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NOTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA O BRASIL • 2022
Oportunidades para todos

Ao olhar para o futuro sob um novo 
governo, o Brasil enfrenta a tarefa de 
garantir a recuperação de choques 
passados e construir um futuro cheio 
de oportunidades para toda a sua po-
pulação. A crise de 2014-2016, a pandemia 
de Covid-19 e as consequências da guerra na 
Ucrânia tiveram um impacto profundo no país, 
reduzindo o crescimento, aumentando o de-
semprego e elevando a inflação. Essas crises 
também contribuíram para uma década que 
apresentou poucos ganhos na luta contra a 
desigualdade. As disparidades existentes se 
ampliaram devido ao impacto desproporcional 
desses choques nos mais vulneráveis. Uma re-

cuperação incipiente está em andamento, mas 
é frágil e está exposta a uma incerteza maior, 
dada a perspectiva sombria global e os cres-
centes riscos climáticos. 

Este pacote de Notas de Políticas Pú-
blicas é direcionado aos formuladores 
de políticas e à sociedade brasileira 
para apresentar a visão geral do Grupo 
Banco Mundial sobre os principais de-
safios que o país enfrenta nessa con-
juntura e possíveis caminhos a seguir 
para enfrentá-los. Apresentamos uma 
agenda priorizada em torno de quatro ques-
tões de fundamental relevância para a recupe-
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ração e resiliência futura do Brasil. A primeira 
é o objetivo de promover o desenvolvimento de 
forma sustentável, dado o desafio imediato de 
situar as enormes necessidades de crescimen-
to, inclusão e ação climática do país dentro de 
um quadro macroeconômico confiável e polí-
ticas fiscais eficientes e eficazes. O segundo 
tema abordado nesta nota é a construção de 
oportunidades por meio do crescimento lidera-
do pela produtividade. Com a crescente depen-
dência dos brasileiros em relação a políticas de 
assistência social, é fundamental retomar a 
visão de crescimento e de emprego como os 
veículos mais importantes para a dignidade e 
a mobilidade da população pobre. Em tercei-
ro lugar, aumentar as habilidades e a inclusão 
econômica da população pobre para que estes 
tenham maior capacidade de captar as opor-
tunidades que surgem com o crescimento. 
O quarto tema que abordamos nesta nota é 
realizar o potencial do Brasil como líder no de-
senvolvimento verde e favorável ao clima. Este 
documento é acompanhado por um conjunto 
de seis apresentações de políticas públicas e 
um conjunto de relatórios de políticas mais 
detalhados, que podem ser acessados aqui:  
https://www.worldbank.org/en/country/brazil

Financiar o desenvolvi-
mento de forma  
sustentável

O Brasil deve navegar pelo delicado 
equilíbrio entre investir em crescimen-
to, inclusão e ação climática, man-
tendo a disciplina fiscal para oferecer 
oportunidades duradouras. O país fez 
progressos no sentido de reequilibrar o seu or-
çamento, liquidando grande parte do pacote de 
despesas de emergência da pandemia. Mas os 
níveis da dívida permanecem elevados, as pres-
sões sobre os gastos são altas e uma perspecti-

va de crescimento global e interno menos favo-
rável apresenta riscos consideráveis. No longo 
prazo, o fechamento da janela de oportunidades 
demográficas significa o aumento das pressões 
intergeracionais no sistema de previdência e no 
serviço público, caso não sejam feitas reformas 
substanciais. A melhoria da eficiência e eficácia 
da política fiscal será fundamental para que o 
Brasil enfrente estes desafios e faça progressos 
na realização de suas metas de desenvolvimen-
to. À luz desses desafios, discutimos na primei-
ra seção desta nota (páginas 15-30), opções de 
políticas que podem ajudar a conciliar a disci-
plina fiscal com as necessidades de desenvolvi-
mento do Brasil ao: (i) manter uma âncora fiscal 
confiável, (ii) tornar as transferências sociais e a 
tributação mais eficientes e progressivas, e (iv) 
conter a remuneração do setor público.

Construir oportunidades 
por meio do crescimento 
impulsionado pela pro-
dutividade 

Uma política fiscal credível será fun-
damental para que o Brasil alcance 
suas metas de desenvolvimento para 
o crescimento, inclusão e ação climá-
tica. O Brasil cresceu apenas 0,53% per capita 
anualmente entre 2010 e 2021, em comparação 
com 4,0 e 1,4 para países de renda média-alta e 
membros da OCDE, respectivamente. Com isso, 
o desemprego e a informalidade permaneceram 
insistentemente altos, em torno de 13% e 40%, 
respectivamente, ao longo da última década, en-
quanto a renda real das famílias brasileiras caiu.1

A medida que as condições econômicas e a ren-
da sofreram uma queda, o país passou a dar 
cada vez mais atenção a seus programas de 
assistência social para apoiar a população po-
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bre. A dependência das famílias brasileiras das 
transferências sociais cresceu na última déca-
da.2 O foco das políticas públicas na prestação 
de assistência social continua alto e sugere que 
a redistribuição pode estar assumindo um papel 
mais profundo no conjunto de políticas para o 
Brasil, não apenas como uma ferramenta con-
tracíclica, mas também como um suporte no 
contexto de uma economia em dificuldades.

A retomada do foco no crescimen-
to econômico é essencial para que o 
próximo governo consiga criar opor-
tunidades para os brasileiros, espe-
cialmente para os menos favorecidos. 
Reduzir a dependência das famílias brasileiras 
dos programas de transferências de renda exi-
ge mais acesso a empregos e oportunidades 
por meio de uma economia mais dinâmica. 
Isto significa atenção redobrada à agenda de 
crescimento. Para esse fim, propomos na se-
ção dois desta nota (páginas 31-46), opções 
de política pública para aumentar a produtivi-
dade e o crescimento econômico: (i) intensifi-
car a integração e a concorrência por meio do 
comércio; (ii) aumentar a inovação e o avanço 
tecnológico; (iii) melhorar o ambiente de in-
vestimento; e (iv) modernizar a infraestrutura. 
Essas reformas transversais para aumentar a 
produtividade precisariam ser complementa-
das com as reformas específicas setoriais dis-
cutidas nas seções três e quatro.

Aumentar as habilidades 
e a inclusão econômica 
da população pobre 

O terceiro desafio que destacamos 
nestas notas de políticas públicas é 
aumentar as habilidades e a inclusão 
econômica dos brasileiros mais des-

favorecidos. Apesar dos ganhos expressivos 
das décadas anteriores, a pobreza e as dispa-
ridades permanecem proeminentes na vida de 
muitos brasileiros. Antes da pandemia, os 10% 
mais ricos da população tinham uma renda 
per capita média superior a 50 vezes a dos 10% 
mais pobres. Um em cada cinco era extrema-
mente pobre, e a maioria residia em domicílios 
chefiados por alguém sem ensino fundamental 
completo ou sem um emprego formal. O início 
da pandemia ampliou essas discrepâncias e 
hoje quase metade da futura força de trabalho 
brasileira, as crianças, está crescendo em fa-
mílias pobres. Essas crianças sofreram perdas 
profundas de aprendizagem durante a pan-
demia, deixando-as em desvantagem ainda 
maior. Entre os brasileiros, mulheres, jovens e 
afro-brasileiros foram os mais profundamente 
afetados pelos choques anteriores, tendo en-
frentado desafios mais acentuados e experi-
mentado uma reversão parcial dos ganhos de 
bem-estar conquistados. Propomos, na seção 
três desta nota (páginas 47-58), um conjunto 
de medidas para (i) reconstruir as capacidades 
colocando a aprendizagem e as habilidades de 
volta no caminho certo; e (ii) fortalecer as polí-
ticas de inclusão econômica.

Realizar o potencial do 
Brasil como economia 
verde

O quarto desafio destacado nestas 
notas de políticas públicas é rever-
ter as recentes tendências climáticas 
para que o Brasil possa concretizar 
seu potencial como líder no desenvol-
vimento verde e favorável ao clima. 
O Brasil enfrenta impactos significativos das 
mudanças climáticas, que são agravados pelo 
desmatamento e pela degradação do solo. As 
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mudanças climáticas já estão alterando os 
padrões de temperatura e o regime de chuvas 
no país, resultando na redução da disponibili-
dade de água e em secas prolongadas. Espe-
ra-se que esses problemas se agravem com o 
tempo. Os choques climáticos também podem 
levar de 800 mil a 3 milhões de brasileiros à 
pobreza extrema já em 2030. A inversão des-
sas tendências será crucial para o futuro cres-
cimento e para proteger os vulneráveis dos 
impactos dos choques climáticos. Interromper 

o desmatamento ilegal nos biomas da Ama-
zônia e do Cerrado é de particular urgência.  
A seção quatro desta nota (páginas 59-71) apre-
senta opções de políticas para apoiar o Brasil na 
realização de seu potencial como líder na agenda 
climática, quais sejam: (i) coibir o desmatamen-
to; (ii) avançar nas transições setoriais para ze-
rar as emissões líquidas; e (iii) aumentar o papel 
da precificação do carbono e das redes de segu-
rança social climáticas inteligentes para o clima 
como medidas-chave em toda a economia.

Baixo crescimento e oportunidades de renda limitadas

Desigualdades expressivas e persistentes

Figura 1: Crescimento médio anual do PIB per capita 
entre 2010–2019 no Brasil e países comparados sele-
cionados (percentual)

Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial

Fonte: Avaliação da Pobreza pelo Banco Mundial (2022) 

Fonte: Estimativas do Banco Mundial baseadas na PNAD-C

Fonte: Banco Mundial - Brazil Human Capital Review (2022) (Revisão do Capital 
Humano do Brasil (2022))

Figura 3: Desigualdade no Brasil, 2012–2019 (Propor-
ção 50/10 e 90/10)

Figura 2: Contribuições para o aumento da renda das 
famílias 

Figura 4: Capital humano e níveis de utilização do 
capital humano (2017)
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Vulnerabilidades climáticas crescentes

O desafio de conciliar a sustentabilidade fiscal  
com as necessidades de desenvolvimento

Fonte: Avaliação da Pobreza pelo Banco Mundial (2022)

Fonte: Cálculos do Banco Mundial baseados em dados do Banco Central do Brasil e 
do Tesouro Federal. 

Fonte: Inpe (2022)

Fonte: Cálculos do Banco Mundial baseados em dados do Banco Central do Brasil e 
do Tesouro Federal. 

Figura 5: Vulnerabilidade ambiental e socioeconômica 
dos municípios brasileiros

Figura 7: Diminuição acentuada do investimento 
público (% do PIB)

Figura 6: Índices anuais de desmatamento da Amazô-
nia (km2)

Figura 8: Perspectivas da dívida do Brasil, com e sem 
controles de despesas (% do PIB)

80,3

77,8
79,2

80,6 81 80,7 80 79,5 79 78,5

80,3
78,9

81,4

83,6
85,1

86,2 86,9
88

89,4
90,7

70

75

80

85

90

95

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Dívida (teto de gastos) Dívida (sem o teto de gastos)

73
,2

70
,4

78
,6

79
,6

8
2

58

46 46
,7

43
,5

38
,6

30 29

94
,7

11
0
,3 11
4,
4

12
6

12
5,

5

11
6,

2

94
,9

91
,4

10
3,

8

10
3,

9

10
6,

7

11
9,

2

2,25 2,3 2,36 2,4 2,38

2,13

1,75 1,69 1,75
1,67 1,67 1,71

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investimento em Infraestrutura no Brasil

Público (R$ bi) Privado (R$ bi) % do PIB (RHS)



14 OPORTUNIDADES PARA TODOSNotas de Políticas Públicas para o Brasil 2022

Tema  Opções prioritárias de reforma
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l

Uma estrutura fiscal confiável. • Restabelecer uma âncora fiscal confiável.

Transferências sociais mais 
eficientes e progressivas.

• Tornar o Auxílio Brasil/Bolsa Família mais progressivo e acessível.
• Otimizar os sistemas de seguro desemprego.
• Otimizar os sistemas previdenciários (setor não-público).

Tributação mais eficiente e 
progressiva.

•  Harmonizar a tributação sobre a renda nas diferentes bases fiscais e 
eliminar as isenções para dividendos e rendas de aposentadoria.

• Eliminar as isenções de impostos regressivas e ineficientes.

Controlar a remuneração e 
o sistema de previdência do 
setor público.

•  Aumentar o número de entidades subnacionais que adotaram refor-
mas abrangentes da previdência.

•  Adotar a reforma administrativa para reduzir o prêmio salarial e mo-
dernizar as práticas de gestão de recursos humanos do setor público.

Pá
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s 

31
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6
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e 

Acelerar a produtividade, o 
crescimento e a geração de 
emprego.

•  Promover a integração regional e as negociações comerciais com a 
UE e outras economias. 

•  Reduzir as barreiras ao comércio e aos investimentos em serviços.
•  Melhorar o ambiente de negócios, promover a inovação e os avanços 

tecnológicos.
• Implementar a reforma dos impostos sobre o consumo.
• Reformular as políticas de inovação de baixo desempenho.
•  Aumentar o volume de financiamento para infraestrutura para fechar 

a lacuna de investimento.
• Modernizar a infraestrutura e sua gestão.

Pá
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s 

47
-5

8

A
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cl
u-

sã
o 

ec
on

ôm
ic

a 
da

 p
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ob
re Colocar a aprendizagem e  

as habilidades de volta no 
caminho certo.

• Recuperar perdas de aprendizagem.
• Reduzir as taxas de abandono escolar.
•  Melhorar a qualidade da educação ao oferecer ensino de maior 

qualidade e um curriculum mais focado nas competências.

Reforçar as políticas de inclu-
são econômica.

•  Melhorar os resultados do mercado de trabalho por meio de 
programas efetivos voltados para o mercado de trabalho.

•  Reformular o Sistema Nacional de Emprego (SINE).
•  Melhorar a proteção ao trabalhador por meio de alterações no seguro- 

desemprego e benefícios trabalhistas.
•  Aumentar a contribuição do setor privado à inclusão econômica por 

meio de políticas de diversidade e inclusão robustas nas estruturas de 
governança corporativa.
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59
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Reduzir o desmatamento 
ilegal.

• Evitar a grilagem de terras.
• Fortalecer a governança fundiária e florestal.
• Promover meios de subsistência florestais sustentáveis.

Indústrias e cidades resilientes 
e agricultura inteligente para 
o clima.

• Ampliar a agricultura de baixa carbono.
• Descarbonizar o setor da energia.
• Tornar as cidades e seus sistemas de transporte mais ecológicos.

Intervenções no nível  
econômico

•  Adotar um sistema de comércio de emissões.
•  Considerar a criação de um imposto sobre o carbono e iniciar a 

eliminação dos subsídios para as atividades intensivas em emissões. 
• Oferecer apoio às famílias para gerenciar a transição climática.

Visão geral das notas de políticas públicas
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FINANCIAR O 
DESENVOLVIMENTO 

DE FORMA 
SUSTENTÁVEL
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A política fiscal tem um papel parti-
cularmente pertinente neste momen-
to para o Brasil, pois o país busca sua 
recuperação social, econômica e am-
biental por meio de mais investimentos 
e prestação de serviços de melhor qua-
lidade.3 A solidez das finanças públicas é uma 
pedra angular da agenda de qualquer governo, 
tanto pela capacidade de responder a choques 
como pelo seu potencial para moldar os futu-
ros resultados do desenvolvimento. Para o novo 
governo brasileiro, tanto a sustentabilidade fis-
cal quanto o financiamento de um pacote de 
bem-estar social robusto é uma prioridade. Já 
a redução dos gastos com infraestrutura é par-
ticularmente preocupante, visto ter caído dras-
ticamente de aproximadamente 4,8% do PIB na 
década de 1980 para pouco mais de 2% na dé-
cada de 2010 e apenas 1,7% em 2021, um volu-
me que deixou de ser suficiente para substituir o 
capital depreciado, muito menos para expandir 
o estoque de infraestrutura.

No entanto, a arcabouço fiscal do país 
é desafiado pelo alto endividamento e 
pela incerteza em torno de sua direção 
futura. Altos níveis de dívida e pouca flexibi-
lidade do orçamento deixam pouco espaço de 
manobra para os formuladores de políticas. 
Além disso, os recentes choques econômicos 
não só afetaram a posição da dívida do Brasil, 
como também desafiaram a credibilidade da es-
trutura institucional que ancorava o orçamento. 
Mais especificamente, mudanças recentes na 
regra do teto de gastos federais para acomodar 
despesas mais altas e o debate político em tor-
no da reformulação do teto de gastos do Brasil 

levaram incerteza às partes interessadas sobre 
a base futura para a sustentabilidade fiscal. Isso 
elevou o custo do financiamento em um mo-
mento de maior incerteza e tem transformado 
cada vez mais o risco de descontrole fiscal no 
calcanhar de Aquiles da estrutura macroeconô-
mica brasileira.4,5 

A principal mensagem nesta seção é 
que uma política fiscal sólida será crí-
tica, particularmente no contexto de 
alta incerteza, se o país quiser atingir 
suas metas de desenvolvimento em 
busca de crescimento, inclusão e ação 
climática. As autoridades do novo governo 
têm a oportunidade de encontrar um equilíbrio e 
de criar, de forma sustentável, um espaço para 
as necessidades prioritárias de desenvolvimen-
to, reforçando simultaneamente a credibilidade 
da estrutura fiscal. Isto pode ser conseguido por 
meio de regras orçamentárias confiáveis para 
direcionar as finanças públicas para uma base 
sustentável, juntamente com medidas para 
aumentar a eficiência dos gastos e a progressi-
vidade do sistema fiscal.. Apresentamos nesta 
seção opções de políticas públicas que podem 
se consolidar em pilares fundamentais desse 
plano ao: (i) manter uma âncora fiscal confiável; 
(ii) racionalizar as transferências sociais regres-
sivas; (iii) tornar a tributação mais progressiva; 
e (iv) controlar a remuneração e o sistema de 
previdência do setor público. Além destas, as 
medidas para acelerar a produtividade discuti-
das na seção dois desta nota e as opções po-
líticas para a adoção de impostos de carbono 
discutidas na seção quatro também ajudariam 
a impulsionar as perspectivas fiscais.

Financiar o 
Desenvolvimento de 
Forma Sustentável

1.
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1.1 Manter uma âncora fiscal confiável
Uma âncora fiscal confiável será fun-
damental para manter a confiança em 
um momento de alta incerteza, para 
assegurar que o governo mantenha sua 
capacidade de responder a choques fu-
turos, e para apoiar decisões eficientes 
de política fiscal.6 Considerando a crescente 
demanda por assistência social e necessidades 
de investimentos em infraestrutura, o atual de-
bate em torno do futuro do teto de gastos como 
a principal âncora fiscal era esperado. Mas é fun-
damental ter em mente neste debate que as fi-
nanças públicas brasileiras estão em uma base 
frágil. Depois de aumentar para 88,6% do PIB em 
2020, a dívida pública caiu para 77,1% do PIB em 
setembro de 2022, devido a melhorias no saldo 
fiscal primário e a uma economia em recupera-
ção7. Ainda assim, os níveis de endividamento do 
Brasil são superiores aos de seus pares (Figure 
9). Espera-se que a dívida aumente gradualmen-
te entre 2022 e 2025 devido a pagamentos de 
juros mais elevados e à lenta recuperação do re-
sultado primário estrutural, correndo o risco de 
aumentar em espiral se não houver disciplina fis-
cal contínua (Figura 10). Além disso, a menos que 
novos investimentos públicos sejam financiados 
por reduções em outros itens do orçamento, um 
retorno a uma média de 2,1% do PIB entre 2023 
e 2030 aumentaria a dívida pública em 2,1 pon-
tos percentuais do PIB até 2030. Nesse cenário, 
os níveis de dívida somente se estabilizariam em 
2030 a 82,7% do PIB.8

As pressões estruturais sobre as des-
pesas que inflacionaram o orçamento 
recorrente nos últimos 15 anos persis-
tem ainda hoje, enfatizando ainda mais 
a necessidade de ancorar as finanças 
públicas. Essas incluem a remuneração e o 
sistema de previdência do setor público (dis-
cutidas abaixo) e o crescimento das despesas 
com proteção social. Particularmente, o progra-

ma Auxilio Brasil, que aumentou de 0,5% do PIB 
em 2019 (como Bolsa Família) para 1,5% do PIB 
em 2023, garantiu um momentum adicional ao 
orçamento. O Brasil também está despendendo 
uma parcela cada vez maior de seu orçamento 
no pagamento de juros. Um alto nível de rigidez 
orçamentária é uma fonte adicional de pressão, 
com menos de 10% do orçamento em recursos 
discricionários, dificultando a realocação de re-
cursos para atender às necessidades de gastos 
em evolução.9 Nesse cenário, as projeções fis-
cais para uma situação de condições normais 
de mercado (business-as-usual) indicam um 
retorno a uma trajetória fiscal insustentável na 
ausência de uma sólida âncora fiscal. 

Figura 9: Dívida bruta em comparação com os pares 
em 2021 (% do PIB)

Fonte: Dados do IMF Fiscal Monitor. Observação: Dívida bruta do Brasil do Banco 
Central (BACEN) utilizando metodologia oficial.

Figura 10: Dívida e déficits, com e sem controles de 
despesas (% do PIB)

Fonte: Cálculos do Banco Mundial baseados em dados do Banco Central do Brasil e 
do Tesouro Federal.

17

36,3

36,4

41,4

41,8

53,8

57,6

64,6

69

71,5

72,2
80,3

84,2

Federação Russa

Chile

Peru

AL em Des. De Baixa Renda

Turquia

Polônia

México

Colômbia

África do Sul

China

Merc. Emerg. e AL Renda Média

BRASIL*

Índia



OPORTUNIDADES PARA TODOSNotas de Políticas Públicas para o Brasil 202218

MANTER UMA ÂNCORA FISCAL CONFIÁVEL: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS10

À medida que o país se envolve em debates sobre 
como ajustar suas regras fiscais, destacamos 
quatro importantes princípios de melhores prá-
ticas para apreciação visando um novo arranjo: 

• Manter o foco na sustentabilidade 
fiscal. A escolha das regras fiscais apresen-
ta vantagens e inconvenientes, que devem ser 
ponderados pelos formuladores de políticas 
para selecionar aquelas que melhor reflitam as 
circunstâncias econômicas e as prioridades po-
líticas (Figura 11).11 No contexto brasileiro, o obje-
tivo de enraizar a sustentabilidade fiscal perma-
nece sendo essencial, ao mesmo tempo em que 
tenta evitar a pró-ciclicalidade. A atual regra de 
limite de gastos ajuda a tornar os gastos acícli-
cos, deixando espaço para responder a choques 
adversos por meio de uma cláusula de esca-
pe.12 Destina-se a incentivar a consolidação das 
despesas, mas não está diretamente atrelada 
à sustentabilidade da dívida. No futuro, uma 
combinação de regras da dívida com regras de 
despesa, ou de regras da dívida com regras do 
equilíbrio orçamentário, poderia ajudar a garan-
tir a sustentabilidade da dívida. A combinação 
de regras de despesa com regras de dívida, por 
exemplo, pode favorecer a sustentabilidade da 
dívida e, ao mesmo tempo, reduzir a pró-ciclici-
dade dos gastos governamentais.

• Regras fiscais simples e transpa-
rentes para apoiar a comunicação e 
a adesão ampla. As regras fiscais são uma 
ferramenta importante para melhorar a credibi-
lidade da gestão macroeconômica de um país, 
pois elas favorecem a transparência e a previsi-
bilidade da política fiscal. Mais do que isso, elas 
representam um pacto fiscal entre o Estado e 
seus cidadãos, que envolve compensações, e até 
sacrifícios, em busca da estabilidade macroeco-
nômica. Elas exigem fiscalização pública e um 

robusto consenso político para obter e manter 
o apoio ao longo do tempo. Por esse motivo, as 
regras fiscais devem ser transparentes, simples, 
controláveis e fáceis de comunicar. Trata-se de 
avaliações que devem ser cuidadosamente le-
vadas em consideração na concepção ou ajus-
te de uma regra fiscal, a fim de assegurar um 
diálogo contínuo com o público e aumentar a 
sustentabilidade da reforma.13

• Cláusulas de escape bem definidas 
para enfrentar choques. Para ser resiliente 
e confiável, uma estrutura fiscal baseada em re-
gras deve ser flexível o suficiente para lidar com 
eventos imprevisíveis que tenham implicações 
fiscais significativas, tais como desastres natu-
rais, pandemias ou outros choques expressivos. 
Mas essa flexibilidade deve vir principalmente 
na forma de cláusulas de escape bem definidas, 
que garantam a integridade da regra. Este é 
um aspecto crítico, pois muitos países adota-
ram regras fiscais com cláusulas de escape mal 
definidas, que deixam muito espaço para que 
os governos decidam quando acioná-las e são 
vagas sobre o caminho de retomada. Para ga-
rantir que a credibilidade da regra não seja pre-
judicada, a cláusula de escape deve definir: (a) o 
tipo ou os tipos de choques que permitem o seu 
acionamento, que deve ser muito limitado; b) a 
magnitude exata do(s) choque(s), com medidas 
numéricas; (c) orientações claras para a inter-
pretação dos eventos; e (d) o caminho de volta 
à regra fiscal, com prazos e metas numéricas 
claramente articulados. Por exemplo, as regras 
fiscais na região de Colômbia, Granada, Jamai-
ca, Panamá e Peru têm cláusulas de escape 
bem definidas, que especificam um conjunto 
restrito de eventos que podem desencadear seu 
uso, definem precisamente a magnitude dos 
choques e o desvio permitido, e estabelecem o 
período e o caminho para o ajuste após o cho-
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que.14 Para o Brasil, a regra do teto de gastos 
permite a utilização de créditos extraordinários. 
Mas ela deixa ampla margem para intervenções 
governamentais, uma vez que a regra não de-
fine claramente os choques cobertos (é neces-
sário apenas declarar calamidade pública) ou a 
dimensão da resposta do governo para mitigar 
o impacto do choque, o que pode resultar em 
gastos excessivos em um momento de crise.

• Avanços na implementação de refor-
mas fiscais estruturais para apoiar a 
regra fiscal. Uma regra fiscal não é uma fer-
ramenta autônoma. Ela funciona melhor quan-
do faz parte de um programa fiscal integrado 
de reformas que aborda as fontes subjacentes 
da pressão orçamentária. Sem isso, o risco 
de um ajuste fiscal desigual, que tipicamente 
corta os investimentos em favor de gastos 
recorrentes, é acentuado, além de aumentar 
o risco de descumprimento da regra. De fato, 

esse cenário reflete parcialmente o caso do 
teto de gastos, que impõe controles rigorosos 
das despesas, que são difíceis de gerir sem um 
avanço maior nas reformas estruturais para a 
consolidação fiscal. A efetividade de uma re-
gra fiscal é ainda reforçada quando existem 
sistemas adequados de gestão das finanças 
públicas (confiabilidade dos dados, sistemas 
de relatórios orçamentários, sistemas de au-
ditoria interna e externa, divulgação pública 
de dados e estruturas de despesas no médio 
prazo). O início de um novo mandato governa-
mental é um momento oportuno para retomar 
as principais reformas fiscais, tais como a re-
forma administrativa para controlar a folha de 
pagamentos do setor público, a reforma mais 
ampla do sistema previdenciário nos estados e 
municípios, medidas para aumentar a eficiên-
cia dos gastos públicos e reduzir a rigidez e o 
ímpeto integrado de alocação e indexação de 
recursos, conforme discutido abaixo.

Fonte: Banco Mundial. Regras Fiscais e Tamanho Econômico na América Latina e no Caribe (2020).

Figura 11: Consideração para a seleção de regras fiscais
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Os programas de proteção social do 
Brasil já alcançam muitos dos resul-
tados desejáveis de um sistema com 
bom desempenho. O principal programa 
de transferência condicionada de renda (Bolsa 
Família e, posteriormente, Auxilio Brasil) vem 
contribuindo para os esforços de redução da 
pobreza nas últimas duas décadas. Em con-
junto com o Programa Criança Feliz - o princi-
pal programa de educação infantil - e a meren-
da escolar, esses programas têm promovido o 
capital humano por meio de condicionalidades 
relacionadas à saúde e educação das crianças. 
O sistema também oferece uma ampla gama 
de benefícios para promover a resiliência das 
famílias por meio de programas de seguro-de-
semprego e pensão. Ele tem ajudado a garantir 
que, em média, as políticas fiscais brasileiras 
contribuam para reduzir a desigualdade, uma 
vez que os valores líquidos estimados para os 
40% mais pobres são melhores devido aos pro-
gramas de proteção social do país (Figura 12).15

Ainda assim, os programas de pro-
teção social do país podiam ser mais 
concentrados nos pobres e pesarem 
menos no orçamento. Quando o novo 
governo tomar posse, lidar com o aumento 
dos custos do principal programa de transfe-
rência de renda do Brasil (Bolsa Família, mais 

tarde rebatizado de Auxilio Brasil) é um dos 
principais tópicos para os formuladores de 
políticas. Manter os custos desse programa 
sob controle e, ao mesmo tempo, manter – 
ou mesmo melhorar – sua efetividade será 
fundamental, tanto para garantir a susten-
tabilidade futura do programa quanto para 
limitar sua carga fiscal. Há muito espaço para 
moldar vários programas de assistência so-
cial do Brasil em um sistema que seja mais 
centrado nos pobres e mais acessível. O Brasil 
proporciona alguma forma de complemento 
de renda para as famílias em todos os seto-
res da distribuição de renda. No entanto, este 
apoio é concedido de forma fragmentada e 
sobreposta. A coexistência de vários benefí-
cios com objetivos diferentes cria duplicida-
de em algumas famílias e falta de cobertura 
em outras. Estimativas do Banco Mundial16 
sugerem que cerca de 40% das famílias nos 
decis de renda 2 a 5 recebem dois ou três be-
nefícios, muitas vezes devido ao desenho dos 
programas em questão, particularmente em 
termos de público-alvo (Figura 13). A consoli-
dação dos vários programas de proteção so-
cial é uma agenda política que melhoraria o 
desempenho do sistema de proteção social e, 
ao mesmo tempo, ofereceria ganhos fiscais. 
Apresentamos abaixo algumas opções de po-
líticas públicas para enfrentar os desafios de 
curto e médio prazos.

1.2 Tornar as transferências sociais 
mais eficientes e progressivas
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TORNAR AS TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS MAIS EFICIENTES E PROGRESSIVAS: 
OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Auxílio Brasil/Bolsa Família mais progressivo e acessível 

No curto prazo, o desenho do Auxilio 
Brasil/Bolsa Família poderia ser ajus-
tada para oferecer o uso mais justo e 
eficiente dos recursos. Uma opção impor-
tante de política pública a ser considerada no 
curto prazo é o ajuste do programa de trans-
ferência condicional de renda para que ele ofe-
reça benefícios aos indivíduos, ao invés de um 
valor fixo por família. Isso eliminaria o incentivo 
à divisão das famílias com a intenção de re-
ceber mais benefícios, conforme atualmente 
observado. Um potencial projeto poderia ofe-
recer R$150 por pessoa e R$150 adicionais por 
criança de até 17 anos (ou até 21 anos, caso 
continuem a estudar). O benefício recebido por 
uma família média de quatro pessoas chega-
ria a mais de R$600. As famílias maiores re-
ceberiam uma transferência total mais alta, o 
que seria mais justo do que o arranjo atual, que 
permite que um indivíduo receba o mesmo va-
lor de custeio que uma família numerosa. Tam-
bém seria mais progressivo e melhoraria ainda 
mais os resultados da pobreza, uma vez que 

as famílias mais pobres tendem a ser maiores 
em tamanho e tendem a ter mais filhos. Simu-
lações do Banco Mundial sugerem que essa 
abordagem permitiria economias. A um custo 
estimado de cerca de R$144 bilhões, a meta de 
benefícios do Auxilio Brasil/Bolsa Família para 
pessoas físicas custaria aproximadamente 17% 
menos do que o custo projetado da proposta 
eleitoral (R$173 bilhões).

No médio prazo, o Brasil tem a oportu-
nidade de consolidar vários programas 
de assistência social em uma única 
transferência social, que traza de volta 
o foco para as necessidades dos brasi-
leiros mais vulneráveis e economize em 
custos. Uma opção de política pública que o 
Brasil poderia considerar no médio prazo é ado-
tar uma única transferência social, que combine 
um benefício fixo universal para crianças com 
um benefício amplamente direcionado para fa-
mílias pobres18, um “benefício de assistência so-
cial consolidado”.19 São várias as vantagens des-

Figura 13: Percentual da população em cada decil, de 
acordo com o número de benefícios recebidos pelas 
famílias17

Fonte: Banco Mundial (2018), utilizando dados da PNAD Continua.
Observação: Decis usando Renda de Mercado mais Pensões per capita. Todos os 
benefícios são não-contributivos

Figura 12: Curvas de concentração: rendas antes e 
após considerar as políticas fiscais (pensões, impos-
tos diretos e transferências)

Fonte: Avaliação da Pobreza e da Equidade pelo Banco Mundial (2022).
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sa abordagem. Ela evitaria sobreposições entre 
os vários programas e alinharia melhor os be-
nefícios com as necessidades (Figura 14); tam-
bém reduziria os prováveis erros de exclusão 
que surgem como resultado do atual sistema 
fragmentado, preenchendo simultaneamente a 
lacuna existente na cobertura das crianças. Por 
exemplo, as estimativas estabelecem em 2,5 
milhões o número de crianças que receberam 
mais de um benefício, enquanto 17 milhões de 
crianças não receberam benefício algum, meta-

de das quais se situava nos 30% mais pobres 
da distribuição de renda.20 O componente uni-
versal criaria, assim, um fluxo de renda estável 
para assistir às crianças que vivem em famílias 
vulneráveis, independentemente da forma de 
participação das famílias no mercado de traba-
lho ou das frequentes flutuações de renda, que 
atualmente fazem com que as famílias entrem 
e saiam constantemente dos programas.21 

Muitos aspectos operacionais dessa re-
forma exigiriam um planejamento mais 
aprofundado e mais análises seriam 
necessárias para garantir que a refor-
ma proporcionasse os incentivos corre-
tos. Mas a ampliação da base de beneficiários, 
especialmente entre a classe média vulnerável, 
também poderia apoiar a aceitação da reforma. 
Essa abordagem enviaria um sinal claro para a 
maioria dos beneficiários do Abono Salarial, Sa-
lário Família e deduções de imposto de renda de 
que a maioria deles receberia algo do novo pro-
grama (seja porque são trabalhadores de baixa 
renda, ou porque têm filhos) e com menos risco 
de serem obrigados a sair do programa.

Para aumentar a eficiência dos progra-
mas de proteção contra o desempre-
go, o Seguro-Desemprego e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
devem ser coordenados entre si e com 
outros serviços. Evidências baseadas na ex-
periência internacional (Banco Mundial, 2018) 
apontam para a adoção de reformas que pos-
sibilitem que a poupança individual acumulada 
no FGTS seja utilizada como primeira linha de 
financiamento dos pedidos de seguro-desempre-
go. Somente quando os recursos do trabalhador 
no FGTS estiverem esgotados, o trabalhador re-
ceberá recursos do seguro-desemprego.22 Desta 

forma, os trabalhadores receberiam menos do 
que recebiam enquanto trabalhavam (eliminando 
assim os incentivos perversos), os períodos de pa-
gamento poderiam ser estendidos (ver o exemplo 
na Figura 15) e as poupanças individuais seriam 
utilizadas antes de quaisquer pagamentos serem 
efetuados a partir da reserva de risco pública. 
Além disso, a reforma deve permitir que os recur-
sos do FGTS sejam corrigidos usando as taxas de 
juros de mercado e que as multas previstas em lei 
sejam transferidas para o FAT a fim de eliminar os 
desincentivos restantes à participação e à busca 
por emprego. Essa reforma poderia resultar em 
economias fiscais, proporcionando simultanea-
mente uma melhor proteção aos trabalhadores.

Figura 14: Distribuição de benefícios por nível de ren-
da: o sistema atual versus um benefício de assistên-
cia social consolidado

Fonte: Banco Mundial – Proteção Social para o Futuro Brasil. (A ser publicado). 

Otimização dos regimes de seguro-desemprego
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Considerando os expressivos custos 
fiscais e os grandes desafios de sus-
tentabilidade enfrentados pelo siste-
ma de previdência privada, a reforma 
do benefício previdenciário mínimo 
será vital, aliada a medidas compensa-
tórias na previdência social. Atualmente 
o Brasil fornece “uma garantia de benefício mí-
nimo” para a maioria dos idosos, por meio de di-
versos programas: (i) pensão mínima garantida; 
(ii) aposentadoria rural (de fato não contributi-
va); e (iii) o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). Recomendamos uma série de alterações 
na concepção dos três benefícios, a fim de me-
lhorar sua equidade e consistência e aumentar 
sua eficiência: 

• Estabelecer uma proporção entre a apo-
sentadoria mínima e o número de anos em 
que os indivíduos contribuíram para o sis-
tema durante sua vida profissional. O valor 
de aposentadoria mínimo é fixado na Constitui-
ção brasileira como equivalente ao salário mí-
nimo, mas atualmente apenas quem tem pelo 
menos 15 anos de contribuições recebe esse be-
nefício. A reforma proposta removeria a condi-

ção de contribuição mínima de 15 anos, deixando 
de penalizar aqueles com históricos de trabalho 
mais curtos.23 Ao mesmo tempo, o benefício dei-
xaria de ter seu piso atualmente elevado e, em 
vez disso, seria rateado em relação aos anos de 
contribuições. Um trabalhador com um histórico 
completo de contribuição (atualmente 35 anos 
para os homens) continuaria a se qualificar para 
uma aposentadoria mínima integral, enquanto 
um com 5 anos de contribuições receberia 5/35 
desse valor. Somente a parte contributiva des-
te benefício seria estendida aos sobreviventes. 
Essa reforma tornaria mais justo o componente 
de subsídio da garantia de aposentadoria míni-
ma. Para aqueles que não tiverem direito à apo-
sentadoria integral, o benefício do BPC poderia 
ser utilizado para complementar a diferença de 
renda, conforme discutido a seguir. 

• O BPC poderia ser coordenado com a 
recém-concebida garantia de aposenta-
doria contributiva para garantir que to-
dos os idosos permaneçam fora da linha 
de pobreza. De acordo com a prática habitual 
na maioria dos países, o Benefício do BPC por 
pessoa poderia ser gradualmente reduzido em 

Otimização dos sistemas previdenciários (setor não-público) 

Figura 15: Pagamento de seguro-desemprego, caso o Seguro-Desemprego e as contas 
individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) fossem coordenados

Fonte: Banco Mundial – Proteção Social para o Futuro Brasil. (A ser publicado). 
Observação: Benefício de seguro-desemprego para trabalhador demitido com um salário anterior ao desemprego equivalente a 1,5 
do salário mínimo e tempo de trabalho de 24 meses.
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termos reais para se tornar inferior à pensão 
contributiva mínima, por exemplo, dissociando 
sua indexação do salário mínimo até que seja 
atingida a diferença desejada entre a aposen-
tadoria mínima e o BPC. Além disso, o BCP 
complementaria a renda dos idosos que se qua-
lificarem para apenas uma parcela da aposen-
tadoria mínima devido ao seu curto histórico 
contributivo. Por exemplo, uma pessoa poderia 
receber 5/35 de aposentadoria mínima e 30/35 
do BPC. Para os idosos sem aposentadoria con-
tributiva (tais como aqueles que trabalharam no 
setor informal durante toda a vida), o BPC seria 
pago integralmente. (Figura 16) Esse desenho, 
de fato, tornaria universal a proteção mínima 
dos idosos e eliminaria a avaliação de critérios 
atualmente aplicada ao BPC. Essa abordagem 
universal não seria excessivamente dispendio-
sa, uma vez que a maioria das pessoas idosas 
já recebe atualmente algum benefício, mas aju-
daria a aliviar o desafio político de uma reforma 
e a reduzir a carga administrativa da avaliação 
dos critérios. As reformas nas regras do impos-
to de renda que propomos abaixo possibilitam 
ao governo recuperar parte do benefício pago a 
trabalhadores de renda mais alta. 

As economias geradas por essa re-
forma reforçariam a sustentabilidade 
fiscal do sistema sem aumentar a po-
breza. Com o envelhecimento da população, a 
demanda por direitos obrigatórios de aposenta-
doria continuaria a aumentar, de modo que re-
formas como essa serão essenciais para evitar 
a exclusão de outras despesas menos protegi-
das e mais favoráveis aos pobres. Uma vez que 
a aposentadoria mínima representa uma gran-
de parte dos benefícios de previdência conce-
didos anualmente, a reforma teria um impacto 
fiscal considerável. De acordo com a nossa pro-
posta, se a taxa de retorno implícita de aposen-
tadoria for mantida em 4% a 6%, não somente 
para aqueles com uma carreira profissional de 

35 anos, mas também para aqueles com car-
reira parcial (rateando o valor mínimo da apo-
sentadoria), a economia total nos gastos atuais 
com aposentadoria contributiva seria de 36%. 
Mesmo contabilizando o aumento das despe-
sas com o BPC, a economia total do sistema 
ainda seria de cerca de 30% de todos os gastos 
correntes com benefícios mínimos, ou R$80 bi-
lhões por ano (0,9% do PIB).24 Para colocar esses 
números em perspectiva, as despesas com todo 
o programa do BPC são atualmente de R$35 
bilhões ao ano. Assim, a reforma proposta tam-
bém proporcionaria aos idosos proteção segura 
contra a pobreza e aumentaria os incentivos 
para contribuir, aumentando o senso de justiça.

Figura 16: Consolidação dos componentes de pensão 
a idosos (BPC e aposentadoria rural) e da garantia 
proporcional de aposentadoria contributiva mínima

Fonte: Banco Mundial – Proteção Social para o Futuro Brasil. (A ser publicado). 
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O sistema tributário brasileiro, que 
atualmente contribui pouco para redu-
zir a desigualdade, oferece oportunida-
des para migrar para uma tributação 
mais progressiva. A carga tributária brasi-
leira se distancia dos padrões internacionais na 
medida em que está fortemente concentrada 
nos impostos sobre bens e serviços e sobre a fo-
lha de pagamento, que respondem, respectiva-
mente, por 43% e 24% da carga tributária.25 Essa 
estrutura regressiva afeta os mais pobres, dada 
a parcela da renda destes que é destinada ao 
consumo. Ao mesmo tempo, os impostos sobre 
a renda de pessoa física e dividendos, que po-
deriam ser utilizados para compensar este efei-
to por meio da fixação de taxas mais elevadas 

para os ricos, representam uma pequena parte 
do total da receita fiscal. Regimes fiscais espe-
ciais, como o SIMPLES para pequenas empre-
sas e para trabalhadores independentes do MEI, 
ajudam os trabalhadores de renda alta a evitar 
impostos, transferindo a renda da base fiscal de 
pessoas físicas para pessoas jurídicas. Esse fe-
nômeno, chamado de “pejotização” (derivado de 
“PJ” ou Pessoa Jurídica), não somente prejudica 
a capacidade de o sistema combater a desigual-
dade, mas também reduz o tamanho da base 
fiscal.26 Uma série de reformas poderia ajudar a 
tornar o sistema tributário brasileiro mais pro-
gressivo, alavancando assim sua contribuição 
para a redução da desigualdade. Destacamos 
abaixo algumas opções de políticas públicas.

1.3 Tornar a tributação mais progressiva 

TORNAR A TRIBUTAÇÃO MAIS PROGRESSIVA: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Aumentar a progressividade da tributação de renda

Os formuladores de política têm a 
oportunidade de harmonizar a tributa-
ção de renda em diferentes bases fis-
cais – renda de pessoa física, de capital 
e de pessoa jurídica – para equilibrar a 
carga fiscal. Isso poderia ser feito reduzindo 
a diferença nos custos de contratação de mão-
de-obra de um funcionário assalariado e de um 
trabalhador autônomo, mitigando o fenômeno 
da “pejotização”. Outra medida importante se-
ria alinhar os impostos entre diferentes tipos 
de renda (dividendos/lucros, aposentadorias, 
salários e aluguéis). Essas reformas poderiam 
ser acompanhadas de medidas para aumentar 
a progressividade global da escala de tributa-
ção de renda de pessoas físicas. Essas altera-
ções propostas reduziriam o custo do trabalho 

formal e, em geral, diminuiriam o diferencial nos 
níveis de tributação entre as formas de traba-
lho, em especial para os trabalhadores de ren-
da alta, que têm mais condições de explorar as 
oportunidades de arbitragem.

O Brasil poderia alinhar o imposto de 
renda de pessoa física com as boas 
práticas internacionais, removendo as 
atuais isenções para dividendos e ren-
das provenientes de pensão. No Brasil, os 
dividendos distribuídos aos acionistas pessoas 
físicas estão isentos de imposto de renda, o que 
é uma anomalia global. Isso incentiva ainda mais 
os indivíduos a se registrarem como empresas. 
Um segundo grupo, que é tratado de forma di-
ferente dos trabalhadores dependentes, são os 
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pensionistas. As isenções de imposto de renda 
sobre uma parcela da renda proveniente de apo-
sentadorias atualmente custam ao governo mais 
de R$70 bilhões ao ano. Ambas as mudanças 

aumentariam a neutralidade do imposto de ren-
da e ajudariam a financiar uma redução no custo 
da mão-de-obra, estimulando assim a criação de 
emprego formal nas empresas formais. 

A racionalização das isenções fiscais 
também poderia contribuir significati-
vamente para o ajuste fiscal, reduzindo 
as distorções e aumentando a progres-
sividade. No geral, as isenções fiscais foram 
estimadas em R$320 bilhões (ou 3,3% do PIB) 
em 202227, representando um custo significati-
vo para as contas públicas. Eliminar ou reduzir 
as isenções fiscais que beneficiam principalmen-
te os segmentos mais ricos da sociedade, ou que 
se revelaram ineficientes como instrumentos de 
política setorial, contribuiria para tornar a políti-
ca fiscal mais eficiente e equitativa. Vários dos 
regimes de isenção fiscal têm essas caracterís-
ticas. Por exemplo, a Desoneração da Folha, um 
programa do mercado de trabalho, demonstrou 

ter impacto limitado na geração de empregos, 
com um custo de quase R$10 bilhões em 2019.28 
Da mesma forma, vários programas destinados 
a promover a inovação fornecem incentivos fis-
cais que não estimularam os avanços tecnológi-
cos ou P&D inovadores (conforme discutido na 
seção 2.3 abaixo). Outras isenções, como aque-
las concedidas a hospitais privados, deduções 
de imposto de renda para planos de saúde pri-
vados e gastos com educação privada, também 
são regressivas. Uma revisão abrangente das 
isenções fiscais, com vistas a identificar e racio-
nalizar aquelas com baixa contribuição, é uma 
importante agenda de política pública para con-
ciliar as restrições fiscais com as necessidades 
de desenvolvimento do Brasil. 

Ganhos adicionais, em termos de pro-
gressividade fiscal, podem ser obtidos 
por meio de reformas que consolidem e 
simplifiquem a tributação indireta. A re-
forma da tributação indireta é fundamental para 
a agenda de produtividade e de competitividade 
do Brasil, conforme discutido na seção 2.2 abai-
xo. Mas a reforma da tributação indireta tam-
bém é importante para tornar a tributação mais 
progressiva, uma vez que esses impostos repre-
sentam entre 23% e 45% da renda das famílias 
mais pobres. O Brasil pode aproveitar a oportuni-
dade para reequilibrar a distribuição dessa carga 
tributária entre sua população, simplificando sua 
estrutura de tributação indireta, combinando as-
sim duas importantes agendas de política fiscal. 

Estimativas do Banco Mundial mos-
tram que uma alíquota fiscal fixa indi-
reta poderia contribuir para reduzir a 
desigualdade, tanto horizontal quanto 
verticalmente. Por exemplo, nossas estima-
tivas sugerem que uma reforma que introduzis-
se um IVA fixo de 26,9% aumentaria a parcela 
de impostos pagos pelas famílias mais ricas, 
quando comparado com o status quo. Segun-
do o sistema atual, o decil mais pobre contri-
bui com aproximadamente 2,4% do total de 
impostos indiretos, enquanto o decil mais rico 
contribui com aproximadamente 33%. (Figura 
17) Após a reforma, a contribuição do decil mais 
pobre cairia para 2,2%, e a contribuição do decil 
mais rico aumentaria para 36,9%.

Eliminação de isenções fiscais regressivas e ineficientes

Tributação mais progressiva por meio da reforma do IVA
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Manter o controle da folha de paga-
mentos do funcionalismo público, 
com foco no prêmio salarial, é um pi-
lar fundamental de um plano fiscal 
sustentável. O Brasil gastou cerca de 9% 
do PIB em remuneração e salários de servi-
dores públicos ativos em 2021, uma queda de 
aproximadamente 13% em relação ao PIB em 
2015. Esse número é apenas um pouco aci-
ma da média da América Latina (8,5% do PIB 
em 2020) e dos países da OCDE (8,4% do PIB 
em 2020). Embora o tamanho do funcionalis-
mo público brasileiro não seja grande para os 
padrões internacionais, o prêmio salarial do 
governo federal contribui para o tamanho da 

massa salarial. De acordo com o Banco Mun-
dial (2019)29, o prêmio salarial federal foi esti-
mado em 96%, enquanto o prêmio salarial mé-
dio dos estados foi estimado em 36% (Figura 
18). Numerosas carreiras têm salários iniciais 
altos30 e permitem que os funcionários atinjam 
o salário máximo em um tempo relativamente 
curto, dificultando o controle da folha de pa-
gamentos. Além disso, estados e municípios 
geralmente seguem os padrões de RH da ad-
ministração pública federal, mas também in-
troduziram muitas tabelas salariais diferentes 
e regras específicas de progressão para cada 
carreira, com incentivos31 geralmente mais fa-
voráveis do que os do setor privado.

1.4 Controlar a remuneração e o sistema 
de previdência do setor público

Figura 17: Participação no Total de Impostos Indiretos Pagos por cada Decil de Renda 
– Status Quo versus Simulação de IVA

Fonte: Avaliação da Pobreza e da Equidade pelo Banco Mundial (2022)
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Figura 18: Prêmio salarial do setor público: Comparação do Brasil

Fonte: Indicadores de Burocracia Mundial (Banco Mundial, 2019)

A gestão das pressões decorrentes do 
projeto de lei de previdência do serviço 
público é igualmente crítica, especial-
mente em nível subnacional. A reforma 
da previdência federal de 2019 foi um passo 
fundamental em direção a sistemas de previ-
dência subnacionais mais sustentáveis, embo-
ra não tenha sido implementada igualmente 
em todos os estados e municípios. O aumento 
gradual da idade efetiva de aposentadoria foi 
uma pedra angular desta reforma, juntamente 
com a tributação de benefícios acima do salá-
rio mínimo e a revisão das regras de benefício a 
cônjuges sobreviventes, entre outros. Foram es-
tabelecidas exceções à reforma para o pessoal 
das forças armadas, funcionários públicos civis 
contratados antes de 2003 e professores, que 
ainda mantinham tratamento preferencial nas 
condições de elegibilidade para aposentadoria. 

O impacto da reforma da previdência de 2019 
nas finanças públicas será gradual, dado o seu 
longo período de transição, e não impedirá, por si 
só, novos aumentos do déficit previdenciário. Por 
este motivo, medidas adicionais serão necessá-
rias para gerir as pressões sobre a previdência 
no médio prazo. No curto prazo, o foco da políti-
ca deve estar em acelerar o ritmo e aprofundar 
as reformas previdenciárias subnacionais inicia-
das em nível federal em 2019, dado o ritmo e a 
amplitude desiguais de sua adoção por estados 
e municípios até o momento. Investimentos na 
digitalização de registros, avanços no monitora-
mento e controle de procedimentos de aprova-
ção e pagamento de aposentadoria e integração 
de políticas de recursos humanos e previdenciá-
rias serão fundamentais para modernizar e pre-
parar os regimes de previdência subnacionais 
para o futuro.  
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CONTROLAR A REMUNERAÇÃO E O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DO SETOR 
PÚBLICO: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Implementar uma reforma administrativa para reduzir o prêmio salarial e 
melhorar a gestão dos recursos humanos 

O Brasil tem uma nova oportunidade 
de adotar uma reforma administrativa 
que proporcione economia nas despe-
sas com pessoal, reduzindo os prêmios 
salariais. As opções de políticas incluem: (i) 
restringir aumentos salariais para reduzir os 
prêmios salariais ao longo do tempo, (ii) refor-
mas de carreira de modo a que o intervalo para 
as progressões aumente enquanto o ajusta-
mento salarial entre as progressões diminua; e 
(iii) diminuição das taxas de substituição a de-
pender do setor. O aumento do intervalo para 
as progressões, combinado com reduções nos 
ajustamentos salariais atrelados à progressão, 
é uma política particularmente importante 
para setores e estados nos quais os intervalos 
salariais entre os níveis das carreiras são dema-
siado estreitos e nos quais os ajustes salariais 
são grandes. Os altos salários iniciais em mui-
tas carreiras32 também contribuem para o alto 
prêmio salarial do setor público.33 Uma opção 
da política pública para resolver este proble-
ma é reduzir os salários de ingresso de novos 
funcionários e, assim, reduzir gradualmente os 
níveis de remuneração e aumentar os retornos 
à experiência, à medida que as coortes de fun-
cionários públicos mais idosos se aposentarem. 
 

A reforma administrativa também 
deve reforçar as políticas de gestão de 
recursos humanos para gerar eficiên-
cias, promovendo simultaneamente 
um melhor desempenho. A estrutura de 
carreira dos governos federal e estaduais é frag-
mentada e rígida, o que não permite muita mo-
bilidade, seja vertical ou horizontal. Ao mesmo 
tempo, ela gera duplicidade e sobreposição entre 
categorias de trabalho, dificultando a base das 
decisões de contratação no planejamento estra-
tégico. Isso significa que, no futuro, a moderniza-
ção dos sistemas de recursos humanos do setor 
público e a adoção de soluções de gestão digital 
gerarão eficiências a partir da melhoria da ges-
tão da força de trabalho. A introdução de avalia-
ções de desempenho mais rigorosas vincularia 
os aumentos salariais a ganhos de desempenho 
e incentivaria os funcionários públicos em início 
de carreira a mostrar resultados.
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Reduzir o déficit previdenciário: um foco nos regimes de previdência subnacionais

No curto prazo, a sustentabilidade fis-
cal dos sistemas subnacionais conti-
nua sendo a principal preocupação do 
sistema previdenciário geral, desta-
cando a necessidade de reformas pre-
videnciárias mais rígidas nos estados 
e municípios. Embora a reforma federal da 
previdência de 2019 exigisse que os estados 
incorporassem algumas de suas medidas, as 
reformas mais importantes do ponto de vista 
fiscal permaneceram opcionais para os entes 
subnacionais.34 Os governos subnacionais es-
tão, em princípio, autorizados a fortalecer as 
mudanças nos parâmetros das regras previ-
denciárias para além daquelas aprovadas para 
o regime do funcionalismo público civil federal. 
Mas, até o momento, a maioria dos estados 
pioneiros optou por copiar ou aliviar o pacote 
de reforma da previdência adotado em nível fe-
deral, mantendo seu déficit previdenciário em 
uma trajetória insustentável (Figura 19). Au-

mentar o número de estados e municípios que 
adotam uma reforma abrangente da previdên-
cia será essencial para que o Brasil se beneficie 
mais plenamente no longo prazo. Além disso, 
pouquíssimos estados consolidaram a ges-
tão das aposentadorias de todas as divisões 
do governo em uma única unidade de gestão, 
como obriga a reforma federal de 2019. Alguns 
atrasos na implementação foram devidos a 
complicações na integração de diferentes so-
luções de TI atualmente usadas por agências 
governamentais distintas para aprovar e mo-
nitorar pagamentos de benefícios. No entanto, 
mesmo os estados que caminharam no senti-
do de integrar os sub-regimes de previdência 
tendem a ter uma visão estreita da tarefa, e 
raramente tentam uma integração mais am-
biciosa dos sistemas de recursos humanos e 
de previdência.35 Isso cria oportunidades para 
aumentar a eficiência por meio do uso de sis-
temas e auditorias de TI integrados. 

Figura 19: Projeção do déficit previdenciário utilizando RPPS de nível estadual 
selecionado (% da Receita Corrente Líquida)

Fonte: Banco Mundial – Proteção Social para o Futuro Brasil. (A ser publicado).
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Baixas taxas de aumento da produ-
tividade continuam a dificultar o po-
tencial de crescimento do Brasil.36 
Quando o superciclo do preço das commodi-
ties terminou em 2015, a economia brasileira 
recuou para um período prolongado de fra-
gilidade evidenciando sua baixa competitivi-
dade. A dificuldade em se recuperar das duas 
grandes crises posteriores também revelou 
sua exígua resiliência.37 O crescimento anual 
médio do PIB per capita foi de 0,53% entre 
2011-2019, muito abaixo dos países compará-
veis (Figura 1). Durante esse período, a produ-
ção econômica se beneficiou da acumulação 
de fatores: expansão da força de trabalho, 
aumento do estoque de capital humano e 
acumulação de capital.38 Mas o crescimento 
negativo da produtividade no mesmo período 
praticamente neutralizou esses ganhos (Figu-
ra 20) e a produtividade permaneceu baixa, 
mesmo pelos padrões insípidos da América 
Latina (Figura 21). Isso contribuiu para man-
ter os níveis de desemprego altos e o baixo 
consumo das famílias, que cresceu apenas 
0,2% ao ano entre 2011 e 2021. 

Modificar o modelo econômico para 
uma trajetória mais produtiva e dinâ-
mica é ainda mais urgente agora do 
que antes para que o Brasil possa criar 
oportunidades duradouras para sua 
população. Embora ainda haja algum poten-
cial de crescimento por meio da acumulação de 
capital e maior participação da força de trabalho, 
os ganhos de produtividade precisarão cada vez 
mais sustentar o crescimento. Um crescimento 
mais rápido também é essencial para uma pers-
pectiva fiscal mais sustentável. Nesta seção, 
destacamos quatro áreas de políticas públicas 
para estimular a produtividade e o crescimento 
ao longo dos próximos anos. Primeiro, enfatiza-
mos a importância de (i) mercados e comércio 
mais abertos para estimular a concorrência, au-
mentar o investimento e facilitar o acesso a insu-
mos e tecnologias modernos. Associadas a essa 
agenda, medidas para aumentar a competitivi-
dade da economia brasileira são essenciais. Para 
isso, destacamos opções de políticas públicas 
para (ii) reduzir o “Custo Brasil”, (iii) aumentar a 
inovação e o avanço tecnológico e (iv) modernizar 
ativos e o gerenciamento de infraestrutura.

Construir 
oportunidades 
por meio da 
produtividade

2.
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2.1 Aumentar a integração nos mercados 
globais por meio do comércio 

O Brasil está novamente em condi-
ções de realizar ganhos significativos 
a partir de uma economia mais com-
petitiva e aberta, ajudando o país a se 
tornar mais produtivo e a conquistar 
seu lugar no mercado global. Do final 
da década de 1980 até meados da década de 
1990, o Brasil liberalizou seu comércio em gran-
de parte por meio de reduções unilaterais nas 
tarifas, com impactos positivos substanciais 
no aumento da produtividade e na produção 
por trabalhador.39 No setor de transformação, 
as empresas puderam adquirir equipamen-
tos e componentes mais avançados de outros 
países.40 A liberalização do comércio também 
expandiu os mercados para as empresas na-
cionais, expondo-as a uma maior concorrência 
(tanto no mercado exportador quanto o merca-
do interno), estimulando a inovação, a eficiên-
cia e o aumento da produtividade. Os avanços 
mais recentes na agenda comercial, no sentido 

de promover acordos, reforçar as regras anti-
dumping e facilitar mais o comércio, oferecem 
uma boa base para futuras reformas.

Os principais desafios são reduzir as 
medidas comerciais tarifárias e não 
tarifárias (MNT) e iniciar a redução 
das barreiras ao comércio de serviços. 
As tarifas brasileiras ainda são altas, e o país 
está menos aberto ao comércio do que seus 
pares. (Figura 22 e Figura 23) As barreiras ao 
comércio de serviços e as elevadas MNT im-
põem restrições adicionais ao comércio. Os 
serviços respondem por apenas 13% das ex-
portações brutas do Brasil, uma participação 
pequena quando comparada com 25% e 15% 
do mundo e dos países da América Latina, 
respectivamente. Esses números refletem em 
seu baixo desempenho no Índice de Restrição 
ao Comércio de Serviços da OCDE, que mos-
tra uma pontuação abaixo da média em 18 de 

Figura 20: Na média, o aumento da produtividade foi 
negativo na última década (contribuição do cresci-
mento dos fatores, períodos selecionados)

Fonte: Relatórios do Banco Mundial - Brazil 2042 (a ser publicado) usando as Tabelas Mundiais de Penn 10.0.

Figura 21: O aumento da produtividade do Brasil é 
baixo comparado com seus pares (contribuição média 
anual para o crescimento, 1997-2019)
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Manter as recentes reduções tarifárias.  
O Brasil recentemente reduziu as tarifas de im-
portação para uma ampla gama de produtos (em 
torno de 80% das linhas tarifárias com taxas al-
fandegárias diferentes de zero), com uma redução 
média de 10%. Trata-se de uma ampla reforma em 
acordo com outros parceiros do Mercosul que re-
duz a Tarifa Externa Comum do Mercosul de for-
ma horizontal pela primeira vez desde sua inser-
ção em 1995. Tais reduções tornam permanentes 
para o Brasil as reduções que caducariam ao final 
de 2023.43 Essas medidas tornam as importações 
de bens de capital e de bens de TIC mais baratas 
para os consumidores e produtores, aumentando 
a concorrência interna e a competitividade geral. 
Outro benefício das tarifas reduzidas é diminuir os 
custos de logística e construção civil pela redução 
nos custos com guindastes, escavadeiras, empi-
lhadeiras, locomotivas e contêineres, entre outros.

o Mercosul e a União Europeia prevê maior
acesso dos países do Mercosul aos mercados
da UE, especialmente para produtos agrícolas,
e maior acesso dos produtos manufaturados
da UE aos países do Mercosul. As simulações
do Banco Mundial sugerem que o acordo efe-
tivo negociado entre a União Europeia e o
Mercosul, incluindo a liberalização de tarifas
e MNTs, poderia aumentar o PIB em 6,7% até
2040, melhorando assim o desempenho eco-
nômico, ao mesmo tempo em que promove a
integração do Brasil com a economia global. O
Brasil também está negociando novos acordos
comerciais com Canadá, República da Coreia
e Cingapura. Esses novos acordos comerciais

 AUMENTAR A INTEGRAÇÃO NOS MERCADOS REGIONAIS E GLOBAIS  POR 
MEIO DO COMÉRCIO: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

22 setores em 2020.41 O Brasil também tem 
altas MNTs: o percentual de importações su-
jeitas a pelo menos uma MNT é maior do que 
em outros países: 74% para barreiras técnicas, 
55% para medidas sanitárias e fitossanitárias e 

23% para controles de quantidade, bem acima 
das médias mundiais. Superar essas barreiras 
permitiria ao Brasil obter ganhos significativos 
de crescimento. Destacamos algumas medidas 
prioritárias abaixo.

Figura 22: Exportações e importações como partici-
pação do PIB (2021)

Figura 23: Tarifa aplicada no Brasil e países compará-
veis, média ponderada, 201942

Fonte: Equipe do Banco Mundial, usando WITS com dados de COMTRADE e TRAINS.Fonte: Indicadores de Desenvolvimento Mundial 
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Promover a integração regional e as ne-
gociações comerciais com a UE e outras 
economias. O acordo comercial recentemen-
te negociado (mas ainda não ratificado) entre 
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são mais detalhados do que os anteriores. 
Aumentar o momentum para garantir esses 
acordos comerciais, incluindo acordos comer-
ciais com outras economias da América Lati-
na, será uma parte crítica da agenda de políti-
cas públicas para aumentar a produtividade e 
o crescimento.

Reduzir barreiras ao comércio interna-
cional e ao investimento em serviços.44  
O Brasil tem amplo espaço em políticas para se 
abrir unilateralmente ao comércio de serviços 
no Mercosul, onde uma tarifa externa comum 
não é uma restrição. Suas dotações de fator 
sugerem que ela poderia ser bem adequada 
para a exportação de novos serviços inovado-
res (por exemplo, com o uso de computadores 
e TI) se as principais restrições forem aborda-
das. O Brasil também se beneficiaria da nego-
ciação de ‘provisões profundas’ em acordos 
comerciais preferenciais existentes e futuros 
com novos parceiros. Esses compromissos nas 
áreas de serviços podem constituir um impor-
tante motivador e um instrumento de execu-
ção institucional para as reformas que aumen-
tem as exportações de serviços. Reduzir as 
restrições ao investimento estrangeiro direto 
(IED) em serviços inovadores pode aumentar 
a entrada de tecnologia e de capital em ativi-
dades como TIC, finanças e serviços empresa-
riais. Esses serviços não são apenas exportá-
veis, mas também são insumos intermediários 
para os setores de manufatura e agrícola. As 
simulações do Banco Mundial identificam con-
sideráveis ganhos potenciais na produção e no 
investimento, desde a redução das restrições 
ao comércio e ao investimento estrangeiro di-
reto em serviços. Os ganhos da liberalização 
dos setores de serviços distribuem-se por to-
dos os setores da economia: agricultura, ma-
nufatura, serviços e recursos naturais. O setor 
manufatureiro, que depende mais de serviços 
como insumos, experienciaria ganhos signifi-
cativos. (Figura 24) 

Implementar iniciativas de aumento da 
produtividade horizontais e setoriais. A 
fim de materializar os potenciais de ganhos do 
comércio, o Brasil precisará implementar inicia-
tivas de aumento da produtividade horizontal 
discutidas nesta seção da nota, incluindo um 
ambiente regulatório aberto, favorável ao inves-
timento, transparente e sólido bem como uma 
simplifica ção tributária. Além disso, o aumento 
da produtividade do setor de serviços aumen-
tará a necessidade de mão-de-obra qualificada. 
Assim, construir o capital humano investindo 
na força de trabalho atual e futura, por meio 
de atualizações de competências práticas, apli-
cadas e de curto prazo, e facilitando o ingresso 
de trabalhadores estrangeiros especializados 
e altamente qualificados aliviaria as restrições 
de competências de curto prazo, mas também 
abriria espaço para um fluxo sustentável de 
mão-de-obra qualificada no futuro. 

Apoiar os trabalhadores na realocação de 
mão de obra. Embora se espere que a libera-
lização do comércio beneficie vários setores da 
economia, um possível efeito negativo seria o 
deslocamento de trabalhadores, especialmen-
te entre aqueles não qualificados, em regiões 
e setores que enfrentam choques maiores de-
vido a uma concorrência maior. Esse mudança 

Figura 24: Ganhos totais estimados do Brasil com a 
liberalização do comércio de serviços até 2035 (Varia-
ção percentual em relação à linha de base)

Fonte: Estrades 2021.
Observação: MNT é uma medida não tarifária; IED significa investimento estrangeiro 
direto.
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de postos de trabalho não só afeta os setores 
comercializáveis internacionalmente (tradable) 
sujeitos a uma concorrência mais intensa, como 
também pode ter repercussões negativas para 
os setores não comercializáveis internacional-
mente (non-tradable). Assim, uma estratégia 
de liberalização de comércio integral deve incluir 
políticas que facilitem a realocação de mão de 
obra. Por exemplo, há evidência de efeitos po-
sitivos sobre os rendimentos e a recolocação 
decorrentes da prorrogação do seguro-desem-
prego, juntamente com formação nos EUA.45 

Outras políticas ativas do mercado de trabalho 
(discutidas na seção 3.2 desta nota) também 
podem ter impactos positivos no médio prazo. 
Atualmente, os serviços de emprego público e 
as políticas de mercado de trabalho do Brasil 
não são adequados para apoiar as transições de 
um emprego para outro durante a transforma-
ção estrutural. Enquanto isso, os trabalhadores 
informais não podem ser protegidos pelo segu-
ro-desemprego. Fortalecer essas ferramentas 
ajudará o país a tirar o máximo de vantagem da 
liberalização do comércio. 

2.2 Melhorar o ambiente de negócios 

O alto custo de fazer negócios con-
tinua sendo um desafio significativo 
para o país. Embora nos últimos quinze anos 
o Brasil tenha trabalhado para melhorar seu 
ambiente de negócios, reduzir a burocracia e 
incentivar o empreendedorismo, ainda existem 
obstáculos significativos. Um estudo do gover-
no de 2019 estimou que fazer negócios custa 
às empresas R$1,5 trilhão (US$283 bilhões, ou 
22% do PIB) a mais no Brasil do que em eco-
nomias da OCDE.46 Em 2019, o Brasil ocupava 
a 71ª posição entre 141 economias no Índice de 
Competitividade Global do Fórum Econômico 
Mundial. O “Custo Brasil”, um termo que se refe-
re ao elevado custo de fazer negócios no Brasil 
em comparação com muitos de seus concor-
rentes, é particularmente oneroso para as pe-
quenas empresas, que desempenham um papel 
cada vez mais crucial na economia brasileira. 

O sistema tributário brasileiro é um 
importante contribuinte para o “Custo 
Brasil”. Em 2021, a carga tributária no Brasil 
foi de aproximadamente 33,9% do PIB, uma das 

mais altas entre as economias em desenvol-
vimento, mas um pouco abaixo da média dos 
países da OCDE. As regras e instituições que 
regem a arrecadação desses tributos são fonte 
de diversas ineficiências, dificultando as pers-
pectivas de crescimento do país. O Brasil possui 
um dos sistemas tributários mais complexos do 
mundo, com mais de 80 diferentes impostos 
administrados por diferentes níveis de governo, 
e uma infinidade de benefícios fiscais e regimes 
especiais (Banco Mundial, 2018). A complexidade 
do sistema tributário brasileiro gera altos cus-
tos de conformidade. A grande quantidade de 
impostos, com alíquotas que variam de acordo 
com a região e o setor, a proliferação de regimes 
especiais e as constantes mudanças na legis-
lação levam as empresas a despender muito 
tempo e dinheiro no planejamento fiscal. A título 
de exemplo, os contribuintes brasileiros gastam 
quatro vezes mais tempo para cumprir com as 
obrigações fiscais do que a média dos países da 
América Latina e oito vezes mais do que a média 
da OCDE (Banco Mundial, 2018). Além disso, o 
sistema impõe um elevado grau de incerteza aos 
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contribuintes e recursos consideráveis são des-
pendidos em litígios judiciais. 

As ineficiências causadas pela estrutu-
ra de tributação indireta são particu-
larmente preocupantes.47 A maioria dos 
impostos indiretos incide sobre o volume de negó-
cios, seguindo um regime cumulativo que impõe 
alíquotas efetivas mais elevadas às empresas 
que se encontram na fase final da cadeia produ-
tiva. Essa estrutura cumulativa cria um incentivo 
artificial para integração vertical e segmentação 
de mercado, criando incentivos desfavoráveis a 
empresas que produzem produtos complexos, 
utilizando diversos insumos industriais que in-
corporam uma grande quantidade de impostos 
em seu custo. Por sua vez, ela pode beneficiar as 
empresas do setor primário, que precisam de me-
nos insumos para seus produtos finais. As regras 
tributárias do ICMS48 também estão no cerne de 
uma “guerra fiscal” entre os estados, prejudicando 
as receitas públicas e os saldos fiscais dos esta-
dos e aumentando a má alocação dos fatores de 
produção. Ao contrário das normas internacio-
nais, o ICMS segue o princípio da origem, de modo 
que as receitas fiscais vão para o estado onde o 
produto foi produzido. Como os estados têm li-

berdade para fixar as alíquotas de ICMS, isso cria 
um incentivo para que eles ofereçam subsídios 
fiscais para atrair atividades econômicas móveis 
para suas fronteiras. Esta “guerra fiscal” é um 
instrumento de desenvolvimento regional extre-
mamente distorcido, uma vez que as empresas 
escolherão a sua localização com base em bene-
fícios fiscais, em vez de se direcionarem para o 
estado onde a produção será mais eficiente.

Figura 26: Os estados do Sudeste e do Centro-Oeste 
em geral apresentam melhor desempenho no ambien-
te de negócios

Fonte: Estrades 2021.
Observação: MNT é uma medida não tarifária; IED significa investimento estrangeiro 
direto.

Figura 25: A burocracia consome horas produtivas de empresas em todo o Brasil

Fonte: Estrades 2021.
Observação: MNT é uma medida não tarifária; IED significa investimento estrangeiro direto.
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MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E DE INVESTIMENTO:  
OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Melhorar o ambiente de investimento 

Exemplos de boas práticas de ambien-
te de negócios são encontrados em 
estados de todas as regiões, níveis de 
renda e tamanhos. Entre os 27 estudos de 
localização realizados pelo relatório Doing Bu-
siness subnacional do Banco Mundial (2021), 
é mais fácil: iniciar um negócio no Pará; obter 
licenças de construção em Roraima; registrar 
uma transferência de propriedade em São Pau-
lo; cumprir com impostos no Espírito Santo; e 
resolver uma disputa comercial em Sergipe. 
Esses resultados destacam uma oportunida-
de para os formuladores de políticas locais de 
todo o país aprenderem uns com os outros e 
adotarem exemplos nacionais de boas práticas, 
tomando medidas para aumentar a competiti-
vidade e melhorar o ambiente geral de negócios 
do Brasil.

Replicar boas práticas que têm se mos-
trado bem-sucedidas dentro do ter-
ritório brasileiro é um primeiro passo. 
Por exemplo, o estado do Maranhão, onde os 
empreendedores esperam quase um ano e meio 
por um alvará de construção, poderia seguir o 
exemplo de Fortaleza, que adotou aprovações 
rápidas para simplificar e agilizar o processo de 
alvará de construção. Por meio do portal único 
Fortaleza Online, uma empresa pode obter um 
alvará de construção em 10 dias, muito mais 
rápido do que a média nacional de 118 dias. Da 
mesma forma, na área de registro de imóveis, 
o Pará poderia servir de inspiração para refor-
mas no vizinho Amapá, onde se leva três vezes 
mais tempo para transferir um imóvel (68 dias). 
A adoção das boas práticas locais existentes 

seria apenas o primeiro passo. Essas melhorias 
se beneficiarão da adoção de outras reformas 
estruturais orientadas pelas melhores práticas 
internacionais. 

Adotar uma agenda de reformas 
abrangente, liderada por um agente 
dedicado, trabalhando em agências fe-
derais, estaduais e municipais, é outro 
passo fundamental em um ambiente 
federal. Durante as últimas décadas, grandes 
estados federativos, como Índia e México, cria-
ram agências nacionais dedicadas a simplificar 
os processos de negócios e melhorar a coor-
denação. No Brasil, a atual Secretaria Especial 
de Modernização do Estado (SEME) tem um 
papel estratégico nesse sentido, coordenando 
reformas com agências federais, estaduais e 
municipais. No futuro, ampliar o foco da SEME 
para além das duas principais cidades de ne-
gócios: São Paulo e Rio de Janeiro, será funda-
mental. Uma agenda de reformas nacional e 
coordenada, que reúna as agências relevantes 
comprometendo-as com metas executáveis 
e implementáveis, poderia beneficiar muito as 
atividades comerciais para além das maiores 
cidades do Brasil. Os gargalos e as boas prá-
ticas identificados no relatório Doing Business 
Subnacional 2021, entre outros, podem orientar 
as autoridades para identificar áreas de refor-
ma e boas práticas existentes no país. 

O México oferece um exemplo de como 
otimizar a concorrência entre os esta-
dos e promover a aprendizagem entre 
pares como estratégias para incenti-
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Adotar um sistema fiscal mais simples e eficiente

var as reformas. Defendida pela Comissão 
Nacional de Melhoria Regulatória (Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER), a 
agenda nacional de reformas do México incluiu 
a criação de um fundo - o Fondo de Apoyo 
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(fundo de apoio às micro, pequenas e médias 
empresas)- para oferecer financiamento a fim 
de promover a concorrência pelo crescimen-
to, produtividade e inovação. Todos os anos o 
fundo anuncia on-line propostas com finan-
ciamento disponível para empresas privadas, 

governos estaduais e municipais e o poder ju-
diciário. Ele apoia projetos de melhoria regula-
tória nos três níveis de governo para facilitar a 
conformidade regulatória, aumentar a formali-
zação e reduzir custos, tempo e procedimentos 
complicados para as empresas. Para acompa-
nhar os resultados, a CONAMER realizou es-
tudos subnacionais de Doing Business periodi-
camente e organizou reuniões semestrais para 
que as autoridades locais aprendessem sobre 
boas práticas e se conectassem com colegas 
de outros estados.

Existe um consenso generalizado so-
bre a necessidade de reforma da tri-
butação sobre o consumo no Brasil, 
visando substituir vários impostos in-
diretos por um imposto padrão de va-
lor agregado. O novo imposto deve ser não 
cumulativo, com uma base fiscal mais ampla 
que inclua bens intangíveis e serviços financei-
ros. As restituições de créditos fiscais devem 
ser feitas em tempo razoável. Além disso, o nú-
mero de alíquotas fiscais deve ser limitado, evi-
tando isenções e regimes especiais que impo-
nham custos de conformidade extensivos para 
as empresas. Por fim, o imposto deve seguir o 
princípio do destino, eliminando incentivos à 
“guerra fiscal” entre estados e municípios (Orair 
e Gobetti, 2019). Neste caso, as receitas fiscais 
iriam para o estado onde o produto é consu-
mido, de modo que a redução das alíquotas de 
ICMS não atrairia nenhum novo negócio. 

Atualmente, há duas propostas no con-
gresso que vão nessa direção.49 A Pro-
posta de Emenda Constitucional PEC 45/2019, 
elaborada na Câmara dos Deputados, visa 
substituir cinco tributos indiretos por um único 
IVA denominado Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS). Ele seguiria o princípio do destino e teria 
uma base tributável mais ampla, que isenta 
apenas investimentos e exportações. Haveria 
um período de transição de dez anos, quando 
a alíquota do IBS aumentaria gradualmente, 
enquanto as alíquotas fiscais de outros impos-
tos indiretos seriam lentamente zeradas. Outra 
opção é a Proposta de Emenda Constitucional 
PEC 110/2019, em discussão no Senado, que 
substitui nove tributos existentes por um IBS 
administrado pelo estado, com o mesmo objeti-
vo de simplificar o sistema, como a proposta da 
Câmara. Ela introduziria igualmente um imposto 
sobre o consumo administrado em nível federal, 
aplicado ao petróleo e seus derivados, a produ-
tos de tabaco, ao álcool e a veículos específicos.



40 OPORTUNIDADES PARA TODOSNotas de Políticas Públicas para o Brasil 2022

2.3 Promover a inovação e o avanço 
tecnológico

Embora tenha havido progressos recen-
temente, o Brasil está abaixo da maio-
ria de seus pares em termos de inova-
ção. Uma série de medidas recentes conduziu a 
agenda de inovação do Brasil na direção certa. No 
entanto, o Brasil ainda apresenta atrasos subs-
tanciais em relação a outros países comparáveis 
no índice de inovação global e em termos de in-
sumos-chave para a inovação, como o número 
de pesquisadores e engenheiros como proporção 
da força de trabalho (Figura 27 e Figura 28).

Políticas de inovação com baixo desem-
penho são parte da explicação. O Brasil 
implementou diversas políticas de inovação, a 
maioria delas envolvendo incentivos fiscais, com 
impacto limitado no avanço tecnológico e na 
inovação.50 Vários estudos demonstram que os 
incentivos à inovação e à pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) adotados no passado não foram 
eficazes. Por exemplo, a lei da informática não 
estimulou P&D para aumentar a produtivida-
de.51 Embora os incentivos tenham induzido al-
gumas empresas globais de hardware a produzir 
localmente, os beneficiários não foram capazes 
de fabricar produtos de TIC competitivos inter-
nacionalmente. Da mesma forma, as evidências 
sugerem que a Lei de Incentivos Fiscais (Lei do 
Bem) teve um impacto positivo, mas modesto, 
na inovação. A intensidade média da P&D reali-
zada tem sido baixa. A lei favorece empresas de 
maior porte e mais antigas e não alcança a maio-
ria das pequenas ou novas empresas: ela exclui 
empresas que entregam declarações de imposto 
de renda com base no lucro presumido, que in-
clui a maioria das empresas jovens. Na medida 
em que favorece as empresas estabelecidas, ela 
pode ter atrasado a redistribuição de recursos de 

empresas estabelecidas de baixo crescimento 
para empresas jovens de alto crescimento.3

Mais concorrência, abertura ao comér-
cio e um melhor ambiente de investi-
mento (discutido acima) ajudarão a 
estimular a inovação; porém, um foco 
adicional nas políticas públicas visando 
a inovação ajudará o Brasil a acessar 
retornos ainda maiores e aumentar a 
produtividade.52 Propomos abaixo algumas 
opções de políticas públicas fundamentais para 
a agenda de inovação.

Figura 27: O Brasil está abaixo da maioria de seus 
pares no Índice de Inovação Global, 2020...

Fonte: Banco Mundial – Brazil 2042 (a ser publicado) com base em dados da WIPO, 
da Universidade de Cornell e da INSEAD (2020).

Figura 28: ...e em número de pesquisadores, 2018
Pesquisadores por mil participantes da força de 
trabalho

Fonte: Banco Mundial – Brazil 2042 (a ser publicado) com base em dados do Institu-
to de Estatística da UNESCO.
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Renovar as atuais políticas de inova-
ção de baixo desempenho. Embora cer-
ca de 4,5% do PIB (2015) tenha sido gasto em 
políticas e programas para apoiar as empresas 
(incluindo despesas tributárias, créditos subsi-
diados e gastos diretos), as evidências sugerem 
que a maioria dos programas não é capaz de 
aumentar a produtividade ou gerar empregos. 
Por exemplo, o Programa de Sustentação do 
Investimento (PSI), que forneceu crédito subsi-
diado para investimentos em bens de capital, e 
o programa Inovar-Auto, que protege as indús-
trias automobilísticas pelo aumento das tarifas 
de importação, não resultaram comprovada-
mente em ganhos de produção ou emprego. 
Além disso, embora os incentivos em P&D da 
Lei do Bem tenham demonstrado um impacto 
positivo nos incentivos de P&D, seu desempe-
nho está significativamente abaixo do que seria 
esperado devido à falta de cobertura – atingin-
do apenas empresas de grande porte antigas 
e já estabelecidas. Ao mesmo tempo, a atual 
política industrial, que oferece isenções fiscais 
e proteção contra a concorrência estrangeira, 
tende a favorecer as empresas de grande por-
te, criando condições para que empresas inefi-
cientes mantenham sua posição (e participação 
de mercado) sem criar pressão para o avanço 
tecnológico ou incentivos à inovação por meio 
da concorrência. Uma revisão detalhada das 
atuais políticas e incentivos de inovação ajuda-
ria os formuladores de políticas a reorientar os 
recursos para programas mais eficazes e remo-
ver políticas que distorcem os mercados.

Aproveitar a oportunidade de futu-
ros acordos preferenciais de comércio 
(APC) para adotar regras substan-
ciais sobre Direitos de Propriedade 
Intelectual. Os estudos empíricos mostram 
que os direitos de propriedade intelectual (DPI) 
afetam positivamente os fluxos de comér-
cio de bens, serviços e FDI53 de alta tecnolo-
gia. Uma vez que a adoção de tecnologia está 
essencialmente associada ao comércio com 
parceiros tecnologicamente avançados, seria 
importante lançar as bases para o aumento 
da produtividade por meio de políticas de DPI 
bem concebidas e exequíveis. No entanto, o 
Brasil não possui nenhum instrumento ratifi-
cado, adotado na estrutura de um acordo pre-
ferencial de comércio informado à OMC com 
regras significativas/substanciais sobre DPI. 
A política de DPI, por si só, gera incentivos à 
inovação no mercado interno, permitindo que 
os inventores acumulem os benefícios de suas 
ideias recém-criadas, especialmente quando 
combinados com acordos preferenciais de co-
mércio. O potencial Acordo de Livre Comércio 
UE - MERCOSUL apoiaria essa agenda, uma 
vez que ele prevê a adoção de nove dos 15 tra-
tados internacionais de propriedade intelec-
tual essenciais, bem como a incorporação de 
acordos internacionais de propriedade intelec-
tual existentes.

AVANÇO TECNOLÓGICO INOVADOR: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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2.4 Modernizar a infraestrutura

O déficit de financiamento de infraes-
trutura brasileiro está rapidamente se 
aproximando de US$800 bilhões (ou 
3,7% do PIB ao ano até 2030). Nos últi-
mos 40 anos houve uma queda constante nos 
níveis de investimento em infraestrutura, que 
atingiu um mínimo quase histórico em 2020, 
quando apenas 1,6% do produto interno bruto 
(PIB) foi investido em transportes, eletricidade, 
água e saneamento e telecomunicações, com-
binados. (Figura 29) O subinvestimento crônico 
em infraestrutura representa um grande desa-
fio, e resulta em estoques de infraestrutura de 
baixa qualidade e altamente vulneráveis, que 
ameaçam o crescimento econômico do país 
no longo prazo e criam grandes desigualdades 
no acesso a serviços básicos que, por sua vez, 
afetam grupos vulneráveis e impactam as as-
pirações do país por uma sociedade inclusiva.

O transporte enfrenta o maior déficit 
de financiamento, dado o volume de 

investimento necessário para melho-
rar o desempenho logístico e os ser-
viços de transporte urbano, essen-
ciais para indústrias e cidades mais 
produtivas. O setor responde por mais da 
metade (53%) do déficit de financiamento do 
país, dos quais 43% são necessários para ma-
nutenção e substituição de ativos existentes. 
Enfrentar o atraso na reabilitação e manuten-
ção é uma prioridade para prolongar a vida 
útil da infra-estrutura existente, aumentar a 
resiliência e, assim, aumentar a eficiência dos 
gastos com infraestrutura. O Brasil também 
precisa investir em soluções logísticas mul-
timodais para apoiar a competitividade das 
cadeias de valor industrial e de exportação. 
O Brasil ficou em 56º lugar entre 161 países 
no Índice de Desempenho Logístico (LPI) em 
2018, ficando atrás de México, Índia, China, 
Canadá e Estados Unidos. (Figura 30) Caindo 
15 posições desde 2010, o Brasil é o único país 
do BRIC com queda de desempenho. 

Figure 29: Investimento total em infraestrutura no Brasil como % do PIB 
(1980-2020)

Fonte: World Bank Infrastructure Review for Brazil (a ser publicado). 
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Mas as maiores deficiências, em ter-
mos de acesso básico, estão relacio-
nadas aos serviços de saneamento e 
internet. O Brasil atingiu acesso quase uni-
versal a vários serviços de infraestrutura es-
senciais. Atualmente, quase todos os brasilei-
ros têm acesso à eletricidade e à água potável 
de melhor qualidade. Mas o acesso aos servi-
ços de saneamento e internet ficou para trás, 
especialmente nas regiões norte e nordeste do 
país: mais de 60% da população nessas regiões 
não tem acesso a serviços de saneamento 
melhores, em contraste com 85% das regiões 
do Sudeste que contam com esses serviços. 
Da mesma forma, quase 30% da população do 
Nordeste não tem acesso à internet. (Figura 
31) O acesso limitado a esses serviços repre-
senta um limitador significativo à conectivida-
de, à digitalização (internet) e à qualidade de 
vida de comunidades mal atendidas.

O impacto das mudanças climáticas 
na infraestrutura representa outro 
desafio e desencadeia um adicional de 
0,8% ao ano do PIB em necessidades 
de investimento entre 2022 e 2030.54  
O Brasil sofre frequentemente com chuvas in-
tensas, inundações, secas severas e outros 
desastres climáticos. As empresas brasilei-
ras perdem aproximadamente US$ 22 bilhões 
(1,27% do PIB) a cada ano devido a interrupções 
relacionadas à infraestrutura. A maioria (55%) é 
causada por falhas na infraestrutura de trans-
porte, seguida por energia (44%) e abastecimen-
to de água (2%). Há uma clara necessidade de 
uma infraestrutura resiliente, como parte de um 
programa mais amplo de prevenção e gerencia-
mento de desastres no Brasil, que exigirá um 
esforço conjunto em todos os níveis de governo. 

Figura 31: Acesso a serviços de infraestrutura básica 
por região (2021)

Fonte: World Bank Infrastructure Review for Brazil  (a ser publicado).

Figure 30: Índice de Desempenho Logístico (2018)

Fonte: World Bank Infrastructure Review for Brazil  (a ser publicado).
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A primeira prioridade é aumentar o 
volume de financiamento para in-
fraestrutura: O Brasil terá dificulda-
des para cobrir seu déficit de inves-
timento sem que haja mais espaço 
fiscal para o investimento público. A 
realocação dos gastos para aumentar a parte 
do investimento público no orçamento ajudará 
a garantir o acesso a serviços de infraestru-
tura acessíveis, confiáveis e resilientes às mu-
danças climáticas, estimulará a produtividade 
e apoiará o crescimento no longo prazo. De 
fato, as estimativas do Banco Mundial indicam 
um efeito multiplicador sobre a economia bra-
sileira do investimento público do governo fe-
deral, que é pelo menos duas vezes maior que o 
do consumo público, com efeitos semelhantes 
nos níveis subnacionais de governo.55 O Brasil 
pode realizar esses ganhos ao abrir mais es-
paço para o investimento público, de forma 
responsável do ponto de vista fiscal, conforme 
discutido mais detalhadamente na primeira 
seção desta nota. 

Atrair financiamento privado para in-
fraestrutura é igualmente importante, 
especialmente em estados e municí-
pios com baixa capacidade. O Brasil tem 
uma das mais fortes estruturas de investimen-
to público-privado entre os países da América 
Latina, permitindo que alguns estados brasi-
leiros implementem parcerias público-privadas 
(PPP) significativas e alavanquem o capital pri-
vado. Mas o potencial desse marco regulatório 
é prejudicado pela baixa capacidade de plane-
jamento em nível subnacional. A capacidade 
está concentrada em alguns poucos estados e 
municípios. Consequentemente, muitas áreas 
permanecem presas em um ciclo sem fim de 

infraestrutura de baixa qualidade e baixa capa-
cidade de cobrir esse déficit. Essas condições 
contribuem para a desigualdade e representam 
um grande obstáculo para o aumento da produ-
tividade e da competitividade, que merece toda 
a atenção do governo. O aumento das capaci-
dades de Estados e municípios com baixa capa-
cidade em áreas-chave, tais como estruturação 
de projetos e modelagem financeira por meio 
de apoio direcionado, incluindo instrumentos 
financeiros alternativos, ajudará a atrair mais 
investimento privado e a criar uma reserva de 
PPP mais robusta, garantindo simultaneamen-
te uma maior participação dos governos locais. 
As autoridades federais poderiam ajudar a fe-
char a lacuna de implementação por parte de 
entidades subnacionais usando ferramentas 
como a padronização. 

Além disso, os bancos públicos bra-
sileiros poderiam catalisar o capital 
privado em infra-estrutura através 
de estruturas de financiamento de 
projetos e alavancando os considerá-
veis ativos do mercado de capitais in-
terno brasileiro. Isto requer o aumento da 
capacidade dos bancos públicos em alavan-
car o capital privado, por meio de maior uso 
de práticas de co-financiamento. Isso também 
exige a redução das distorções do mercado de 
crédito e a redução da dependência de políti-
cas de crédito direcionadas para incentivar a 
concorrência nos mercados de crédito. O papel 
catalisador dos bancos públicos também pode 
ser usado para melhorar os aspectos de mi-
tigação e adaptação às mudanças climáticas 
dos projetos de infra-estrutura, tanto durante 
as fases de avaliação do projeto quanto nas 
fases de estruturação.

MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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Do ponto de vista setorial, destacamos três áreas críticas de investimento para 
aumentar a produtividade e a competitividade da economia brasileira:

• Otimizar a rede logística através de um 
maior foco na manutenção dos ativos 
existentes e no desenvolvimento da mul-
timodalidade. Primeiro, as redes de trans-
porte rodoviário do Brasil, que são a espinha 
dorsal do sistema logístico do país, sofrem de 
um considerável atraso na manutenção, le-
vando ao aumento dos custos de substituição 
de ativos. Programas de manutenção mais 
abrangentes e sustentáveis, baseados na ex-
periência do país em contratos baseados em 
desempenho, aumentariam o desempenho 
das redes existentes a uma fração do cus-
to de novos investimentos importantes. Se-
gundo, o setor de logística brasileiro depende 
fortemente de sua rede rodoviária, projetada 
principalmente para atender as necessidades 
do agronegócio do país, enquanto subutiliza o 
transporte de carga ferroviário ou hidroviário. 
Isso significa subutilização de soluções logís-
ticas multimodais que são críticas para as ne-
cessidades de transporte em geral das indús-
trias brasileiras e contribuem para serviços de 
transporte menos competitivos para a indús-
tria. Melhorar a integração das estradas bra-
sileiras com um sistema de transporte abran-
gente e multimodal contribuirá para melhorar 
a logística e aumentar a produtividade futura, 
ao mesmo tempo em que fortalecerá a com-
petitividade global. As recomendações especí-
ficas para incentivar uma rede logística mais 
equilibrada e resiliente incluem: (i) priorizar  a 
reabilitação e manutenção da infra-estrutura 
existente, especialmente das redes rodoviária 
e ferroviária, ao mesmo tempo em que se inte-
gram estreitamente os aspectos de resiliência 
climática, (ii) expandir  de forma sustentável 
as ferrovias e hidrovias do país aumentando 
a densidade da rede e o número de terminais 
multimodais; (iii) revisar  as políticas para re-

duzir a concentração do mercado e desenco-
rajar oligopólios nos serviços de transporte; (iii) 
integrando o sistema de impostos sobre frete 
rodoviário para desencorajar o uso de rotas 
menos eficientes; e (iv) assegurando que novos 
investimentos visem uma maior utilização das 
operações de carga de retorno. A solução da 
lacuna na infra-estrutura de transporte exigirá 
maior dependência da mobilização de capital 
privado e abordagens inovadoras de redução 
de risco para atrair operadores privados, ao 
mesmo tempo em que se aproveita a expe-
riência única do Brasil na implementação de 
contratos baseados em desempenho na ges-
tão de projetos para otimizar os resultados. 
Os instrumentos de garantia são uma ferra-
menta potencialmente poderosa e atualmente 
subutilizada para alavancar novas fontes de 
financiamento se aliada a práticas sólidas de 
gestão de risco fiscal. 

• Melhorar o sistema de transporte de 
massa nas áreas metropolitanas. O Bra-
sil é um país altamente urbanizado, e 85% de 
sua população vive em cidades localizadas 
principalmente ao longo de sua vasta costa. O 
número de passageiros nos sistemas de trans-
porte de massa têm sofrido uma diminuição 
constante na última década, à medida que au-
mentou o uso de veículos particulares ao lon-
go do tempo, e também devido ao impacto da 
pandemia de Covid-19. A redução da demanda 
por sistemas de transporte de massa, por sua 
vez, contribuiu para a diminuição da capaci-
dade das concessionárias de transporte de 
massa de manter níveis de serviço adequados 
e cumprir as obrigações contratuais dos servi-
ços, limitando a conectividade e dificultando a 
oferta de serviços de alta qualidade aos pas-
sageiros. A maioria das cidades brasileiras tem 
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recursos financeiros e técnicos limitados para 
enfrentar esse desafio e atualizar seus siste-
mas de transporte de massa. Entre as princi-
pais áreas de políticas públicas para reverter 
estas tendências estão: (i) reformar os mode-
los de contratos de ônibus em nível subnacio-
nal para separar as operações dos serviços de 
fornecimento de frotas e cobrança de tarifas, 
a fim de alavancar a participação do setor pri-
vado e aumentar a eficiência do sistema; (ii) 
adotar uma fórmula de remuneração atrelada 
ao desempenho para as operadoras de trans-
porte público, a fim de melhorar a qualidade do 
serviço; (iii) promover a utilização de veículos 
elétricos no transporte público, por meio de 
incentivos financeiros e não financeiros para 
apoiar a transição para a mobilidade susten-
tável; e(iv) melhorando as regulamentações 
nacionais para promover o uso de serviços de 
trânsito de massa.

• Aumentar o acesso à Internet e aos ser-
viços digitais. O número de brasileiros que 
usam a internet subiu de menos de 3% do total 
da população em 2000 para mais de 70% em 
2018. O Brasil também conta com uma forte 
conectividade de primeira e média milha. Ainda 
assim, o número de domicílios com assinatura 
de banda larga fixa permanece relativamente 
baixo (menos de 50%), especialmente no Nor-
te e Nordeste do país. Esses indicadores estão 
muito abaixo da média da OCDE e refletem 
parcialmente o custo relativamente elevado 
das assinaturas. Além disso, embora o Brasil 
tenha uma boa rede de fibra ótica, as veloci-
dades de banda larga fixa são relativamente 

baixas e, embora as coberturas de 3G e 4G 
sejam comparáveis aos padrões de referên-
cia dos países da OCDE e de renda alta, o 5G 
está apenas na fase inicial. As principais op-
ções de políticas públicas incluem (i) melhorar 
a coordenação entre os níveis federal, estadual 
e municipal para aumentar o acesso, a quali-
dade e a confiabilidade dos serviços; e (ii) iniciar 
a implementação de projetos financiados pelo 
Fundo do Serviço Universal para melhorar a 
conectividade, incluindo a conexão de escolas 
e o apoio ao recém-criado Grupo de Acompa-
nhamento de Custeio aos Projetos de Conecti-
vidade de Escolas.

• Aumentar o acesso das famílias aos 
serviços de saneamento de melhor qua-
lidade. O novo marco regulatório de sanea-
mento, aprovado em 2020, encontra-se em 
fase inicial de implementação. Ele cria um 
papel mais robusto para a agência regula-
dora nacional, resolvendo a dificuldade de 
longa data do país em coordenar inúmeras 
agências reguladoras com recursos e capaci-
dades financeiras insuficientes. O novo mar-
co também promove a concorrência entre 
empresas públicas e privadas, ao incentivar 
o investimento privado e garantir que os ser-
viços sejam prestados pela operadora mais 
bem capacitada para cumprir as condições 
do contrato. O governo federal pode ajudar a 
garantir o sucesso do novo marco regulatório, 
ao coordenar sua implementação e fornecer 
incentivos para que prestadores de serviços e 
municípios acelerem a expansão do setor em 
áreas mal atendidas. 
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AUMENTAR AS 
HABILIDADES E A 

INCLUSÃO ECONÔMICA 
DOS POBRES
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Aumentar as 
Habilidades e a 
Inclusão Econômica 
dos Pobres

3.

3.1 Levar a aprendizagem e as 
habilidades de volta ao caminho certo56

Enfrentar o abandono escolar e as perdas de aprendizagem   

A pandemia de Covid-19 afetou signi-
ficativamente os níveis de aprendiza-
gem e a desigualdade devido ao longo 
período de fechamento das escolas e 
ao aumento das taxas de abandono 
escolar, e exacerbou as deficiências 
existentes no sistema educacional. 
Poucos países da região mantiveram tantas 
escolas fechadas quanto o Brasil durante a 
pandemia de Covid-19. Durante esse período, 
os alunos brasileiros não tiveram acesso a au-
las presenciais por um período equivalente a 
1 ano e 4 meses do calendário escolar. Isso se 
traduz em aproximadamente 50 milhões de 
alunos em mais de 168.739 escolas públicas e 
privadas, que perderam o benefício da instru-
ção presencial, especialmente nas regiões Norte 
e Nordeste (Figura 32). A disparidade geográfi-
ca também é perceptível no acesso ao ensino 
à distância. Enquanto 92% dos alunos partici-
param de atividades remotas no Sul, apenas 
52% o fizeram no Nordeste. Esse período pro-
longado de fechamento das escolas tem múlti-

plas consequências, entre elas: (i) aumento das 
taxas de abandono escolar; (ii) grandes perdas 
de aprendizagem e desigualdade; (iii) impactos 
negativos nas competências socioemocionais; 
(iv) a necessidade de reforçar e acelerar o ensino 
fundamental; e (v) a necessidade de preparar as 
frágeis redes escolares para desastres naturais 
atuais e futuros na educação.

Figura 32: Dias de Fechamento de Escolas por Estado 
no Brasil

Fonte: Banco Mundial - Brazil Human Capital Review (2022) (Revisão do Capital 
Humano do Brasil (2022))
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Com a reabertura das escolas, os alu-
nos vulneráveis são menos propen-
sos a retornar e permanecer na esco-
la. Mesmo antes da pandemia de Covid-19, o 
abandono escolar era um desafio central para o 
sistema educacional, juntamente com as desi-
gualdades regionais nas taxas de abandono. Em 
2019, por exemplo, a taxa média de abandono 
nos primeiros anos do ensino médio foi de 5,9% 

no Norte e Nordeste do Brasil, bem acima da 
taxa de 3,5% na região Sudeste. A pandemia de 
Covid-19 está piorando estes números. De acor-
do com o IBGE, quase 1,4 milhão de estudantes 
em idade escolar entre 5 e 17 anos estava fora 
da escola em 2021, metade dos quais eram do 
Norte e Nordeste do Brasil. Os custos da evasão 
escolar prematura terão implicações diretas na 
capacidade do indivíduo e da sociedade de se 
recuperar dos efeitos da pandemia de Covid-19, 
uma vez que a evasão escolar está associada 
a uma menor probabilidade de emprego futuro, 
salários mais baixos e maior envolvimento no 
crime. De acordo com as simulações do Banco 
Mundial, poderia haver um aumento de até 70% 
na proporção de estudantes brasileiros com 10 
anos de idade incapazes de ler um parágra-
fo simples. Estudantes vulneráveis do Norte e 
Nordeste do Brasil apresentaram probabilidade 
significativamente menor de saber ler e escre-
ver desde o início da pandemia. Neste contexto, 
trazer os alunos de volta e mantê-los na escola 
é um dos desafios educacionais mais vitais a 
serem enfrentados pela próxima administração.

Figura 33: A Década Perdida: impactos estimados da 
pandemia de Covid-19 no índice de capital humano do 
Brasil

Fonte: Banco Mundial - Brazil Human Capital Review (2022) (Revisão do Capital 
Humano do Brasil (2022))

ENFRENTAR A EVASÃO ESCOLAR E AS PERDAS DE APRENDIZAGEM:  
OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O primeiro desafio é reverter a tendên-
cia de evasão escolar, trazendo os alu-
nos de volta e mantendo-os na escola. 
Uma ferramenta importante para alcançar esse 
objetivo é a implementação de observatórios 
descentralizados da evasão escolar para moni-
torar as informações e coordenar três políticas 
públicas para evitar a evasão. Uma primeira es-
tratégia seria a utilização do Sistema Presença 
para fomentar e coordenar um programa de 
Busca Ativa de Estudantes, integrando infor-
mações de estudantes que não retornaram à 

escola e agentes comunitários locais. Se esses 
alunos ainda não forem encontrados, a segunda 
política, conhecida como a linha direta para de-
núncias de evasão escolar, pode oferecer às co-
munidades um meio para relatar situações de 
evasão escolar. A terceira política é um sistema 
de alerta precoce na escola, dado que alunos 
vulneráveis que regressam à escola continuam 
a correr um alto risco de evasão. Em geral, o es-
tabelecimento de observatórios de evasão es-
colar pode ajudar os governos a: (i) coordenar 
as políticas nos níveis estadual e municipal, (ii) 
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sinalizar os municípios com taxas significativa-
mente altas de abandono escolar, (iii) unir-se às 
escolas que implementam o sistema de alerta 
precoce e (iv) garantir que os protocolos de pre-
venção da evasão sejam seguidos. 

Uma vez de volta à escola, o desafio é 
fazer com que os alunos (re)aprendam 
de forma eficaz. A primeira linha de ação é 
“Recuperar Perdas de Aprendizagem Off-line” 
em abordagens presenciais, tais como tutoria 
personalizada para pequenos grupos de alunos 
com deficiências de aprendizagem semelhan-
tes, e discussões de grupo estruturadas para 
mitigar os impactos da pandemia nas compe-
tências socioemocionais e na saúde mental dos 
alunos. A segunda linha de ação é “Recuperar 
Perdas de Aprendizagem Online”, usando estra-

tégias híbridas e sistemas educacionais para re-
cuperar as perdas de aprendizagem. Isso inclui 
acelerar a conectividade à Internet nas escolas, 
oferecer acesso a computadores aos alunos vul-
neráveis, nos termos da Lei nº 14.172, e expandir 
os Laboratórios de Criatividade e Inovação para 
os municípios do interior. Esses laboratórios de 
inovação são espaços de formação destinados 
a ajudar professores e diretores escolares a ob-
ter as competências necessárias para usar a 
tecnologia em sala de aula e dominar as com-
petências fundamentais necessárias para recu-
perar as perdas de aprendizagem. O fortaleci-
mento de modelos híbridos de aprendizagem, a 
formação de professores no uso da tecnologia e 
a consolidação dos sistemas educacionais tam-
bém promoverão a resiliência local a futuras 
pandemias e a desastres naturais que possam 
prejudicar a aprendizagem e o ensino.

Melhorar a qualidade da educação

Antes da pandemia, um dos principais 
impulsionadores do aumento do es-
toque de capital humano do Brasil foi 
a melhoria do acesso à educação bá-
sica.57 Entre 2000 e 2019, as taxas líquidas 
de matrícula passaram de 66% para 94% na 
pré-escola (crianças de 5 e 6 anos) e mais que 
dobraram no ensino médio. Como resultado, a 
média de anos de escolaridade aumentou subs-
tancialmente nas últimas décadas. As taxas de 
abandono escolar nos últimos anos do ensino 
médio diminuíram de 10,3% em 2010 para 4,8% 
em 2019.58 No mesmo período, o número de 
alunos que ingressaram na faculdade aumen-
tou de aproximadamente 2,5 milhões para cer-
ca de 3,6 milhões.59

Mas a qualidade da educação aumen-
tou mais lentamente do que o número 

de matrículas, particularmente no en-
sino médio, e quase todas as crianças 
brasileiras se formam sem proficiência 
total em matemática.60 A aprendizagem 
no ensino fundamental tem aumentado de for-
ma constante, conforme medido pelo Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
que inclui pontuações de testes padronizadas 
em português e matemática e taxas de eva-
são escolar. Isso ocorreu, em parte, graças ao 
aumento dos gastos por aluno, particularmen-
te nas áreas mais pobres do país, por meio de 
recursos nacionais redistributivos. No entanto, 
quando esse progresso é visto de uma perspec-
tiva internacional, outras melhorias de qualidade 
serão essenciais para preparar as crianças bra-
sileiras de hoje a se tornarem trabalhadores pro-
ficientes em 20 anos. A qualidade da educação, 
conforme medida por testes internacionais pa-
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dronizados de aprendizagem, permanece abaixo 
da qualidade dos pares do Brasil na região, com 
algumas exceções. O estado do Ceará e o muni-
cípio de Sobral, por exemplo, são exemplos bem 
conhecidos de sucesso no ensino fundamental 
e médio graças a uma combinação de finan-
ciamento baseado em resultados, assistência 
técnica aos gestores escolares e uma cultura de 
monitoramento e avaliação. Nos testes mais re-
centes do Programa de Avaliação do Estudante 
Internacional (PISA), quase metade das crianças 
de 10 anos no Brasil não conseguiu ler ou enten-
der um texto simples (a definição de pobreza de 
aprendizagem do Banco Mundial). Os resultados 
em linguagem e ciências melhoraram ao longo 
do tempo, mas os de matemática se mantive-
ram estáveis. Em 2019, apenas 34% dos alunos 
que concluíram o ensino médio atingiram pro-
ficiência em linguagem e um nível espantosa-
mente baixo de 7% em matemática (Figura 34).61

O Ceará, um dos estados mais pobres do 
Brasil, apresenta um dos primeiros casos 
documentados mostrando como um meca-
nismo de transferência intergovernamental 
baseado em resultados pode levar a redu-
ções nas taxas de evasão e melhorias nos 
ganhos de aprendizagem. Desde que come-
çou a vincular parte de suas transferências 
fiscais para os municípios ao desempenho 
na educação em 2007, o estado registrou 
algumas das maiores melhorias na qualida-
de da educação no país, com nove de seus 
municípios entre os 20 melhores do Brasil 
em 2017. Como conseguiu isso?

A cada ano, o Ceará distribui um orçamento 
fixo; isso significa que os municípios estão 
competindo uns com os outros pelos recur-

sos. Para conseguir mais recursos, os municí-
pios precisam apresentar melhorias. Mas isso 
implica que os municípios devem buscar mais 
melhorias a cada ano para receber os recur-
sos. No caso do Ceará, foram os municípios 
pobres que realmente aproveitaram a opor-
tunidade, com alguns garantindo aumentos 
de financiamento de até 60 a 70 por cento.

A abordagem de financiamento não foi a úni-
ca coisa que o Ceará mudou em 2007. Para 
ajudar os municípios, o estado oferece assis-
tência técnica por meio de uma iniciativa de 
alfabetização existente. As escolas recebem 
materiais didáticos que definem uma rotina 
clara para as aulas e priorizam as habilida-
des básicas, especialmente a alfabetização 
nas séries iniciais. Os professores passam 

Quadro 1: Modelo Cearense para Melhorar os Resultados Educacionais

Figura 34: Perdas após ajuste de qualidade de apren-
dizagem

Fonte: World Bank Human Capital Review (2022). (Análise do Capital Humano do 
Banco Mundial (2022)
Observação: LAYS = Anos de Escola Ajustados pela Aprendizagem; EYS = Anos de 
Escola Previstos
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por treinamento regular sobre como usar 
esses materiais, incluindo observação em 
sala de aula com feedback. Além disso, as 
escolas de alto desempenho são incentiva-
das a orientar as de baixo desempenho para 
melhorar o desempenho das últimas.

O estado também trabalha com os municí-
pios para melhorar a gestão de seu sistema 

educacional. Fornece treinamento e mate-
rial para as secretarias municipais de edu-
cação, com o objetivo de aumentar o tempo 
de aula, reduzir o número de classes mul-
tisseriadas, adotar critérios meritocráticos 
de seleção para diretores de escola e ofere-
cer incentivos financeiros e não financeiros 
para professores cujos alunos cumpram 
metas de alfabetização.

O desempenho dos professores está en-
tre os principais fatores que impedem 
a melhoria sustentada da qualidade 
do sistema educacional brasileiro. Entre 
2009 e 2019, a proporção de professores do ensi-
no fundamental com diplomas de ensino superior 
cresceu de 67% para 85%. Mas esse aumento na 
porcentagem de professores com graduação não 
está se traduzindo em melhor desempenho dos 
alunos. Parte da explicação é que os processos de 
seleção de professores não se concentram o sufi-
ciente na identificação dos candidatos mais ade-
quados, e carecem de mecanismos eficazes para 
alocar, avaliar e promover professores com base 
na necessidade e no mérito. Um exemplo é que 
as provas de contratação pública de professores 
no Brasil se concentram apenas em questões re-
gulatórias e no conhecimento da disciplina ensi-
nada. Além disso, o Brasil não possui um exame 
nacional para certificar os recém-graduados em 
programas de ensino, antes de serem contrata-
dos e começarem a ensinar. Juntos, esses fatores 
impedem que o sistema educacional brasileiro 
identifique as fragilidades em geral, recompense 
os professores de alto desempenho e direcionem 
a formação continuada para as áreas e os pro-
fessores que mais precisam de ajuda.

Da mesma forma, um processo de sele-
ção não competitivo para diretores das 
escolas afeta a qualidade da gestão 

escolar. Na maioria dos municípios brasileiros, 
os diretores das escolas são nomeados políticos, 
e têm pouca ou nenhuma formação em gestão 
escolar. Um estudo constatou que os alunos de 
escolas públicas brasileiras obtêm resultados de 
aprendizagem mais elevados em escolas cujos 
diretores são selecionados pelo conselho comu-
nitário ou por triagem técnica (incluindo provas 
e avaliação), em vez de serem nomeados políti-
cos.62 Esses mecanismos de seleção contribuem 
para que os diretores permaneçam por mais 
tempo em seus cargos e se concentrem mais no 
desenvolvimento profissional de sua equipe.

Outro desafio consiste em dotar os jo-
vens nos últimos anos de ensino com 
competências relevantes para o mercado 
de trabalho. O Brasil precisa incentivar os alunos 
a se matricularem em áreas promissoras, incluindo 
ciência e tecnologia. As estatísticas nacionais indi-
cam que aproximadamente 18% dos graduados no 
Brasil se especializam em disciplinas de ciências, 
engenharia e tecnologia, abaixo da média da OCDE 
de 25%. As lacunas de gênero são substanciais: 
uma proporção de 1:7 de mulheres graduadas em 
relação aos homens nas áreas de TIC no Brasil, e 
menos de 1:2 em engenharia e disciplinas relacio-
nadas. Conforme discutido abaixo, os serviços de 
orientação profissional são fundamentais para 
permitir uma mudança nas decisões em relação à 
educação de mulheres e grupos mais vulneráveis.
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Esses desafios dificultam a capacida-
de do país de se adaptar às necessida-
des do mercado de trabalho moderno e 
aprofundam a desigualdade de habilida-
des. A escassez gradual de trabalhos de rotina e a 
ascensão de funções mais complexas, que exigem 
competências mais cognitivas e abstratas, já re-
sultam em um crescente descompasso entre as 
exigências do mercado de trabalho moderno e as 
competências da força de trabalho. No Brasil, os 
trabalhadores que não concluíram o ensino mé-
dio correm grande risco de serem afetados pela 
automação (aproximadamente 60%). Trabalhado-
res com nível superior apresentam risco menor de 
serem afetados por esse fenômeno.63 Isso signi-
fica que a desigualdade no emprego e nos salá-
rios baseada nas competências provavelmente se 
ampliará no futuro, com implicações para a mo-
bilidade social ascendente de uma grande parcela 
da população e para a capacidade do Brasil de au-
mentar a produtividade. Ela também afeta a resi-
liência a choques. Na última década, os níveis de 
instrução dos trabalhadores têm sido um forte in-
dicador do tempo necessário para se recuperar de 
choques no mercado de trabalho. Após demissões 
em massa, são necessários até oito anos para que 
os trabalhadores menos instruídos atinjam seu ní-
vel salarial anterior, em comparação a menos de 
dois anos para trabalhadores mais instruídos.64 E, 
entre a crise econômica de 2015–2016 e o surgi-
mento da pandemia de Covid-19, as taxas de em-
prego continuaram a cair para os trabalhadores 
sem ensino médio, embora aqueles com ensino 
médio ou superior tenham recuperado o emprego.

A formação e a educação técnica e vo-
cacional (FETV) continuam a ser um ca-
minho pouco percorrido no Brasil, ape-
sar de oferecer melhores resultados de 
trabalho do que o ensino médio tradicio-
nal para alunos que não se matriculam 
no ensino superior. Apenas 10% dos alunos 
do ensino médio estão matriculados em cursos 

de FETV, quatro vezes menos do que a média 
dos países da OCDE. A baixa captação é devida 
a uma combinação de informações limitadas e, 
especialmente, de oferta insuficiente. Estudos 
mostram um prêmio salarial positivo estatistica-
mente significativo de 9,7% em média para alunos 
que concluíram o ensino técnico em comparação 
com alunos com ensino médio.65 O Brasil já per-
mite que cursos de FETV sejam oferecidos junta-
mente com disciplinas fundamentais nos últimos 
anos do ensino médio, tais como matemática e 
linguagem, e proporcionam um bom equilíbrio 
entre tópicos técnicos e acadêmicos, que propor-
cionarão aos alunos mais flexibilidade no futuro.66

Por fim, embora o acesso ao ensino su-
perior no Brasil tenha crescido nas últi-
mas décadas, a matrícula continua al-
tamente dependente da renda familiar 
e da desigualdade intergeracional. Os 
diplomas do ensino superior estão em sua maio-
ria associados à classe média ou alta no Brasil. 
Atualmente, entre os jovens de 18 a 24 anos de 
idade, aproximadamente 7 em cada 10 no decil 
de renda superior estão matriculados no ensino 
superior, em comparação com 1 em cada 10 nos 
30% no decil inferior, e menos de 1 em cada 5 
entre a classe média vulnerável.67 Embora essas 
taxas de matrícula tenham aumentado nos úl-
timos anos, o ritmo do progresso é muito lento 
para reverter a gritante desigualdade de renda 
e classe da atualidade. Uma estatística ajuda 
a ilustrar essa questão. Apenas 20% dos alunos 
em instituições públicas de ensino superior vêm 
dos 40% mais pobres da população, enquanto 
65% vêm dos 40% mais ricos.68 As instituições 
privadas se expandiram para atender à de-
manda daqueles que não conseguiam acessar 
as universidades públicas gratuitas, mas alta-
mente competitivas. O governo federal viabilizou 
essa expansão por meio do programa de finan-
ciamento estudantil FIES e de compensações 
fiscais para instituições privadas (ProUni). 
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EDUCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE: OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Melhorar a qualificação dos professo-
res é prioridade máxima. Melhorar a qua-
lificação dos professores por meio de um pro-
cesso de seleção baseado no mérito e atrativo é 
vital para o sistema educacional brasileiro. Nos 
países com melhor desempenho, os salários dos 
professores nem sempre são altos em relação 
àqueles de outras profissões, mas os proces-
sos de recrutamento são competitivos, com 
foco na seleção de candidatos motivados, com 
grandes realizações acadêmicas e boas habili-
dades de comunicação.69 A atratividade da pro-
fissão para candidatos altamente qualificados 
pode ser melhorada ao aumentar a qualidade 
da formação inicial e contínua de professores 
e expandir as oportunidades de progressão na 
carreira. As políticas de remuneração se torna-
rão mais acessíveis, uma vez que os recursos 
financeiros disponíveis para os sistemas de en-
sino poderão aumentar em nível local devido às 
recentes alterações no FUNDEB. No entanto, os 
aumentos salariais devem ser cuidadosamente 
planejados para evitar comprometer a futura 
sustentabilidade das despesas públicas. A ofer-
ta de apoio contínuo aos professores, na forma 
de desenvolvimento profissional continuado de 
alta qualidade, semelhante àquele oferecido no 
sistema de ensino do Ceará, representa uma 
outra forma de melhoria. 

Em segundo lugar, construir um siste-
ma de ensino mais focado nas com-
petências ajudará a reduzir as taxas 
de evasão escolar e a preparar melhor 
os jovens para o mercado de trabalho.  
A reforma do ensino médio no Brasil e a nova 
base curricular nacional para a educação bási-
ca são oportunidades para incorporar compe-
tências transversais inexistentes. Inspirado em 
vários exemplos internacionais bem-sucedidos, 
tais como as reformas educacionais na Polônia 

e em Portugal, o Brasil aprovou uma nova base 
curricular para os ensinos fundamental e médio 
em 2017 e 2018, definindo claramente as prio-
ridades educacionais. Além disso, em 2017, o 
Brasil aprovou a reforma do ensino médio, que 
proporcionou maior flexibilidade para os alunos 
concluírem seus estudos e escolherem as disci-
plinas que gostariam de estudar. Combinadas, 
essas reformas oferecem espaço para as escolas 
desenvolverem programas e cursos inovadores, 
focados em competências sociais, emocionais, 
técnicas e digitais. No entanto, a implementação 
tem sido desafiadora e lenta. Em junho de 2021, 
muitos estados ainda estavam em processo de 
validação e aprovação de novos currículos, que 
entrarão em vigor a partir do ano letivo 2022/23. 
Onze estados aprovaram formalmente seus no-
vos currículos por meio de seus conselhos esta-
duais de educação, que também foram promul-
gados pelos respectivos governos. Para obter 
plenamente os benefícios que as reformas possi-
bilitam, as secretarias estaduais de ensino preci-
sarão auxiliar e apoiar as escolas, especialmente 
aquelas em municípios com pouca capacidade, 
na identificação e na oferta de competências crí-
ticas, em conjunto com os empregadores locais. 
Isto inclui a revisão do marco legal e dos itine-
rários de ensino em cada estado e município, a 
requalificação de professores e a reformulação 
das provas nacionais de avaliação. Trata-se de 
um grande esforço, que exige atenção especial 
em apoio às regiões menos desenvolvidas. Quase 
70% dos municípios são pequenos, com 20.000 
habitantes ou menos, e poucos deles terão su-
cesso na complexa tarefa de planejar e supervi-
sionar políticas educacionais sem a cooperação 
técnica e a assistência financeira do governo es-
tadual ou federal. 

Maior apoio financeiro também deve 
ser direcionado para permitir que es-
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tudantes de famílias pobres concluam 
o ensino médio e continuem em seu 
caminho acadêmico para o ensino su-
perior. Melhorar as taxas de conclusão do en-
sino médio, especialmente entre aqueles 40% na 
parte inferior da distribuição de renda, é impor-
tante para melhorar o acesso ao ensino superior 
para alunos com históricos de desvantagem. 
Entre os alunos que concluem o ensino médio, o 
efeito do histórico socioeconômico na matrícula 
e conclusão do ensino superior diminui. Assim, 
incentivar os alunos com históricos de desvan-
tagem a concluir o ensino médio, por exemplo, 
por meio de um sistema de custeio poderia au-
mentar as taxas de conclusão do ensino médio 
e da matrícula na universidade.

Diversificar fontes de financiamento, 
incluindo taxas escolares e bolsas de 
estudo voltadas para os alunos mais 
vulneráveis ajudaria o sistema a tor-
nar-se mais equitativo e a melhorar 
a qualidade. Essas reformas poderiam au-
mentar a eficiência ao oferecer aos alunos um 
papel mais importante do lado da demanda e 
permitir a concorrência entre as instituições 
do lado da oferta. Embora o financiamento 
público continue a ser crucial, a expansão do 
acesso e da qualidade será difícil para as uni-
versidades, se contarem apenas com o apoio 
do governo. Recursos adicionais poderiam ser 
levantados para ajudar os alunos vulneráveis e 
de baixa renda. 

Há espaço significativo para fortalecer 
a contribuição dos programas brasi-
leiros de assistência social e emprego 
para a inclusão econômica da popula-
ção pobre. Os programas de proteção social 
mais eficazes na redução da pobreza não só 
oferecem apoio financeiro, mas também pro-
movem a entrada no mercado de trabalho e a 
acumulação de capital humano. Para conseguir 
isso, esses programas precisam ser combina-
dos com os incentivos apropriados e com ser-
viços que possam aumentar a empregabilidade 
dos indivíduos, e que possam direcioná-los para 
as oportunidades de emprego disponíveis. Em-
bora o Brasil tenha um conjunto abrangente de 
programas e políticas de proteção social que é 
bem sucedido em muitos dos resultados bus-
cados, ele tende a ficar aquém na promoção da 

inclusão econômica para trabalhadores vulne-
ráveis e na adaptação às necessidades de um 
mercado de trabalho em constante mudança. 

Um desafio fundamental é que os progra-
mas de apoio ao emprego para pessoas 
vulneráveis no Brasil estão atualmente 
limitados e sem recursos financeiros. 
Embora o total de gastos do Brasil com políticas 
públicas voltadas para o mercado de trabalho es-
teja em um nível semelhante ao das economias de 
alta renda, os programas ativos direcionados ao 
mercado de trabalho, concebidos para promover o 
desenvolvimento de competências, o empreende-
dorismo e os serviços de intermediação de empre-
gos para trabalhadores vulneráveis, recebem uma 
parcela mínima desses valores. (Figura 35). Tais 
programas servem em grande parte aos traba-

3.2 Fortalecer as políticas de inclusão 
econômica
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lhadores formais. Por exemplo, a maioria dos de-
sempregados no Brasil está no mercado informal 
ou são jovens em transição da idade escolar para 
o trabalho. No entanto, embora o número de in-
divíduos que perdem seus empregos formais seja 
relativamente baixo, os programas financiados 
pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador do governo 
federal são quase inteiramente dedicados a esse 
grupo. Além disso, recursos para financiar o Siste-
ma Nacional de Emprego (SINE) foram alocados 
em valor mínimo e decrescente.70

Dificuldades adicionais surgem da falta 
de vínculos entre programas de apoio à 
renda e serviços do mercado de traba-
lho, o que é uma oportunidade perdida 
para promover a inclusão econômica.71 
Os atuais programas federais de qualificação, 
como o Emprega Mais, que promove oportuni-
dades de qualificação e emprego alinhadas às 
necessidades das empresas, e o Contrato de 
Aprendizagem, que auxilia aproximadamente 
400.000 jovens anualmente com treinamento 
prático e educação formal, não são coordena-
dos com os programas de apoio à renda, como 
assistência social ou seguro-desemprego. Outro 
desafio é que o Sistema Nacional de Emprego 
(SINE) não ajuda os candidatos a emprego a en-
contrar outros programas voltados ao mercado 
de trabalho. As funções do SINE são limitadas 
à identificação de vagas adequadas aos candi-

datos, documentação específica e inscrição de 
trabalhadores no seguro-desemprego. E, mes-
mo estando presente em todos os estados, o 
SINE oferece poucos programas com colabora-
ção limitada com o setor privado.

Poucos programas de proteção social 
e trabalho visam promover oportuni-
dades e facilitar a realocação de mão-
de-obra resultante de um mercado de 
trabalho em constante mudança. As re-
formas orientadas para o crescimento, discutidas 
na primeira seção desta nota, sem dúvida exigi-
rão a realocação de mão-de-obra entre ativida-
des econômicas, ocupações e áreas geográficas. 
O Brasil precisa oferecer um conjunto robusto de 
instrumentos políticos para facilitar as transições 
entre empregos para a força de trabalho. A au-
tomação, a digitalização e o “enverdecimento” da 
economia, em particular, criarão empregos com 
novas competências que serão desfavoráveis aos 
pobres caso não sejam amparados por progra-
mas de inclusão econômica específicos. 

Por fim, o setor privado brasileiro tam-
bém tem um papel na promoção da in-
clusão econômica. As mulheres e os negros 
ganham salários inferiores aos dos homens bran-
cos, mesmo quando se olha para empregos com 
características semelhantes e controlando o nível 
de escolaridade, localização e setor de trabalho.72

Figura 35: Despesas ativas e passivas de mercado de trabalho (2018–2020

Fonte: Banco Mundial com dados do Portal da Transparência referentes a 2018 e 2020. 

Observação: Inclui despesas finan-
ciadas pelo governo federal e pelos 
empregadores: *= a partir das despesas 
orçamentárias financiadas por contri-
buições obrigatórias do empregador. 
Políticas passivas de mercado de 
trabalho (PLMP) = Salário família, 
abono salarial, seguro desemprego, 
FGTS e BEM (Benefício Emergencial de 
Manutenção do Emprego e Renda). 
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Expandir e aprimorar os programas 
voltados para o mercado de trabalho 
(ALMPs). A entrega de ALMPs no Brasil pre-
cisa seguir uma estrutura que comece com 
uma etapa de criação de perfil (durante a qual 
um profissional avalia a capacidade e o histó-
rico profissional do trabalhador), seguida por 
uma orientação profissional adequada, apoio 
na busca a emprego, desenvolvimento de ha-
bilidades técnicas ou outros serviços. Vários 
países em desenvolvimento também estão 
experimentando o uso de contratos baseados 
em desempenho com prestadores que ofere-
cem formação técnica, intermediação perso-
nalizada e estágios subsidiados, e esta é uma 
área promissora para o Brasil explorar. Além 
disso, uma maior coordenação entre as inicia-
tivas de ALMP, sistemas FETV, em particular, e 
o Sistema S (SENAI, SENAC e SESC) também 
seria útil para garantir que a população pobre 
receba o apoio necessário para se preparar e 
se beneficiar de cursos de formação de alta 
qualidade. 

Reorientar o Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), que custa cerca de R$17 
bilhões por ano e beneficia principalmente 
trabalhadores formais em quintis de média e 
alta rendas, para programas ativos de apoio 
ao mercado de trabalho que estejam disponí-
veis para todos os trabalhadores proporciona-
ria maior apoio àqueles candidatos a emprego 
mais vulneráveis sem aumentar as pressões 
orçamentárias.

Renovar o Sistema Nacional de Em-
prego. O Sistema Nacional de Emprego 
(SINE) devem ser reformulado visando ampliar 

sua coordenação com outros programas locais 
de mercado de trabalho e formação e para 
melhorar a qualidade dos serviços. Além disso, 
o desenvolvimento do sistema de informações 
do mercado de trabalho é fundamental para 
vincular os candidatos a emprego a vagas, 
automatizar algumas das funções dos orien-
tadores vocacionais e, de forma mais ampla, 
apoiar o mercado de trabalho com informa-
ções relevantes e oportunas.

Introduzir programas de gestão da 
volatilidade de renda complementar 
para trabalhadores informais. São ne-
cessárias políticas de inclusão financeira que 
estimulem a criação de regimes de poupança 
para reforçar a resiliência e a educação finan-
ceira da população pobre. Propomos que o Ca-
dastro Único e o Auxilio Brasil/Bolsa Família 
sejam usados para oferecer produtos de pou-
pança a essa vasta população, particularmen-
te para aqueles que estão sujeitos à Regra de 
Emancipação, segundo a qual os beneficiários 
do programa podem tentar um emprego for-
mal sem medo de perder os benefícios por até 
dois anos, mesmo que sua renda ultrapasse o 
limite de elegibilidade. Programas de seguro-
desemprego em países de renda média e com 
altos níveis de informalidade (como Indonésia 
e Malásia) estão explorando a introdução de 
incentivos para que trabalhadores autônomos 
possam ser atraídos a adquirir esse tipo de se-
guro. A experiência internacional demonstra 
que os produtos de poupança associados a se-
guro reduzem as chances de as famílias retor-
narem à condição de pobreza, fornecendo-lhes 
as ferramentas para gerir o custo de possíveis 
choques. No entanto, o Brasil ainda não seguiu 
essa política. 
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Finalmente, o setor privado pode for-
talecer seu papel no aumento da inclu-
são econômica por meio de políticas 
mais robustas e amplas de diversi-
dade e inclusão nas estruturas de go-
vernança corporativa. Isso inclui políticas 
para inclusão de mulheres, afro-brasileiros e 
povos indígenas, pessoas com deficiência, mi-
norias sexuais e de gênero, tanto em cargos 
de liderança quanto na força de trabalho em 
geral. Além dos compromissos voluntários as-
sumidos por associações setoriais e empresas 
individuais, o mercado de capitais e a regula-
mentação do setor financeiro também devem 
aumentar a transparência sobre as políticas 
de inclusão adotadas por cada empresa como 
medida de qualidade de sua governança cor-
porativa. No setor financeiro, as instituições fi-
nanceiras também poderiam rastrear carteiras 
segmentadas para garantir o acesso adequado 
ao financiamento a esses grupos, que também 
estão sujeitos a divulgações ao mercado.
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As mudanças climáticas já estão alte-
rando os padrões de temperatura e de 
chuvas no Brasil e podem levar outros 
800.000 a 3.000.000 de brasileiros à 
pobreza extrema em 2030.73 Os servi-
ços hidrológicos e ecológicos da Amazônia são 
fundamentais para o potencial econômico e a 
resiliência futura do Brasil; porém, o país já en-
frenta impactos das mudanças climáticas, des-
matamento e degradação da terra, resultando 
em redução da disponibilidade de água e secas 
prolongadas. Esses problemas devem piorar 
com o tempo e têm implicações para a ener-
gia hidrelétrica, a agricultura e o uso urbano da 
água. Eventos climáticos extremos, tais como 
secas, inundações repentinas e inundações pelo 
transbordamento de rios nas cidades, estão 
causando perdas médias de R$ 13 bilhões ao 
ano (em torno de US$ 2 bilhões). A população 
urbana, especialmente os residentes em assen-
tamentos informais, é particularmente afetada 
por esses fenômenos. Os desastres também 
prejudicam significativamente a infraestrutura 
de transporte e energia do Brasil, afetando a 
competitividade econômica. 

Além disso, a combinação de mudan-
ças climáticas e desmatamento está 
intensificando as ameaças aos prin-
cipais ecossistemas do Brasil. Com o 

aumento de perda e degradação florestal na 
Amazônia, esse bioma pode em breve atin-
gir um ponto de inflexão além do qual gran-
des áreas da bacia amazônica, dentro e fora 
do Brasil, não teriam chuvas suficientes para 
sustentar os ecossistemas nativos ou fornecer 
serviços ecossistêmicos essenciais, com con-
sequências para os principais setores de cres-
cimento do país. O impacto projetado de um 
potencial ponto de inflexão da Amazônia sobre 
o PIB acumulado do Brasil até 2050 foi esti-
mado de forma conservadora em aproximada-
mente R$ 920 bilhões (US$ 184,1 bilhões).

No entanto, graças ao seu perfil ini-
gualável de emissões de gases de efei-
to estufa (GEE) e seus recursos natu-
rais, o Brasil tem uma oportunidade 
extraordinária de construir um futuro 
próspero e se tornar um líder global 
em mudanças climáticas, adotando 
uma via de crescimento de baixo car-
bono e resiliente ao clima. Entre 2000 e 
2020, a origem de 76% das emissões do país foi 
a mudança no uso do solo, causada principal-
mente pelo desmatamento e a agricultura. Por 
outro lado, quase metade do fornecimento de 
energia do Brasil, incluindo mais de 80% de sua 
matriz energética, já vem de fontes renováveis, 
que estão bem acima das médias globais. Esse 

Realizar o 
Potencial do 
Brasil como 
Economia Verde

4.
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perfil de emissões apresenta opções de baixo 
custo para reduzir as emissões globais do país, 
ao mesmo tempo em que melhora sua resiliên-
cia a riscos climáticos. Atingir o compromisso 
do governo de interromper o desmatamento 
ilegal até 2028 e zerar o desmatamento líqui-
do até 2050 (de acordo com o Código Florestal 
de 2012) pode criar sequestros significativos de 
CO2 e permitir que o Brasil evite atingir o ponto 
de inflexão da Amazônia. Ao mesmo tempo, a 
grande parcela de energias renováveis e o po-
tencial do país para usar combustíveis verdes 
dão ao Brasil uma vantagem competitiva em 
escala global no fornecimento de produtos e 
serviços necessários para a descarbonização.

Vamos nos concentrar em três áreas 
de políticas públicas para ajudar o 
Brasil a alcançar seu potencial para 
um futuro próspero de baixo carbo-

no e proteger a população dos efeitos 
das mudanças climáticas. Em primeiro 
lugar, destacamos a urgência de reverter a 
tendência de aumento do desmatamento e 
apresentar opções de políticas públicas prio-
ritárias. Em segundo lugar, discutimos políti-
cas públicas e pacotes de investimento para 
apoiar as transições climáticas setoriais. Em 
terceiro lugar, ao abordar políticas de grande 
abrangência econômica buscando um cresci-
mento resiliente e descarbonizado, as notas 
de políticas públicas falam sobre discutem a 
precificação do carbono e as medidas para 
ajudar as famílias a passar pela transição cli-
mática. Juntos, esse pacote de políticas  pú-
blicas ajudaria o Brasil a cumprir seus com-
promissos de acabar com o desmatamento 
ilegal até 2028, reduzir as emissões de GEE 
em 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas 
até 2050 (Figura 36). 

Figura 36: Potencial percurso do Brasil para zerar as emissões líquidas até 2050

Fonte: Banco Mundial com dados do Portal da Transparência referentes a 2018 e 2020. 
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4.1 Inibir o desmatamento ilegal 

As taxas de desmatamento têm au-
mentado continuamente desde 2014. 
De acordo com o Plano de Prevenção e Contro-
le do Desmatamento na Amazônia Legal (PP-
CDAM) de 2004 e outras políticas de proteção 
ambiental, e durante o boom das commodities 
de 2004 a 2012, o Brasil conseguiu efetivamen-
te reduzir o desmatamento na Amazônia em 
cerca de 80%,74 o que resultou em uma redução 
de 65% nas emissões brasileiras decorrentes da 
mudança no uso do solo. Essa tendência tem 
se revertido devido a fatores macroeconômicos, 
ao enfraquecimento da implementação do Có-
digo Florestal e à desvalorização de instituições 
envolvidas no monitoramento florestal e na apli-
cação das leis florestais.75 As práticas ilegais de 
exploração madeireira e grilagem de terras se 
aceleraram, expandindo a pecuária e a agricul-
tura para os biomas da Amazônia e do Cerrado. 
A exploração ilegal de minérios, a pesca ilegal e a 
exploração de outros recursos naturais também 
aumentou como resultado da baixa aplicação da 
lei nessas áreas remotas. Os danos à paisagem 
florestal causados por essas práticas também 
aumentaram o risco de grandes focos de incên-
dio, dos quais as florestas tropicais dificilmente 

se recuperarão. Mudanças na lei fundiária76, sub-
sídios que incentivam a pecuária extensiva, tam-
bém adicionaram pressões de desmatamento. 

O compromisso do Brasil de acabar 
com o desmatamento ilegal até 2028 
é a maior fonte das futuras reduções de 
emissão e, como demonstrado no pas-
sado, pode ser alcançado sem compro-
meter o desenvolvimento. A análise feita 
pelo Banco Mundial77 mostra que um pacote 
de políticas públicas que (i) garanta a aplicação 
efetiva da lei florestal e a governança florestal, 
(ii) aumente a produtividade e (iii) incentive usos 
mais intensivos da terra levaria à redução do des-
matamento, promovendo o crescimento verde da 
economia. Aumentar o desempenho em produti-
vidade do Brasil também ajudará a reduzir sua 
pegada de carbono, na medida em que os ganhos 
de produtividade em setores como manufatura e 
serviços ajudam a levar a atividade econômica 
para setores não dependentes de recursos natu-
rais. Isso permitiria que o Brasil cumprisse seus 
compromissos climáticos com impacto positivo 
no PIB, nas receitas de exportação, no nível de ri-
queza e nos ganhos sociais (Quadro 2). 

É necessária uma combinação de medi-
das urgentes e imediatas para prevenir 
a grilagem de terras e fortalecer a go-
vernança fundiária e florestal para dar 
sinais claros aos operadores ilegais. As 
prioridades urgentes incluem o retorno de agen-
tes da lei em áreas com alto risco de desmata-
mento e o acompanhamento mais rigoroso da 

ação penal contra criminosos. A capacidade do 
país de monitorar suas florestas (por exemplo, 
por meio do PRODES e do DETER78) permanece 
intacta, mas é preciso reforçar as informações 
para os agentes da lei a fim de permitir a cola-
boração transparente com instituições federais, 
estaduais e municipais, a fim de aumentar a efi-
ciência e reduzir a interferência política. O ma-

REDUZIR O DESMATAMENTO ILEGAL ATÉ 2028: OPÇÕES PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
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peamento de terras públicas sem título também 
precisa ser rapidamente acelerado para limitar 
o espaço para especulações futuras de terras. 
Esse mapeamento forneceria ao Governo dados 
espaciais cruciais sobre a localização de terras 
públicas e facilitaria sua designação como áreas 
protegidas (incluindo terras de uso sustentá-
vel e territórios indígenas). Ao mesmo tempo, é 
importante modernizar as práticas de registro, 
análise e validação fundiários. Elas agilizariam 
a validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
que, por sua vez, possibilitaria a utilização de ins-
trumentos do atual Código Florestal, tais como 
o mecanismo de comercialização de certificados 
florestais e o financiamento de carbono para o 
reflorestamento de áreas florestais. 

O apoio a atividades econômicas em ter-
ras sustentáveis e baseadas na floresta 
também poderia contribuir para reduzir 
as pressões sobre o desmatamento. A 
densidade populacional rural da região amazônica 
é muito baixa, o que torna um desafio promover 
negócios sustentáveis, mas lucrativos. Mas já exis-
tem bons exemplos que beneficiam a população 
local e podem ser expandidos. As cadeias de valor 
de “bioeconomia” sustentável (como ecoturismo, 
produtos florestais não madeireiros, silvicultura e 
pesca) são relativamente pequenas, mas são es-
senciais para as comunidades locais que vivem 
na floresta. O desenvolvimento de competências 
empresariais, a assistência técnica a comunidades 
locais e parcerias com o setor privado ajudariam 
a gerar postos de trabalho e renda localmente. 
Além disso, as florestas bem geridas têm poten-
cial para se beneficiar ainda mais do Pagamento 
por Serviços Ambientais (por exemplo, por meio do 
ICMS ecológico) e do financiamento de créditos de 
carbono, mas também precisam de segurança re-
gulatória para tirar pleno proveito desse potencial 
de mercado. Outra intervenção eficaz é o Bolsa 
Floresta, um programa de conservação florestal 
que combina pagamentos condicionais diretos 
com investimentos focados na subsistência em 

15 reservas multiuso no estado brasileiro do Ama-
zonas, e que tem se mostrado eficaz para reduzir 
ameaças florestais e aumentar a conservação, es-
pecialmente em áreas com maior pressão por des-
matamento e maior potencial de renda agrícola.79

Em última análise, aumentar a produti-
vidade da economia e melhorar a pres-
tação de serviços proporcionarão os 
incentivos de longo prazo necessários 
para substituir o modelo de desenvolvi-
mento focado no uso intensivo de ter-
ra e recursos naturais. O Brasil tem fortes 
sinergias entre sua agenda de produtividade e 
descarbonização, o que significa que o país pode 
se tornar mais ecológico ao se tornar mais pro-
dutivo. Os ganhos de produtividade nos setores 
de manufatura e serviços comercializados tor-
nariam esses setores mais competitivos em re-
lação a setores de uso intensivo de recursos, e 
ajudariam o Brasil a alcançar o status de renda 
alta.80 Isso também aliviaria a pressão sobre a 
terra e outros recursos naturais, com benefícios 
para o clima, a biodiversidade e a qualidade do 
meio ambiente local. Um passo fundamental 
será acelerar as reformas estruturais e sanar as 
deficiências institucionais que travam o cresci-
mento impulsionado pela produtividade, con-
forme discutido na seção dois deste relatório. 
A reforma da política comercial também pode 
ajudar o Brasil a se integrar com as cadeias de 
valor globais além das commodities, proporcio-
nando ganhos econômicos e ambientais. Final-
mente, a prestação de serviços de saúde básica, 
educação, segurança fundiária e outros serviços 
vitais de qualidade para a população rural são 
essenciais para que povos tradicionais e indíge-
nas se tornem mais resistentes contra choques 
econômicos e de outra natureza. Sem esses ser-
viços, existe o risco de que as famílias que vivem 
tradicionalmente nas florestas migrem para os 
centros urbanos e abandonem as florestas, dei-
xando-as sujeitas à especulação fundiária e à ex-
ploração madeireira ilegal. 
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Ganhos de produtividade em todos os 
27 estados brasileiros teriam grandes 
impactos positivos no PIB e na con-
servação florestal. Produtividade signifi-
ca fazer mais com menos - ou que uma de-
terminada demanda de alimentos pode ser 
atendida com menos recursos naturais, ti-
rando a pressão das florestas naturais. Neste 
sentido, modelagem de equilíbrio geral mos-
tra que o aumento da produtividade agrícola 
em todo o Brasil reduziria o desmatamento 
(Ferreira Filho e Hanusch, 2022). Esse efeito 
não se limita à agricultura. Por exemplo, o 
aumento da produtividade no setor manufa-
tureiro também reduziria o desmatamento, 
ao atrair os fatores de produção de fora da 
fronteira agrícola para uma produção volta-
da aos setores urbanos. Da mesma forma, 
embora a maior parte do desmatamento 
ocorra nos estados da Amazônia Legal, os 
ganhos de produtividade em outras partes 
do Brasil, por exemplo, os polos econômicos 
do Sul/Sudeste, também afastariam a pres-
são da fronteira agrícola.

Ganhos de produtividade equilibrados 
e governança florestal e fundiária efe-
tiva nos estados da Amazônia Legal 
são importantes para a convergência 
regional alinhada a índices de desma-
tamento menores. Embora os ganhos de 
produtividade agrícola em todo o Brasil redu-
zam o desmatamento, simulações sugerem 
que ele pode acelerar o desmatamento se os 
ganhos estiverem concentrados nos estados 
da Amazônia Legal, e se políticas de proteção 
florestal estiverem ausentes. Isso reflete o 
chamado  “paradoxo de Jevons”: agriculto-

res mais competitivos produzem de forma 
mais eficiente (reduzindo o desmatamento), 
mas tomam fatia de mercado de outros agri-
cultores. Na ausência de políticas de gover-
nança florestal fortes, isso pode aumentar o 
desmatamento líquido. Pesquisas do Banco 
Mundial chamam a atenção para a necessi-
dade de contrabalançar esse efeito por meio 
de ganhos de produtividade complementares 
em setores urbanos dentro da Amazônia Le-
gal, como manufatura e serviços, além de in-
tervenções efetivas de governança florestal e 
fundiária. Em conjunto, essas medidas acele-
rariam o crescimento sustentável e inclusivo 
na Amazônia Legal, ajudando a região a se 
comparar com partes mais ricas do Brasil. 

Ganhos de produtividade equilibrados 
e intervenções setoriais complemen-
tares também são importantes para 
as emissões de gases de efeito estufa. 
Simulações mostram que, embora os ganhos 
de produtividade agrícola em todo o Brasil 
reduzam o desmatamento, as emissões lí-
quidas podem aumentar se a produção agrí-
cola não for acompanhada pela adoção de 
técnicas que sejam climate-smart. Dada a 
matriz energética verde do Brasil, a econo-
mia nas emissões oriundas da produtividade 
do setor manufatureiro é em geral positiva, 
devido à redução significativa do desmata-
mento e ao aumento relativamente pequeno 
de emissões do próprio setor de manufatura. 
As intervenções setoriais para reduzir a in-
tensidade das emissões de todos os setores 
reforçariam ainda mais o círculo virtuoso en-
tre crescimento liderado pela produtividade 
intersetorial e a proteção do clima global. 

Quadro 2: A agenda nacional de produtividade brasileira é importante tan-
to para as florestas amazônicas quanto para o crescimento econômico.

Consulte a seção dois deste documento para opções de políticas que poderiam aumentar o crescimento da produtividade.

Fonte: Ferreira Filho, Joaquim Bento De Souza; Hanusch, Marek. 2022. A Macroeconomic Perspective of Deforestation in Brazil’s Legal Amazon. Policy Research Working Papers; 10162. 
Banco Mundial, Washington, DC.
TFP = PTF (Produtividade Total dos Fatores)
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4.2 Agricultura, energia e cidades 
resilientes e de baixo carbono 

Embora acabar com o desmatamento 
ilegal seja o fator de maior contribui-
ção para o Brasil zerar as emissões 
líquidas até 2050, o Brasil também 
se beneficiará de medidas para des-
carbonizar outros segmentos impor-
tantes de sua economia. Uma agricultu-
ra mais favorável ao clima, energia e cidades 
mais verdes poderiam proporcionar oportuni-
dades de crescimento e aumentar a resiliência 
do país a choques. 

Destacamos as medidas de investi-
mento e políticas setoriais em três 
áreas-chave de intervenção, seleciona-
das com base no seu impacto sobre as 
emissões de GEEs, a exposição ao ris-
co climático e potenciais contribuições 
para o crescimento. A primeira é o aumento 
da agricultura favorável ao clima e a gestão sus-
tentável da paisagem. A segunda é fazer a tran-
sição para energia, infraestrutura e transportes 
verdes e resilientes para as indústrias e o setor 
de manufatura. A terceira é permitir que as cida-
des sejam resilientes e de baixo carbono.

AGRICULTURA DE BAIXO CARBONO E RESILIENTE, ENERGIA E CIDADES:  
OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Aumentar a agricultura favorável ao clima e gestão sustentável da paisagem 

O setor agrícola brasileiro precisa se 
tornar mais favorável ao clima para 
alcançar simultaneamente: (i) o aumen-
to da produtividade (em especial entre os agri-
cultores mais pobres), (ii) a melhoria da resi-
liência a choques climáticos e (iii) a redução de 
emissões (pela melhoria do armazenamento 
de carbono nos solos e da promoção do uso de 
práticas de baixo carbono). A implementação 
de uma série de medidas de políticas públi-
cas para reduzir o desmatamento e promover 
uma agricultura favorável ao clima terá de ser 
adaptada aos biomas, à dimensão e às capa-
cidades dos agricultores.

Reformar e redirecionar o Sistema Na-
cional de Crédito Rural (SNCR) para 
apoiar investimentos em práticas e 
tecnologias sustentáveis e favoráveis 
ao clima. O Plano Agricultura de Baixa Emis-
são de Carbono (ABC+) deve ser expandido 
para reforçar os incentivos existentes, P&D e 
assistência técnica. Ele também poderia incluir 
mais práticas de baixo carbono para beneficiar 
diferentes biomas e tamanhos de fazendas. Ou-
tros programas de financiamento semelhantes, 
como o MODERAGRO e o INOVAGRO,81 que vi-
sam apoiar a inovação no setor agrícola, tam-
bém poderiam ser revistos para melhorar ain-
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da mais a adoção de inovações favoráveis ao 
clima. Apoiar o agricultor para se inscrever no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) é uma impor-
tante medida complementar para auxiliá-lo na 
adesão ao Código Florestal e no acesso a linhas 
de crédito rural favoráveis ao clima.

Reformar o Imposto sobre a Proprieda-
de Territorial Rural (ITR). A atual estrutura 
do imposto sobre propriedade rural incentiva a 
conversão da terra para atividade pecuária ex-
tensiva.82 Alterar seus parâmetros para recom-
pensar a adoção de práticas sustentáveis e o 
uso eficiente de áreas que podem ser cultivadas 
ou usadas como pastagem ajudaria a promover 
uma agricultura favorável ao clima ao reduzir os 
incentivos ao desmatamento.

Promover soluções inovadoras para 
uma agricultura favorável ao clima por 
meio de pesquisa e serviços de exten-
são. O Brasil tem capacidade de pesquisa sig-
nificativa, particularmente em agricultura fa-
vorável ao clima, por meio da EMBRAPA, que é 
importante manter e consolidar. Mais inovações 
são necessárias nos sistemas agropecuários in-
tegrados, atividade agroflorestal e em opções 
para reduzir emissões de metano produzidas 
pelo gado. Aumentar a difusão dessas inova-
ções para um leque mais amplo de agricultores, 
principalmente os agricultores familiares, seria 
fundamental para elevar o nível da agricultu-

ra favorável ao clima por meio de serviços de 
extensão e assistência técnica mais eficientes. 
Assistência técnica e serviços de extensão efi-
cazes também podem ajudar a potencializar o 
investimento privado. As projeções do Banco 
Mundial constataram que US$1 de investimen-
to público em treinamento e assistência técnica 
pode alavancar US$8 em investimento pelos 
agricultores que adotarem melhores práticas 
agrícolas e de restauração.83 

Seguro contra choques climáticos 
para agricultores. Dado o aumento dos ris-
cos climáticos que os agricultores enfrentam, o 
uso de ferramentas de gestão dos riscos deve 
ser incentivado, por exemplo, na forma de se-
guros. Adaptar os instrumentos de gestão dos 
riscos às necessidades do setor e aprofundar a 
compreensão pelos agricultores do papel que 
desempenham na mitigação dos riscos deve 
aumentar a procura por seguros e instrumentos 
financeiros relacionados, bem como melhorar as 
suas decisões quanto à produção. Um sistema 
de dados integrado, com informações detalha-
das sobre o potencial agrícola, os tipos de solo, 
os riscos agrícolas e para o produtor, bem como 
outras informações pertinentes, deverá ajudar 
os corretores a adequar os produtos de seguro. 
Uma medida adicional importante é aumentar 
a adoção da Garantia Safra84 para aumentar o 
acesso dos pequenos agricultores às redes de 
proteção contra choques climáticos.

O sistema elétrico brasileiro pode ser 
totalmente descarbonizado, sem au-
mentar os custos relativos para o ne-
gócio em condições normais de mer-
cado. O Brasil poderia migrar de seus atuais 
planos de energia doméstica para um plano de 
zerar as emissões líquidas com 99% de energia 

renovável e 1% de energia nuclear. Essa migra-
ção não aumentaria os custos totais, estima-
dos em R$376 bilhões, uma vez que maiores 
custos de investimentos iniciais para geração, 
transmissão e armazenamento de energia são 
totalmente compensados pela economia em 
combustível e operações. 

Descarbonizar o setor energético nacional de maneira custo-efetiva
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A redução do apoio governamental à 
geração ineficiente e dispendiosa de 
energia a partir de combustíveis fósseis 
é fundamental para melhorar a compe-
titividade econômica e, ao mesmo tem-
po, reduzir as emissões. É importante res-
saltar que o Brasil deve garantir que seus planos 
de aumentar a extração de recursos de petróleo 
e gás offshore não resultem no uso doméstico 
desses recursos, o que aumentaria as emissões e 
geraria elevados custos de oportunidade. 

Adicionalmente, medidas legais e re-
gulatórias são necessárias para criar o 
ambiente propício para investimentos 
de curto prazo, que possam substituir 
o papel que os combustíveis fósseis de-
sempenham atualmente no sistema 
de energia. Novas capacidades de geração e 
armazenamento de energia renovável serão ne-
cessárias para tornar a matriz energética brasi-
leira ainda mais verde. É necessária uma terceira 
onda de reformas do setor elétrico para viabi-
lizar essa transformação. Por exemplo, o Brasil 

pode melhorar o ambiente ideal para o desen-
volvimento de hidrogênio verde, inclusive cons-
truindo a capacidade estabelecida pela agência 
reguladora (ANP). São necessárias alterações no 
marco regulatório do setor elétrico, tais como 
abandonar os regimes de limitação de preços e 
migrar para regimes de limitação de receita com 
incentivos econômicos para a eficiência energé-
tica em geral, bem como uma melhor concepção 
das tarifas de tempo de utilização. Ademais, a 
repotencialização e requalificação de ativos hi-
droelétricos existentes são fundamentais para 
acompanhar o crescimento da demanda. Entre-
tanto, muitos contratos de concessão expirarão 
nos próximos cinco anos, criando um desincen-
tivo para esses investimentos. Assim, é crucial 
que o Brasil adote regulamentos para incentivar 
leilões de capacidade e novos instrumentos para 
serviços de sistema complementares. A medida 
permitirá a melhor distribuição dos recursos hi-
drelétricos existentes e novos investimentos em 
armazenamento. Além disso, serão necessários 
novos instrumentos regulatórios, tais como os 
contratos de resposta à demanda, para apoiar 
uma flexibilidade maior do sistema. 

O alto nível de urbanização do Brasil 
faz das medidas para garantir que as 
cidades sejam resilientes, de baixo car-
bono e inclusivas uma prioridade má-
xima. Há falhas significativas no acesso ao 
saneamento e a moradias de alta qualidade, e a 
rápida urbanização não planejada fez com que 
muitas pessoas vivessem em áreas de risco, 
como planícies sujeitas à inundação e encostas 
íngremes. Os municípios brasileiros já estão co-
meçando a atuar para enfrentar as mudanças 
climáticas, mas precisam de apoio de políticas 
públicas, maior engajamento do setor privado 
e acesso a financiamento. O apoio de políticas 

públicas para aprimorar o planejamento e a 
gestão coordenados do desenvolvimento urba-
no será fundamental. O maior engajamento do 
setor privado e o acesso a financiamentos para 
investir em medidas de infraestrutura cinza e 
baseadas na natureza podem ajudar a aumen-
tar a resiliência urbana. O transporte, o setor de 
construção civil e a gestão de resíduos ofere-
cem grandes oportunidades de redução de GEE. 

Investimentos proativos para tornar 
a rede rodoviária mais resiliente aos 
riscos naturais aumentariam o custo 
inicial, mas se pagariam ao longo do 

Tornar as cidades e seus sistemas de transporte mais verdes 
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tempo. Nas próximas décadas, o país preci-
sará investir cerca de R$ 2,170 bilhões (ou US$ 
434 bilhões) em infraestrutura rodoviária para 
enfrentar a lacuna na infraestrutura existente. 
Para tornar esses novos ativos de infraestrutura 
resilientes ao clima, as necessidades de investi-
mento adicional são estimadas em R$ 110 bi-
lhões (ou US$22 bilhões), mas evitariam perdas 
estimadas em R$235 bilhões (US$ 47 bilhões). 
Em contrapartida, a análise econômica sugere 
que a modernização de estradas fora do crono-
grama normal de substituição tem uma relação 
custo-benefício abaixo de 1, exceto para os ati-
vos mais críticos (como os principais corredores 
para exportação de soja, para os quais a moder-
nização para resiliência faz sentido econômico). 

A abordagem Evitar-Migrar-Melhorar 
pode ajudar o Brasil a descarbonizar 
seu sistema de transporte e torná-lo 
mais inclusivo, mas essa transição exi-
ge investimentos expressivos. A demanda 

por viagens pode ser reduzida com o desenvolvi-
mento urbano mais compacto e de uso múltiplo, 
o que também pode melhorar o acesso das pes-
soas a serviços e oportunidades econômicas. A 
realização de uma mudança de modal no trans-
porte de carga exigirá grandes investimentos em 
ferrovias e hidrovias, ao passo que a mudança 
de modal no transporte de passageiros exigirá 
melhoria do serviço de transporte público e do 
transporte ferroviário de passageiros. Como a 
mudança de modal não pode eliminar totalmen-
te a necessidade de veículos motorizados, será 
importante eletrificar caminhões e locomotivas 
e/ou migrar para combustíveis de hidrogênio. 
Serão igualmente necessários investimentos 
para a eletrificação de ônibus e veículos leves, a 
fim de cobrir os custos dos veículos e de infraes-
trutura de tarifação. O investimento adicional 
necessário para zerar as emissões líquidas em 
transporte de carga é estimado em R$ 532 bi-
lhões (~US$ 106 bilhões) e R$ 546 bilhões (US$ 
109 bilhões) em transporte de passageiros.

4.3 Medidas de abrangência econômica: 
a precificação de carbono e o apoio às 
famílias na gestão da transição

As políticas públicas setoriais são funda-
mentais para o Brasil zerar as emissões 
líquidas, mas precisam ser apoiadas 
por intervenções de abrangência eco-
nômica que criem os incentivos certos, 
e que ajudem as famílias e os trabalha-
dores a navegar na transição. É necessário 
um conjunto de intervenções com abrangência 
econômica para proporcionar os incentivos ade-
quados às famílias e ao setor privado e para lhes 
permitir atuar sobre elas. As opções incluem re-

formas na precificação de carbono, tais como a 
criação de um sistema de comércio de emissões, 
impostos sobre carbono ou uma combinação 
desses instrumentos, para reduzir as emissões e 
recompensar as reduções de emissões nos maer-
cados de carbono. Políticas climáticas para uma 
abordagem centrada nas pessoas também é im-
portante, uma vez que a população pobre é des-
proporcionalmente prejudicada pelas mudanças 
climáticas e pode ser afetada negativamente por 
políticas climáticas mal elaboradas. 
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PRECIFICAÇÃO DO CARBONO E APOIO ÀS FAMÍLIAS NA GESTÃO DA TRANSIÇÃO: 
OPÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Precificação do carbono  

Apoiar as famílias e a força de trabalho na gestão da transição climática  

Adotar um sistema nacional de co-
mércio de emissões (SCE). O debate em 
torno do potencial papel de um SCE no Brasil 
continua. No contexto brasileiro, um SCE pode, 
obviamente, ser aplicado ao setor industrial, e 
a implementação seria relativamente simples 
para seus principais emissores. Mas os desafios 
de implementação significam que agricultura e 
uso do solo, mudanças no uso do solo e silvi-
cultura não são atualmente bons candidatos 
à inclusão direta. No entanto, um SCE pode-
ria apoiar a redução das emissões por meio de 
compensações de carbono baseadas nas flo-
restas. Uma abordagem de REDD+ jurisdicional, 
focada em recompensar governos subnacionais 
pela contenção do desmatamento, também 
poderia fazer sentido para o Brasil, uma vez que 
a maior parte do desmatamento é ilegal. 

Considerar um imposto sobre o carbo-
no. Se for incorporado em uma reforma mais 

ampla do sistema tributário brasileiro, também 
há espaço para considerar a introdução de um 
imposto sobre o carbono que atenda às receitas 
e aos objetivos climáticos do Brasil de forma jus-
ta e eficiente. O Brasil tem espaço significativo 
para melhorar seu sistema tributário, conside-
rado excessivamente complicado e oneroso. Há 
uma oportunidade de considerar a introdução de 
um imposto sobre o carbono (e iniciar a elimina-
ção gradual de subsídios às atividades intensivas 
em emissões), no contexto de uma simplificação 
e melhoria do sistema tributário como um todo. 
Por exemplo, uma taxa de carbono de atividades 
upstream (prospecção e extração) com abran-
gência econômica sobre combustíveis fósseis po-
deria arrecadar aproximadamente R$ 150 bilhões 
(1,3% do PIB) em 2030, que poderiam ser usados 
para substituir impostos menos eficientes, mais 
distorcidos ou de arrecadação mais onerosa (por 
exemplo, com neutralidade orçamentária) ou 
para investir no desenvolvimento do país. 

Os investimentos em educação e for-
mação em competências profissionais, 
com apoio direcionado a pessoas e tra-
balhadores vulneráveis, também serão 
importantes para impulsionar a resi-
liência e facilitar a transição verde. As 
pessoas que dependem de atividades com altas 
emissões ou vulneráveis ao clima precisarão de 
apoio para migrar para novos meios de subsis-
tência. O investimento em educação e recicla-
gem profissional pode, assim, reduzir os custos 
sociais e macroeconômicos das mudanças cli-

máticas, bem como os custos de transição para 
zerar as emissões líquidas. Uma transição jus-
ta em energia, manufatura e agricultura exigi-
rá programas ativos de mercado de trabalho e 
treinamento profissional para fechar as lacunas 
de competências e ajudar os trabalhadores a 
encontrar novos empregos, conforme discutido 
na seção 3.2 desta nota.

Um sistema de proteção social mais 
adaptativo e robusto ajudaria as fa-
mílias e comunidades a não serem 



70 OPORTUNIDADES PARA TODOSNotas de Políticas Públicas para o Brasil 2022

empobrecidas por choques climáticos 
- especialmente quando esses choques afetam 
grandes faixas da população de uma só vez. 
A resiliência da população frente às mudan-
ças climáticas será fundamental para apoiar 
a competitividade e a produtividade do Brasil 
no futuro. Embora o Brasil tenha um sistema 
de proteção social bem estabelecido, o país 
atualmente carece de prontidão e capacidade 
de responder de forma oportuna e escalável a 
emergências climáticas. Será cada vez mais 

importante integrar os atuais sistemas com es-
tratégias que os ajudem a reagir aos choques 
climáticos mais recorrentes e perturbadores do 
país (tais como o excesso de chuvas e as secas), 
de uma forma mais rápida e mais forte do que 
atualmente. Em particular, os dados das famí-
lias e da comunidade no Cadastro Único podem 
ser utilizados para identificar riscos prévios das 
famílias e a probabilidade de danos posteriores  
causados por catástrofes para ajudar em uma 
resposta rápida e direcionada.

4.4 Financiar a transição climática 

O Banco Mundial estima85 que as ne-
cessidades anuais de investimento do 
Brasil em ações climáticas sejam de 
aproximadamente 0,8% do PIB entre 
2022 e 2030. Esses investimentos produ-
ziriam economias significativas, equivalentes a 
0,3% do PIB ao longo de 2022–2030, ao evitar 
gastos de energia no transporte e na indústria, 
e reduzir os custos de congestionamento e 
poluição do ar, reduzindo os custos econômi-
cos líquidos gerais do Brasil com resiliência e o 
caminho para zerar as emissões líquidas para 
aproximadamente 0,5% do PIB anualmente 
durante esse período.

O Brasil poderia explorar uma ampla 
gama de fontes para mobilizar finan-
ciamento para essas necessidades de 
investimentos. Abrir espaço fiscal para ações 
climáticas será fundamental para o Brasil nos 
próximos anos, incluindo pela realocação de sub-
sídios para atividades intensivas de carbono para 
apoiar a transição de baixo carbono e expandir os 
impostos sobre o carbono. Há também um po-
tencial significativo para aumentar o envolvimen-
to do setor financeiro brasileiro, a fim de expandir 
as oportunidades de financiamento verde de lon-
go prazo. As oportunidades associadas aos mer-
cados de carbono também podem ser ampliadas.

Reaproveitar subsídios à agricultura 
e à energia e isenções fiscais. Tanto nos 
setores agrícolas quando de energia, existem 
subsídios substanciais que incentivam ativida-
des prejudiciais ao meio ambiente e economi-
camente ineficientes. No setor elétrico, somen-

te os subsídios para carvão totalizaram quase 
R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões) em 2020. As re-
núncias e os subsídios fiscais para a produção 
de carvão foram prorrogados até 2040.86  Os 
subsídios para geração de energia a carvão po-
deriam ser redirecionados para apoiar a tran-
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sição energética, a fim de reduzir a carga fiscal 
sobre o setor público. Ademais, a parcela das 
despesas fiscais brasileiras (subsídios fiscais) 
destinadas à agricultura cresceu de 8,9% em 
2006 para 12% em 2021, com a maior parte 
dessas despesas sendo alocadas ao agrone-
gócio e à indústria de carne bovina, em vez do 
programa ABC e do seguro rural.87 Paralela-
mente, os atuais parâmetros do ITR tornam 
a atividade pecuária extensiva consistente 
com uma isenção fiscal de ITR mais baixa. O 
impacto geral do ITR é, portanto, incentivar a 
conversão de terras.88 A realocação das atuais 
isenções e subsídios fiscais poderia financiar 
uma transição justa no setores de agricultura 
e de energia. 

Alavancar a estrutura de concessões 
e de parceria público-privada (PPP) 
para aumentar os investimentos re-
lacionados ao clima. O setor privado de-
sempenhará um papel importante no financia-
mento das necessidades de investimento para 
o Brasil zeras as emissões líquidas, incluindo a 
maioria dos investimentos de capital para ex-
pandir o sistema de energia. As empresas têm 
liderado a inovação em agronegócio e silvicul-
tura, energia renovável, eletrificação de trans-
porte público, construção e modernização de 
edifícios verdes e resíduos para usinas elétricas 
no Brasil. Continuar a cumprir esse papel exi-
ge um ambiente propício e apoio público para 
acelerar a inovação e incubar investimentos 
iniciais em áreas como eletrificação da econo-
mia e hidrogênio verde. Na agricultura, o setor 
privado estaria melhor posicionado para inves-
tir em atividades que resultem na remoção de 
emissões (por exemplo, produção agroflores-
tal, restauração de pastagens), implementar 
uma agricultura favorável ao clima, aumentar 
a produtividade agrícola e apoiar a biomassa 
e os biocombustíveis de segunda geração. A 
consolidação de uma estrutura sólida de con-
cessões e PPP, com projetos prioritários cla-

ramente identificados, pode proporcionar um 
ambiente melhor para o investimento privado.

Ampliar o financiamento climático e 
os mercados de carbono. O Brasil tem 
potencial para se beneficiar da recente evolu-
ção dos mercados de financiamento climático 
e de carbono, incluindo a expansão de ins-
trumentos de financiamento inovadores. Os 
mercados voluntários de carbono continuarão 
a oferecer oportunidades para comercializar 
créditos de carbono florestal e REDD+. Títulos 
verdes e atrelados à sustentabilidade podem 
oferecer financiamento de valores significati-
vos. O Brasil também pode continuar a acessar 
uma combinação de financiamento climático 
disponível por meio de financiamentos climá-
ticos dedicados, tais como doações, emprésti-
mos em condições preferenciais e pagamentos 
por serviços ambientais baseados no desem-
penho, a fim de apoiar os esforços a favor do 
clima. Títulos verdes e títulos atrelados à sus-
tentabilidade também oferecem fontes signifi-
cativas de financiamento para a transição do 
Brasil para uma trajetória de crescimento pro-
dutivo, de baixo carbono e resiliente. O desen-
volvimento de instrumentos de financiamento 
verde também deve considerar os diferentes 
perfis de risco/retorno das empresas locais 
para explorar os mercados financeiros. Embo-
ra grandes investidores institucionais, como 
fundos de pensões e instituições financeiras, 
estejam mais bem posicionados para explorar 
os instrumentos de financiamento verde ofere-
cidos pelos mercados de capitais (tais como os 
títulos verdes), uma grande parte do setor pri-
vado local é constituída por empresas menos 
sofisticadas, que podem exigir um conjunto di-
ferente de instrumentos e estruturas de incen-
tivo. Neste contexto, seria importante que as 
autoridades públicas desenvolvessem uma es-
tratégia para apoiar o acesso a instrumentos 
de financiamento verde, que possam apoiar o 
cumprimento das metas climáticas do Brasil.
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1 A renda real per capita caiu em média 7,3% entre 2012-2021, e à taxa mais alta de 11,9% para os brasileiros no quintil inferior (cálculos baseados na PNADC de 
2012 e 2021).
2 Entre 2012 e 2019, a previdência social foi fundamental para apoiar a renda da população idosa brasileira, enquanto as transferências de renda desempenha-
ram uma função mais discreta no apoio a pessoas desempregadas. A partir de 2020, as transferências de renda assumiram um papel mais proeminente.
3 Esta seção das notas de políticas públicas baseia-se nos seguintes relatórios do Banco Mundial: Brazil 2042 (a ser publicado); Social Protection for the Future 
Brazil (forthcoming); Um Ajuste Justo: Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil (2017). 
4 O Banco Mundial (2022a) fixa o déficit apenas para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 3,7% ao ano até 2030. O Banco Mundial (2022) 
estima outros 0,8% até 2030 (ou 1,2% até 2050) para gastos adequados na mitigação e adaptação climática.
5 A política macroeconômica e as proteções institucionais do Brasil ajudaram o país a enfrentar os choques recentes. O país conta com um Banco Central 
confiável e independente, que respondeu de forma robusta às pressões inflacionistas, um setor financeiro sólido e estável e altos níveis de reservas externas. O 
regime de taxa de câmbio flutuante também fornece uma primeira linha de defesa eficaz contra choques externos. A posição fiscal e de dívida é amortecida pela 
baixa exposição da dívida pública a riscos cambiais e reservas de caixa do Tesouro Naciona (em aproximadamente 19% do PIB até o final de 2021), reduzindo os 
riscos de rolagem.
6 Uma regra (ou âncora) fiscal é uma restrição permanente à política fiscal para conter as pressões sobre despesas acima do teto, de modo a garantir a res-
ponsabilidade fiscal e a sustentabilidade da dívida. A sua credibilidade depende de sua capacidade de oferecer o ajuste necessário para colocar a dívida em um 
caminho sustentável, mas que seja social e politicamente viável.
7 A aceleração da inflação também contribuiu para o aumento das receitas fiscais desde 2021
8 A sustentabilidade da dívida também é vulnerável a riscos de curto prazo, incluindo atrasos na consolidação fiscal, menor crescimento do PIB no curto prazo, e 
taxas de juros reais mais elevadas que, em conjunto, poderiam aumentar a dívida pública para mais de 100% do PIB até 2030.
9 Uma grande parcela das despesas primárias federais é indexada ao PIB, às receitas ou ao salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo determina uma grande 
parte dos benefícios da aposentadoria (devido ao fato de a pensão mínima ser igual ao salário mínimo). Além da indexação dos benefícios individuais, a rigidez e 
as pressões estruturais sobre os gastos também se originam das exigências de gastos mínimos.
10 Banco Mundial. Fiscal Rules and Economic Size in Latin America and the Caribbean (2020).
11 Por exemplo, as regras de dívida e as regras de equilíbrio fiscal estabelecem uma ligação clara e direta com a sustentabilidade da dívida, mas tendem a ampliar 
o ciclo econômico. As regras de equilíbrio estrutural contribuem para estabilizar a produção. Sua ligação com a sustentabilidade da dívida depende das caracte-
rísticas da economia, das condições iniciais da dívida e do ciclo de preços das commodities. As regras de gastos podem tornar as despesas acíclicas, de forma 
que elas podem replicar o funcionamento das regras de equilíbrio estrutural, mas não estão diretamente ligadas à sustentabilidade da dívida. No entanto, elas 
podem desencadear a consolidação fiscal necessária para manter a sustentabilidade da dívida, quando acompanhadas de uma regra de endividamento ou de 
uma regra de equilíbrio orçamentário.
12 Os eventos que desencadeiam a ativação de uma cláusula de exceção devem estar fora do controle do governo e, de preferência, definidos em termos quanti-
tativos, se possível. Eles geralmente incluem crises econômicas severas, grandes desastres naturais e estados de emergência.
13 Por exemplo, as regras de equilíbrio estrutural são difíceis de comunicar ao público, uma vez que os objetivos desta abordagem são parcialmente definidos com 
base em variáveis não observadas (calculadas), utilizando um grande número de pressupostos, o que as torna difíceis de comunicar ao público em geral, compro-
metendo a sua transparência na perspectiva dos cidadãos, políticos e de outras partes interessadas e o seu potencial apoio à regra. Vários países optaram por 
arranjos alternativos, como a adoção de uma combinação de regras de gastos com regras de dívida ou regras de despesas com regras de equilíbrio orçamentá-
rio (com cláusulas de escape bem definidas), que podem ter os mesmos efeitos, com mais simplicidade e transparência.
14 No Panamá, por exemplo, as cláusulas de escape foram acionadas em 2009 (quando a crise financeira global causou uma desaceleração do crescimento do 
PIB de 1%) e em 2011 (desastre natural). Consequentemente, os limites máximos de déficit de 2009 e 2011 foram aumentados de 1% para 2,5% e, em seguida, 
para 3% do PIB. A regra estabelece um período de três anos de ajuste linear (um terço por ano) em caso de desaceleração do crescimento econômico, desde que 
a taxa de crescimento do PIB seja inferior a 2%; ela só se aplica durante um ano com ocorrência de catástrofe natural.
15 Os programas de proteção social do Brasil melhoram a posição das famílias nos 20% inferiores, em parte devido à sua renda antes dos impostos estimada em 
menos de R$100. Do outro lado da distribuição, o quintil mais rico vê sua posição líquida de caixa reduzida em cerca de 22% devido a políticas fiscais, com um 
dos maiores impactos provenientes do imposto de renda de pessoas físicas em 7%.
16 Fonte: A fair adjustment : efficiency and equity of public spending in Brazil : Volume I : síntese (Portuguese). Washington, D.C. : World Bank Group
17 Programas de benefícios: Subsídios de aposentadoria, salário família, seguro-desemprego, abono salarial, Bolsa Família e BPC.
18 O benefício fixo universal para crianças consolidaria todas as transferências de renda existentes direcionadas a crianças, que atualmente estão fragmentadas 
no sistema de benefícios fiscais (incluindo os benefícios para crianças e jovens do Auxílio Brasil, salário família e deduções de imposto de renda relacionadas aos 
dependentes). O benefício amplamente direcionado baseado na verificação de recursos para famílias pobres consolidaria o componente incondicional do Auxílio 
Brasil com o Abono Salarial. O benefício começaria a diminuir acima da linha de pobreza de elegibilidade, a fim de preservar os incentivos para participar do 
mercado de trabalho formal.
19 Ao longo dos anos, vários autores propuseram esse tipo de consolidação de benefícios (consulte World Bank 2018, IPEA 2019, and Paiva et al, 2021). Essa 
proposta, denominada “benefício de assistência social consolidada”, baseia-se nessa literatura e nas inovações alcançadas pelo sistema de proteção social desde 
a crise de Covid-19.
20 Soares e outros (2019) com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2017
21 Banco Mundial – Social Protection for the Future Brazil. (A ser publicado). 
22 Sabe-se que o FGTS é mais do que um poupança individual, pois atualmente ele também financia programas de habitação e saneamento. Consequente-
mente, a utilização destes fundos como substitutos do seguro-desemprego não teria um impacto neutro. No contexto das perspectivas de futuro do Brasil 
para 2040, o FGTS deve ser pensado como uma invenção para financiar bens públicos que fez sentido quando os mercados financeiros privados eram menos 
desenvolvidos. No entanto, no presente e no futuro próximo, essas políticas públicas devem ser financiadas por outras fontes orçamentárias, em vez de obrigar 
os trabalhadores a poupar. 
23 A aposentadoria está atualmente acumulada em 4% da base salarial por ano, durante os primeiros 15 anos, e em 2% a partir de então. 
24 As economias resultantes da equiparação da idade de aposentadoria não estão incluídas nesses cálculos.
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25 A tributação de renda representa apenas 8% do total da receita tributária, que é relativamente baixa quando comparada à média da OCDE (Orair e Gobetti, 
2019). Os impostos indiretos sobre a produção de bens e alguns serviços constituem quase metade de toda a receita tributária (Banco Mundial, 2018).
26 As distorções surgem porque os trabalhadores altamente remunerados podem optar por oferecer seu trabalho como pessoa jurídica, em vez de como um 
trabalhador formal. O que o trabalhador receberia como salários agora se tornam lucros, que são tributados apenas dentro da empresa, à alíquota do SIMPLES 
(que normalmente é menor do que a alíquota de imposto de renda para o nível de renda correspondente). Uma vez que os lucros estão isentos de tributação 
após a distribuição, esses trabalhadores podem evitar as alíquotas de imposto mais elevadas que incidem sobre o rendimento de pessoas físicas.
27 Fonte: Gastos Tributários (Bases Efetivas). Estimativas da Receita Federal.
28 Fonte: Banco Mundial (2018) 
29 Fonte: Banco Mundial. (2019). Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos no Setor Público Brasileiro: O que os dados dizem. https://documents1.worldbank.org/
curated/en/449951570645821631/pdf/Gest%C3%A3o-de-Pessoas-e-Folha-de-Pagamentos-no-Setor-P%C3%BAblico-Brasileiro-o-Que-Os-Dados-Dizem.pdf
30 Como o legislativo, o judiciário e o ministério público federal. 
31 Alguns exemplos são: licenças, férias anuais superiores a 30 dias, benefícios por tempo de trabalho (anuênios, quinquênios), incorporação de benefícios de 
função temporária ao salário real.
32 Como o legislativo, o judiciário e o ministério público federal.
33 A definição de carreira também deve considerar o valor de todo o pacote de benefícios intertemporais, incluindo pensões, que são altamente afetadas pelas 
regras de progressão na carreira.
34 Estes incluem aumentos da idade para aposentadoria para 62 e 65 anos para mulheres e homens, respectivamente, revisões da fórmula e elegibilidade do 
benefício de cônjuge sobrevivente, aumentos da base de contribuição de aposentados e subsídios para contribuições de pensão extraordinárias.
35 Por exemplo, experiências recentes de Alagoas e Santa Catarina sugerem que uma auditoria nos registros de pensão, muito simplificada por soluções de TI 
aprimoradas, poderia produzir economias substanciais de gastos com aposentadorias.
36 Esta seção baseia-se principalmente no relatório “Brazil 2042” do Banco Mundial (a ser publicado) e no World Bank’s Infrastructure Review for Brazil, 2022. 
37 Em 2015/16, causado pelo fim do ciclo das commodities e por um escândalo de corrupção (a operação Lava Jato), e em 2020/21, causado pela pandemia de 
Covid-19.
38 O trabalho ajustado à formação representou cerca de 100% do crescimento em 1997–2005, 200% em 2006–2011 e 600% em 2012–2019. A acumulação de 
capital também contribuiu para o crescimento do Brasil, embora menos do que no Leste Asiático, devido a taxas de poupança mais baixas. A conversão de 
terras naturais em terras produtivas, principalmente para a agricultura, também contribuiu para o crescimento
39 Banco Mundial, Brazil 2042 (a ser publicado), com base em Ferreira e Rossi 2003; Muendler 2004; Lisboa, Menezes Filho e Schor 2010, Dutz 2018.
40 Banco Mundial, Brazil 2042 (a ser publicado) com base em Lisboa e outros. 2010; Cirera e outros. 2017.
41 Transporte aéreo, transporte ferroviário de cargas, serviços jurídicos e serviços de arquitetura têm a pontuação mais baixa em relação à média dos vários 
setores (indicando restrições mais baixas ao comércio). Nos últimos anos, as pontuações de STRI melhoraram para bancos comerciais e seguros, refletindo a 
facilidade das condições de licenciamento para bancos estrangeiros e operadores de seguros.
42 Observação: Tarifas de 2018 para Estados Unidos, República da Coreia e México.
43 Além disso, permanecem as flexibilidades para produtos em que os membros do Mercosul podem aplicar tarifas diferentes da taxa da TEC (particularmente 
para impostos de importação sobre bens de capital e TIC).
44 Banco Mundial – – Strengthening the role of services trade in the Brazilian economy (2022) – Relatório de assistência técnica.
45 Banco Mundial, Brazil 2042 (a ser publicado) com base em Hyman (2018).
46 Fonte: Pesquisa elaborada pelo Movimento Brasil Competitivo (disponível em https://www.mbc.org.br/programa-custo-brasil/)
47 São quatro tributos dessa natureza: dois tributos federais (PIS/Cofins e IPI), um tributo estadual (ICMS) e um tributo municipal (ISS). Cada um deles está 
sujeito a regimes diferentes e a uma variedade de alíquotas de impostos, a depender do setor e da localização. 
48 O ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços – é um IVA sobre o consumo administrado por entidades subnacionais. 
49 Estas propostas estão identificadas como PEC 45/2019 e PEC 110/2019.
50 A Lei de Informática de 1991 (reformulada em 2001, 2004 e 2014) promove o aumento do conteúdo local de hardware de tecnologia da informação e comuni-
cação (TIC) e montagem eletrônica relacionada, bem como investimentos em operações locais de P&D. A Lei do Bem (Lei de Incentivos Fiscais) de 2007 ampliou 
os incentivos para investimentos em P&D, autorizando empresas que investem em P&D e que atenderem a determinados exigências o direito de reivindicar 
incentivos fiscais automaticamente.
51 Banco Mundial, 2017b; Kannebley Júnior e Porto, 2012.
52 Goñi e Maloney, 2017; Cirera e Maloney, 2017.
53 Maskus, K. (2012). Private rights and public problems: the global economics of intellectual property in the 21st century. Peterson Institute.
54 Banco Mundial. Country and Climate Report for Brazil (a ser publicado).
55 As estimativas do Banco Mundial sugerem que o multiplicador de consumo público é um pequeno multiplicador de menos de 0,5, que não difere estatistica-
mente de zero em nenhum momento. O multiplicador de investimento público torna-se positivo e estatisticamente significativo após três trimestres. Após dois 
anos, o multiplicador de investimento público atinge o valor de 1,43 (SE=0,43). Quando o multiplicador fiscal agregado estadual é decomposto, os resultados são 
consistentes com os estimados no nível nacional: O multiplicador de consumo público é de 0,54 (SE=0,21) sobre impacto e picos em torno de 0,85 (SE=0,28) 
após dois anos. Este valor é superior ao multiplicador de consumo público nacional inferior a 0,5. O multiplicador de investimento público estadual é de 0,77 
(SE=0,23) no impacto, e após dois anos atinge um valor de 1,89 (SE=0,53).
56 Esta seção das notas de políticas públicas se baseia principalmente na Human Capital Review for Brazil do Banco Mundial (2022); no relatório Social Protec-
tion for the Future do Banco Mundial (a ser publicado) e no relatório Brazil 2042 do Banco Mundial (a ser publicado).
57 A Constituição Brasileira atribui a responsabilidade pelo ensino às esferas de governo federal, estadual e municipal, que, em conjunto, oferecem ensino público 
pré-universitário para 42 milhões de alunos. O ensino pré-universitário no Brasil consiste em ECE (berçário, creche e pré-escola) para crianças desde o nasci-
mento até os 5 anos de idade, ensino fundamental (séries 1 a 9) e ensino médio (séries 10 a 12, para a grade normal geral, ou séries de 10 a 13, para a grade de 
programas técnicos). O governo federal é responsável pelo planejamento do ensino geral e pela formulação de políticas, tais como a definição do salário mínimo 
de professores e as regras que regem as fórmulas de financiamento. Os municípios são responsáveis pela oferta de ECE e de ensino fundamental, enquanto os 



76 OPORTUNIDADES PARA TODOSNotas de Políticas Públicas para o Brasil 2022

estados são responsáveis pela oferta de ensino médio. Municípios e estados se sobrepõem em suas responsabilidades pelo ensino médio porque nem todos os 
municípios tem recursos para oferecê-lo. Dos 48 milhões de alunos no ensino pré-universitário, 16 milhões estão matriculados em redes de ensino estaduais, 24 
milhões em redes de ensino municipais e 8 milhões estão matriculados em escolas privadas, que representam 33%, 50% e 17% do total de matrículas nacionais, 
respectivamente. O governo federal administra algumas instituições de ensino, principalmente escolas técnicas e militares, mas se concentra em oferecer 
educação de nível superior.
58 Sinopse Estatística de Educação Básica. INEP.
59 Sinopse Estatística de Educação Básica. INEP
60 Mais especificamente, menos de 5% de todos os alunos do ensino médio no Brasil têm desempenho acima do nível 9 no Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB), que mede a proficiência dos alunos em uma determinada área de conhecimento. Frequentemente, os alunos abaixo do nível de proficiência 4 
apresentam níveis de aprendizagem inadequados para sua série. Mais informações podem ser encontradas nesse link: https://download.inep.gov.br/educacao_
basica/saeb/2019/resultados/relatorio_de_resultados_do_saeb_2019_volume_1.pdf
61 QEDU 2021.
62 Pereda e outros. 2020.
63 Banco Mundial - Brazil Poverty and Equity Assessment (2022).
64 Silva e outros. 2020.
65 Almeida e outros. 2015.
66 Almeida e Packard, 2018.
67 Com base na PNAD C, 2019.
68 Banco Mundial, 2017.
69 Bruns, Evans e Luque, 2012.
70 Em 2018, os gastos com intermediação de trabalho foram equivalentes a menos de 1% dos gastos com seguro-desemprego.
71 Algumas dessas preocupações surgiram em um recente levantamento de iniciativas federais para preparar o mercado de trabalho brasileiro para a transfor-
mação digital, realizado pela autoridade nacional de auditoria no Brasil. https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/sistema-s-deve-preparar-o-mercado-de-tra-
balho-para-a-transformacao-digital.htm, acessado em 29 de novembro de 2021.
72 Relatório de Pobreza e Equidade no Brasil (Banco Mundial, 2022)
73 Esta seção das notas de políticas públicas baseia-se principalmente no Country and Climate Diagnostic do Banco Mundial para o Brasil (a ser publicado) e no 
Economic Memorandum for the Amazon States (a ser publicado).
74 West, T.A.P., e P.M. Fearnside. 2021. “Brazil’s Conservation Reform and the Reduction of Deforestation in Amazonia.” Land Use Policy 100 (January): 105072. 
doi:10.1016/j.landusepol.2020.105072.
75 O desmatamento ilegal ocorre mais frequentemente em terras não designadas.
76 Sant’Anna, A.A., e L. Costa. 2019. “Bailing out Environmental Liabilities: Moral Hazard and Deforestation in the Brazilian Amazon.” LACEA Working Paper No. 
0031. Latin American and Caribbean Economic Association. http://vox.lacea.org/?q=wps/bailing_environmental_liabilities.
77 Relatório Country Climate and Development do Banco Mundial (CCDR), 2022.
78 DETER significa o Departamento de Transportes e Terminais; O PRODES significa o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por 
Satélite.
79 Cisneros, Elias; Jan Borner; Stefano Pagiola; e Sven Wunder (2002), “Impacts of conservation incentives in protected areas: The case of Bolsa Floresta, Brazil“, 
Journal of Environmental Economics and Management, Volume 111, Janeiro de 2022.
80 Banco Mundial – An Economic Memorandum for the Amazon States (a ser publicado).
81 Moderagro significa o Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais do Brasil; INOVAGRO significa o Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária.
82 ITR é o imposto territorial progressivo baseado na área e no valor da terra, bem como na área produtiva como um percentual da área total, tornando a pecuá-
ria extensiva consistente com uma faixa de ITR mais baixa.
83 Pereira, O.J.R. et al. 2018. “Assessing Pasture Degradation in the Brazilian Cerrado Based on the Analysis of MODIS NDVI Time-Series.” Remote Sensing 10 (11): 
1761. doi:10.3390/rs10111761.
84 Fundada em 2002, a Garantia Safra é um benefício condicional para promover a proteção mínima para os agricultores familiares em caso de um evento 
climático. Para receber os benefícios, os produtores devem: i) ter renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo; (ii) cultivar entre 0,6 e 5 hectares de algodão, arroz, 
feijão, mandioca ou milho, ou outras atividades agrícolas que coexistam com a região do semiárido; e (iii) residir em município que tenha perdido pelo menos 50% 
desse grupo de cultivos devido à seca ou chuvas excessivas.
85 Relatório do Banco Mundial: Country Climate and Development (a ser publicado).
86 INESC, 2021, “Subsídios Aos Combustíveis Fósseis No Brasil (2020): Conhecer, Avaliar, Reformar.”
87 Leitão et al., 2020, “Do Pasto Ao Prato: Subsídios e Pegada Ambiental Da Carne Bovina.”
88 Ibid.



77OPORTUNIDADES PARA TODOS Notas de Políticas Públicas para o Brasil 2022



OPORTUNIDADES PARA TODOSNotas de Políticas Públicas para o Brasil 202278

https://www.worldbank.org/en/country/brazil

OPORTUNIDADES 
PARA TODOS

Notas de Políticas Públicas 
para o Brasil


