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TABELA 6.1
Resultado fiscal do setor público consolidado
(Acumulado no ano, em % do PIB)

Outubro/2011 Dezembro/2011 Outubro/2012

Primário 3,47 3,11 2,42 

   Nível federal 2,52 2,26 1,76 

   Nível regional 0,96 0,85 0,66 

      Nível estadual 0,88 0,76 0,61 

      Nível municipal 0,08 0,09 0,05 

Juros nominais 5,79 5,71 4,89 

   Nível federal 4,43 4,36 3,23 

   Nível regional 1,36 1,35 1,67 

      Nível estadual 1,13 1,12 1,40 

      Nível municipal 0,23 0,23 0,27 

Nominal –2,32 –2,61 –2,47 

   Nível federal –1,92 –2,10 –1,47 

   Nível regional –0,40 –0,50 –1,01 

      Nível estadual –0,25 –0,37 –0,78 

      Nível municipal –0,15 –0,14 –0,22 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB). Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 

6  FINANÇAS PÚBLICAS

SUPERÁVIT PRIMÁRIO 

O setor público consolidado alcançou um superávit primário acumulado no ano de 2,4 pontos percentuais (p.p.) do 
Produto Interno Bruto (PIB) até outubro de 2012 (tabela 6.1), apresentando, portanto, uma queda em relação aos 3,5 
p.p. do PIB obtidos no mesmo período de 2011. A análise do acumulado nos últimos doze meses também mostra uma 
deterioração do resultado primário entre 2011 e 2012, com queda de 3,3% do PIB, em outubro de 2011, para 2,3% do 
PIB, em outubro de 2012.

A retração do superávit primário no período janeiro-outubro decorreu tanto do desempenho do nível federal (com 
redução de 2,5% do PIB para 1,8%) quanto do nível subnacional (com uma diminuição de 1,0% para 0,7%).

A queda do resultado primário acabou por não ter grande impacto negativo sobre o resultado nominal, pois foi quase 
totalmente compensada pela redução das despesas com juros, da ordem de 0,9% do PIB quando se comparam os valores 
acumulados nos últimos doze meses com os valores acumulados nos doze meses imediatamente anteriores. Com efeito, o 
déficit nominal no acumulado deste ano ficou em 2,5% do PIB, contra 2,3% no mesmo período de 2011.

A queda do superávit primário levou o governo a desistir de cumprir a “meta cheia” sugerida pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2012, de 3,1% do PIB – ainda que mantenha a disposição de atingi-la em 2013. Naturalmen-
te, a própria LDO, em seu Artigo 3o, permite ao governo, se necessário, dispor de R$ 40,6 bilhões gastos em programas 
integrantes do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Plano Piloto de Investimentos (PPI) para alcançar a meta. 
É precisamente o que será feito este ano. 

Resta identificar os motivos que levaram à piora do resultado fiscal e as suas implicações sobre a trajetória da dívida 
do setor público consolidado.

RESULTADO DO TESOURO NACIONAL 

Os dados “acima da linha” do resultado do Tesouro Nacional no acumulado dos últimos doze meses corroboram os 
dados “abaixo da linha” apresentados acima. Houve, de fato, uma deterioração do resultado primário do governo central 
no acumulado do ano até outubro, de 0,9 p.p. em comparação com o mesmo período de 2011. O superávit neste ano 
corresponde a 1,6% do PIB (tabela 6.2).
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Os dados do Tesouro Nacional apontam, ainda, que a redução no superávit primário deveu-se, principalmente, a 
três fatores: a queda das receitas do Tesouro (0,34% do PIB), o aumento dos benefícios previdenciários (0,39% do PIB) 
e o aumento das despesas de custeio e capital (0,59% do PIB), inclusive aquelas relacionadas ao FAT (notadamente os 
pagamentos relacionados ao seguro-desemprego e ao abono salarial) e aos benefícios assistenciais – dentre os quais o Pro-
grama Bolsa Família (PBF). Do lado da receita, as desonerações tributárias concedidas pelo governo e a desaceleração da 
atividade econômica prejudicaram claramente a arrecadação, mas o aumento da arrecadação previdenciária (reflexo do 
dinamismo que continua a caracterizar o mercado de trabalho formal no país) e a redução das transferências a estados e 
municípios (associada à própria queda da arrecadação tributária a qual estão, em grande parte, vinculadas) compensaram 
esse movimento, mantendo a receita total praticamente estável em relação a 2011, na casa de 19,7% do PIB.

TABELA 6.2
Resultado do Tesouro Nacional
(Acumulado no ano – em % do PIB)

Outubro/2011 Dezembro/2012 Otubro/2012

 I. Receita total 23,74 23,91 23,71

    I.1. Receitas do Tesouro 18,10 17,89 17,76

    I.2. Receitas da previdência social 5,59 5,94 5,89

    I.3. Receitas do BCB 0,06 0,08 0,06

 II. Transferências a estados e municípios 4,04 4,16 3,92

    II.1. Transferências constitucionais (IPI1, IR2 e outras) 3,04 3,14 2,91

    II.2. Lei Complementar no 87/Lei Complementar no 115 0,07 0,09 0,04

    II.3. Transferências da Cide3 0,06 0,05 0,03

    II.4. Demais 0,87 0,88 0,94

 III. Receita líquida total (I-II) 19,70 19,74 19,78

 IV. Despesa total 17,16 17,48 18,00

    IV.1. Pessoal e encargos sociais  4,25 4,33 4,12

    IV.2. Benefícios previdenciários 6,65 6,79 7,04

    IV.3. Custeio e capital 6,13 6,22 6,72

          IV.3.1. Despesa do FAT4 0,86 0,84 0,93

                  - Abono e seguro-desemprego 0,85 0,82 0,92

                  - Demais despesas do FAT 0,01 0,01 0,01

          IV.3.2. Subsídios e subvenções econômicas 0,26 0,25 0,26

                  - Operações oficiais de crédito e reordenamento de passivos 0,18 0,16 0,17

                  - Despesas com subvenções aos fundos regionais 0,09 0,09 0,08

          IV.3.3. Benefícios assistenciais (Loas5 e RMV6)  0,61 0,60 0,67

          IV.3.4. Outras despesas de custeio e capital 4,40 4,53 4,86

                 - Outras despesas de custeio 3,16 3,24 3,47

                 - Outras despesas de capital 1,23 1,29 1,40

    IV.4. Transferência do Tesouro ao BCB 0,05 0,05 0,05

    IV.5. Despesas do BCB 0,08 0,09 0,08

 V. Fundo Soberano do Brasil (FSB)  0,00 0,00 0,00

 VI. Resultado primário governo central (III - IV - V) 2,54 2,26 1,78

      VI.1. Tesouro Nacional  3,62 3,13 2,95

      VI.2. Previdência social (RGPS7)  –1,06 –0,86 –1,15

      VI.3. BCB –0,02 –0,01 –0,02

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 

Notas: 1. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

 2. Imposto de Renda (IR)

 3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

 4. Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

 5. Lei Orgânica da Assistência Social (Loas).

 6. Renda Mensal Vitalícia (RMV).

 7. Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
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Entre as despesas, é importante destacar o esforço que tem sido feito pelo Tesouro Nacional na redução dos gastos 
com pessoal e encargos de quase 3%, deflacionando-se pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando se 
compara o acumulado dos últimos doze meses com o acumulado nos doze meses imediatamente anteriores. Por si só este 
esforço não foi capaz, entretanto, de contrarrestar o peso dos aumentos das despesas indexadas ao salário mínimo (SM), 
a saber, (cerca de 60% dos) benefícios previdenciários pagos pelo RGPS, os Benefícios de Prestação Continuada (BPCs) 
previstos na Loas e o abono salarial – que, em conjunto, aumentaram quase 0,5% do PIB nos últimos doze meses.

A relativa estagnação da arrecadação federal comporta desempenhos diferenciados segundo a fonte da tributação. 
No acumulado janeiro-outubro, os tributos associados à renda do trabalho cresceram, refletindo o aumento do número 
de empregos formais e da massa salarial do país. Esses são representados na tabela 6.3 particularmente pelos tributos 
sobre a folha de salários. Comportamento similar foi observado nos tributos associados às importações refletindo em 
parte a desvalorização cambial verificada ao longo do ano, mas também possivelmente mudanças na composição das 
importações. Já a arrecadação dos tributos associados à renda do capital e às transações financeiras, diminuiu, em termos 
reais, no período em questão, refletindo o desaquecimento da atividade econômica – e dos vários indicadores de lucro no 
qual estão baseados, em particular, o Imposto de Renda do Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) e a redução nas taxas de juros e na taxa de crescimento da oferta de crédito, que afetam o Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF). De todo modo, parece justo supor que a recuperação da atividade econômica ora em curso 
deva contribuir para reverter esta última tendência já nos próximos trimestres.

TABELA 6.3
Arrecadação das receitas federais
(Acumulado no ano até outubro, em R$ mil de outubro de 2012)

Discriminação 2011 2012 Variação %

Tributos sobre a renda 279.100  274.184 –1,8

 Pessoa fisíca 80.962  83.338 2,9

  Pessoa jurídica 153.535  147.330 –4,0

  Retenções não alocáveis 44.603  43.516 –2,4

Tributos sobre a folha de salários 283.857  300.118 5,7

Tributos sobre a propriedade 539  577 6,9

Tributos sobre bens e serviços 213.809  213.769 0,0

  Geral 157.732  161.043 2,1

  Seletivos 20.759  12.357 –40,5

  Comércio exterior  34.828  39.898 14,6

  Outras contribuições sociais e econômicas  490  471 –3,9

Tributos sobre transações financeiras  28.104  26.128 –7,0

Outras receitas administradas  18.384  10.517 –42,8

Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (SRF)  823.794  825.293 0,2

Fonte: Receita Federal do Brasil. Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 

DÍVIDA LÍQUIDA DO SETOR PÚBLICO CONSOLIDADO

A Dívida Líquida do Setor Consolidado (DLSP) encerrou outubro de 2012 em 35,2% do PIB (gráfico 6.1). A evolução 
da DLSP revela uma queda de cerca de 25 p.p. do PIB nos últimos dez anos. 

A evolução da DLSP como percentual do PIB é explicada pela composição de quatro fatores: evolução dos juros 
nominais pagos sobre a dívida, tamanho do superávit primário, ajuste cambial e crescimento do PIB (tabela 6.4). Entre 
dezembro de 2007 e outubro de 2012, observa-se que as maiores contribuições para a queda da dívida foram o superá-
vit primário e o crescimento do PIB. Em 2012 (até outubro) a queda da dívida foi menor do que a observada em anos 
anteriores, justamente por conta do menor superávit primário e pelo menor crescimento do PIB. Em compensação, a 
contribuição dos juros para o aumento da dívida diminuiu para 4,1%, contra percentuais da ordem de 5% a 6% nos anos 
anteriores. Os juros nominais refletem, em última instância, a taxa de juros implícita incidente sobre a DLSP, que vem 
se reduzindo em consonância com a queda da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) (gráfico 6.2).
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GRÁFICO 6.1
Evolução da dívida líquida do setor público 
(Em % do PIB)

Fonte: BCB. Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 
Nota: O último dado corresponde a outubro de 2012.

TABELA 6.4
Evolução da DLSP: fatores condicionantes
(Fluxos acumulados no ano, em % do PIB)

Discriminação 2007 2008 2009 2010 2011 Outubro/2012

Dívida líquida total – saldo 45,5 38,5 42,1 39,1 36,4 35,2

Dívida líquida – variação acumulada no ano –1,7 –7,0 3,5 –2,9 –2,7 –1,2

Fatores condicionantes 3,4 –1,4 6,0 3,0 0,8 0,7

  Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) 2,8 2,0 3,3 2,5 2,6 2,1

    Primário –3,3 –3,4 –2,0 –2,7 –3,1 –2,0

    Juros nominais 6,1 5,5 5,3 5,2 5,7 4,1

  Ajuste cambial 0,8 –2,6 2,5 0,5 –1,6 –1,2

    Dívida mobiliária interna indexada ao câmbio –0,1 0,1 –0,1 0,0 –0,1 –0,1

    Dívida externa – metodológico 0,9 –2,7 2,6 0,4 –1,5 –1,1

  Dívida externa – outros ajustes –0,1 –0,9 0,3 0,0 –0,2 –0,1

  Reconhecimento de dívidas 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

  Privatizações 0,0 0,0 –0,1 –0,1 0,0 0,0

Efeito do crescimento do PIB sobre a dívida –5,2 –5,6 –2,5 –5,9 –3,5 –1,9

Fonte: BCB. Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 
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GRÁFICO 6.2
Evolução da taxa SELIC (anualizada) e da taxa de juros implícita da dívida líquida setor público
(Janeiro de 2003 a outubro de 2012, em % ao ano)

Fonte: BCB. Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 

A composição da divida mobiliária mudou expressivamente nos últimos dez anos. A queda da taxa SELIC teve, 
como contrapartida, a redução da dívida indexada à taxa referencial. Paralelamente, constata-se o aumento da participa-
ção dos títulos prefixados e dos títulos indexados a índices de preços. Isto era previsível, pois, na medida em que a taxa 
SELIC tende a cair, tais títulos tendem a se tornar mais atraentes. Outro movimento relevante foi a redução do peso da 
dívida atrelada ao câmbio. 
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GRÁFICO 6.3
Composição da dívida mobiliária federal, segundo modalidades de títulos
(Em % do total)

Fonte: Tesouro Nacional. Elaboração Ipea/Dimac/GAP. 

Nota: *Inclui SELIC, TD e outras.
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