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POLÍTICA FISCAL

Superavit primário no primeiro 
quadrimestre de 2021

Sumário

A situação fiscal apresentou melhora importante nos últimos meses, com o setor 
público consolidado (SPC) registrando superavit de R$ 24,3 bilhões em abril. Com 
isso, o resultado acumulado em doze meses, como proporção do produto interno 
bruto (PIB), caiu de um deficit de 9,4% no final de 2020 para 7,1% em abril. A 
tendência é de que o resultado primário em doze meses como proporção do PIB 
continue declinando à medida que os deficit do ano passado – elevados por conta 
da perda de receitas e dos gastos extraordinários para mitigar os efeitos da pande-
mia – sejam substituídos por valores menores em 2021.

As reduções do deficit primário e da carga de juros levaram a uma queda forte do 
deficit nominal, de 13,6% do PIB em dezembro de 2020 para 10,8% em abril, 
sempre considerando o acumulado em 12 meses. A previsão da Focus é de um de-
ficit primário do SPC de 2,5% do PIB em 2021, enquanto o deficit nominal ficaria 
em 6,8% do PIB.

A dívida líquida do setor público consolidado atingiu 60,5% do PIB em abril, 
ante 62,7% em dezembro de 2020. A dívida bruta do governo geral (DBGG) 
também caiu, de 88,8% para 86,7% do PIB. A dinâmica de ambas as relações 
vem sendo fortemente influenciada pelo crescimento do PIB nominal. No caso da 
dívida bruta, a virtual estabilidade entre dezembro do ano passado e março deste 
ano (aumento de 0,06 p.p. do PIB) foi garantida pelo aumento do PIB nominal, 
que contribuiu com -2,4 p.p. para aquela variação, o que significa que os outros 
determinantes da relação DBGG/PIB teriam contribuído com 2,5 pontos percen-
tuais (p.p.) do PIB para seu crescimento. Dado o crescimento do PIB em volume 
de apenas 0,6% na comparação dos doze meses até março de 2021 com os doze 
meses encerrados em dezembro de 2020, a contribuição negativa do PIB nominal 
resultou quase inteiramente da inflação do deflator do PIB, fenômeno que tende 
a se acentuar à medida que o nível de preços mais elevado influenciar o PIB em 
quatro trimestres.

Pela ótica “acima da linha” – isto é, a diferença entre receitas e despesas –, o go-
verno central teve um superavit de R$ 16,3 bilhões em abril, que se compara a um 
deficit de R$ 98,4 bilhões em abril de 2020, a preços constantes de abril de 2021. 
A melhora do resultado primário, de R$ 114,87 bilhões na comparação dos meses 
de abril dos dois anos, divide-se entre aumento de receitas (R$ 56,2 bilhões) e, 
com maior impacto, queda das despesas (R$ 64,2 bilhões). Dados preliminares de 
maio, levantados junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), 
indicam que o governo central teve um deficit de cerca de R$ 15 bilhões.
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O aumento das receitas registrado em abril reflete tanto o crescimento do PIB 
quanto a composição setorial desse crescimento, com maior peso da indústria, cuja 
tributação é mais elevada que a dos serviços. Reflete também a base deprimida da 
arrecadação do ano passado devido às medidas de diferimento do pagamento de 
impostos para mitigar o impacto da Covid-19 sobre a economia. A queda pelo lado 
das despesas reflete a base de comparação elevada, devido aos gastos com a pande-
mia em abril do ano passado, e também o atraso na aprovação do orçamento deste 
ano, que limitou principalmente as despesas discricionárias.

Na segunda avaliação bimestral de receitas e despesas, divulgada em maio, as recei-
tas primárias totais foram revistas para cima em R$ 108 bilhões (6,6%), enquanto 
as despesas foram revistas para baixo em R$ 10 bilhões (-0,6%), quando compara-
das ao relatório extemporâneo de abril. Assim, a estimativa de resultado primário 
do ano passou de um deficit de R$ 286 bilhões para R$ 188 bilhões.

Pelo lado das receitas, destaca-se a revisão positiva nas receitas administradas pela 
Receita Federal do Brasil (RFB), exceto Regime Geral da Previdência Social (RGPS) 
e líquida de incentivos fiscais, em R$ 85,4 bilhões. A previsão de arrecadação líqui-
da do RGPS em 2021 também foi revista para cima, em R$ 9,6 bilhões (+2,2%), 
refletindo a revisão de parâmetros econômicos, especialmente da massa salarial e da 
formalização no mercado de trabalho. Pelo lado das despesas primárias, a redução 
é explicada principalmente pela queda nas despesas discricionárias, de R$ 19,8 bi-
lhões (14,2%), contra uma expansão das despesas primárias obrigatórias em R$ 9,7 
bilhões (0,7%) na comparação com a avaliação extemporânea de abril.

1 Necessidades de financiamento do setor púbico consolidado: 
os dados “abaixo da linha”

A situação fiscal apresentou melhora 
importante nos últimos meses. O setor 
público consolidado (SPC) registrou su-
peravit de R$ 24,3 bilhões em abril, ante 
deficit de R$ 94,3 bilhões em abril do 
ano passado, quando começaram a ser 
colocadas em prática as medidas de en-
frentamento à pandemia de Covid-19, 
e superavit de R$ 6,6 bilhões em abril 
de 2019. Com isso, o resultado acumu-
lado em doze meses, como proporção 
do produto interno bruto (PIB), caiu 
de um deficit de 9,4% no final de 2020 
para 7,1% em abril. A tendência é de 
que o resultado primário em doze me-
ses como proporção do PIB continue declinando à medida que os deficit do ano 
passado – elevados por conta da perda de receitas e dos gastos extraordinários para 
mitigar os efeitos da pandemia – sejam substituídos por valores menores em 2021, 

GRÁFICO 1
SPC: resultado fiscal (critério “abaixo da linha”), 
acumulado em doze 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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conforme mostra o gráfico 1. A previsão de mercado da sondagem Focus,1 do Ban-
co Central, é de um deficit primário de 2,5% do PIB em 2021, de 1,8% do PIB em 
2022 e de 1,1% do PIB em 2023.

A carga de juros líquidos do SPC manteve-se em trajetória de queda como pro-
porção do PIB. Em dezembro de 2020, no acumulado em doze meses, ela era de 
4,2% do PIB, passando a 3,7% do PIB em abril. A redução do deficit primário e 
da carga de juros levaram a uma queda forte do deficit nominal, de 13,6% do PIB 
em dezembro de 2020 para 10,8% em abril, sempre considerando o acumulado 
em doze meses. A previsão da Focus para o deficit nominal do SPC em 2021 é de 
6,8% do PIB.

Na composição do resultado fiscal para o setor público consolidado, destaca-se o 
superavit primário de estados e municípios, que aumentou de 0,5% do PIB em 
dezembro de 2020 para 0,8% do PIB em abril. O governo central, por seu turno, 
reduziu o deficit primário, de 10,0% do PIB para 7,9% do PIB, enquanto nas esta-
tais o resultado se manteve estável e equilibrado, como mostra a tabela 1.

A dívida líquida do setor público consolidado atingiu 60,5% do PIB em abril, ante 
62,7% em dezembro de 2020. A dívida bruta do governo geral (DBGG) também 
caiu, de 88,8% para 86,7% do PIB (gráfico 2). Nas comparações com abril de 
2020, as variações da dívida líquida e bruta como proporção do PIB foram de 8,7 
e 8,3 pontos percentuais (p.p.), respectivamente. Os valores de abril tendem a ser 
revistos para baixo na próxima divulgação de resultados fiscais pelo Banco Central 
quando for incorporada ao quociente da relação dívida/PIB a surpresa do cresci-
mento no primeiro trimestre. A mediana das previsões da Focus aponta para uma 
relação dívida líquida/PIB de 62,1% em 2021, 64,3% em 2022 e 66,6% em 2023.

1. Mediana das previsões em 11 de junho.

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

TABELA 1
Resultado fiscal segundo esferas do governo (critério “abaixo da linha”)
(Em % do PIB)

Ano 

Nominal Juros Primário 

Setor 
público 

consolidado 
Federal Subnacional Estatais 

Setor 
público 

consolidado 
Federal Subnacional Estatais 

Setor 
público 

consolidado 
Federal Subnacional Estatais 

2006 -3,6 -3,1 -0,7 0,2 -5,7 -5,2 -0,7 0,2 3,2 2,1 0,8 0,2 
2007 -2,7 -2,2 -0,5 -0,1 -4,9 -4,4 -0,5 -0,1 3,2 2,2 1,1 0,0 
2008 -2,0 -0,8 -1,1 -0,1 -4,3 -3,1 -1,1 -0,1 3,3 2,3 1,0 0,1 
2009 -3,2 -3,2 0,1 0,0 -4,5 -4,5 0,1 0,0 1,9 1,3 0,6 0,0 
2010 -2,4 -1,2 -1,2 0,0 -4,4 -3,2 -1,2 0,0 2,6 2,0 0,5 0,1 
2011 -2,5 -2,0 -0,5 0,0 -4,6 -4,1 -0,5 0,0 2,9 2,1 0,8 0,1 
2012 -2,3 -1,3 -0,9 -0,1 -4,5 -3,1 -1,3 -0,1 2,2 1,8 0,4 -0,1 
2013 -3,0 -2,1 -0,8 -0,1 -4,7 -3,5 -1,1 -0,1 1,7 1,4 0,3 0,0 
2014 -6,0 -4,7 -1,1 -0,1 -5,5 -4,3 -1,0 -0,1 -0,6 -0,4 -0,1 -0,1 
2015 -10,2 -8,6 -1,5 -0,2 -8,4 -6,6 -1,6 -0,2 -1,9 -1,9 0,2 -0,1 
2016 -9,0 -7,6 -1,3 -0,1 -6,5 -5,1 -1,3 -0,1 -2,5 -2,5 0,1 0,0 
2017 -7,8 -7,0 -0,7 -0,1 -6,1 -5,2 -0,8 -0,1 -1,7 -1,8 0,1 0,0 
2018 -7,0 -6,1 -0,8 0,0 -5,4 -4,4 -0,9 0,0 -1,5 -1,7 0,0 0,1 
2019 -5,8 -5,4 -0,5 0,1 -5,0 -4,2 -0,7 -0,1 -0,8 -1,2 0,2 0,2 
2020 -13,6 -13,6 0,0 0,0 -4,2 -3,6 -0,5 -0,1 -9,4 -10,0 0,5 0,0 
2021¹ -10,8 -11,1 0,3 0,0 -3,7 -3,1 -0,5 -0,1 -7,1 -7,9 0,8 0,0 
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A dívida líquida caiu 2,2 p.p. do PIB en-
tre dezembro de 2020 e abril de 2021, 
conforme os dados do Banco Central. 
Essa redução é explicada majoritaria-
mente pelo efeito do crescimento no-
minal do PIB no período, com contri-
buição de 2 p.p., seguida pelo resultado 
primário acumulado no quadrimestre, 
de R$ 75,8 bilhões e contribuição de 
1,0 p.p. A desvalorização cambial de 4% 
entre o final de 2020 e o final de abril 
de 2021 contribuiu para redução de 0,8 
p.p. devido ao impacto sobre o valor das 
reservas internacionais em reais, que re-
duzem a dívida líquida. Em sentido con-
trário, os juros nominais sobre a dívida 
líquida pressionaram por seu aumento 
em magnitude equivalente a 1,5 p.p. do 
PIB, como mostra o gráfico 3.

Da mesma forma que na dívida líquida, 
a relação dívida bruta/PIB vem sendo 
fortemente influenciada pelo efeito do 
crescimento do PIB nominal. Usando 
dados de março, para considerar o PIB 
trimestral já divulgado pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), observa-se que a dívida bruta/
PIB teve aumento de 0,06 p.p. em relação à razão em dezembro de 2020. O cresci-
mento nominal do PIB (PIB de quatro trimestres até março em relação ao seu valor 
nos quatro trimestres até dezembro) foi de 2,7%, o que, tudo o mais constante, 
teria levado a relação dívida bruta/PIB a cair 2,4 p.p. do PIB, enquanto os demais 
fatores teriam pressionado no sentido de aumentá-la em 2,8 p.p. do PIB. A varia-
ção nominal do PIB pode ser decomposta em crescimento de 0,6% no PIB “em 
volume” e crescimento de 2,1% do deflator implícito. Assim, a virtual estabilidade 
da relação dívida/PIB entre dezembro de 2020 e março de 2021 pode ser quase 
integralmente atribuída à inflação do deflator do PIB. A tendência é que esse efeito 
se mantenha nos próximos trimestres, levando à redução da dívida bruta como 
proporção do PIB à medida que o nível de preços mais elevado influencie o PIB de 
quatro trimestres.

2 Governo central: resultado pela ótica das receitas e despesas 
(“acima da linha”)

Pelo seu peso, e dada a institucionalidade vigente, que limita os deficit dos gover-
nos subnacionais, o governo central tem papel dominante nos resultados do setor 
público consolidado. Pela ótica “acima da linha” – isto é, a diferença entre receitas 

GRÁFICO 2
Evolução da dívida líquida do SPC e da DBGG
(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: 
contribuições para a variação da dívida líquida no ano 
até abril

Fonte: BCB
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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e despesas –, o governo central teve um superavit de R$ 16,3 bilhões em abril, que 
se compara a um deficit de R$ 92,2 bilhões em abril do ano passado. A preços 
constantes de abril de 2021, a diferença aumenta, com o deficit de abril de 2020 
subindo para R$ 98,4 bilhões, como mostra a tabela 2. A melhora do resultado 
primário a preços constantes, de R$ 114,87 bilhões, na comparação dos meses de 
abril dos dois anos, divide-se entre aumento de receitas (R$ 56,2 bilhões) e, com 
maior impacto, queda das despesas (R$ 64,2 bilhões).

No acumulado no ano até abril, o governo central apresentou superavit primário 
de R$ 41,5 bilhões – R$ 142,7 bilhões superior ao resultado de igual período de 
2020, com forte contribuição do aumento das receitas (R$ 88,6 bilhões, ou 16,6% 
de crescimento) e um pouco menor da redução das despesas (R$ 65,7 bilhões, 
equivalente a uma variação de -12,2%). As receitas líquidas aumentaram 58% na 
comparação de abril com abril de 2020, e no acumulado no ano até abril cresceram 
18% em relação a igual período do ano passado.

A mediana das previsões do Prisma Fiscal de maio aponta para um deficit primário 
de R$ 257,4 bilhões em 2021, em torno de 3% do PIB, mas essas previsões foram 
feitas antes que o resultado de abril fosse conhecido. A mediana das previsões para 
o resultado de abril (no Prisma Fiscal do mesmo mês) era de um deficit de aproxi-
madamente R$ 20 bilhões, o que implica que as previsões de desempenho fiscal no 
ano devem passar por revisão que reduzirão o deficit esperado para o ano. Como se 
verá adiante, a segunda avaliação bimestral de receitas e despesas feita pelo Minis-
tério da Economia, divulgada em maio, prevê um deficit de R$ 187,7 bilhões no 
ano (2,2% do PIB).

Fonte: STN.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Nota 1: RFB – Receita Federal do Brasil.
Nota 2: RGPS – Regime geral de previdência social.

TABELA 2
Resultado do Tesouro: receitas e despesas 
(Em R$ milhões constantes de abril de 2021)

Período 

Mensal (preços 
constantes, R$ 

milhões de 
abr./2021) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Janeiro-abril (preços 
constantes, R$ milhões de 

abr./2021) 
Taxa de 
variação 

(%) 

Acumulado em doze 
meses (preços 
constantes, R$ 

milhões de 
abr./2021) 

Taxa de 
variação 

(%) 

abr./2020 abr./2021 2020 2021 Até 
abr./2020 

Até 
abr./2021 

 1. Receita total 107.665 163.858 52,2 534.952 623.519 16,6 1.729.001 1.638.459 -5,2 
   1.1 Receitas administradas pela 

RFB¹ 67.272 99.809 48,4 345.481 406.584 17,7 1.002.892 1.011.336 0,8 

1.2 Arrecadação do RGPS² 24.355 35.274 44,8 128.030 138.613 8,3 436.297 437.399 0,3 
   1.3 Receitas não administradas 16.038 28.775 79,4 61.441 78.356 27,5 289.864 189.905 -34,5 

 2. Transferências a estados e 
municípios 20.040 24.675 23,1 99.949 110.376 10,4 311.965 289.151 -7,3 

 3. Receita líquida (1-2) 87.625 139.183 58,8 435.003 513.143 18,0 1.417.036 1.349.308 -4,8 
 4. Despesa total 186.912 122.691 -34,4 537.199 471.477 -12,2 1.619.432 1.995.313 23,2 

4.1 Pessoal e encargos sociais 26.120 24.807 -5,0 106.782 102.487 -4,0 336.721 335.376 -0,4 
4.2 Benefícios da previdência 59.992 53.976 -10,0 219.702 215.119 -2,1 688.910 698.417 1,4 
4.3 Outras despesas obrigatórias 78.072 25.711 -67,1 131.620 86.804 -34,0 256.913 718.553 179,7 
4.4 Despesas do Poder Executivo  
sujeitas à programação financeira 22.728 18.197 -19,9 79.094 67.066 -15,2 336.888 242.967 -27,9 

 5. Resultado previdenciário -35.637 -18.702 -47,5 -91.672 -76.506 -16,5 -252.613 -261.019 3,3 
 6. Resultado primário (3-4) -98.395 16.265 -116,5 -101.244 41.496 -141,0 -198.485 -649.280 227,1 
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2.1 Comportamento das receitas

O aumento de 16,6% das receitas a preços constantes no acumulado no ano até 
abril contra igual período de 2020 reflete uma combinação de crescimento da ati-
vidade econômica, mudanças na sua composição e o aumento das receitas extraor-
dinárias, inclusive pelo recolhimento de impostos e contribuições cujo pagamento 
foi adiado no ano passado por causa da pandemia.

Como se pode observar na tabela 3, as receitas de impostos e contribuições cres-
ceram 15,1% na comparação de janeiro-abril deste ano com igual período do ano 
passado, a preços constantes. As maiores contribuições absolutas vieram dos au-
mentos do Imposto de Renda (IR) e da Cofins. Em termos de taxa de variação, des-
tacam-se os crescimentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) (40%), 
do Imposto de Importação (36,5%), do PIS-PASEP (21,6%) e da própria Cofins 
(24,7%). A arrecadação de contribuições trabalhistas do RGPS aumentaram 8,6%. 
O crescimento na arrecadação desses impostos reflete em boa medida o diferimen-
to no pagamento de impostos e contribuições concedido pela Receita Federal do 
Brasil (RFB) no segundo trimestre do ano passado como parte do esforço para 
mitigar o impacto da Covid-19 sobre a economia. 

Segundo o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central – 
Brasil (IBC-Br) aumentou 4,8% na média do primeiro quadrimestre deste ano em 
relação a igual período do ano passado – bem menos que a variação da arrecadação 
de impostos e contribuições. Pode-se atribuir o comportamento da arrecadação em 
parte ao melhor desempenho da indústria vis-à-vis os serviços, dado que a indústria 
tem uma carga tributária mais alta que os serviços: segundo a Pesquisa Mensal dos 
Serviços, do IBGE, os serviços cresceram, em volume, 3,7% no ano até abril em 
relação a igual período de 2020; a indústria cresceu 10,5% na mesma comparação. 
A mudança de preços relativos também deve ter atuado no mesmo sentido, mas 
nos dados do PIB do primeiro trimestre a diferença da variação anual do deflator 
implícito da indústria e dos serviços não é muito grande: 7,9% e 5,4%, respecti-
vamente. Quanto à arrecadação do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 
não deixa de ser surpreendente seu crescimento, dado que o emprego com carteira 
assinada caiu cerca de 10% na comparação do primeiro quadrimestre deste ano 
com o do ano passado.

A Receita Federal do Brasil (RFB), usando dados ligeiramente diferentes dos apre-
sentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, destaca os fatores não recorrentes 
que afetam a arrecadação de um determinado período – como, por exemplo, com-
pensações tributárias, diferimento de tributos e outros – e que podem distorcer a 
comparação com outros períodos. No período janeiro-abril deste ano, esses fatores 
reduziram menos a arrecadação do que em 2020: no ano passado, esses fatores 
não recorrentes reduziram a arrecadação em R$ 79,9 bilhões (a preços de abril de 
2021), enquanto neste ano o impacto foi de R$ 65,6 bilhões. Ou seja, o crescimen-
to da arrecadação recorrente seria um pouco menor que o do total sem ajuste, mais 
próximo de 10%, ante os 14% calculados pela RFB. Destacam-se, entre os fatores 
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extraordinários que afetaram a arrecadação em janeiro-abril de 2021, as compen-
sações tributárias (R$ 67,6 bilhões), diferimentos de tributos (R$ 8,6 bilhões) e 
uma arrecadação atípica de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ)/ 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) (R$ 12 bilhões).

As receitas não tributárias também tiveram desempenho positivo no primeiro qua-
drimestre, crescendo 27,5% em termos reais em relação ao primeiro quadrimestre 
de 2020. Os principais destaques foram as receitas com dividendos de estatais, 
com variação de 150%, e royalties e participações na exploração de recursos na-
turais, com crescimento de 15,6% – refletindo uma queda de 3,2% na produção 
doméstica de petróleo e gás, que foi mais que compensada pela elevação dos preços 
do petróleo no mercado internacional, de 39%, e pela desvalorização do real, de 
17,5% na comparação da média dos quadrimestres.

2.2 Comportamento das despesas

A despesa total caiu 12,2% no período janeiro-abril de 2021 em relação a igual 
período de 2020. As despesas com pessoal e benefícios previdenciários, que corres-
pondem a 67% do total, caíram 4,0% e 2,1%, respectivamente. A maior contri-
buição para a redução, contudo, veio das outras despesas obrigatórias, com forte 
redução dos subsídios (queda de quase R$ 20 bilhões, a preços de abril de 2021, 
explicada pelo programa de financiamento das folhas de pagamento – PESE – 
instituído em abril do ano passado e depois revertido) e das demais – cuja queda, 
de R$ 25,9 bilhões, provavelmente reflete o menor volume de créditos extraor-

Fonte: STN.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Nota 1: Imposto sobre Produtos Industrializados.
Nota 2: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
Nota 3: Programa de Integração Social.
Nota 4: Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público.
Nota 5: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

TABELA 3
Receitas do governo federal 
(Em R$ milhões constantes de abril de 2021)

Período 

Mensal (preços 
constantes, R$ 

milhões de 
abr./2021) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Janeiro-abril 
(preços 

constantes, R$ 
milhões de 
abr./2021) 

Taxa de 
variação 

(%) 

Acumulado em doze 
meses (preços 
constantes, R$ 

milhões de 
abr./2021) 

Taxa de 
variação 

(%) 

abr./2020 abr./2021 2020 2021 Até 
abr./2020 

Até 
abr./2021 

Receita total 107.665 163.858 52,2 534.952 623.519 16,6 1.729.001 1.638.459 -5,2 
Receitas com impostos e contribuições,  
líquidas de incentivos fiscais 91.627 135.083 47,4 473.511 545.197 15,1 1.439.189 1.448.735 0,7 

IPI¹ 3.856 6.159 59,7 16.771 23.483 40,0 55.619 66.507 19,6 
IR 35.606 46.147 29,6 161.200 183.821 14,0 423.418 428.689 1,2 
Imposto sobre Importação 3.487 5.062 45,2 15.483 21.127 36,5 47.299 53.953 14,1 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) 2.541 3.698 45,5 13.778 12.732 -7,6 44.296 22.311 -49,6 
COFINS² 9.802 22.038 124,8 71.805 89.534 24,7 248.042 251.904 1,6 
PIS³/PASEP⁴ 2.920 5.796 98,5 20.662 25.134 21,6 67.837 70.525 4,0 
CSLL⁵ 7.945 10.517 32,4 36.991 43.900 18,7 88.466 90.825 2,7 
Arrecadação do RGPS 24.355 35.274 44,8 128.030 138.613 8,3 436.297 437.399 0,3 
Demais receitas administradas pela RFB 1.117 393 -64,8 8.792 6.852 -22,1 27.916 26.623 -4,6 

Receitas não administradas 16.038 28.775 79,4 61.441 78.356 27,5 289.864 189.905 -34,5 
Concessões 302 510 69,3 1.196 1.441 20,5 99.831 8.877 -91,1 
Dividendos 405 3.492 762,1 2.117 5.300 150,4 21.375 10.126 -52,6 
Exploração de recursos naturais 8.712 14.345 64,7 26.974 31.182 15,6 68.610 64.014 -6,7 
Contribuição do salário educação 1.674 1.837 9,7 7.416 7.418 0,0 23.573 22.454 -4,7 
Plano de seguridade social dos servidores 1.443 1.364 -5,5 5.187 5.502 6,1 15.595 18.683 19,8 
Demais receitas não administradas pela  
RFB 3.502 7.227 106,4 18.552 27.512 48,3 60.880 65.751 8,0 
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dinários destinados ao combate à pandemia. O fato de o orçamento somente ter 
sido aprovado em abril também teve influência na redução das despesas, afetando 
principalmente as despesas discricionárias, que caíram 35,4%, o equivalente a R$ 
11,6 bilhões a preços de abril de 2021, em relação ao primeiro quadrimestre do 
ano passado.

As despesas com Covid-19 somaram R$ 20,5 bilhões até abril e, com dados pre-
liminares, R$ 36,6 bilhões até maio. Em abril e maio foram pagas as duas primei-
ras parcelas do novo Auxílio Emergencial, somando R$ 17,9 bilhões. As despesas 
adicionais com saúde somaram R$ 6,4 bilhões até abril e R$ 8,9 bilhões até maio. 
Destacam-se também este ano os gastos com atenção à saúde da população para 
procedimentos de média e alta complexidade, que somaram R$ 3,9 bilhões até 
maio.

2.3 Resultado primário de maio: estimativa preliminar

Dados preliminares de maio, levantados junto ao Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira (SIAFI), indicam que o governo central teve um deficit de cerca 
de R$ 15 bilhões. A arrecadação praticamente dobrou em termos nominais em 

Fonte: STN.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
Nota 1: Loas – Lei Orgânica da Assistência Social. 

TABELA 4
Despesas do governo federal 
(Em R$ milhões de abril de 2021)

 

Itens 

Mensal (preços 
constantes, R$ 

milhões de abr./2021) 
Taxa de 
variação 

(%) 

Janeiro-abril (preços 
constantes, R$ 

milhões de abr./2021) 
Taxa de 
variação 

(%) 

Acumulado em doze 
meses (preços 

constantes, R$ milhões 
de abr./2021) 

Taxa de 
variação 

(%) 
abr./2020 abr./2021 2020 2021 Até 

abr./2020 
Até 

abr./2021 
 1. Despesa total 186.912 122.691 -34,4 537.199 471.477 -12,2 1.619.432 1.995.313 23,2 
1.1 Pessoal e encargos sociais 26.120 24.807 -5,0 106.782 102.487 -4,0 336.721 335.376 -0,4 
1.2 Benefícios previdenciários 59.992 53.976 -10,0 219.702 215.119 -2,1 688.910 698.417 1,4 
1.3 Outras despesas 
obrigatórias 78.072 25.711 -67,1 131.620 86.804 -34,0 256.913 718.553 179,7 

1.3.1 LOAS¹ 5.694 5.531 -2,9 22.261 22.336 0,3 65.607 66.378 1,2 
1.3.2 Abono e Seguro  
Desemprego 3.367 2.670 -20,7 23.400 22.980 -1,8 60.803 62.704 3,1 

1.3.4 Compensação ao  
RGPS 2.418 1.560 -35,5 4.467 3.046 -31,8 10.537 8.547 -18,9 

1.3.5 Subsídios 18.168 157 -99,1 22.011 2.105 -90,4 28.460 2.380 -91,6 
1.3.6 Sentenças  
judiciais e precatórios 423 245 -42,1 927 824 -11,2 2.901 24.310 738,0 

1.3.7 Demais 52.838 18.668 -64,7 67.488 41.606 -38,3 109.678 571.330 420,9 
1.4 Despesas do Poder 
Executivo sujeitas à 
programação financeira 

22.728 18.197 -19,9 79.094 67.066 -15,2 336.888 242.967 -27,9 

1.4.1 Obrigatórias com  
controle de fluxo 11.223 11.114 -1,0 46.443 45.977 -1,0 155.325 140.477 -9,6 

1.4.1.1 Saúde  8.592 7.964 -7,3 30.006 29.471 -1,8 95.887 93.471 -2,5 
1.4.1.2  
Educação 1.140 695 -39,1 2.733 2.192 -19,8 7.352 6.680 -9,1 

1.4.1.3 Bolsa  
Família 99 1.227 1135,5 8.158 9.457 15,9 32.770 21.344 -34,9 

1.4.1.4  
Benefícios a  
servidores  
públicos 

1.228 1.068 -13,0 4.609 4.202 -8,8 14.972 13.788 -7,9 

1.4.1.5 Demais  164 161 -1,6 937 655 -30,0 4.344 5.196 19,6 
1.4.2 Discricionárias 11.505 7.083 -38,4 32.651 21.090 -35,4 181.563 102.489 -43,6 

1.4.2.1 Saúde  5.272 1.432 -72,8 9.910 4.694 -52,6 35.321 19.832 -43,9 
1.4.2.2  
Educação 1.682 1.867 11,0 6.624 5.161 -22,1 23.934 18.924 -20,9 

1.4.2.3 Demais  4.551 3.784 -16,9 16.117 11.235 -30,3 122.307 63.734 -47,9 
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relação a maio do ano passado, quando a queda da atividade econômica e medidas 
de diferimento na arrecadação de impostos e contribuições, além da suspensão da 
cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), derrubaram a arrecada-
ção (em maio de 2020 a receita total do governo central caiu 35,7% nominais ante 
maio de 2019). A exemplo do acumulado no ano até abril, o Imposto de Renda 
(IR) e a Cofins foram os destaques, com variações de 72,2% e 215,3%, respectiva-
mente, ante maio de 2020. A novidade em maio parece ter sido a arrecadação da 
Previdência, que aumentou 60,9% em relação a maio do ano passado, o equiva-
lente a R$ 12,7 bilhões. A receita líquida em maio deste ano aumentou em R$ 65 
bilhões, 120% a mais que em maio de 2020.

As despesas em maio foram R$ 46,5 bilhões menores que um ano atrás (queda de 
26%). As despesas com benefícios previdenciários caíram R$ 13,5 bilhões (-18%) 
e aquelas com pessoal e encargos aumentaram 1,9%. A redução das despesas com 
benefícios previdenciários reflete a antecipação do décimo-terceiro salário a apo-
sentados e pensionistas feita em maio e junho do ano passado, inflando a base de 
comparação. Neste ano também haverá antecipação, porém com impacto mais 
gradual sobre os pagamentos mensais. Como mencionado em relação aos dados do 
Tesouro de abril, a grande diferença em relação às despesas do ano passado veio do 
menor volume de créditos extraordinários, que somaram R$ 16,0 bilhões em maio 
deste ano ante R$ 52,2 bilhões em maio de 2020. A aprovação do orçamento em 
abril permitiu retomar as despesas discricionárias: em abril, essas despesas foram 
R$ 3,7 bilhões inferiores às de abril de 2020, e no acumulado nos primeiros quatro 
meses do ano ficaram quase R$ 10 bilhões abaixo das de igual período de 2020. Em 
maio, a redução em relação a maio do ano passado foi de apenas R$ 200 milhões.

2.4 Emendas parlamentares ao orçamento

A negociação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021 foi longa e difícil, esten-
dendo-se por vários meses e culminando com sua aprovação pelo Congresso em 
abril. Um dos pontos de conflito foi o volume de emendas parlamentares: diante 
de um teto de gastos bastante apertado para este ano – devido, em grande medi-

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

TABELA 5
Resultado primário do governo central em maio: dados preliminares
(Em R$ milhões)

Período 
Mensal (preços 

correntes) 
Taxa de 
variação 

(%) 

Janeiro-maio (preços 
correntes) 

Taxa de 
variação 

(%) mai./2020 mai./2021 2020 2021 
 1. Receita total 76.359 152.358 99,5 580.451 773.204 33,2 

   1.1 Receitas administradas pela RFB 43.264 87.867 103,1 363.721 488.700 34,4 
1.2 Arrecadação do RGPS 20.939 33.683 60,9 143.420 173.280 20,8 

   1.3 Receitas não administradas 12.156 30.808 153,4 73.310 111.225 51,7 
 2. Transferências a estados e municípios 22.434 33.586 49,7 118.147 146.584 24,1 
 3. Receita líquida (1-2) 53.924 118.772 120,3 462.304 626.620 35,5 
 4. Despesa total 180.249 133.769 -25,8 684.378 600.574 -12,2 

4.1 Pessoal e encargos sociais 24.191 24.658 1,9 123.767 125.384 1,3 
4.2 Benefícios da previdência 74.563 61.087 -18,1 280.613 274.271 -2,3 
4.3 Outras despesas obrigatórias 64.747 29.019 -55,2 188.860 112.871 -40,2 
4.4 Despesas do Poder Executivo sujeitas à programação financeira 16.747 19.005 13,5 91.138 88.048 -3,4 

 5. Resultado previdenciário -53.624 -27.403 -48,9 -137.193 -100.991 -26,4 
 6. Resultado primário (3-4) -126.324 -14.997 -88,1 -222.074 26.047 -111,7 
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da, ao “descasamento” entre a inflação 
que corrigiu o valor do teto de gastos e a 
inflação que corrigiu despesas obrigató-
rias indexadas –, o aumento no valor das 
emendas parlamentares comprimiria de 
forma significativa o espaço para as de-
mais despesas discricionárias. O gráfico 
4 mostra a evolução das emendas par-
lamentares pagas nos últimos anos e do 
montante previsto (dotação atual) para 
2021. Mesmo com o teto de gastos em 
vigor desde 2017, essas despesas cresce-
ram significativamente.

3 Avaliação bimestral de receitas e despesas primárias - 2º 
bimestre

Com o final do segundo bimestre, foram reestimadas as receitas e despesas primá-
rias do governo federal. As receitas primárias totais foram revistas para cima em 
R$ 108 bilhões (6,6%), enquanto as despesas foram revistas para baixo em R$ 10 
bilhões (-0,6%), quando comparadas ao relatório extemporâneo de abril. Assim, a 
estimativa de resultado primário passou de um deficit de R$ 286 bilhões para R$ 
188 bilhões, relativamente mais próximo ao projetado na LOA 2021 (deficit de R$ 
194,9 bilhões), que, no entanto, da forma como foi aprovada, embutia um deficit 
maior diante da subestimativa das despesas obrigatórias.

Pelo lado das receitas, destaca-se a revisão positiva nas receitas administradas pela 
RFB, exceto RGPS e líquida de incentivos fiscais, em R$ 85,4 bilhões. O IR e a 
Cofins foram os componentes com as maiores revisões, respectivamente R$ 33,5 
bilhões e R$ 29,8 bilhões. O crescimento da arrecadação de IR, conforme desta-
cado anteriormente, foi bastante forte no período de janeiro a abril, refletindo o 
crescimento acima do esperado no setor industrial e a apreciação do valor das com-
modities no exterior. O aumento da previsão da Cofins, além da maior realização 
no primeiro quadrimestre do ano, decorreu do diferimento do Simples Nacional.

A previsão de arrecadação líquida do RGPS em 2021 também foi revista para cima, 
em R$ 9,6 bilhões (+2,2%), refletindo a revisão de parâmetros econômicos, espe-
cialmente da massa salarial e da formalização no mercado de trabalho. Por fim a 
previsão das receitas não administradas pela RFB aumentou em R$ 13,4 bilhões 
(7,1%) em relação à revisão extemporânea de abril. Esse aumento refletiu princi-
palmente a reavaliação das receitas provenientes de exploração de recursos minerais 
e de concessões e permissões. Com isso, tem-se uma elevação no montante espe-
rado para as transferências legais e constitucionais e da receita primária líquida 
de transferência, na ordem de 6,8% e 6,6%, respectivamente, quando comparada 
com a avaliação extemporânea de abril.

GRÁFICO 4
Emendas parlamentares: despesa paga por ano 
(Em R$ bilhões)

Fonte: SIAFI.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.
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Pelo lado das despesas primárias, a redução é explicada principalmente pela queda 
nas despesas discricionárias, de R$ 19,8 bilhões (14,2%), contra uma expansão das 
despesas primárias obrigatórias em R$ 9,7 bilhões (0,7%) na comparação com a 
avaliação extemporânea de abril. Ainda assim, o volume previsto de despesas dis-
cricionárias em 2021 é 3% superior, em termos reais, ao pago em 2020, embora 
seja 18% inferior à média das despesas pagas anualmente de 2017 a 2020 (quando 
o teto de gastos já estava em vigor). Das despesas obrigatórias, o principal compo-
nente que justifica a queda prevista é a despesa com créditos extraordinários (R$ 
11,8 bilhões), devido às recentes medidas voltadas para a mitigação dos efeitos da 
pandemia do Covid-19 no país. Em contrapartida, a dedução nas despesas dis-
cricionárias se deve ao veto parcial ao Autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) 2021. 

Por fim, quando comparada ao definido no LOA 2021, espera-se um crescimento 
de R$ 156,7 bilhões na receita primária total, 131,1 bilhões na receita primária 
líquida de transferência e de 104,2 bilhões na despesa primária total. Assim, tem-se 
uma redução de R$ 84,6 bilhões no deficit primário esperado para o ano de 2021. 

Fonte: Ministério da Economia.
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

TABELA 6
Principais componentes da receita e despesa primários projetadas nos relatórios de avaliação bimestral 
e na LOA 2021
(Em R$ milhões e em %)

Itens 

A preços correntes 

Avaliação de 
receitas e 
despesas 

primárias do 
primeiro 
bimestre 

Autografo LOA 
2021 

Avaliação de 
receitas e 
despesas 
primárias 

extemporânea 
de Abril 

Avaliação de 
receitas e 
despesas 

primárias do 
segundo 
bimestre 

Observado no 
ano até 

abr./2021 

Taxa de variação 
em relação ao 

mesmo período 
do ano anterior 

1. Receita total 1.643.640 1.595.422 1.643.640 1.752.083 617.620 23,1 
Receitas com impostos e  
contribuições, líquidas de  
incentivos fiscais 

1.456.961 1.427.500 1.456.961 1.551.960 539.928 21,6 

Arrecadação do RGPS 431.626 418.621 431.626 441.237 137.381 14,4 
Receitas não administradas 186.709 167.923 186.709 200.123 77.726 34,9 

Concessões 4.681 5.240 4.681 7.850 1.426 27,2 
Dividendos 15.912 9.737 15.912 16.967 5.286 166,0 
Exploração de recursos  
naturais 68.395 59.439 69.395 72.770 30.933 22,4 

2. Transferências legais e 
constitucionais 298.595 293.282 298.595 318.812 109.317 16,6 

3. Receita líquida 1.345.045 1.302.136 1.345.045 1.433.271 508.302 24,6 
4. Despesa total 1.571.283 1.516.800 1.631.056 1.620.955 467.300 -7,2 

Pessoal e encargos sociais 335.350 337.345 335.360 335.397 101.528 1,4 
Benefício previdenciário 712.915 690.908 707.193 706.839 213.204 3,5 
Outras despesas obrigatórias 272.127 194.567 294.524 304.487 86.042 -30,3 
Despesas do poder executivo  
sujeitas à programação  
financeira 

250.891 293.980 293.980 274.232 66.527 -10,3 

Obrigatórias com controle  
de fluxo 154.838 154.838 154.838 154.886 45.584 4,6 

Discricionárias 96.053 139.142 139.142 119.346 20.942 -31,6 
5. Resultado primário -226.238 -272.287 -275.567 -187.683 40.852 -143,0 
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