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a preparação do orçamento da União. Diz o ministro: 
“Ofereço aos parlamentares uma oportunidade histó-
rica de elevar a parte manobrável do gasto público a 
partir de um novo Pacto Federativo. Essa redefinição 
de responsabilidades teria também a participação do 
Judiciário e dos Tribunais de Conta, por meio do Con-
selho Fiscal da República”. 

 O ministro Paulo Guedes é um estrategista, acos-
tumado a defender causas impopulares em nome de 
propósitos liberais maiores. Gosta de citar Roberto 
Campos, que, por sua vez, citava Churchill: “O estadista 
não deve ser amado, mas, sim, odiado”. Adora também 
repetir a frase de sua própria autoria: “A fonte de todos 
os males é o descontrole dos gastos públicos”. Guedes 
pretende driblar a previsível resistência da população 
ao Pacto Federativo atuando por dentro do Congresso. 
Vai usar a anemia financeira das unidades federativas 
como ambiente facilitador de trocas. Por esse motivo, 
empurrou a discussão da reforma tributária, que era a 
bola da vez, para 2020. 

 A peça orçamentária será a moeda do Pacto Fede-
rativo. O governo vai colocar à mesa mais dinheiro para 
os estados e municípios. Pretende pedir menos gastos 
com pessoal e encargos sociais da União, além da re-
dução de despesas obrigatórias. A contrapartida será a 
disponibilização de alguma parcela dessa economia de 
recursos orçamentários para as despesas dos entes e 
subentes federativos, assim como a divisão da receita 
de parte dos recursos do megaleilão de excedentes 
de petróleo da cessão onerosa. A medida é tentadora 
para estados quebrados. Apesar do prazo para apro-
vação ser exíguo – o leilão está marcado para 6 de 
novembro. Mas o deslocamento e redução dos gastos 
orçamentários podem custar incontáveis votos nas 
eleições que se aproximam. Prospectiva aposta que o 
Pacto Federativo não sai em 2019.

O MINISTRO 
PAULO 
GUEDES É UM 
ESTRATEGISTA, 
ACOSTUMADO 
A DEFENDER 
CAUSAS 
IMPOPULARES 
EM NOME DE 
PROPÓSITOS 
LIBERAIS 
MAIORES
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PROMESSAS POSSÍVEIS

 Um projeto que pode sair até o final do ano, alivian-
do a gestão das finanças do governo em 2020, é a 
chamada “PEC da PEC da Regra de Ouro” (Proposta 
de Emenda à Constituição 438), que altera as normas 
fiscais. Em linhas gerais, ela exclui a responsabilidade 
do administrador das contas públicas, que até então 
norteava a Lei da Responsabilidade Fiscal e a Regra 
de Ouro, e cria um gatilho automático pelo qual cortes 
draconianos são feitos na estrutura do Estado em si-
tuação do estouro dos gastos de custeio (suspensão 
de concursos, contratações, reajustes de servidores e 
criação de despesas obrigatórias, redução de jornada 
e salário de funcionários públicos, aumento do percen-
tual de alíquota do ISS dos servidores, suspensão do 
pagamento de abono salarial e dos repasses do PIS/
Pasep ao BNDES). 

 Pela nova regra o Congresso não poderá aprovar 
verba suplementar para o financiamento dos rombos 
orçamentários, o que ocorre com a Regra de Ouro. 
Autoridades não são mais responsabilizadas por ar-
car com a “gestão perdulária das contas públicas”. 
Em qualquer circunstância estará escrito que é o 
funcionalismo público é o culpado pelas mazelas dos 
gastos desmesurados do governo. Em tempo: estão 
previstos desequilíbrios da Regra de Ouro em 2020 e 
2021. Melhor seria, como já disse Rodrigo Maia, de-
finir primeiro qual o tamanho do Estado necessário. 
Depois que se corte o excesso das despesas, e não 
generalize a sangria.

 Mesmo com todas as aflições, a maior vitória de 
Bolsonaro foi a reforma da Previdência, símbolo da 
sua campanha eleitoral na área econômica. Apesar de 
esquartejada em relação ao projeto inicial, que previa 
o regime de capitalização, e sem a participação dos 
estados e municípios – este último item ficou para a 

EM QUALQUER 
CIRCUNSTÂNCIA 
ESTARÁ 
ESCRITO QUE É O 
FUNCIONALISMO 
PÚBLICO É 
O CULPADO 
PELAS MAZELAS 
DOS GASTOS 
DESMESURADOS 
DO GOVERNO
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votação em uma PEC paralela –, o governo alcançou 
a economia de RS$ 800 bilhões em dez anos, razoa-
velmente abaixo da meta de R$ 1,1 trilhão que buscava 
como ideal de perfeição. Mas uma soma que dá para 
o gasto, segundo a equipe econômica. Se os valores 
aprovados, por um lado, não foram bem os desejados, 
o timing, conforme mencionado anteriormente, ficou 
igualmente aquém do esperado. Foram necessários 
mais de 10 meses para aprovação da reforma – que 
ainda tramita no Senado. Contudo, estes são dados jo-
gados. Há uma nova disputa pela frente.

VITÓRIA DE PIRRO

 Em 2020, é grande a possibilidade da batalha ven-
cida pela mudança da aposentadoria tornar-se uma 
vitória de Pirro. O governo vai ter que lidar com o atra-
so ou ausência dos benefícios múltiplos anunciados 
como resultado da reforma da Previdência. Explica-se: 
o discurso para o convencimento sobre a importân-
cia da mudança das aposentadorias foi a promessa de 
melhorias em todas as áreas. Mais crescimento, me-
nos dívida, mais emprego, mais casa própria etc.

 A realidade é que em 2020 nada mudará de forma 
perceptível. E em 2021, também. Em 2020, o déficit da 
Previdência crescerá quase R$ 30 bilhões. O rombo 
no regime geral, que paga as aposentadorias do setor 
privado, atingirá a R$ 244 bilhões – os dados não con-
tam com a Previdência dos militares. Trata-se, dispara-
do, do maior item previsto entre os gastos obrigatórios 
do orçamento do ano que vem, da ordem de 46%. Pelo 
menos por ora, tudo como dantes no quartel de Abran-
tes. O governo sempre poderá dizer que, sem a refor-
ma, os números seriam piores. E está correto. Mas o 
fato é que o efeito político e balsâmico da publicização 
da reforma da Previdência acaba neste ano.

A REALIDADE 
É QUE EM 2020 
NADA MUDARÁ 
DE FORMA 
PERCEPTÍVEL. 
E EM 2021, 
TAMBÉM. EM 
2020, O DÉFICIT 
DA PREVIDÊNCIA 
CRESCERÁ QUASE 
R$ 30 BILHÕES
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Como serão as aposentadorias para a iniciativa privada e servidores

REGRA GERAL

COMO FICA NA PROPOSTA APROVADA NO SENADO

Homem

65
anos

Mulher

62
anos

Mesmas regras de aposentadoria para o setor público e o setor privado

Tempo de contribuição

Iniciativa privada Servidor público
Homem e mulher Homem e mulher

15 anos 25 anos 

REGRAS DE TRANSIÇÃO

PARA A INICIATIVA PRIVADA

Para quem já está no sistema e prestes a se aposentar, haverá 6 regras de transição:  
4 para a iniciativa privada, 1 só para servidores e 1 que vale para os dois casos.

Regra 1 - Sistema de pontos
Soma o tempo de contribuição com a idade. Para isso, é necessário que o trabalhador já tenha 
contribuído por 35 anos (homem) e 30 anos (mulher). A soma da idade e contribuição deve atingir 
105 pontos (homens) e 100 pontos (mulheres) em 2033.

Regra 2 - Idade mínima somada ao tempo de contribuição
Também neste caso é preciso que já se tenha atingido o tempo de contribuição, de 35 anos para 
homens e 30 para mulheres. É acrescido, então, 0,5 ponto a cada ano que falta para atingir a idade 
mínima de 62 anos (m) e 65 anos (h).

Regra 3 - Pedágio de 50% (só se faltarem 2 anos de contribuição)
Essa regra só se aplica aos trabalhadores que precisariam contribuir apenas mais dois anos para atingir 
o mínimo necessário, de 30 anos (m) e 35 anos (h). Neste caso, aplica-se um pedágio de 50% sobre o 
tempo que falta para a contribuição. Ex: mulher que já contribuiu por 29 anos ao INSS. Ela precisaria 
contribuir apenas mais um ano, mas com a transição terá que contribuir mais um ano e meio.

Regra 4 - Aposentadoria por idade
É preciso ter pelo menos 65 anos de idade (h) e 60 anos (m) para requerer a aposentadoria 
proporcional, por esta regra. Nesta transição, para obter a aposentadoria integral, a mulher precisará 
atingir 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade (e pelo menos 20 anos de contribuição) para 
que se aposentem. Se em 2020 uma mulher tiver 60 anos, por exemplo, ela poderá se aposentar em 
2023 com 62 anos e 15 de contribuição.
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Fonte: Câmara dos Deputados e CCJ do Senado

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Como serão as aposentadorias para a iniciativa privada e servidores

PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO

Regra 5 - Sistema de pontos (com a contribuição com a idade)
Pelas regras atuais, a soma de idade e contribuição, hoje, seria de 96 pontos para homens e  
86 pontos para mulheres. Por esta transição, é preciso atingir 105 pontos (h) e 100 pontos (m),  
em 2033.

Regra 6 - Pedágio de 100% (idade mínima exigida)
Homens com 62 anos e mulheres com 57 na promulgação da PEC poderão optar por essa regra 
e terão que pagar um pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição que faltaria para se 
aposentarem (35 anos para homens e 30 para mulheres). Exemplo: homem com 62 anos e 33 de 
contribuição em tese teria que contribuir mais 2 anos, mas terá pedágio de 100%, ou seja, deverá 
contribuir por mais 4 anos.

REGRAS DE TRANSIÇÃO

PARA TRABALHADOR DA INICIATIVA PRIVADA E SERVIDOR PÚBLICO

NO INSS

ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE CONTRIBUIÇÃO

SERVIDORES PÚBLICOS

COMO É HOJE

Alíquota Faixa salarial

8% R$ 1.751,81

9% R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72

11% R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45

COMO FICA

Alíquota Faixa salarial

7,5% Até 1 salário mínimo

7,5% a 8,25% R$ 998,01 a R$ 2.000

8,25% a 9,5% R$ 2.000,01 a R$ 3.000

9,5% a 11,68% R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45

COMO É HOJE

Servidores públicos federais pagam alíquota de 
11% sobre o salário bruto. Os estados e municípios 
cobram alíquotas diferenciadas.

COMO FICA

Alíquota Faixa salarial

7,5% Até 1 salário mínimo

7,5% a 8,25% R$ 998,01 a R$ 2.000

8,25% a 9,5% R$ 2.000,01 a R$ 3.000

9,5% a 11,68% R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45

11,68% a 12,86% R$ 5.839,46 a R$10.000

12,86% a 14,68% R$ 10.000,01 a R$ 20.000

14,68% a 16,79% R$ 20.000,01 a R$ 39.000

16,79% a 22% Acima de R$ 39.000
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 No bimestre analisado por esta edição de Prospecti-
va, a economia real permaneceu andando de lado, com 
pequenas pioras e melhoras, que não caracterizam 
nada além de acomodações conjunturais. Os núme-
ros do investimento e da indústria revelam tibieza, re-
cuando na margem. Os investimentos, rarefeitos, têm 
tornado exangue a economia. Depois de sete meses 
de alta residual, voltaram a recuar, devolvendo parte do 
respiro no ano. 

 A formação bruta de capital fixo, que tinha se re-
cuperado no segundo trimestre, caiu 0,7% em agosto. 
Uma variação que mostra o pêndulo nesse setor foi a 
baixa no consumo de máquinas e equipamentos, que 
caíram 1,3% no período. No mês anterior, foi esse mes-
mo setor que empurrou a EBCF. Ele vinha declinando 
desde o primeiro trimestre de 2017.

EXPECTATIVA DA INDÚSTRIA PAULISTA PARA O 2º SEMESTRE
Em relação ao ano anterior, em %

Ano Muito pessimista Pessimista Neutra Otimista Muito otimista Sem resposta

2010 0,7 5,7 22,9 66,7 2,7 1,3

2011 0,6 18,1 32,3 44,5 3,9 0,6

2012 3,7 24,1 32,2 37,6 1 1,4

2013 2,7 19 29,2 44,8 2,5 1,8

2014 10,1 34,1 31,3 21,6 0,9 2

2015 16,5 40 26,5 15 0,9 1,1

2016 5,5 22,2 31,7 37,6 0,8 2,2

2017 3,9 17,7 40,4 34,6 1,1 2,3

2018 4,7 23 43,9 26,7 1,1 0,2

2019 2,1 11,8 34 47,2 3,4 1,4

Fonte: Fiesp
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 De acordo com o Ipea, apesar da queda dos inves-
timentos em agosto, as estatísticas deixam um car-
regamento positivo de 1,1% para o terceiro trimestre. 
Ainda conforme o Ipea, o indicador de investimento 
acusou alta de 0,5% quando comparado com o mês de 
agosto de 2018. Parece uma boa notícia, mas encobre 
uma perda de ritmo no comparativo de com o número 
anualizado registrado até julho deste ano (3%). A arrit-
mia da EBCF parece uma sina. No, no próximo trimes-
tre (EBCF) vai encolher em 0,9%, segundo projeção da 
FGV.

 Na comparação com o mesmo trimestre do ano 
que vem, a queda é de 1%. Mas nem tudo são espi-
nhos. Uma parcela da queda na EBCF é resultante da 
comparação pela internalização “fita” de plataformas 
de petróleo referente a 2018. Na linha do crescimento 
gradual, inseguro, restrito, a passos de cágado, a FGV 
prevê que o pêndulo do investimento possa subir no 
próximo trimestre.

Fonte: Fiesp

14,6

3 1
5,4

-6,9 -7

0,3
2,9

-14,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3

VENDAS ESPERADAS DA INDÚSTRIA PAULISTA PARA O 2º SEMESTRE
Em relação ao ano anterior, em %
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VIA CRUCIS DA INDÚSTRIA

 Os dados da produção industrial, em agosto, con-
firmam que o calvário do setor parece não ter fim. De 
acordo com os dados do IBGE, o setor registrou no mês 
retrasado uma variação negativa de 2,2% em relação 
ao mesmo mês do ano passado. Em julho a produção 
da indústria caiu 2,5%. Segundo a Consultoria LCA, “o 
resultado de agosto não altera substancialmente a 
avaliação de fragilidade da indústria nem as perspecti-
vas para 2019 (projetamos –0,7%). 

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL MÊS A MÊS
Em %

0,9 0,8

-11

Jun/ 
2017

Mai/ 
2018

Ago/ 
2019

6,6% foi o crescimento da 
indústria extrativa em agosto, 
frente a julho

7,4% foi a queda da 
produção de vestuário em 
agosto, frente a julho

2,3% foi a queda da 
produção industrial em agosto, 
frente a agosto de 2018

Fonte: IBGE
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 Uma recuperação um pouco mais significativa deve 
ficar mesmo para o ano que vem. Vale destacar que 
a alta na margem em agosto sucedeu vários meses 
negativos e teve perfil concentrado principalmente 
em três grandes segmentos: i) extração de petróleo e 
gás natural, com recorde de produção da Petrobras no 
mês; ii) refino de petróleo; e iii) moagem de cana-de
-açúcar, com impactos positivos tanto na produção de 
etanol como de açúcar. Não custa lembrar, também, 
que em apenas 2 dos 8 meses deste ano a indústria 
registrou resultados positivos na comparação inte-
ranual. Por uma outra medida, observando pela série 
com ajuste sazonal, a indústria acusou alta de 0,8%, o 
que interrompe três meses negativos consecutivos. 

Fonte: Ibre/FGV

NÍVEL DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA 
POR SETORES INDUSTRIAIS
Agosto de 2019 - Em %

Celulose e papel                                                                                                                               89,4

Vestuário                                                                                                                                          88,4

Farmacêutica                                                                                                                                85,2

Máquinas e materiais elétricos                                                                                               81,9

Têxtil                                                                                                                                           78

Informática e eletrônicos                                                                                                       77,9

Metalurgia                                                                                                                                  77,5

Química                                                                                                                                      76,2

Alimentos                                                                                                                                 76

Veículos automotores                                                                                                           75,4

Produtos de plástico                                                                                                             75

Minerais não-metálicos                                                                                                      71,6

Produtos de metal                                                                                                              70,4

Máquinas e equipamentos                                                                                            66

Indústria de transformação                                                                                                75,4
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1º Hungria                                                                                                                                   6,3 

2º China                                                                                                                                  5,8

3º Dinamarca                                                                                                                       5,6

4º Polônia                                                                                                                           5,4

5º Lituânia                                                                                                                        5,2

6º Bélgica                                                                                                                     4,7

7º Macedônia                                                                                                              4,7

8º Eslováquia                                                                                                            4,6

9º Áustria                                                                                                               4,2

10º Eslovênia                                                                                                        3,9

36º Brasil                                                 -1,7

DESEMPENHO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL POR PAÍSES
De janeiro a julho de 2019 - Em %

Fontes: Unido, OCDE, Eurostat, National Bureau of Statistitcs of China e IBGE

Indústria mundial Indústria brasileira

4,7

6,5

4,2 4,4
3,8

0,8
3,1

1,6
2,4

-2,8

2,2

-1,6

1,7
2,4

4º Tri/2017 1º Tri/2018 2º Tri/2018 3º Tri/2018 4º Tri/2018 1º Tri/2019 2º Tri/2019

DESEMPENHO TRIMESTRAL DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
Em %

Fonte: IBGE
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 Para todos os efeitos, a performance do setor conti-
nua se arrastando e não há nada no cenário que indique 
uma reversão de expectativa. Maiores esperanças es-
tão restritas ao governo ter êxito em sua cruzada para 
agilizar os processos de licitação das concessões (me-
canismos de arbitragem, fast track). Na gestão Bolso-
naro, com o Estado extremamente despolpador, as pri-
vatizações e concessões são a única fronteira de onde 
pode vir algum aumento de demanda para a indústria. 

 A boa nova é que o desemprego, talvez o mais resi-
liente dos indicadores de infortúnio, deu sinais de re-
cuperação no oitavo mês. Não é possível ainda afir-
mar se é um abraço da saúde ou apenas “recuperação 
do fundo do poço”. A taxa, que insistia em se situar no 
patamar dos 12%, acusou uma pequena queda para 
11,8%. É bem verdade que a melhora foi acompanhada 
por um salto do grupo de empregados sem carteira as-
sinada e trabalhadores por conta própria, que bateram 
recorde conforme a série histórica do IBGE, atingindo 
38,8 milhões de pessoas. Mais uma informação alvis-
sareira: o índice do desalento – medida das pessoas 
que desistiram de procurar emprego – caiu 4%. 

Serviços                                                                                                                                             61.730

Comércio                                                                                                      23.626

Indústria de transformação                                                                19.517

Construção civil                                                                                    17.306

Administração pública                                                        1.391

Extrativa mineral                                                                1.235

Serviços de utilidade pública     -77

Agropecuária                                                  -3.341

MERCADO DE TRABALHO: SALDO EM AGOSTO POR SETORES

Fonte: Caged/Ministério da Economia
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SANGRIA ESTANCADA

 No estoque, à exceção da informalidade, as melho-
ras foram tímidas, mas tratando-se de colocar comida 
na mesa do filho pequeno ou comprar seus remédios, 
nada é insignificante. Outra boa nova: quem puxou os 
novos empregos foi a indústria, com 272 mil postos de 
trabalho. Se existe um setor que vem sendo sacrifica-
do na economia brasileira, este é o industrial. O dado 
mais estimulante é que a construção civil, com a cria-
ção de mais de 181 mil empregos no período, foi quem 
puxou a retomada. A constatar se é um movimento cí-
clico, a exemplo do que ocorreram em outros períodos 
nesse ciclo de derrocada da indústria, ou um sinal efe-
tivo, ainda que apequenado, de recuperação.

 Uma medida estimulante, ainda que tomada com al-
gum atraso, foi a redução das taxas de juros Selic, que 
caíram de 6% para 5,5%, com a taxa real declinando 
para 1,37%, a mais baixa da história. Em função da ele-
vada capacidade ociosa e do cenário inflação baixa, a 

34.313

Jan/19 Fev/19 Mar/19 Abr/19 Mai/19 Jun/19 Jul/19 Ago/19

173.139

129.601

32.140
48.436 43.820

121.387

-43.196

MERCADO DE TRABALHO: SALDO DE EMPREGO CELETISTA

Fonte: Caged/Ministério da Economia
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baixa da Selic já poderia ter ocorrido há algum tempo. 
Com a queda da última reunião do Copom e a divul-
gação do relatório de inflação do BC, aumentaram o 
número de economistas que passaram a acreditar em 
uma taxa Selic abaixo de 5%, ainda este ano. 

 A redução da Selic para esses patamares terá um 
expressivo efeito fiscal, impactando sobre o custo da 
dívida pública bruta. Mas não será no horizonte de dois 
a três anos que o fator monetário conseguirá estabili-
zar a dívida bruta. Falta a colaboração das duas outras 
pernas, o superávit fiscal e o crescimento do PIB. De 
qualquer forma, a sinalização de que a alta da dívida 
será contida é um divisor entre os cenários de solvên-
cia e não solvência, que determinam a disposição fa-
vorável dos investidores. 

 Contudo, do ponto de vista da economia real, fica um 
enigma indecifrável: qual o motivo dos juros bancários 
manterem tamanha resistência a um movimento de 
baixa com a Selic caindo com um ritmo tão intenso? O 
custo do dinheiro mais baixo para investimentos seria 
tonificante para os setores mais sofridos do governo 
Bolsonaro. E também de toda a sociedade.

DO PONTO 
DE VISTA DA 
ECONOMIA REAL, 
FICA UM ENIGMA 
INDECIFRÁVEL: 
QUAL O MOTIVO 
DOS JUROS 
BANCÁRIOS 
MANTEREM 
TAMANHA 
RESISTÊNCIA A 
UM MOVIMENTO 
DE BAIXA COM A 
SELIC CAINDO COM 
UM RITMO TÃO 
INTENSO?

ECONOMIA
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BAIXO ALTO

A TENDÊNCIA É QUE 
OS ÂNIMOS SOCIAIS 
MANTENHAM-SE 
APAZIGUADOS, 
À MEDIDA QUE 
A MELHORIA 
NA RENDA DO 
TRABALHADOR JÁ 
IDENTIFICADA PELOS 
ECONOMISTAS 
COMECE A SER 
SENTIDA PELA 
POPULAÇÃO

AMIGO DOS POBRES

 A calmaria social que a gestão Bolsonaro atraves-
sa, mesmo com elevado desemprego e redução de in-
vestimentos em programas como Minha Casa, Minha 
Vida e no Bolsa Família, não é atribuível à metafísica 
do capitão. De um lado, é verdade, há o desânimo que 
arrefece os protestos e manifestações. Mas de outro, 
convém registrar um fato pouco considerado: o pri-
meiro ano de Jair Bolsonaro presidente tende a entrar 
para a história como o período em que, após um longo 
inverno, o brasileiro não ficou mais pobre. 

 Para cientistas sociais ouvidos por Insight Pros-
pectiva, isso é um feito e tanto do capitão e do time 
do ministro Paulo Guedes. O novo presidente conse-
guiu mitigar uma trajetória de pauperização social que 
se arrastava desde o governo de Dilma Rousseff. Em 
meio a tantos indicadores econômicos em queda, o 
fato de a pobreza não aumentar é uma excelente notí-
cia. A tendência é que os ânimos sociais mantenham-
se apaziguados, à medida que a melhoria na renda do 
trabalhador já identificada pelos economistas comece 
a ser sentida pela população.

 Preparando-se para capitalizar os ganhos, em se-
tembro, um orgulhoso Bolsonaro foi às redes sociais 
comemorar um grande feito: cinco meses seguidos de 
saldo líquido positivo na criação de empregos formais 
e o melhor agosto na geração de vagas desde 2013. 
E mais: mesmo o resiliente desemprego caiu 0,2% em 
agosto. Não chega a definir qualquer tendência, mas já 
dá um gostinho. 
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 O diretor da FGV Social, Marcelo Neri, fez as contas 
e não tem dúvidas: há mais dinheiro no bolso do bra-
sileiro no terceiro trimestre de 2019. “Temos algumas 
notícias boas na seara psicossocial: impacto do cres-
cimento, desemprego jogando a favor, menor aumento 
da desigualdade. Tudo isso terá um impacto positivo 
na vida do brasileiro das classes da base da pirâmide.”

 Ele lembra que, nos últimos cinco anos, a pobreza 
cresceu no país: houve uma perda geral e mais for-
te na base da distribuição de renda. A renda média do 
Brasil caiu cerca de 3%. A renda dos 50% mais pobres 
despencou 17%, de 2014 até segundo trimestre de 
2019. Mas esse cenário desolador começa a mudar: 
“Quando você pega os últimos 12 meses, terminados 
em junho de 2019, nota que houve um ganho de renda, 
de todos os trabalhadores, todas as pessoas em idade 
economicamente ativa. Fato é que houve um aumento 
médio de 1,75% – cifra acima do PIB do período. 

CRESCIMENTO, EQUIDADE E BEM-ESTAR SOCIAL TRABALHISTA

Fonte: FGV Social/CPS

6,47%

1,32%

-4,62%

-2,36%-6,87%

2,43%

-1,14%

-0,18%

1,47%

1T
 /

 2
0

13

2T
 /

 2
0

13

3T
 /

 2
0

13

4T
 /

 2
0

13

1T
 /

 2
0

14

2T
 /

 2
0

14

3T
 /

 2
0

14

4T
 /

 2
0

14

1T
 /

 2
0

15

2T
 /

 2
0

15

3T
 /

 2
0

15

4T
 /

 2
0

15

1T
 /

 2
0

16

2T
 /

 2
0

16

3T
 /

 2
0

16

4T
 /

 2
0

16

1T
 /

 2
0

17

2T
 /

 2
0

17

3T
 /

 2
0

17

4T
 /

 2
0

17

 1
T 

/ 
20

18

2T
 /

 2
0

18

3T
 /

 2
0

18

4T
 /

 2
0

18

1T
 /

 2
0

19

2T
 /

 2
0

19

1,27%5,08%
1,29%



43

 Para se ter uma ideia do avanço, usando o mesmo 
conceito, de 2014 a 2019, o ganho médio caiu 3,7%. 
Logo, nos últimos 12 meses, o país conseguiu recupe-
rar metade da perda. Para entender o ganho deste últi-
mo ano: até um ano atrás o brasileiro estava perdendo 
três vezes esse 1,75. Agora você perde 3,4%, porque 
recuperou 1,75%”, contabiliza Neri. Ele destaca que a 
diferença, contabilizada até setembro de 2019, mostra 
que a variação tanto da renda média como indicadores 
de bem-estar social supera as projeções do PIB per 
capita do período.

CARTEIRA VERDE E AMARELA

Neri explica que o rendimento do brasileiro só não foi 
maior devido às altas taxas de desemprego que per-
sistem no país, combinadas à queda nos salários pa-
gos. A taxa de desemprego manteve-se em 11,8% no 
trimestre encerrado em agosto – mesmo percentual 
apurado de maio a julho. Em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior (março-abril-maio), a taxa de de-
socupação caiu de 12,2% para 11,8%. São 12,6 milhões 
de brasileiros sem emprego e renda.

PSICOSSOCIAL

RENDA MÉDIA DA NAÇÃO

787,14

860,96

838,57

1T
 /

 2
0

12

3T
 /

 2
0

12

1T
 /

 2
0

13

3T
 /

 2
0

13

1T
 /

 2
0

14

3T
 /

 2
0

14

1T
 /

 2
0

15

3T
 /

 2
0

15

1T
 /

 2
0

16

3T
 /

 2
0

16

1T
 /

 2
0

17

3T
 /

 2
0

17

1T
 /

 2
0

18

3T
 /

 2
0

18

1T
 /

 2
0

19
304,75

344,10

311,06

1T
 /

 2
0

12

3T
 /

 2
0

12

1T
 /

 2
0

13

3T
 /

 2
0

13

1T
 /

 2
0

14

3T
 /

 2
0

14

1T
 /

 2
0

15

3T
 /

 2
0

15

1T
 /

 2
0

16

3T
 /

 2
0

16

1T
 /

 2
0

17

3T
 /

 2
0

17

1T
 /

 2
0

18

3T
 /

 2
0

18

1T
 /

 2
0

19

BEM-ESTAR SOCIAL DA NAÇÃO
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 “Em suma, o desemprego foi o segundo principal 
responsável pela queda de poder de compra médio 
dos brasileiros. Isso porque há três elementos ligados 
ao rendimento médio do trabalho que quase se com-
pensam, gerando perda combinada inferior a 1 ponto 
de porcentagem no período: salário-hora por ano de 
estudo (retorno da educação) –7,37 pontos de porcen-
tagem, anos de estudo 8,61 pontos de porcentagem e 
jornada de trabalho 1,57 ponto de porcentagem.”

 Segundo economistas ouvidos por este boletim, a 
tendência é que o desemprego diminua paulatinamen-
te e, assim, a renda continue em trajetória de alta. “Em 
2019, no primeiro trimestre, o país parece ter atingi-
do o que chamamos de fundo do vale da renda das 
pessoas. A partir do segundo trimestre deste ano, o 
rendimento começa a crescer. Há vários sinais de que 
a situação está melhorando para todos. Quando ana-
lisamos porque a renda está crescendo 1,75%, vemos 
logo que o desemprego, que estava jogando contra, 
passa a jogar a favor. O aumento de renda só não é 
maior porque os salários estão caindo”, analisa Neri.

PSICOSSOCIAL
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EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GINI
Em relação ao trimestre anterior
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BENEFÍCIOS DESIGUAIS

 O aumento de renda, desde os anos de Dilma Rou-
sseff, não tem sido igual para todos. A tendência se 
mantém no governo Bolsonaro. A variação do cresci-
mento de renda entre 2014 e 2019 se deu de maneira 
bastante diferenciada para os diversos setores sociais. 
A metade mais pobre experimentou variações reais 
acumuladas de –17,1% desde o início da crise. A classe 
média (40% intermediários seguintes) teve perdas de 
–4,16%. O topo da pirâmide não registrou perdas. Os 
10% mais ricos aumentaram sua renda em 2,55% no 
período. E o 1% mais rico registrou ganhos de 10,11%. 

PSICOSSOCIAL

TAXA DE CRESCIMENTO DA RENDA INDIVIDUAL DE TRABALHO POR 
GRUPOS TRADICIONALMENTE EXCLUÍDOS
De 2004 a 2019

Fonte: FGV Social/CPS

Total

Homens

Mulheres

Pretos

Pardos

Jovens - 20 a 24 anos

Sem instrução

Região Norte

Região Nordeste

Capitais

                                                                                        -3,71%

                                                                          -7,16%

                                                                                                                                                           2,22%

                                                                -8,35%

                                                                                             -4,18%

-17,76%

                -15,09%

                              -13,08%

                                                                      -7,55%

                                                                                                                                              0,19%
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 Marcelo Neri destaca que houve evolução da desi-
gualdade horizontal de renda entre diferentes grupos 
sociais. Jovens, analfabetos, negros e moradores das 
regiões Norte e Nordeste tiveram sua renda reduzida 
em pelos menos duas vezes mais que a média geral 
da população. A persistência do aumento da desigual-
dade é o problema psicossocial com que o presidente 
Bolsonaro tem de lidar. “O quem tem piorado no Brasil 
é a desigualdade. No último trimestre da série, termi-
nado em junho, registramos o menor aumento numa 
sequência de 17 trimestres. Aumentou menos, mas 
continua crescendo”, observa do diretor da FGV Social.
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Renda total = Retorno 
Educação x Desemprego x ParticipaçãoEducação x Jornada x

50 -           40 +            10 +            1 +           Total

CRESCIMENTO DA RENDA INDIVIDUAL DO TRABALHO E SEUS 
INGREDIENTES TRABALHISTAS POR FAIXAS DE RENDA PER CAPITA
4º trimestre de 2014 até 2º trimestre de 2019 (15 a 59 anos)

Fonte: FGV Social/CPS

PSICOSSOCIAL
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 Neri também esmiuçou a desigualdade, sob a lente 
da variação da razão entre o 1% mais rico e dos 50% 
mais pobres. O gap entre esses dois polos que cresceu 
41,7% entre o fim do primeiro mandato de Dilma Rous-
seff (2014) e os primeiros seis meses de governo Bol-
sonaro. “O efeito desemprego foi um grande propulsor 
da queda de renda e do aumento da desigualdade. En-
tretanto o impacto do valor da educação foi ainda maior 
e a jornada de trabalho foi o terceiro fator de impacto. 
Obviamente, o desaquecimento geral da economia, em 
especial nos segmentos da base da distribuição, gera 
efeitos em todas essas dimensões”, explica Neri. 

 Trocando em miúdos, a participação no mercado de 
trabalho atuou no sentido de expandir a renda, só que 
mais no crescimento da renda média do que na desi-
gualdade. “O grande fator de crescimento inclusivo é a 
expansão da educação que segue expandindo mais na 
base, cuidados devem ser tomados para potencializar 
esse impacto, dada sua natureza estrutural”, comple-
menta.

 Se tivesse de dar um conselho ao presidente, o di-
retor da FGV Social recomendaria maior investimento 
em educação para as camadas mais pobres. “Os da-
dos econômicos deixam claro que o retorno em cres-
cimento de renda e diminuição da desigualdade passa 
necessariamente por acesso à educação”, afirma Neri.

PSICOSSOCIAL
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6 a 27 de outubro

 Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica, no 
Vaticano

7 a 10 de outubro

 13º Congresso Nacional da CUT, na Praia Grande, em SP

7 de outubro

 FGV divulga Indicadores do Mercado de Trabalho, referentes 
a setembro

 Banco Central do Brasil lança Boletim Focus

 Ministério da Economia informa Balança Comercial semanal

 Anfavea disponibiliza Produção de Veículos de setembro

 Sentix divulga Confiança do Consumidor da Zona do Euro, 
em outubro

 Federal Reserva informa Crédito ao Consumido, de agosto

8 de outubro

 FGV divulga IPC-S e IGP-DI

 IBGE lança PIM: Produção Industrial Regional, de setembro

 Congresso Nacional analisa veto ao PL 5029/19, que muda 
regras eleitorais, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2020

 STF retoma julgamento de Lúcio e Geddel Vieira Lima

 Ministro da Justiça, Sergio Moro, participa de debate na 
Câmara dos Deputados sobre exploração mineral em terras 
indígenas

 Tesouro do Brasil promove Leilão Tradicional (NTN-B)

 Bundesbank informa Produção Industrial da Alemanha em 
agosto

 NFIB divulga Confiança do Pequeno Empresário dos EUA em 
setembro

NO RADAR
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9 de outubro

 FIPE divulga IPC (1ª Quadrissemana) de outubro

 IBGE disponibiliza IPCA de setembro

 Banco Central do Brasil informa Fluxo Cambial Semanal

 Departamento de Energia dos EUA informa Estoque de 
Petróleo Bruto

 Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos 
divulga Criação de emprego em agosto

10 de outubro

 FGV informa IGP-M (1ª prévia) de outubro

 IBGE divulga Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, 
de setembro, e PMC: Vendas no Varejo Ampliado, de agosto

 Tesouro do Brasil promove Leilão Tradicional (LTN e NTN-F)

 Secretaria de Política Econômica divulga Relatório Prisma 
Fiscal

 Departamento de Trabalho dos EUA informa Pedidos de 
auxílio desemprego (mil) 

 Departamento de Agricultura dos EUA disponibiliza Relatório 
de Demanda e Oferta Agrícolas Mundiais

11 de outubro

 IBGE divulga PMS: Volume de Serviços, de agosto, e 
Ponderação do IPCA de acordo com a nova POF

 Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos 
informa Índice de Preços de Importados, de setembro

14 de outubro

 Ministério da Economia informa Balança Comercial semanal

 Banco Central do Brasil lança Boletim Focus e IBC-Br de 
agosto

 Eurostat informa Produção Industrial da Zona do Euro, em 
agosto

NO RADAR
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15 de outubro

 ZEW informa Índice de Expectativas da Alemanha e da Zona 
do Euro, em outubro

16 de outubro

 FGV divulga IPC-S (2ª Quadrissemana) e IGP-10

 Fiesp informa Nível de Emprego Industrial, de setembro

 Banco Central do Brasil disponibiliza Fluxo Cambial 
Semanal

 Eurostat informa Balança Comercial, Registros de Veículos 
Novos e CPI da Zona do Euro

 Census Bureau divulga Vendas do Varejo dos EUA em 
setembro

 Tesouro dos EUA informa Fluxo Investimentos Líquido em 
Títulos (USD bilhões), de agosto

17 de outubro

 FIPE divulga IPC (2ª Quadrissemana), de outubro

 Tesouro do Brasil promove Leilão Tradicional (LTN, LFT e 
NTN-F)

 Census Bureau informa Concessões de Alvarás (em mil), de 
setembro, e Novas Construções Residenciais  de Setembro

 Federal Reserve divulga Sondagem Industrial – Filadélfia, 
de outubro, e Produção Industrial, de setembro

 Departamento de Trabalho dos EUA informa Pedidos de 
auxílio desemprego (mil)

 Departamento de Energia dos EUA informa Estoques de 
petróleo bruto

 Escritório Nacional de Estatísticas da China apresenta 
Investimento em ativos fixos urbanos; Produção Industrial; 
PIB e Investimentos Imobiliários, de setembro

NO RADAR
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18 de outubro

 FGV divulga IGP-M (2ª prévia), de outubro

 CNI apresenta Índice de Confiança do Empresário Industrial 
(ICEI), de outubro

21 de outubro

 Ministério da Economia informa Balança Comercial semanal

22 de outubro

 Jair Bolsonaro faz visita oficial ao Japão

 FGV divulga Prévia da Sondagem da Indústria

23 de outubro

 FGV divulga Indicador de Expectativa de Inflação dos 
Consumidores - Outubro/2019 e IPC-S

24 de outubro

 FGV divulga Sondagem do Consumidor e IPC-S Capitais, de 
outubro

25 de outubro

 FGV divulga Sondagem do Comércio

28 de outubro

 Ministério da Economia informa Balança Comercial semanal

FGV divulga Sondagem da Construção

29 de outubro

 FGV apresenta Sondagem da Indústria

NO RADAR
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30 de outubro

 FGV divulga Sondagem de Serviços - Outubro/2019 e IGP-M

31 de outubro

 FGV apresenta Indicador de Incerteza da Economia

NO RADAR
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