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Ao longo das últimas semanas passamos a ter um cenário mais 

construtivo para as contas públicas no Brasil no curto prazo. Do lado da 

despesa, tivemos o melhor resultado primário para o primeiro 

quadrimestre do ano desde 2012. Mesmo que tal performance tenha 

relação com fatores pontuais (como a aprovação tardia do orçamento), 

há fatores positivos na evolução do gasto obrigatório, com despesas mais 

contidas relativas a gastos sociais, previdência e pessoal. E a performance 

da receita também tem surpreendido positivamente. Além da 

expectativa de um crescimento econômico mais expressivo em 2021 

(esperamos agora PIB de 5,4%), há contribuições positivas para a 

arrecadação decorrentes do câmbio até aqui mais depreciado, inflação 

mais alta e da dinâmica setorial da recuperação, concentrada na indústria 

e consumo de bens. Com isso, vemos uma trajetória mais benigna para a 

dívida bruta/PIB, que deverá encerrar 2021 em 83,5%. Contudo, o 

patamar da nossa dívida bruta ainda é elevado e estamos ainda distantes 

do momento em que voltaremos a mostrar resultado primário positivo. 

Assim, é crucial manter a disciplina fiscal e o compromisso com o teto de 

gastos, sem os quais ingressaremos novamente em momentos de 

incerteza e piora nas condições financeiras, comprometendo a 

recuperação da economia e do emprego. 
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A divulgação do PIB relativo ao 1T21 reservou uma surpresa positiva, com expansão de 1,2% contra o 4T20 (com ajuste sazonal), 

contra nossa previsão de +0,4% e consenso Broadcast de +0,7%. Com isso, revimos para 5,4% nossa previsão de crescimento para 

2021 (antes, 4,5%). O PIB voltou a atingir o patamar pré-pandemia (4T19) muito antes do que esperávamos. 

 

 

 

A melhor performance da economia também deverá se traduzir em um desempenho mais positivo do que o antecipado para as 

contas fiscais e para a dinâmica da dívida pública. Nos meses iniciais do ano, houve grande preocupação com o comportamento do 

gasto, ante tentativas populistas de elevação da despesa primária além do teto constitucional, o que acabou gerando grande tensão 

quando da aprovação do orçamento de 2021. Superado esse episódio, sabemos que teremos um montante expressivo de gasto 

extra-teto, em função das necessidades trazidas pela pandemia, contemplando, inclusive, uma possível extensão do auxílio 

emergencial. 

 

Mesmo assim, a evolução recente das contas públicas tem apresentado surpresas positivas, inclusive do lado do gasto. O primeiro 

quadrimestre do ano mostrou o melhor resultado primário acumulado do governo central desde 2012. Ainda que esse resultado 

tenha refletido alguns fatores não recorrentes, tais como um gasto discricionário mais deprimido em função da aprovação tardia 

do orçamento, uma execução pequena até aqui dos créditos extraordinários ligados à pandemia e a postergação do abono salarial, 

há fatores positivos na evolução da despesa obrigatória. Os gastos com pessoal declinaram 4,0% em termos reais no quadrimestre 

na base interanual e as despesas com o BPC cresceram 0,3% na mesma comparação. A evolução da despesa da previdência mostra, 

até aqui, um crescimento mais contido, mesmo que a comparação interanual seja prejudicada pelo início da antecipação do 13º 

dos aposentados em abril de 2020, o que nesse ano só ocorrerá a partir de maio/junho.   

 

Mas queremos também dar foco à receita, que tem mostrado um comportamento surpreendente. Quando da elaboração do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021, havia previsão de uma receita líquida da União (excluídas transferências a 

governos subnacionais) de R$ 1.283,2 trilhão, valor que foi revisto em março para R$ 1.345,0 trilhão, por ocasião do 1º relatório 

bimestral de reavaliação de receitas e despesas. E a revisão foi ainda mais expressiva por ocasião da divulgação, há duas semanas, 
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do 2º relatório bimestral, em que se estima R$ 1.433,3 bilhão. Como não houve uma correção significativa para a hipótese de 

crescimento do PIB desse ano por ocasião do 2º relatório (de 3,2% para 3,5%), houve uma expressiva elevação na receita líquida 

estimada como proporção do PIB (17,0% contra 16,2%). Com uma expectativa de expansão do PIB maior, é provável que haja nova 

revisão para cima na arrecadação no relatório do 3º bimestre, em julho. 

 

É certo que o comportamento da receita esse ano vem se beneficiando da combinação de um PIB com forte crescimento aliado à 

inflação elevada e taxa de câmbio, até recentemente mais depreciada, como a Receita Federal tem destacado em suas análises 

sobre a evolução da arrecadação tributária. Mas também nos parece que pode haver uma contribuição positiva advinda da 

dinâmica setorial da economia em sua recuperação pós-Covid, com destaque para a melhor performance relativa da indústria e do 

consumo de bens, em detrimento do carro chefe da nossa economia, o setor de serviços.  

 

Como base de comparação, partimos da evolução do comportamento da receita na crise de 2015/16. Na ocasião, a queda 

acumulada do PIB foi de 6,1%, mas com uma performance relativa ainda mais negativa da indústria da transformação, com queda 

de 12,9% no biênio.  

 

Durante o biênio 2015/16, a receita líquida da União recuou mais intensamente que o PIB do período, acumulando -10,2% em 

termos reais. Nos três anos seguintes que antecederam a pandemia, ela mostrou uma recuperação, embora lenta. Enquanto o PIB 

de 2017/19 acumulou alta de 4,6%, a receita líquida da União cresceu 10,9% no triênio em termos reais, regressando somente em 

2019 aos níveis de 2014 e mantendo-se em aproximadamente 17,5% do PIB durante o período. Já em 2020, com a forte contração 

do PIB, a receita líquida se contraiu de forma proporcionalmente mais intensa (queda de 13,4% em termos reais, alcançando 16,1% 

do PIB ao final do ano) frente à retração de 4,1% no PIB do ano.  

 

Mas a recuperação tem sido muito forte. No primeiro quadrimestre desse ano, a receita mostrou robusto crescimento interanual 

de 9,7% em termos reais, já ajustando pelos diferimentos de tributos ocorridos no mesmo período de 2020 e também por 

recolhimentos a maior atípicos ocorridos em 2021, segundo a Receita Federal.  

Com a expectativa de um crescimento mais expressivo da economia no 2º semestre e a recuperação mais consistente do mercado 

de trabalho, deveremos ter uma expansão da arrecadação líquida da União de 13,8% em termos reais, permitindo que volte ao 

patamar de 2019 ou mesmo o supere.  

 

A evolução da arrecadação esse ano tem como destaques positivos o comportamento do IRPJ/CSLL, dos tributos ligados ao 

comércio exterior e à indústria, que mostraram aumentos interanuais expressivos no primeiro trimestre, antes das desonerações 

concedidas no ano passado, a partir de abril. O IRPJ/CSLL cresceu nesse período 10,0% em termos reais (excluindo receitas atípicas), 

especialmente entre empresas não-financeiras, mostrando o efeito positivo da recuperação sobre a lucratividade das grandes 

empresas (recolhimento em balanço trimestral ou estimativa mensal). O IPI teve no mesmo período alta de 18,3%, enquanto os 

tributos ligados a importações tiveram aumentos espetaculares: 37,35% para Imposto de Importação/IPI-Vinculado e 30,81% para 
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PIS/Cofins sobre importações. O contraponto negativo é o comportamento da tributação ligada à massa salarial, em particular a 

receita previdenciária, com queda real interanual de 1,5% no 1T21. 

 

Dentro de uma ótica mais desagregada, a Receita Federal fornece dados sobre arrecadação por “divisão econômica”, em que 

podem ser destacados, no 1T21 as altas interanuais reais de extração de minerais metálicos (+167,5%), atividades de prestação de 

serviços de informação (+65,3%), metalurgia (+59,0%), fabricação de máquinas e equipamentos (+37,5%), comércio atacadista 

(+22,85%) e fabricação de veículos automotores (+16,1%). Em geral, setores beneficiados pela dinâmica positiva de recuperação 

da indústria já em 2020, ano em que a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) acabou mostrando variação de +8,3%. 

 

A dinâmica da recuperação também está ajudando a receita dos governos subnacionais, bastante dependente das transferências 

da União (favorecidas pela dinâmica do IR e IPI) e ICMS (deste, os municípios recebem a cota parte de 25%). As transferências da 

União para Estados e Municípios caíram 11,4% em termos reais no ano passado. Mas a boa notícia é que mostram também boa 

reação esse ano, tendo mostrado expansão de 10,4% no quadrimestre jan/abr frente ao mesmo período do ano passado.  

 

Para aferir o comportamento do consumo de bens no período na recessão anterior, usamos a pesquisa mensal do comércio (PMC), 

que apontou queda de 16,9% no biênio 2015/16 e elevação de 13,2% nos três anos seguintes, em termos acumulados. Com isso, 

tivemos retração real de 9,9% da receita do ICMS no primeiro período e elevação de 10,0% real no segundo.  

 

Na crise da Covid-19 o comportamento é bem mais favorável. No ano passado, a PMC ampliada acabou crescendo 2,8%, o que 

parece explicar o comportamento da arrecadação de ICMS que caiu apenas 0,9% em termos reais no ano. E, segundo dados do 

Confaz, ela teria crescido 19,6% em termos nominais no 1º quadrimestre de 2021 contra o mesmo período do ano passado, alta 

real de 13,4%.  

 

Como expressão deste quadro favorável da arrecadação, a posição de caixa dos Estados e Municípios evoluiu favoravelmente no 

decorrer da pandemia. Ao final de 2019, a posição de caixa destes entes estava em R$ 40,1 bilhões e R$ 1,5 bilhão, respectivamente. 

Contando também com a ajuda recebida da União no ano passado, totalizando R$ 44,4 bilhões, a posição de caixa encerrou 2020 

bem mais favorável, com os Estados alcançando R$ 71,3 bilhões e os Municípios saltando para R$ 10,5 bilhões. E  

o acúmulo de caixa continuou em 2021, com os saldos ao final de abril atingindo R$ 94,8 bilhões e R$ 14,5 bilhões, melhor situação 

da série histórica.    

 

Vale destacar ainda que os dados divulgados essa semana para o resultado primário do setor público consolidado do primeiro 

quadrimestre foram novamente melhores do que o esperado. Mesmo que não seja possível manter a tendência tão favorável 

verificada até aqui, como comentado acima, a surpresa é positiva. O superávit primário acumulado de janeiro a abril foi de R$ 75,8 

bilhões, o melhor resultado para esse período desde 2012 (em termos reais), com contribuição expressiva dos governos 

subnacionais. Com a ajuda da apreciação da taxa de câmbio verificada em abril, reduzindo os gastos com swaps cambiais do BC, 
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tivemos um superávit nominal de R$ 30,0 bilhões no mês de abril, resultado em déficit nominal de apenas R$ 37,6 bilhões no 

primeiro quadrimestre, também o valor mais reduzido desde 2012, em valores deflacionados. Efeito similar também deverá ocorrer 

quando da divulgação do resultado de maio. 

 

 

 

 

 

Em decorrência do maior crescimento esperado do PIB e do comportamento mais favorável da receita, mesmo na presença de 

gastos extra-teto ligados à pandemia, por nós estimados em R$ 120 bilhões em 2021, a expectativa quanto à dinâmica da dívida 

bruta como proporção do PIB tem mostrado melhora, ainda que em níveis ainda desconfortáveis.  

 

Em março de 2020, refletindo o contexto pré-pandemia, os analistas estimavam, segundo a pesquisa do Prisma Fiscal, que a dívida 

bruta ficasse praticamente estável em 2021, em nível de 76,6% do PIB. Tal expectativa se deteriorou profundamente a partir de 

então, atingindo um pico de 95,5% do PIB em novembro último. A partir de então, tal projeção recuou para 89,0% do PIB na última 

aferição em maio. Nossa expectativa é ainda menor, 83,5% do PIB, podendo ser ainda mais reduzida a depender do deflator 

utilizado para o cálculo do PIB nominal de 2021 (usamos 10%). 

 

Além da execução fiscal mostrar um gasto até aqui contido e uma receita reagindo positivamente, beneficiando a dinâmica da 

dívida bruta, há também uma melhora do ponto de vista da gestão do endividamento público. Em 2020, tivemos uma situação de 
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stress no mercado de dívida pública, a partir das dificuldades de colocação de papéis pós-fixados, levando a uma inevitável 

estratégia de encurtamento das emissões em papéis pré-fixados e indexados à inflação, combinado a um déficit muito maior. 

  

Deste modo, iniciamos o ano com uma necessidade de emissão bruta extremamente desafiadora, da ordem de R$ 1,674 trilhão, 

com uma expressiva concentração de vencimentos de dívida pública nos primeiros cinco meses do ano (R$ 798,8 bilhões). Nesse 

período, estimamos emissões brutas de R$ 810 bilhões, o que teria resultado numa rolagem mais do que integral dos montantes 

vencidos. Dessa forma, a reserva de caixa do Tesouro Nacional (TN) para serviço da dívida (o “colchão”) deve ter atingido valor 

próximo de R$ 1 trilhão ao final de maio (R$ 969 bilhões ao final de abril, conforme dados do TN). Nos sete meses finais do ano, o 

vencimento de títulos públicos totalizará valor ainda elevado (R$ 641 bilhões), mas menor do que nos meses iniciais do ano.  

 

Se as contas públicas este ano podem ter até aqui evoluído melhor do que o esperado, não há motivos para relaxar. Teremos esse 

ano a contribuição, na redução da dívida pública, de alguns fatores excepcionais que não se repetirão no futuro, como o 

repagamento antecipado de dívida dos bancos públicos (R$ 107 bilhões) e uma inflação elevada, beneficiando tanto a arrecadação 

como o deflator do PIB. Vale lembrar que o déficit primário ainda será de 1,9% do PIB, muito aquém do superávit de 0,7% do PIB 

que estimamos ser necessário para a estabilidade da dívida bruta. E a perspectiva de obter um superávit primário ainda está 

distante, sendo provável apenas a partir de 2024.  

 

Cabe pontuar que parte dos melhores resultados fiscais que estamos colhendo decorre de uma recente apreciação cambial, que 

tem reduzido prêmios de risco e ajudado a reduzir a despesa de juros, em decorrência de uma percepção mais positiva sobre a 

condução da própria política fiscal, após toda a incerteza vivida por ocasião do trâmite da PEC emergencial e do orçamento de 

2021. E, de modo fundamental, a dinâmica da dívida pública vem se beneficiando do patamar mais baixo do juro real neutro, dado 

pela ancoragem da política fiscal propiciada pelo teto de gastos, não obstante o volume expressivo de gasto extra-teto ligado à 

Covid-19 desde o ano passado.  

 

Desta forma, a melhora recente tem ligação com a percepção de que, a despeito da incerteza recente, o teto de gasto sobreviveu 

e será mantido. Com isso, a melhora de expectativas propiciou recuo do dólar, passando a refletir, ao menos parcialmente, a 

pujança das nossas contas externas. Assim, nada mais errado do que defender, como fazem muitos (no governo e na oposição), 

que qualquer melhora na dinâmica fiscal é passaporte para mais gasto, exatamente o que nos colocou em contexto de elevada 

incerteza já em 2020, problematizando a rolagem da dívida pública e, mais recentemente, colocando o dólar mais próximo do nível 

de R$ 6,00, deteriorando as expectativas inflacionárias e forçando uma elevação mais forte e antecipada da taxa Selic. 

 

Quanto à política monetária, a recuperação econômica mais forte do que o esperado deverá impedir que o BC mantenha a tese da 

normalização “parcial” da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom (16 de junho), uma vez que o hiato do produto medido 

pela autoridade monetária provavelmente se fechará já no início de 2022, em contexto de expectativas inflacionárias em alta, 

mesmo com o risco fiscal menor. O consolo é que apertaremos a política monetária pelo motivo virtuoso. 
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