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SEÇÃO VII

Política Fiscal

Sumário

O deficit primário do setor público consolidado (SPC) acumulado nos sete primei-
ros meses do ano alcançou 13,3% do PIB, ante 2,1% em igual período de 2019. 
Os pagamentos de juros no acumulado no ano até julho equivaleram a apenas 
1,0% do PIB, uma forte queda ante os 2,9% de igual período de 2019. Por isso, 
a despeito do aumento de 11,2 pontos percentuais (p.p.) do deficit primário, a 
variação do resultado nominal foi um pouco menor, de 9,3 p.p. do PIB: de -5,0% 
para -14,3% do PIB na comparação dos períodos janeiro-julho de 2019 e 2020, 
respectivamente.

Em julho, a dívida líquida do setor público atingiu 60,2% do PIB, o nível mais 
elevado desde setembro de 2002, e 5,0 p.p. do PIB maior que em julho de 2019. 
A taxa de juros implícita, calculada para os doze meses anteriores, caiu de 10,2% 
ao ano (a.a.) em julho do ano passado para 9,0% deste ano, principalmente pela 
queda da taxa sobre a dívida interna. A dívida bruta aumentou 8,3 p.p. do PIB de 
julho de 2019 a julho de 2020, quando atingiu 86,5% do PIB.

Pela ótica “acima da linha”, o deficit do governo central acumulado do ano até julho 
foi de R$ 506,8 bilhões, comparado aos R$ 35,9 bilhões de deficit em igual período 
do ano passado, a preços constantes de julho de 2020. A maior parte do aumento 
do deficit (70%) nessa comparação é atribuída ao crescimento das despesas primá-
rias (R$ 327,2 bilhões) e 30%, à queda da receita líquida (R$ 143,7 bilhões). Pelo 
lado das despesas, as “demais despesas obrigatórias” explicam 80% do crescimento 
das despesas primárias, refletindo os gastos com a pandemia, que somaram R$ 
273,4 bilhões até julho. Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira 
(Siafi) permitem estimar, em caráter preliminar, um deficit de R$ 95,2 bilhões em 
agosto, ante R$ 17,3 bilhões em agosto de 2019. O deficit primário estimado para 
o ano na quarta avaliação bimestral passou a R$ 861,0 bilhões. Na comparação 
com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, a receita líquida estimada caiu R$ 
170,0 bilhões e as despesas aumentaram R$ 566,9 bilhões, de modo que o deficit 
primário será R$ 736,9 bilhões maior que o valor de R$ 124,1 bilhões previsto no 
orçamento.

No Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021, enviado ao Congresso no 
final de agosto, a meta de resultado primário não será restritiva como em anos 
anteriores, dependendo das reavaliações da receita devido à grande incerteza que 
vem cercando as projeções econômicas. Especificamente para o governo central, o 
PLOA estima deficit primários de R$ 233,6 bilhões (3,0% do PIB) para 2021, de 
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R$ 185,5 bilhões (2,3% do PIB) para 2022 e de R$ 153,8 bilhões (1,8% do PIB) 
para 2023. Caso essas previsões se realizem, o país completaria dez anos de resulta-
dos primários negativos em 2023.

Na comparação do PLOA 2021 com a LOA 2020, destacam-se as variações po-
sitivas em despesas obrigatórias, como os aumentos previstos de R$ 26,7 bilhões 
(3,9%) nas despesas previdenciárias, de R$ 15 bilhões (4,6%) nas despesas com 
pessoal e de R$ 14,3 bilhões (6,8%) em outras despesas obrigatórias. Esses valores 
se comparam a uma inflação média esperada para 2021 de 3,5%. De acordo com 
a regra do teto, o limite para as despesas enquadráveis na Emenda Constitucional 
(EC) no 95/2016 em 2021 foi corrigido em 2,1%, o que permitiu uma ampliação 
nominal das despesas de todos os poderes em cerca de R$ 31 bilhões, sendo R$ 
29,6 bilhões para o Executivo e o restante para os demais Poderes. Como as des-
pesas obrigatórias cresceram R$ 55,8 bilhões, as estimativas de despesas do Poder 
Executivo sujeitas a controle de fluxo (obrigatórias com controle de fluxo e discri-
cionárias) foram reduzidas em R$ 18,7 bilhões em relação à LOA 2020, de modo 
a respeitar o teto de gastos.

1 Necessidades de financiamento do Setor Público Consolidado 
(SPC) e dívida pública

O deficit primário do SPC acumulado 
nos sete primeiros meses do ano alcan-
çou 13,3% do PIB, ante 2,1% em igual 
período de 2019. Esse aumento expres-
sivo ilustra a pressão da pandemia da 
Covid-19 sobre as finanças públicas, 
particularmente do governo central, 
cujo deficit primário passou de 2,0% 
para 14,5% do PIB. Nos governos sub-
nacionais – que se beneficiaram de ele-
vadas transferências do governo federal, 
inclusive para compensar a queda de 
arrecadação do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
– o desempenho melhorou, passando de 
equilíbrio para superavit primário de 1,0% do PIB (tabela 1 e gráfico 1).

GRÁFICO 1
SPC – resultado fiscal (critério “abaixo da linha”) – 
acumulado em 12 meses
(Em % do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Diretoria de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas (Dimac) do Ipea.
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TABELA 1
Resultado fiscal segundo esferas do governo (critério “abaixo da linha”)
(Em % do PIB)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Período 
Janeiro-julho Acumulado em doze meses 

2019 2020 2019 Até jul./2019 Até jul./2020 
Primário -2,1 -13,3 -0,9 -1,4 -7,5 

Governo central -2,0 -14,5 -1,2 -1,6 -7,9 
Subnacional 0,0 1,0 0,2 0,1 0,2 
Estatais -0,1 0,1 0,2 0,0 0,2 

Juros -2,9 -1,0 -5,1 -5,0 -4,7 
Nominal -5,0 -14,3 -5,9 -6,5 -12,2 
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Os pagamentos de juros no acumulado do ano até julho equivaleram a apenas 
1,0% do PIB, uma forte queda ante os 2,9% do PIB de igual período de 2019. Por 
isso, a despeito do aumento de 11,2 pontos percentuais (p.p.) do deficit primário, a 
variação do resultado nominal foi um pouco menor, de 9,3 p.p. do PIB: de -5,0% 
para -14,3% do PIB na comparação dos períodos janeiro-julho de 2019 e 2020, 
respectivamente.

Em julho, a dívida líquida do setor público atingiu 60,2% do PIB, o nível mais 
elevado desde setembro de 2002, e 5,0 p.p. do PIB maior que em julho de 2019 
(gráfico 2). A taxa de juros implícita, calculada para os doze meses anteriores, caiu 
de 10,2% ao ano (a.a.) em julho do ano passado para 9,0% este ano, principalmen-
te pela queda da taxa sobre a dívida interna. Como se pode observar no gráfico 3, 
o principal responsável pelo aumento da dívida dos últimos doze meses foi o deficit 
primário do SPC, com a contribuição de 7,4 p.p. para o aumento da relação dívida 
líquida-PIB, seguido pelo pagamento de juros, com 4,7 p.p. Em sentido contrário, 
a desvalorização do real diante do dólar (38,2%) contribui para reduzir a dívida 
líquida em 5,5 p.p. do PIB, enquanto o crescimento (nominal) do PIB contribui 
com -0,7 p.p. para a variação da relação dívida-PIB no período.

GRÁFICO 2
Evolução da dívida líquida do SPC e da dívida bruta do governo geral (DBGG)
(Em % do PIB)

Fonte: BCB.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 4
Fatores condicionantes da DBGG: contribuições para 
a variação anual
(Em % do PIB)

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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GRÁFICO 3
Fatores condicionantes da dívida líquida do SPC: con-
tribuições para a variação anual da dívida líquida
(Em % do PIB)

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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A dívida bruta aumentou em 8,3 p.p. do PIB de julho de 2019 a julho de 2020, 
quando atingiu 86,5% do PIB. As principais fontes desse crescimento foram os 
juros (4,9 p.p. do PIB), as emissões líquidas (2,7 p.p.) e o ajuste cambial (1,7 p.p) 
(gráfico 4). Vale destacar a forte ampliação das operações compromissadas do BCB 
nas emissões líquidas: sua variação em doze meses (R$ 167,8 bilhões) foi superior 
às emissões líquidas feitas diretamente pelo Tesouro (R$ 145,9 bilhões), indicando 
um estreitamento do mercado para títulos de longa duração.

2 Resultado do Tesouro Nacional

O deficit do Tesouro Nacional em julho foi de R$ 87,8 bilhões, ante R$ 6,1 bilhões 
em julho de 2019 (a preços constantes de julho de 2020). Pouco mais de dois ter-
ços desse aumento são explicados pelo crescimento das despesas primárias (R$ 55,1 
bilhões), enquanto a queda da receita líquida, de R$ 26,6 bilhões, é responsável 
pelo restante. No acumulado do ano até julho, o deficit foi de R$ 506,8 bilhões, 
comparado aos R$ 35,9 bilhões em igual período do ano passado. Também no acu-
mulado no ano, a maior parte do aumento do deficit (70%) é atribuída ao cresci-
mento das despesas primárias (R$ 327,2 bilhões) e 30%, à queda da receita líquida 
(R$ 143,7 bilhões) (tabela 2). Em doze meses, o deficit primário até julho somou 
R$ 567,6 bilhões, contra R$ 121,3 bilhões nos doze meses até julho de 2019 e R$ 
90,3 bilhões no ano passado como um todo.

2.1 Receitas

A receita total do governo federal caiu R$ 158,8 bilhões (-17,1%) no acumulado 
do ano até julho diante de igual período do ano passado. A receita de impostos e 

TABELA 2
Governo central – resultado primário

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Período 
 

Mensal (preços 
constantes, R$ 

milhões de 
jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Janeiro-julho 
(preços constantes, 

R$ milhões de 
jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Acumulado em doze 
meses (preços 
constantes, R$ 

milhões de jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 
Jul./2019 Jul./2020 2019 2020 

Até 
jul./2019 

Até 
jul./2020 

 1. Receita total 139.192 111.099 -20,2 929.724 770.881 -17,1 1.588.755 1.515.716 -4,6 
1.1 Receitas administradas pela  

Receita Federal do Brasil (RFB) 
84.988 66.827 -21,4 582.084 486.532 -16,4 964.797 874.830 -9,3 

1.2 Arrecadação do Regime Geral  
de Previdência Social (RGPS) 

32.924 30.804 -6,4 233.862 193.470 -17,3 421.674 382.884 -9,2 

   1.3 Receitas não administradas 21.329 13.468 -36,9 113.827 91.017 -20,0 202.345 258.140 27,6 
 2. Transferências a estados e 
municípios 

22.318 20.845 -6,6 167.833 152.662 -9,0 280.619 280.155 -0,2 

 3. Receita líquida (1-2) 116.874 90.254 -22,8 761.891 618.219 -18,9 1.308.136 1.235.561 -5,5 
 4. Despesa total 122.945 178.089 44,9 797.840 1.124.990 41,0 1.429.411 1.803.128 26,1 

4.1 Pessoal e encargos sociais 31.323 31.789 1,5 185.484 184.734 -0,4 319.060 320.037 0,3 
4.2 Benefícios da previdência 49.402 50.679 2,6 348.399 409.428 17,5 630.383 702.822 11,5 
4.3 Outras despesas obrigatórias 18.824 77.972 314,2 127.837 403.085 215,3 210.242 475.503 126,2 
4.4 Despesas do Poder Executivo  
sujeitas à programação financeira 

23.396 17.650 -24,6 136.120 127.743 -6,2 269.726 304.766 13,0 

 5. Resultado previdenciário -16.478 -19.875 20,6 -114.537 -215.958 88,5 -208.709 -319.938 53,3 
 6. Fundo soberano 0 0 - 0 0 - 0 0 - 
 7. Resultado primário (3-4+6) -6.071 -87.835 1.346,8 -35.949 -506.772 1.309,7 -121.275 -567.567 368,0 
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contribuições, inclusive a Previdência Social, caiu R$ 135,9 bilhões (-16,7%), e as 
receitas não administradas pela RFB, R$ 22,8 bilhões (-20%), ainda conforme a 
tabela 2.

Cerca de dois terços da queda da receita total do governo federal no período são 
explicados pela redução na arrecadação do Imposto de Renda (IR) (-9,9%), da 
Cofins (-28,6%) e das contribuições para a Previdência Social (-17,3%) (tabela 3). 
No caso das duas últimas, há o efeito-diferimento – resultado da medida que adiou 
o pagamento dessas contribuições, somando R$ 81,8 bilhões, segundo a RFB, com 
efeitos concentrados no período abril-junho. Descontando esse fator, bem como 
as compensações tributárias, que reduzem a arrecadação, e o efeito da redução da 
alíquota de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no período, a RFB estima 
que a arrecadação teria caído 5,7% – valor mais próximo daquele associado à con-
tração da atividade econômica no período: 5,8%, segundo o Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central-Brasil (IBC-Br).

As receitas não administradas pela RFB refletiram principalmente o comportamen-
to daquelas associadas à exploração de recursos naturais (royalties e participações 
especiais), que caíram R$ 9,3 bilhões (-21,1%), pouco menos da metade do total 
desse grupo. Embora a produção nacional de petróleo e gás tenha crescido 14,3% 

TABELA 3
Principais componentes da receita do governo central

Fonte: STN.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Período 

Mensal 
(preços constantes, 

R$ milhões de 
jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Janeiro-julho 
(preços 

constantes, R$ 
milhões de 
jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Acumulado em  
doze meses 

 (preços constantes, 
R$ milhões de 

jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Jul./2019 Jul./2020 2019 2020 
Até 

jul./2019 
Até 

jul./2020 
Receita total 139.192 111.099 -20,2 929.724 770.881 -17,1 1.588.755 1.515.716 -4,6 

Receitas com impostos e  
contribuições, líquidas de incentivos  
fiscais 

117.912 97.631 -17,2 815.946 680.002 -16,7 1.386.472 1.257.714 -9,3 

Imposto sobre Produtos  
Industrializados (IPI) 

4.182 4.190 0,2 30.680 26.461 -13,8 55.496 49.782 -10,3 

IR 35.417 25.771 -27,2 254.065 229.024 -9,9 399.112 383.699 -3,9 
Imposto sobre Importação 3.762 3.470 -7,8 24.970 24.099 -3,5 43.490 43.247 -0,6 
IOF 3.507 914 -73,9 23.376 16.033 -31,4 40.002 34.705 -13,2 
Cofins 20.116 18.894 -6,1 139.424 99.503 -28,6 254.808 204.746 -19,6 
Programa de Integração  
Social/Programa de Formação do  
Patrimônio do Servidor Público  
(PIS/Pasep) 

5.274 5.144 -2,5 38.625 28.683 -25,7 68.379 56.443 -17,5 

Contribuição social sobre o lucro  
líquido (CSLL) 

10.276 6.451 -37,2 55.829 48.533 -13,1 85.260 77.002 -9,7 

Arrecadação do RGPS 32.924 30.804 -6,4 233.862 193.470 -17,3 421.674 382.884 -9,2 
Receitas não administradas 21.329 13.468 -36,9 113.827 91.017 -20,0 202.345 258.140 27,6 

Concessões 1.843 210 -88,6 5.257 1.735 -67,0 25.120 90.361 259,7 
Dividendos 383 3 -99,3 6.885 3.153 -54,2 9.013 17.603 95,3 
Exploração de recursos naturais 10.659 5.877 -44,9 44.257 34.920 -21,1 68.822 57.073 -17,1 
Contribuição do salário-educação 1.699 1.562 -8,1 12.904 11.684 -9,5 22.992 21.429 -6,8 
Plano de Seguridade Social do  
Servidor 

1.060 1.440 35,9 7.785 9.021 15,9 14.358 15.503 8,0 

Demais receitas não  
administradas pela RFB 

5.685 4.376 -23,0 36.739 30.505 -17,0 62.040 56.171 -9,5 
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na comparação dos períodos janeiro-julho de 2019 e 2020, e apesar de a taxa de 
câmbio ter desvalorizado quase 30%, a queda dos preços internacionais do petró-
leo, de 36%, parece ter mais que compensado aqueles fatores positivos. Caíram 
também as receitas de concessões e de dividendos, R$ 3,5 bilhões (-67,0%) e R$ 
3,7 bilhões (-54,2%), respectivamente. Em contrapartida, cresceram as contribui-
ções para o Plano de Seguridade Social do Servidor, refletindo o aumento das con-
tribuições aprovado com a reforma da Previdência.

2.2 Despesas

A despesa primária aumentou R$ 325,2 bilhões (41%) na comparação de janeiro-
-julho deste ano com o mesmo período de 2019. A maior parte desse aumento está 
relacionada ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. É o caso, por exemplo, 
dos benefícios previdenciários, que cresceram 17,5% a preços constantes na com-
paração no acumulado do ano até julho relativamente a igual período de 2019. 
Esse aumento reflete principalmente a antecipação do pagamento do 13o de apo-
sentados e pensionistas para abril, maio e junho, quando normalmente é feito no 
segundo semestre (tabela 4).

TABELA 4
Principais componentes da despesa do governo central

Fonte: STN.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Itens 

Mensal (preços 
constantes, R$ 

milhões de jul./2020) 
Taxa de 
variação 

(%) 

janeiro-julho (preços 
constantes, R$ 

milhões de jul./2020) 
Taxa de 
variação 

(%) 

Acumulado em doze 
meses (preços 
constantes, R$ 

milhões de jul./2020) 

Taxa de 
variação 

(%) 
Jul./2019 Jul./2020 2019 2020 

Até 
jul./2019 

Até 
jul./2020 

 1. Despesa total 122.945 178.089 44,9 797.840 1.124.990 41,0 1.429.411 1.803.128 26,1 
1.1 Pessoal e encargos sociais 31.323 31.789 1,5 185.484 184.734 -0,4 319.060 320.037 0,3 
1.2 Benefícios previdenciários 49.402 50.679 2,6 348.399 409.428 17,5 630.383 702.822 11,5 
1.3 Outras despesas obrigatórias 18.824 77.972 314,2 127.837 403.085 215,3 210.242 475.503 126,2 

1.3.1 Lei Orgânica da  
Assistência Social (LOAS) 

5.070 5.183 2,2 35.702 36.686 2,8 60.433 62.216 3,0 

1.3.2 Abono 1.564 884 -43,5 10.605 15.478 45,9 18.289 22.975 25,6 
1.3.3 Seguro-desemprego 3.646 3.613 -0,9 23.201 23.684 2,1 38.350 39.426 2,8 
1.3.4 Compensação ao RGPS 711 634 -10,8 7.017 6.135 -12,6 12.025 9.577 -20,4 
1.3.5 Subsídios 4.315 -10.936 -353,4 10.131 10.580 4,4 13.731 11.802 -14,0 
1.3.6 Sentenças judiciais e  
precatórios 

307 335 8,9 14.778 21.618 46,3 15.614 22.723 45,5 

1.3.7 Demais 3.210 78.258 2337,7 26.404 288.904 994,2 51.800 306.784 492,2 
1.4 Despesas do Poder Executivo 
sujeitas à programação financeira 

23.396 17.650 -24,6 136.120 127.743 -6,2 269.726 304.766 13,0 

1.4.1 Obrigatórias com controle  
de fluxo 

11.871 9.196 -22,5 79.990 71.724 -10,3 145.431 137.979 -5,1 

                  1.4.1.1 Saúde  7.172 7.028 -2,0 48.756 50.302 3,2 87.352 89.814 2,8 
                  1.4.1.2 Educação 578 611 5,6 3.121 3.829 22,7 6.841 6.579 -3,8 
                  1.4.1.3 PBF 2.613 120 -95,4 18.831 7.851 -58,3 32.682 22.787 -30,3 
                  1.4.1.4 Benefícios a  
                  servidores públicos 

1.280 1.132 -11,6 8.030 7.739 -3,6 13.894 13.827 -0,5 

                  1.4.1.5 Demais  227 -436 -291,8 -22.608 -13.702 -39,4 -16.473 33.781 -305,1 
1.4.2 Discricionárias 11.525 8.454 -26,6 56.130 56.019 -0,2 124.296 166.787 34,2 

                  1.4.2.1 Saúde  4.593 1.597 -65,2 13.952 15.267 9,4 26.465 31.142 17,7 
                  1.4.2.2 Educação 1.631 1.377 -15,6 10.970 10.251 -6,5 24.349 21.604 -11,3 
                  1.4.2.3 Demais  5.301 5.481 3,4 31.208 30.501 -2,3 73.481 114.040 55,2 
Memorando                   
Investimento do governo federal 3.291 3.476 5,6 22.068 42.674 93,4 51.967 78.190 50,5 
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Em termos absolutos, as “demais despesas obrigatórias” explicam 80% do cresci-
mento das despesas primárias, refletindo os gastos com a pandemia, que somaram 
R$ 273,4 bilhões até julho. Destacam-se as despesas com o Auxílio Emergencial 
(R$ 167,4 bilhões), o apoio financeiro a estados e municípios (R$ 40 bilhões), 
as despesas adicionais do Ministério da Saúde e de demais ministérios (R$ 37,5 
bilhões), o benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda (R$ 
18,2 bilhões) e a ampliação do Programa Bolsa Família (PBF) (R$ 0,4 bilhão). 
Além desses gastos temporários, houve aumentos dos pagamentos relativos ao abo-
no salarial, de 45,9%, e de sentenças judiciais e precatórios, de 46,3% – neste caso, 
devido à alteração do cronograma de pagamentos em relação a 2019.

As despesas obrigatórias com controle de fluxo caíram 10,3%, queda explicada 
quase totalmente pela redução das despesas com o PBF (-58,3%), devido à opção 
das famílias participantes pelo Auxílio Emergencial, de maior valor. Por fim, as 
despesas discricionárias mantiveram-se praticamente constantes em termos reais, 
com o aumento nas despesas com saúde (9,4%) compensado por redução nas de 
educação (-6,5%) e demais (-2,3%).

3 Estimativa preliminar do resultado primário de agosto

Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) permitem esti-
mar, em caráter preliminar, um deficit de R$ 95,2 bilhões em agosto, ante R$ 17,3 
bilhões em agosto de 2019. No acumulado no ano, o deficit primário já alcança R$ 
600,3 bilhões, significativamente acima dos R$ 52,0 bilhões registrados em igual 
período de 2019. A receita bruta aumentou 3,5% nominais ante agosto do ano 
passado – a primeira variação positiva desde março. Destacam-se as recuperações 
das receitas de impostos e contribuições cujo pagamento foi diferido em função 
da pandemia no período abril-junho: as receitas de Cofins, PIS/PASEP e contri-
buições previdenciárias cresceram 22,2%, 27,9% e 19,9% em relação a agosto de 
2019. A receita líquida cresceu 8,8% na mesma comparação.

TABELA 5
Estimativa preliminar de resultado primário de agosto

Fonte: Siafi.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea

 

Período 

Mensal 
 (R$ em milhares) Taxa de 

variação 
(%) 

Janeiro-agosto 
 (R$ em milhares) Taxa de 

variação 
(%) Ago./2019 Ago./2020 2019 2020 

 1. Receita total 117.417 121.537 3,5 1.020.976 893.696 -12,5 
 1.1 Receitas administradas pela RFB 73.277 70.451 -3,9 638.414 556.824 -12,8 

      1.2 Arrecadação do RGPS 32.957 39.518 19,9 262.730 235.573 -10,3 
  1.3 Receitas não administradas 11.182 11.567 3,4 119.832 101.299 -15,5 

 2. Transferências a estados e municípios 23.347 19.441 -16,7 188.540 173.991 -7,7 
 3. Receita líquida (1-2) 94.070 102.095 8,5 832.436 719.705 -13,5 
 4. Despesa total 111.328 198.250 78,1 884.438 1.319.960 49,2 
      4.1 Pessoal e encargos sociais 23.669 24.463 3,4 203.070 207.974 2,4 
      4.2 Benefícios da previdência 53.585 50.108 -6,5 391.491 458.280 17,1 
      4.3 Outras despesas obrigatórias 13.507 106.054 685,2 137.120 508.999 271,2 
      4.4 Despesas do Poder Executivo sujeitas à programação financeira 20.568 17.625 -14,3 152.757 144.707 -5,3 
 5. Resultado previdenciário -20.628 -10.590 -48,7 -128.761 -222.707 73,0 
 6. Resultado primário (3-4+6) -17.259 -96.155 457,1 -52.002 -600.255 1.054,3 
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Pelo lado das despesas, o crescimento foi de 78%. Praticamente todo o aumento 
é explicado pelo apoio financeiro a estados e municípios no combate à Covid-19 
(R$ 15,2 bilhões) e pelos créditos extraordinários associados ao mesmo objetivo 
(R$ 64,6 bilhões). Destaca-se também o aumento em “subsídios, subvenções e 
Proagro”, no valor de R$ 13,1 bilhões. Vale notar que até julho esse item registrava 
estabilidade em relação a 2019.

4 Avaliação de receitas e despesas – quarto bimestre

O relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas primárias do quarto bimes-
tre trouxe novas estimativas de receitas e despesas do governo federal, assim como 
dos parâmetros macroeconômicos, para 2020. A quarta avaliação manteve a proje-
ção da avaliação anterior para a variação do PIB, de -4,7%; elevou a variação espe-
rada do Índice de Preços o Consumidor Amplo (IPCA) (de 1,6% para 1,8%), do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (de 2,1% para 2,4%), e mante-
ve a previsão da taxa Selic acumulada no ano (de 2,63% para 2,64%); previu uma 
queda mais intensa na variação nominal da massa salarial (de -3,7% para -4,3%); 
elevou a taxa média de câmbio do ano (de R$ 5,08 para R$ 5,12/US$); e manteve 
constante a previsão do preço médio do barril de petróleo (em US$ 41,80).

Relativamente à terceira avaliação bimestral, a estimativa das receitas primárias foi 
reduzida em R$ 9,7 bilhões, enquanto as despesas apresentaram um acréscimo de 
R$ 63,6 bilhões. O deficit primário estimado para o ano passou a R$ 861,0 bilhões 
(12,0% do PIB). Na comparação com a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, a 
receita líquida estimada caiu R$ 170,0 bilhões e as despesas aumentaram R$ 566,9 
bilhões, de modo que o deficit primário será R$ 736,9 bilhões maior que o valor de 
R$ 124,1 bilhões previsto no orçamento.

Pelo lado das receitas, a previsão para impostos e contribuições administrados pela 
RFB caiu R$ 6,4 bilhões em relação à avaliação anterior; as receitas do RGPS foram 
revistas para baixo em R$ 2,6 bilhões; e as receitas não administradas foram revistas 
para baixo em R$ 0,7 bilhões (tabela 6). No primeiro grupo, a maior revisão se deu 
nas receitas com IR, líquido de incentivos fiscais, com a queda de R$ 7,0 bilhões, 
acompanhada por uma retração na COFINS no montante de R$ 6,3 bilhões. Das 
receitas não administradas, o componente Concessões e Permissões apresentou va-
riação positiva, com elevação de R$ 3,9 bilhões, devido ao pagamento antecipado 
de outorgas realizado pela concessionária, referente aos contratos de concessão da 
Malha Paulista e da Ferrovia Norte-Sul. No entanto, isso não foi suficiente para 
compensar as variações negativas nos componentes Demais Receitas (queda de R$ 
2,7 bilhões) e no componente Exploração de Recursos Naturais, com a redução de 
R$ 1,5 bilhão. Assim, a previsão para o ano dessa última receita (R$ 55,9 bilhões) 
é 17,9% menor que a da LOA. 

Com as revisões na arrecadação de impostos compartilhados, as transferências por 
repartição de receitas foram revistas para cima em R$ 0,2 bilhão, enquanto a esti-
mativa da receita líquida de transferências caiu R$ 10,0 bilhões entre a terceira e a 
quarta avaliações bimestrais.
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Pelo lado das despesas, os principais componentes que sofreram redução em relação 
à terceira avaliação bimestral foram os benefícios previdenciários (queda de R$ 4,5 
bilhões) e pessoal e encargos sociais (-R$ 0,6 bilhão). São valores muito peque-
nos para se contraporem à necessidade de expansão de despesas para o combate à 
Covid-19: a nova estimativa de Créditos Extraordinários é agora R$ 84,4 bilhões 
maior que na terceira avaliação. A maior parte desse aumento refere-se à extensão 
do Auxílio Emergencial por mais quatro meses, com dispêndio estimado em R$ 
67,6 bilhões. Essas ampliações foram parcialmente compensadas pela redução da 
despesa prevista com o Programa Emergencial de Suporte a Empregos (PESE), no 
valor de R$ 17 bilhões.

5 O Projeto de Lei do Orçamento Anual (PLOA) para 2021

No final de agosto, foi enviado ao Congresso Nacional o PLOA para 2021. A 
estimativa de resultado primário do SPC em 2021 é de um deficit de R$ 237,3 
bilhões, projetando-se ainda resultados primários negativos de R$ 184,4 bilhões 
e R$ 152,6 bilhões para 2022 e 2023, respectivamente. Em todos os casos, essas 
estimativas de deficit primários são maiores que as fixadas no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2021, enviado ao Congresso em abril, quando 
a incerteza quanto ao impacto da pandemia sobre a economia em 2020 ainda era 
muito grande. Por isso, o PLDO 2021 inclui a ressalva (art. 2o, § 1o, e Anexo IV 
– Metas Fiscais, p. 7) de que, para 2021, a meta de resultado primário seria ajus-

TABELA 6
Principais componentes de receita e despesa projetadas nas avaliações bimestrais e na LOA 2020

Fonte: LOA 2020, avaliações de receitas e despesas primárias e STN.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

Itens 

A preços correntes 
(R$ milhões) Taxa de 

variação em 
relação ao 

mesmo 
período do 

ano anterior 
(%) 

LOA 2020  

Avaliação de 
receitas e 
despesas 

primárias do 
primeiro 
bimestre  

Avaliação de 
receitas e 
despesas 

primárias do 
segundo 
bimestre   

Avaliação de 
receitas e 
despesas 

primárias do 
terceiro 
bimestre  

Avaliação de 
receitas e 
despesas 

primárias do 
quarto 

bimestre  

Observado 
no ano até 
jul./2020   

1. Receita total 1.644.117 1.611.388 1.477.428 1.456.227 1.446.502 769.529 -14,0 
Receitas com impostos e  
contribuições, líquidas de incentivos  
fiscais 

1.439.517 1.434.172 1.316.895 1.292.478 1.283.348 678.824 -14,0 

             Arrecadação do RGPS 436.460 436.386 402.417 401.042 398.407 193.152 -16,6 
Receitas não administradas 204.602 177.250 160.676 163.890 163.155 90.842 -13,7 

             Concessões 21.063 4.722 4.300 4.749 8.699 1.731 -54,1 
             Dividendos 13.522 10.001 6.050 6.039 5.923 3.146 -50,3 
             Exploração de recursos naturais 68.052 58.689 52.076 57.329 55.869 34.857 -10,9 
2. Transferências legais e 
constitucionais 

288.684 287.177 264.465 260.879 261.109 152.383 -6,8 

3. Receita líquida 1.355.433 1.324.211 1.212.964 1.195.348 1.185.394 617.146 -15,6 
4. Despesa total 1.479.504 1.485.834 1.753.498 1.982.798 2.046.396 1.122.333 44,4 

Pessoal e encargos sociais 322.370 325.713 325.866 324.793 324.172 184.375 2,2 
Benefício previdenciário 677.693 677.699 678.912 677.181 672.676 408.471 23,5 
Outras despesas obrigatórias 210.068 217.085 485.695 722.393 788.736 401.985 207,0 
Despesas do Poder Executivo  
sujeitas à programação financeira 

269.373 265.338 263.024 258.431 260.811 127.503 0,5 

            Obrigatórias com controle de      
            fluxo 

143.309 145.371 143.688 143.353 145.733 71.596 -5,5 

            Discricionárias 126.063 119.967 119.336 115.079 115.079 55.906 9,7 
5. Resultado primário -124.071 -161.623 -540.534 -787.450 -861.003 -505.187 1.323,4 
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tada para as estimativas de receitas e despesas do PLOA, bem como ao longo da 
execução orçamentária do próximo ano, desde que respeitado o teto de gastos. Ou 
seja, a meta de resultado primário não será restritiva como em anos anteriores. Es-
pecificamente para o governo central, o PLOA estima deficit primários de R$ 233,6 
bilhões (3,0% do PIB) para 2021, de R$ 185,5 bilhões (2,3% do PIB) para 2022 e 
de R$ 153,8 bilhões (1,8% do PIB) para 2023. Caso essas previsões se realizem, o 
país completaria dez anos de resultados primários negativos em 2023.

Os parâmetros macroeconômicos que balizaram as estimativas de deficit primário 
sofreram alterações quando se compara o PLDO 2021 com o PLOA 2021. A varia-
ção do PIB foi revista para baixo para 2020 e, marginalmente, para 2021, passando 
de 3,3% para 3,2%. No entanto, o PIB nominal em 2021, em função da revisão 
para baixo no desempenho de 2020, atingiria R$ 7,662 trilhões, e não R$ 8,150 
trilhões, como previsto no PLDO 2021. As previsões de inflação do IPCA e do 
INPC em 2021 também foram revistas para baixo, tendo passado de 3,7% e 3,2% 
no PLDO 2021 para 3,2% e 2,1% no PLOA 2021, respectivamente. 

Com isso, o valor nominal do salário mínimo, que vem sendo corrigido pela infla-
ção do INPC, foi reduzido de R$ 1.079 para R$ 1.067 entre os dois documentos. 
A taxa Selic também teve a sua previsão reduzida: estimada em 4,33% ao ano (a.a.) 
em 2021 no PLDO, foi revista para 2,13% no PLOA 2021. A taxa de câmbio, que 
registrou forte desvalorização no período recente, teve sua estimativa revista para 
cima, passando de R$ 4,29/US$ para R$ 5,11/US$, como resume a tabela 7.

Diante das mudanças nos parâmetros econômicos, as expectativas de receitas e 
despesas do PLOA 2021 também mudaram em relação ao PLDO 2021. Como 
registra a tabela 8, as receitas totais foram revistas para baixo, saindo de R$ 1,671 
trilhão para R$ 1,560 trilhão, passando de 20,5% do PIB para 20,4% do PIB. Tan-
to as receitas administradas pela RFB quanto a arrecadação líquida do RGPS foram 
revistas para baixo, embora com impacto pequeno como proporção do PIB, devido 
à revisão deste último para baixo. A estimativa de receitas não administradas caiu 
um pouco em termos nominais, mas cresceu como proporção do PIB, de 2,1% 
para 2,2%. Vale registrar que não foram considerados na PLOA os ganhos com 
possíveis alterações na legislação tributária e foram consideradas receitas apenas 
com concessões já realizadas. Novas concessões aumentariam a receita e reduziriam 
o deficit primário estimado.

TABELA 7
Parâmetros econômicos PLOA 2021

Fonte: PLOA 2021.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Itens Realizado 2019 Avaliação do terceiro bimestre 2020 PLDO 2021 PLOA 2021 
PIB (%) 1,1 -4,7 3,3 3,2 
IPCA (%) 4,3 1,6 3,7 3,2 
INPC (%) 3,4 3,3 3,2 2,1 
Salário mínimo (R$/US$) 998 1.045 1.079 1.067 
Câmbio (R$) 4,0 5,1 4,3 5,1 
Selic (%) 5,9 2,6 4,3 2,1 
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As estimativas para os principais componentes da despesa primária no PLOA 2021 
foram revistas para baixo em termos nominais na comparação com o PLDO 2021, 
embora tenham aumentado como proporção do PIB. Na comparação com a LOA 
2020 – uma referência melhor que a comparação com a terceira avaliação bimes-
tral, uma vez que as despesas extraordinárias para o combate aos efeitos da Co-
vid-19 estão limitadas ao ano corrente –, destacam-se as variações positivas em 
despesas obrigatórias, como os aumentos previstos de R$ 26,7 bilhões (3,9%) nas 
despesas previdenciárias, de R$ 15 bilhões (4,6%) nas despesas com pessoal e de 
R$ 14,3 bilhões (6,8%) em outras despesas obrigatórias. Esses valores se comparam 
a uma inflação média esperada para 2021 de 3,5%.

De acordo com a regra do teto, o limite para as despesas enquadráveis na Emenda 
Constitucional (EC) no 95/2016 em 2021 foi corrigido em 2,1%, o que permitiu 
uma ampliação nominal das despesas de todos os Poderes em cerca de R$ 31 bi-
lhões, sendo R$ 29,6 bilhões para o Executivo e o restante para os demais poderes. 
Como as despesas obrigatórias cresceram R$ 55,8 bilhões, as estimativas de des-
pesas do Poder Executivo sujeitas a controle de fluxo (obrigatórias com controle 
de fluxo e discricionárias) foram reduzidas em R$ 18,7 bilhões em relação à LOA 
2020, de modo a respeitar o teto de gastos.

Dessa maneira, as despesas discricionárias do Poder Executivo do governo federal 
estão estimadas em R$ 92,0 bilhões. A esse valor é possível somar os R$ 16,3 bilhões 
destinados a emendas impositivas e os R$ 4 bilhões com a ampliação de capital em 
estatais. A finalidade das despesas com as emendas impositivas não é determinada 
pelo Executivo, mas normalmente elas se encaixam em programas federais para a 
execução nos estados e municípios. A PLOA 2021 prevê investimentos de R$ 28,7 
bilhões – um acrescimento de R$ 10,4 bilhões quanto ao previsto na LOA 2020. 

Por fim, vale notar que a Regra de Ouro novamente será desrespeitada ex-ante em 
2021. Mesmo com a expansão do investimento, as operações de créditos previstas 
para 2021 superam amplamente as despesas de capital, incluindo a previsão de R$ 

TABELA 8
Principais componentes de receita e despesa da PLOA 2021

Fonte: PLOA 2021.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

 

Período 
Realizado 

2019  
(R$ bilhões) 

LOA 2020  
(R$ bilhões) 

Avaliação do 
terceiro 
bimestre 

2020 
(R$ bilhões) 

PLDO 2021  
(R$ bilhões) 

PLOA 2021  
(R$ bilhões) 

 1. Receita total 1.635,1 1.644,1 1.456,2 1.671,7 1.560,1 
          1.1 Receitas administradas pela RFB 946,1 1.003,1 891,4 1.041,7 975,0 
          1.2 Arrecadação do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 413,3 436,5 401,0 459,2 417,5 
          1.3 Receitas não administradas 275,7 204,6 163,9 170,8 167,6 
 2. Transferências a estados e municípios 288,3 288,7 260,9 291,2 276,9 
 3. Receita líquida (1-2) 1.346,8 1.355,4 1.195,3 1.380,5 1.283,2 
 4. Despesa total 1.441,8 1.479,5 1.982,8 1.530,1 1.516,8 
          4.1 Pessoal e encargos sociais 313,1 322,4 324,8 337,6 337,3 
          4.2 Benefícios da previdência 626,5 677,7 677,2 711,2 704,4 
          4.3 Outras despesas obrigatórias 195,2 209,9 722,4 228,4 224,1 
          4.4 Despesas do Poder Executivo sujeitas à programação financeira 307,0 269,6 258,4 252,9 250,9 
 5. Resultado primário (3-4) -88,9 -124,1 -787,4 -149,6 -233,6 
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4,0 bilhões para a capitalização de estatais, o que representa uma insuficiência de 
R$ 453 bilhões (isto é, um excesso de despesas correntes vis-à-vis a receita corrente) 
para que ela fosse cumprida. Por isso, da mesma forma que nos dois últimos anos, 
a realização de despesas correntes que correspondem a cerca de 30% do total ficou 
condicionada à aprovação de créditos extraordinários pelo Congresso Nacional no 
montante necessário para o cumprimento da Regra de Ouro. Na LOA 2020, esse 
percentual é de 23,2%.
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