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O mercado financeiro, representado pelos grandes bancos, pelos 

gestores de fundos privados e pelos analistas financeiros têm feito críticas 
reiteradas à condução da política econômica do Ministro da Economia Paulo 
Guedes. Da esquerda radical, tal comportamento é normal, pois se alimenta do 
quanto pior melhor em nome de um projeto político, votando contra o Plano Real, 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Acordos de Refinanciamento das dívidas 
subnacionais, as privatizações,  as concessões e todas as Reformas propostas. 
Contudo,  o fato mais recente é a mudança de posicionamento do setor 
financeiro, antes apoiador das posições liberais do Ministro. O mercado não 
digeriu a nova reorientação das políticas fiscal e monetária adotadas pelo 
Ministério da Economia e pelo Banco Central. Tais políticas sempre oscilaram 
entre a ortodoxia e a heterodoxia, mas sempre apostaram numa taxa básica de 
juros elevada, acima de dois dígitos para as operações mais longas do mercado 
primário da dívida pública.  

A partir de 2020, o mundo e o Brasil enfrentaram a pandemia da 
Covid-19, sendo que  as cadeias produtivas  paralisaram e o desemprego se 
elevou devido às políticas de fechamento adotadas na maioria dos países. No 
início, surgiram teses no Brasil que defendiam a emissão monetária como 
solução imediata para o financiamento das políticas emergenciais, justificando-
se que não haveria inflação como afirma o monetarismo. Era uma das versões 
mais radicais de “a economia a gente vê depois”.  

Agora que a inflação é um fenômeno mundial e que os efeitos da 
pandemia vêm sendo atenuados pela vacinação e demais políticas públicas no 
Brasil, surge a narrativa de erros de condução da política econômica em vigor. 
Argumenta-se que houve a perda da âncora fiscal devido às modificações da Lei 
do teto de gastos, sendo a inflação e a elevação da taxa básica de juros 
decorrentes disso.  

No atual quadro econômico com inflação de dois dígitos e curva de 
juros futuros crescente, é atribuída à política econômica a falta de 
responsabilidade fiscal. Todavia, há um problema de cronologia na descrição 
dos fatos. Primeiro, a taxa Selic começou a se elevar a partir de março de 2021,  
quando a inflação já dava sinais de elevação. Segundo, já havia a pressão do 
mercado financeiro pela elevação da taxa básica de juros ao final de 2020. 
Terceiro, o debate em torno do teto de gastos ganhou repercussão a partir do 
segundo semestre do corrente ano. Por fim, se houvesse o abandono dos 
fundamentos, os indicadores fiscais não mostrariam uma queda significativa do 
déficit primário do Governo Central, medido pelo PIB.  Ao contrário, o fato 
preocupante é a elevação da curva de juros futuros devido à volta da política 
monetária restritiva. 

O teto de gastos aprovado, em 2016, foi um importante instrumento 
para atenuar a crise herdada pelo descontrole fiscal na administração Dilma. 
Todavia, sua manutenção nos moldes atuais depende, primordialmente, da 
viabilidade de sua execução em 2022. Ora, os gastos previstos com precatórios 
se elevaram para o patamar de R$ 90 bilhões  e são necessários R$ 30 bilhões 



para financiar o Auxílio Brasil em substituição ao Programa Bolsa Família. Frente 
às despesas adicionais, de natureza obrigatória, o teto proposto perdeu sua 
formatação inicial, exigindo uma solução de contorno ao dilema orçamentário.  

O mercado financeiro se acostumou a clamar por reformas estruturais 
– o que está plenamente correto –, mas se concentrou em defender ajustes do 
lado da despesa pública e, paralelamente, não esconde o desejo de uma curva 
de juros futuros bem elevada. Ora, já foram realizadas as reformas trabalhista e 
previdenciária. Estão ocorrendo e há previsão de novas concessões em 
infraestrutura (rodovias, portos, 5G, ferrovias etc.), há a aprovação de marcos 
regulatórios, estando ainda em debate as privatizações da Eletrobras e dos 
Correios no Congresso Nacional.  

A Reforma Tributária é uma proposta que encontra forte oposição dos 
governos regionais, não permitindo criar um consenso necessário. A Reforma 
Administrativa sofre enormes pressões corporativas e depende da correlação 
política no Congresso Nacional. Portanto, se essas reformas ainda não estão em 
vigor, falta propor em quais rubricas serão realizados os cortes orçamentários. 
Para os analistas de mercado, o caminho será sempre reduzir os gastos 
obrigatórios, tal como recomenda os manuais. Para os políticos, dificilmente será 
realizado nos fundos partidários ou eleitoral. É um jogo de narrativas onde o 
grande culpado será sempre a administração federal de plantão.   

Alguns governadores da oposição (Leite e Dória, por exemplo) ecoam 
a defesa intransigente do teto de gastos e da responsabilidade fiscal, com 
recursos em caixa advindos do apoio financeiro da União, do congelamento dos 
salários dos seus servidores e da suspensão do pagamento de dívidas com a 
União. Também se opuseram a qualquer tentativa de perder receita de ICMS ou 
reduzir o ICMS contido no preço da gasolina. Ou seja, qualquer ação de 
coordenação macroeconômica entre os entes federados somente ocorreria 
quando houvesse alinhamento de interesses políticos entre as esferas de 
governo. 

Um fato marcante do conflito federativo é o que se refere às 
necessidades de financiamento dos níveis governamentais. O Governo Central 
elevou seu endividamento bruto para financiar as políticas sociais visando 
atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19,  garantindo o auxílio emergencial 
e o emprego aos mais vulneráveis, assim como transferindo apoio financeiro aos 
governos regionais.  Foram R$ 524,0 bilhões em 2020 e R$ 109,3 bilhões em 
2021 (até out./21).  

O Banco Central sustentou uma queda histórica da taxa básica de 
juros até março de 2021, algo inédito na política monetária no Brasil. Nada disso 
serve para atenuar as críticas à condução da política econômica em vigor. 
Saliente-se que o mercado financeiro também não aceitou a progressiva queda 
da taxa Selic implementada pela autoridade monetária, pois afetou a 
rentabilidade das carteiras de títulos de renda fixa  e desestimulou os 
investidores.  

 



 
Paralelo à enorme elevação do déficit primário da União em 2020, os 

governos subnacionais passaram a apresentar resultados primários e 
orçamentários positivos, aumentando as receitas fiscais pela incidência da 
inflação na economia, somada à injeção de auxílios financeiros distribuídos pela 
União em nome do combate à pandemia.  

Do ponto de vista federativo, o Supremo Tribunal Federal estimulou a 
descoordenação entre as políticas públicas, pois definiu que cada ente federado 
teria autonomia para tomar suas decisões sanitárias e econômicas. Ao mesmo 
tempo, alguns governadores passaram a usar a crise sanitária como plataforma 
para seus projetos eleitorais.  

Frente ao quadro de incerteza da economia para 2022, até de 
estagflação prevista por alguns mais pessimistas, o presente artigo faz um 
levantamento, não exaustivo, dos principais indicadores macroeconômicos do 
País, demonstrando a desempenho da economia entre os anos de 2020 e 2021 
(até out./21). As fontes pesquisadas são os dados oficiais disponibilizados pelo 
Banco Central, pelo Tesouro Nacional, pelo IBGE e pelo IPEA.  

O principal foco é o desempenho fiscal do Governo Central nos 
últimos dois anos, num quadro econômico e político marcado pela maior crise 
sanitária mundial, por uma crise energética, pela oposição política a qualquer 
iniciativa da União e pelo ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. 
 

1. A economia real 
 

No início de dezembro, o IBGE divulgou os dados relativos ao 
desempenho do PIB brasileiro para o 3.º trimestre de 2021, sendo informado um 
cardápio de índices e as respectivas taxas de variação. A imprensa deu 
destaque ao percentual do índice dessazonalizado, que está negativo em -0,1% 
(formato de raiz quadrada). Isso indicaria uma recessão técnica, pois o 
percentual permanece negativo nos últimos dois trimestres consecutivos.  

Por outro lado, outros formatos de desempenho do PIB podem ser 
vistos abaixo, devendo ser dito que existem outros percentuais positivos 
disponíveis, indicando crescimento econômico em 2021, ainda que tenha um 
efeito estatístico. 

 
 Taxa acum. em quatro trimestre (em relação ao mesmo período do ano 

anterior): 3,9%; 
 Taxa acum. ao longo do ano (em relação ao mesmo período do ano 

anterior): 5,7%; 



 Taxa trimestre contra trimestre imediatamente anterior: -0,1%; 
 

 

 
 
A produção industrial também tem apresentado recuos nos últimos 5 

meses do índice dessazonalizado até outubro de 2021, não indicando uma 
reação esperada. O desempenho dos índices setoriais pode ser visto abaixo. 

 

 
 
No que tange ao crescimento da inflação, o IPCA acumulado em 12 

meses(até outubro) atingiu 10,7%, fortemente influenciada pelos preços dos 
alimentos e transportes. Em 2021, a previsão inflacionária situa-se em torno dos 
dois dígitos. O Banco Central elevou a taxa Selic para conter a demanda 
agregada, ainda que a inflação seja de oferta, mas busca forçar a queda dos 
preços através da redução do ritmo da economia. Portanto, a elevação dos juros  
não favorecerá a retomada do crescimento econômico. 

 



 
 

2. Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) 
 

Em 2020, o déficit nominal atingiu a 13,6% do PIB, decorrente da forte 
elevação do primário para 9,4% do PIB. Os juros nominais custaram 4,19% do 
PIB, sendo 3,58% do Governo Central. Os juros nominais tiveram uma trajetória 
de profunda redução, de 2018 a 2020, alcançando o menor percentual do PIB 
na série histórica do Bacen. A menor despesa com juros incidentes sobre a 
dívida pública foi a única notícia positiva nos resultados fiscais divulgados no ano 
passado. 

Em 2021, o que mais chama atenção é a redução do enorme déficit 
primário do Governo Central,  decaindo 9 pontos percentuais, atingindo 0,75% 
do PIB nos primeiros dez meses de 2021. Em valores nominais, o Governo 
Central reduziu sua situação deficitária de R$ 745,2 bilhões para R$ 53,3 bilhões. 
O déficit do INSS está estável em termos de PIB (3,4% do PIB). Por sua vez, o 
Governo Federal passou de um déficit de R$ 485 bilhões para um superávit de 
R$ 188,4 bilhões no período. Fundamental para essa significativa melhoria do 
resultado primário, medido pelo PIB, foi a elevação das receitas primárias e a 
redução de gastos decorrentes da pandemia da Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1 – Necessidades de financiamentos do setor público, 2019-2021 (Valores 
correntes, acumulados no ano) 

R$ milhões 
ITENS   2019        2020        2021    
                 

   Jan-Out   Ano   Jan-Out   Ano   Jan-Out   
                  
   

Fluxos 
%  

Fluxos 
%  

Fluxos 
%  

Fluxos 
%  Fluxos %  

   PIB PIB PIB PIB   PIB 

                        

Nominal   337 564  5,50  429 154  5,79  919 446  15,06  1015 377  13,63  302 807  4,26  

   Governo Central 311 192  5,07  399 014  5,39  927 815  15,20  1011 923  13,59  372 659  5,24  

   Governos regionais 23 560  0,38  35 993  0,49  -8 679  -0,14  1 050  0,01  -70 069  -0,99  

   Empresas estatais 2811  0,05  -5853  -0,08  311  0,01  2 403  0,03   217  0,00  
                       

Juros nominais 304 517  4,96  367 282  4,96  286 473  4,69  312 427  4,19  352 377  4,96  

   Governo Central 256 571  4,18  310 115  4,19  247 604  4,06  266 657  3,58  319 320  4,49  

   Governos regionais 42 989  0,70  51 189  0,69  33 604  0,55  39 799  0,53  28 679  0,40  

   Empresas estatais 4 957  0,08  5 978  0,08  5 265  0,09  5 971  0,08  4 378  0,06  
                       

Primário   33 047  0,54  61 872  0,84  632 973  10,37  702 950  9,44  -49 570  -0,70  

   Governo Central 54 621  0,89  88 899  1,20  680 211  11,14  745 266  10,01  53 339  0,75  

   Governos regionais -19 429  -0,32  -15 196  -0,21  -42 284  -0,69  -38 748  -0,52  -98 749  -1,39  

   Empresas estatais -2 146  -0,03  -11 831  -0,16  -4 954  -0,08  -3 567  -0,05  -4 160  -0,06  
                       

PIB acumulado no ano* 6 134 497  - 7 407 024  - 
6 104 

754  
- 7 447 858  - 7 111 191  - 

                        

NOTA: (+) déficit   (-) superávit. 
 

 

 
        

 
 



 
 
Analisando-se a série histórica da NFSP do Bacen, por esfera de 

governo, outro fato marcante nos dois últimos anos é a melhoria da situação 
fiscal dos governos regionais.  Coube ao Governo Central arcar com  a maior 
parte dos gastos decorrentes da Covid-19. Do ponto de vista federativo, os 
governos regionais, além de apresentarem resultados primários positivos 
crescentes desde 2020, também passam a registrar superávits nominais em 
2021. Tal situação não acontecia desde 2002 (0,7% do PIB até out./21).   

Tal melhoria fiscal deve ser creditada, em parte, a todo esforço fiscal 
realizado pela União, que elevou a emissão de títulos da dívida mobiliária e 
propiciou as transferências financeiras aos governos regionais, garantindo 
recursos para a saúde pública (equipamentos, vacinas etc.). A expansão 
inflacionária também explica  a melhoria do desempenho de estados e 
municípios no corrente ano. Compare os resultados primários do Governo 
Central e dos governos subnacionais dispostos na Tabela 2, em especial nos 
anos de 2020 e 2021. 

 
Tabela 2 – Necessidades de financiamento por esferas de governo no Brasil, 2002-

2021 (Fluxo em 12 meses e valores correntes) 
 

ANO NOMINAL JUROS PRIMÁRIO 

Setor público 
consolidado 

Governo 
Central 

Governos 
subnacionais 

Setor público 
consolidado 

Governo 
Central 

Governos 
subnacionais 

Setor público 
consolidado 

Governo 
Central 

Governos 
subnacionais 

2002 4,4 0,7 3,5 7,6 2,8 4,2 -3,2 -2,1 -0,7 
2003 5,2 3,6 1,6 8,4 5,9 2,4 -3,2 -2,3 -0,8 
2004 2,9 1,4 1,7 6,6 4,1 2,6 -3,7 -2,7 -0,9 
2005 3,5 3,4 0,2 7,3 5,9 1,2 -3,7 -2,6 -1,0 
2006 3,6 3,1 0,7 6,7 5,2 1,5 -3,2 -2,1 -0,8 
2007 2,7 2,2 0,5 6,0 4,4 1,6 -3,2 -2,2 -1,1 
2008 2,0 0,8 1,1 5,3 3,1 2,1 -3,3 -2,3 -1,0 
2009 3,2 3,2 -0,1 5,1 4,5 0,6 -1,9 -1,3 -0,6 
2010 2,4 1,2 1,2 5,0 3,2 1,8 -2,6 -2,0 -0,5 
2011 2,5 2,0 0,5 5,4 4,1 1,2 -2,9 -2,1 -0,8 
2012 2,3 1,3 0,9 4,4 3,1 1,3 -2,2 -1,8 -0,4 
2013 3,0 2,1 0,8 4,7 3,5 1,1 -1,7 -1,4 -0,3 
2014 6,0 4,7 1,1 5,4 4,3 1,0 0,6 0,4 0,1 
2015 10,2 8,6 1,5 8,4 6,6 1,6 1,9 1,9 -0,2 
2016 9,0 7,6 1,3 6,5 5,1 1,3 2,5 2,5 -0,1 
2017 7,8 7,0 0,7 6,1 5,2 0,8 1,7 1,8 -0,1 
2018 7,0 6,1 0,8 5,4 4,4 0,9 1,5 1,7 0,0 
2019 5,8 5,4 0,5 5,0 4,2 0,7 0,8 1,2 -0,2 
2020 13,6 13,6 0,0 4,2 3,6 0,5 9,4 10,0 -0,5 
2021 

* 
4,7 5,4 -0,7 4,5 4,0 0,4 0,2 1,4 -1,1 

FONTE: Banco Central do Brasil. Tabelas Especiais. Em 2021, dados até out./21. 
NOTA: (+) déficit   (-) superávit. 



 
         
         NOTA: (+) déficit   (-) superávit. 
 
 

3. Usos e Fontes do Setor Público Consolidado 

 

De outra parte, pela leitura da série histórica dos Usos e Fontes do 
Setor Público consolidado e do Governo Federal se observa o comportamento 
decrescente dos juros reais a partir de 2018, em valores nominais e percentuais 
do PIB (Tabelas 3 e 4). No que tange ao relacionamento do Tesouro Nacional e 
do Banco Central, houve a transferência do resultado positivo do balanço do 
Bacen no montante de R$ 370,5 bilhões, originado pela volatilidade do câmbio 
em 2020. Observando-se as fontes de financiamento na Tabela 3, verifica-se 
que a principal fonte de recursos foi a expansão da emissão da dívida mobiliária 
em 2020 (R$ 947,3 bilhões) e sua redução para R$ 266,6 bilhões em 2021. 

 

Tabela 3 – Usos e Fontes do Setor Público do Brasil 

                                                                                                     R$ milhões 

DISCRIMINAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 
 

USOS SETOR PÚBLICO 562.815  511.408  487.442  429.154  1.015.377  302.807  
 

Primário 155.791  110.583  108.258  61.872  702.950  -49.570  
 

Juros Internos 351.472  354.870  346.295  338.852  294.137  332.696  
 

   Juros Reais 174.919  358.923  91.798  27.226  -812.005  -445.316  
 

   Atualização Monetária 176.552  -4.053  254.498  311.625  1.106.142  778.011  
 

Juros Externos 55.553  45.956  32.889  28.430  18.290  19.682  
 

        

FONTES SETOR PÚBLICO 562.815 511.408 487.442 429.154 1.015.377 302.807 
 

Financiamento Interno 633.865 539.659 446.520 307.451 905.847 233.540 
 

   Dívida Mobiliária 536.145 468.533 342.498 178.216 947.350 266.647 
 

   Dívida Bancária 79.251 43.971 91.915 107.195 -142.229 -10.202 
 

   Renegociações 0 0 0 0 0 0 
 

   Demais 18.469 27.154 10.625 18.844 97.041 -32.566 
 

   Relacionamento TN/BC 0 0 1.482 3.196 3.686 9.660 
 

Financiamento Externo -71.050 -28.250 40.922 121.703 109.530 69.267 
 

Juros nominais (%PIB) 5,61 5,39 4,94 4,57 3,95 3,94 
 

Juros reais (%PIB) 2,79 5,45 1,31 0,37 -10,90 -5,27 
 

FONTE: Banco Central do Brasil. Tabelas Especiais. 
NOTA: Em 2021, acumulado de janeiro a outubro. 

 

 

 



Tabela 4 – Usos e Fontes do Governo Federal 

R$ milhões 

DISCRIMINAÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 
USOS - Governo Federal 481.725  503.858  500.879  413.018  1.029.872  363.008  
Primário 158.501  117.681  115.453  88.302  744.716  52.929  
Juros Internos 259.907  331.129  333.232  270.935  239.866  269.826  
   Juros Reais 183.388  331.333  186.931  84.212  -482.436  -240.802  
   Atualização Monetária 76.519  -205  146.301  186.723  722.302  510.628  
Juros Externos 63.316  55.048  52.194  53.781  45.290  40.253         

FONTES - Governo Federal 481.725 503.858 500.879 413.018 1.029.872 363.008 
Financiamento Interno 543.792 521.932 488.182 401.274 984.527 267.603 
   Dívida Mobiliária 401.941 451.037 279.135 355.050 663.058 241.797 
   Dívida Bancária 43.951 -8.861 82.550 92.007 -20.470 -854 
   Renegociações -50.603 -26.735 -27.317 -18.067 -28.731 -15.616 
   Demais 684 620 2.706 17 109 18 
   Relacionamento TN/BC 147.820 105.870 151.107 -27.732 370.561 42.257 
Financiamento Externo -62.067 -18.074 12.697 11.744 45.345 95.405 

FONTE: Banco Central do Brasil. Tabelas Especiais. 
NOTA: Em 2021, acumulado de janeiro a outubro. 

 

4. Desempenho do resultado primário do Governo Central (Tesouro 
Nacional) 

 
 
Em 2020, as fortes elevações do déficit primário acima da linha (R$ 

743,1 bilhões) e da dívida bruta — 88,8% do PIB — expuseram o enorme quadro 
de dificuldades fiscais enfrentadas pelo Governo Central no manejo da política 
macroeconômica do País. Este déficit, calculado pelo Tesouro Nacional, foi 
assim composto: R$ -484,0 bilhões do Tesouro Nacional mais Banco Central, e 
R$ -259,1 bilhões da Previdência Social. O gasto previdenciário cresceu 2,8% 
em termos reais, enquanto as despesas primárias tiveram uma expansão de 
31,1%, ante uma queda da receita líquida de -13,1%.  

A situação financeira dos governos subnacionais foi atenuada em 
2020, pois, esses receberam R$ 78,2 bilhões de apoio financeiro da União e 
tiveram garantias honradas em empréstimos contratados — R$ 13,3 bilhões para 
os estados e R$ 66,0 bilhões, os municípios —, sem contar as transferências 
adicionais realizadas ao Sistema de Saúde em virtude da pandemia e a 
suspensão do pagamento do serviço das dívidas refinanciadas com a União.  

Os juros nominais tiveram um decréscimo de -16,6%. Mesmo com a 
vertiginosa elevação da dívida bruta, a carga de juros nominais não se elevou 
de forma significativa em virtude da política monetária executada pelo Banco 
Central. Os gastos com pessoal não cresceram em termos reais em 2020 e 
continuaram contidos em 2021, sendo uma variável sob controle.  

Em 2021, em valores acumulados até outubro, motivada pela inflação 
e controle da despesa primária, a receita líquida registrou um aumento de 23,2% 
e as despesas primárias atingiram uma queda de -25,0%, destacando-se a 
queda real da despesa com pessoal (-4,7%), outras despesas obrigatórias (-
61,3%) e as discricionárias (-89,0%). Resultado disso, há uma vertiginosa queda 
do déficit primário vis-à-vis a  2020, atingindo o valor acumulado de  R$ -53,4 
bilhões em outubro corrente (queda real de 92,8%). 

 
 
 



Tabela 5 – Principais agregados de desempenho do Governo Central, 2020-2021 
 

R$ milhões 
ANOS RECEITA 

LÍQUIDA 
DESPESA 
PRIMÁRIA 

BENEFICIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 

PESSOAL E  
ENCARGOS 

OUTRAS 
DESPESAS 

OBRIGATÓRIAS 

RESULTADO 
PRIMÁRIO 

JUROS 
NOMINAIS 

RESULTADO  
RGPS 

PRIMÁRIO 
TN + 

BACEN 
 

jan/20  151.699 107.566 48.435 26.786 18.908 44.133 -32.603 -15.396 59.529 
 

fev/20  82.397 108.256 50.936 24.562 14.979 -25.858 -24.652 -18.271 -7.587 
 

mar/20  91.757 112.887 50.502 24.338 16.356 -21.131 -51.443 -18.921 -2.209 
 

abr/20  82.077 175.078 56.194 24.466 73.129 -93.001 -17.348 -33.381 -59.620 
 

mai/20  54.005 180.641 74.796 24.356 64.685 -126.636 -5.709 -54.323 -72.313 
 

jun/20  64.969 259.822 76.929 28.099 135.941 -194.853 -17.808 -55.152 -139.701 
 

jul/20  90.251 178.138 50.679 31.800 78.008 -87.886 -2.869 -19.875 -68.011 
 

ago/20  102.127 198.197 50.123 24.517 105.947 -96.070 -30.487 -10.194 -85.876 
 

set/20  106.621 182.766 50.612 24.481 88.479 -76.144 -34.614 -17.226 -58.918 
 

out/20  133.243 136.661 51.129 24.565 41.861 -3.419 -30.071 -9.638 6.219 
 

nov/20  113.160 131.417 51.120 28.675 29.576 -18.257 1.224 -11.339 -6.918 
 

dez/20  131.655 175.787 52.449 34.702 52.398 -44.133 -20.277 4.584 -48.717 
 

jan/21  155.647 112.141 51.136 26.998 21.213 43.506 -38.359 -18.472 61.978 
 

fev/21  95.274 116.612 53.559 25.114 20.894 -21.339 -25.508 -18.602 -2.737 
 

mar/21  118.199 116.160 54.534 24.608 18.530 2.039 -45.948 -20.047 22.086 
 

abr/21  139.453 122.795 53.976 24.806 25.817 16.658 8.384 -18.702 35.360 
 

mai/21  112.879 133.836 61.107 24.663 29.281 -20.957 -18.529 -27.416 6.459 
 

jun/21  110.579 184.053 89.235 31.562 40.986 -73.474 -6.191 -55.141 -18.333 
 

jul/21  139.142 158.661 73.941 32.678 31.548 -19.520 -42.410 -36.234 16.714 
 

ago/21  118.351 127.421 53.778 24.936 25.764 -9.070 -42.647 -15.815 6.745 
 

set/21  128.409 127.850 54.376 25.016 26.632 559 -51.203 -14.876 15.435 
 

out/21  156.184 127.989 54.481 24.738 26.018 28.195 0 -16.114 44.310 
 

2019 1.346.780 1.441.845 626.510 313.087 195.202 -95.065 -310.115 -213.179 118.114 
 

2020 1.203.961 1.947.216 663.904 321.349 720.266 -743.255 -266.657 -259.132 -484.123 
 

2021 (até 
out.) 

1.274.116 1.327.520 600.122 265.120 266.684 -53.404 -262.412 -241.419 188.016 
 

IPCA 
          

2020/2019  -13,5  31,1  2,8  -0,6  258,0  666,7  -16,6  18,7  -496,1  
 

Jan-
out/21/Jan-
out20 (%) 

23,2  -25,0  -0,8  -4,7  -61,3  -92,8  -1,5  -11,4  -140,7  
 

FONTE: Tesouro Nacional. Resultado do Tesouro Nacional, out./21. 

 

A queda do montante das despesas primárias está relacionada à 
redução dos gastos com combate à pandemia que alcançaram R$ 524,0 bilhões 
em 2020, dos quais R$ 293,1 bilhões foram para o auxílio emergencial, R$ 78,2 
bilhões para o apoio financeiro aos estados e municípios, R$ 41,7 bilhões para 
as despesas adicionais à Saúde e R$ 33,5 bilhões para a manutenção do 
emprego e renda, dentre outras (Tabela 6). No corrente ano, tais despesas 
atingem o montante expressivo de R$ 109,3 bilhões, mas bem menor do que 
2021. 

 

 

 



Tabela 6 – Despesas pagas pela União relativas ao combate da Covid-19 

                                                                                                                                                                            R$ milhões 

ITENS 2020 2021 (ATÉ OUT.) 

1. DESPESAS PRIMÁRIAS 520.941 108.793 

2.2.1 - Pessoal e Encargos Sociais - Ativo civil 244 507 

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 244 507 

2.3.3 - Apoio Fin. Municípios / Estados 78.247 0 

Auxílio Financeiro aos Estados, Municípios e DF 78.247 0 

2.3.7 - Créditos Extraordinários (exceto PAC) 429.044 107.504 

Ampliação do Programa Bolsa Família 369 0 

Auxílio Emergencial a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade 293.105 60.493 

Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 33.497 7.703 

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 41.760 18.097 

Cotas dos Fundos Garantidores de Operações e de Crédito 58.093 5.000 

Aquisição de Vacinas 2.218 16.210 

2.3.15.27 - Demais Subsídios e Subvenções 11.807 0 

Concessão de Financiamento para Pagamento de Folha Salarial 6.807 0 

Programa Emergencial de Acesso a Crédito - Maquininhas 5.000 0 

2.3.17 - Transferências Multas ANEEL 900 0 

Transferência para a Conta de Desenvolvimento Energético 900 0 

2.4.1.1 - Obrigatórias com Controle de Fluxo - Benefícios a 
servidores públicos 

496 634 

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 496 634 

2.4.2 - Discricionárias 204 148 

Despesas Adicionais do Ministério da Saúde e Demais Ministérios 204 148 

II. DESPESAS FINANCEIRAS 3.077 527 

III. DESPESAS TOTAIS "COVID-19" (I + II) 524.018 109.320 

                  FONTE: Tesouro Nacional. Resultado do Tesouro Nacional, out./21. 

 

 

 

Em virtude desses gastos adicionais, o Tesouro Nacional elevou a 
emissão líquida de dívida mobiliária interna em poder do público (DPMFi), 
visando dar cobertura à elevação do déficit primário do Governo Central. A 
DPMFi teve um incremento de R$ 682,9 bilhões, calcadas em novas emissões 
de título, principalmente as prefixadas (LTN) com prazo médio menor (1,35 ano 
em dez./20). Até outubro corrente, as emissões foram reduzidas 
comparativamente ao ano anterior, havendo uma priorização dos títulos de mais 
longo prazo. 

 

 

 

 

 



Tabela 7 – Estoque da dívida pública federal (DPF) 

R$ milhões 

ITENS 2019 2020 out/21 2020/2019 2021/2020 

VAR. NOMINAL % VAR. 
NOMINAL 

% 

DPF EM PODER DO PÚBLICO 4.248,9 5.009,6 5.373,1 760,7 17,9% 363,5 7,3% 

DPMFi 4.083,2 4.766,2 5.105,7 682,9 16,7% 339,5 7,1% 

   LFT  1.648,9 1.739,3 1.938,4 90,4 5,5% 199,1 11,4% 

   LTN 855,0 1.237,2 1.101,8 382,2 44,7% -135,4 -10,9% 

   NTN-B 1.002,2 1.145,7 1.499,5 143,5 14,3% 353,7 30,9% 

   NTN-C 86,8 107,8 74,7 20,9 24,1% -33,1 -30,7% 

   NTN-D 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

   NTN-F 450,0 494,5 448,2 44,5 9,9% -46,3 -9,4% 

   Dívida Securitizada  3,7 3,8 3,3 0,0 1,1% -0,5 -12,9% 

   TODA 1,1 0,9 0,7 -0,3 -23,6% -0,1 -16,5% 

   Demais 35,4 37,0 39,1 1,6 4,4% 2,1 5,8% 

DPFe  165,7 243,5 267,4 77,8 46,9% 24,0 9,8% 

Dívida Mobiliária 150,4 222,7 230,0 72,3 48,1% 7,3 3,3% 

   Global USD 135,0 205,4 219,4 70,4 52,2% 14,0 6,8% 

   Euro 4,6 6,5 0,0 1,9 40,9% -6,5 
 

   Global BRL 10,8 10,8 10,6 0,0 -0,1% -0,2 -1,7% 

   Reestruturada ² 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

   Demais 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

 Dívida Contratual 15,3 20,8 37,4 5,5 35,6% 16,7 80,2% 

   Organismos Multilaterais 3,5 4,0 18,8 0,6 16,6% 14,7 365,4% 

   Credores Privados/Ag. Gov. 11,9 16,7 18,7 4,9 41,2% 1,9 11,5% 

   Clube de Paris 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

  
 

DPMFi EM PODER DO BANCO 
CENTRAL 

1.888,7 1.925,8 1.996,7 37,1 2,0% 70,9 3,7% 

    LTN 396,0 378,5 452,2 -17,5 -4,4% 73,7 19,5% 

    LFT 691,7 657,6 593,5 -34,2 -4,9% -64,1 -9,7% 

NTN-B 476,8 489,1 578,1 12,3 2,6% 89,0 18,2% 

    NTN-F 324,1 400,6 372,8 76,5 23,6% -27,8 -6,9% 

    Demais 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7% 0,0 -78,2% 

 FONTE: Tesouro Nacional. Relatório Mensal da Dívida, out./21. 

 

5. Contas externas em 2021 
 
O resultado das transações correntes ficou negativo no período 

janeiro a outubro deste ano, totalizando US$ 15.8 bilhões.  A última vez em que 
o resultado ficou no azul ocorreu no boom global das commodities, quando o 
Brasil registrou superávits por cinco anos consecutivos a partir de 2003-07.  

No mesmo período, a balança comercial registrou saldo positivo de 
US$ 35.9 bilhões, tendo as exportações alavancado US$ 238.5 bilhões e as 
importações US$ 202.5 bilhões. A conta de serviço ficou negativa em US$ -13.6 
bilhão e as contas renda primária e secundária também ficaram deficitárias em 
US$ -43.7 bilhões.  

 



Tabela 8 – Transações correntes e balança comercial do Brasil, 1995-2021(até 
outubro) 

US$ milhões 
ANOS TRANSAÇÕES CORRENTES BALANÇA COMERCIAL 
1995 -18.712,3  -4.570,90  
1996 -23.843,0  -6.636,50  
1997 -30.624,6  -7.750,80  
1998 -33.786,4  -7.627,70  
1999 -25.816,3  -2.062,20  
2000 -24.959,6  -1.788,70  
2001 -23.719,0  1.536,70  
2002 -8.142,5  12.003,70  
2003 3.587,5  23.576,10  
2004 11.092,7  32.283,70  
2005 13.843,3  43.721,50  
2006 13.089,0  45.177,90  
2007 424,6  38.498,20  
2008 -30.935,2  23.506,80  
2009 -26.428,8  24.790,20  
2010 -79.236,9  18.357,90  
2011 -76.487,9  27.525,10  
2012 -84.431,5  16.908,50  
2013 -79.990,5  368,90  
2014 -101.679,3  -6.739,20  
2015 -54.789,1  17.444,90  
2016 -24.475,3  44.543,60  
2017 -22.033,2  57.325,00  
2018 -51.456,9  43.372,80  
2019 -65.029,8  26.546,70  
2020 -24.491,8  32.369,40  
2021 -15.783,3  35.942,00  

 

 
 
 

6. Investimento Direto no País (IDP) 

O ingresso líquido em investimentos diretos no País (IDP) somou US$ 
45.8 bilhões no acumulado de janeiro a outubro de 2021, já estando acima do 
total de 2020 (US$ 37,78 bilhões). Houve uma recuperação o volume de 
reservas internacionais, atingindo US$ 370.4 bilhões em outubro de 2021. 



 

7. Fluxo do câmbio contratado 

 

Em 2021, incentivado pelo câmbio favorável, o saldo comercial 
acumulado até outubro atingiu US$ 17.6 bilhões, enquanto a saída líquida foi 
estancada. Disso resulta um fluxo cambial positivo de US$ 19.5 bilhões no 
período, revertendo o quadro negativo verificado desde 2012. 

Enquanto 2020, houve a saída líquida de US$ 27.9 bilhões pelo 
câmbio contratado, o terceiro ano seguido de perda de recursos, explicado pela 
forte desvalorização do real ocorrida em 2020. De um lado, o País registrou saída 
líquida de US$ 51.1 bilhões pela via financeira, a qual foi compensada pela 
entrada líquida de US$ 23.2 bilhões do lado comercial (exportações menos 
importações), incentivada pela maior demanda global por commodities.  

Pela série histórica do Banco Central, iniciada em 1982, desde 2012 
o País não registra entrada líquida de investimentos estrangeiros. Naquele ano, 
sob a presidência de Dilma Rousseff, o Brasil recebeu US$ 8.4 bilhões a mais 
do que foi retirado do País. O resultado positivo de 2012 antecedeu uma 
deterioração na conta financeira do País, na esteira dos desequilíbrios das 
contas públicas, intensificados justamente no governo Dilma. Em oito anos, de 
2013 a 2020, os estrangeiros retiraram US$ 318.9 bilhões líquidos do Brasil. 

 
 
 
 
 
 



Tabela 9 – Setor externo, fluxos comercial e financeiro pelo câmbio contratado 
                                                                                        US$ milhões 

                  
ANOS 

FLUXO COMERCIAL FINANCEIRO FLUXO LÍQUIDO 
CAMBIAL 

1982 2.211  -9.754  -7.543  
1983 6.638  -12.522  -5.884  
1984 11.113  -12.165  -1.052  
1985 13.192  -12.051  1.141  
1986 10.298  -14.752  -4.454  
1987 13.355  -9.244  4.111  
1988 19.106  -12.943  6.163  
1989 16.742  -14.583  2.159  
1990 13.869  -10.548  3.321  
1991 14.749  -7.815  6.934  
1992 20.738  32  20.770  
1993 10.748  2.508  13.256  
1994 11.527  1.077  12.604  
1995 7.549  4.204  11.753  
1996 -4.306  15.096  10.790  
1997 -23.860  17.010  -6.850  
1998 -20.985  6.469  -14.516  
1999 -1.464  -14.718  -16.182  
2000 -1.641  6.320  4.679  
2001 4.679  -7.639  -2.960  
2002 11.221  -24.210  -12.989  
2003 26.697  -25.977  720  
2004 31.364  -24.748  6.616  
2005 51.281  -32.463  18.818  
2006 57.596  -20.326  37.270  
2007 76.746  10.708  87.454  
2008 47.900  -48.883  -983  
2009 9.924  18.808  28.732  
2010 -1.650  26.004  24.354  
2011 43.950  21.329  65.279  
2012 8.373  8.380  16.753  
2013 11.136  -23.396  -12.261  
2014 4.137  -13.424  -9.287  
2015 25.486  -16.071  9.414  
2016 47.309  -51.562  -4.252  
2017 52.924  -52.299  625  
2018 47.740  -48.735  -995  
2019 17.474  -62.243  -44.769  
2020 23.250  -51.174  -27.924  

jan-out./2021  17 667   1 811  19.478  

FONTE: Banco Central do Brasil. 

 

8. EMBI (Emerging Market Bond Index Plus) 
 
O EMBI (Emerging Market Bond Index Plus) é um índice que reflete 

o spread  pago pelas economias emergentes em seus títulos. É apurado pela 
instituição financeira JP Morgan Chase, pioneira nos estudos sobre 
investimentos em economias emergentes. Esse índice é apurado todo dia útil e 
com início de cálculo em 1993. Reflete as percepções do mercado financeiro 
quanto ao desempenho da economia. 

Trata-se da diferença entre os prêmios pagos pelos títulos brasileiros 
em relação aos títulos americanos. Por serem mais seguros que o dos países 
emergentes, os títulos americanos pagarão um prêmio de risco menor. A lógica 
é que cada 100 pontos do EMBI representam o pagamento de 1% de juros dos 
títulos brasileiros a mais que os títulos dos Estados Unidos. Quanto maior o 
spread, ou a pontuação, mais aguda é a percepção de risco dos investidores em 



relação ao papel. Em 02/12/2021, o EMBI do Brasil está na casa dos 345 pontos, 
apresentando sinais de desaceleração.  

 

 
 

Considerações finais 

 

Diferentemente do que se observou por décadas no Brasil, a política 
monetária teve o grande mérito de reduzir a taxa Selic até 2% ao ano até março 
de 2021, evidenciando ganhos com a redução dos juros reais. A manutenção da 
taxa Selic baixa tornou-se difícil devido a aceleração da inflação, causada pelo 
câmbio e pela paralisia econômica que afetou as diversas cadeias produtivas. 
Houve uma enorme pressão para o retorno dos juros reais positivos, indicando 
que o mercado financeiro depende de uma curva de juros futuros elevada. Para 
comprovar essa afirmação basta olhar as estatísticas do Banco Central e as 
reiteradas críticas advindas dos analistas de mercado visando à elevação da 
“taxa neutra” de juros. Boa parte dessas demandas foi uma pregação sob 
encomenda. Os heterodoxos de esquerda, naturalmente, criticam a condução 
da política econômica vigente, mas até hoje não reconhecem os erros de 
condução adotados no governo Dilma. 

Frise-se, por enquanto, que a nova roupagem do teto de gastos não 
significa, a princípio, adesão ao populismo fiscal, ainda que a aliança  do governo 
com os partidos de centro não nos livre do uso de tal expediente. No balanço 
entre erros e acertos, a condução da política econômica por parte da equipe do 
Ministro Guedes buscou o equacionamento dos desequilíbrios fiscais causados 
pela pandemia da Covid-19. Deve-se levar em conta todo o quadro de 
dificuldades que foram enfrentadas ao longo dos últimos dois anos de gestão 
macroeconômica.  

Aqueles que defendiam as medidas heterodoxas no início da 
pandemia (expansão da base monetária, auxílios financeiros maiores aos 
governos regionais, tetos de gastos cíclicos e subsídios permanentes) viraram, 
repentinamente, ortodoxos e defensores da responsabilidade fiscal.  

 
 
 


