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Política Fiscal 
 

O segundo trimestre de 2021 fecha com um resultado mais positivo em relação ao mesmo período do ano 

passado. Em 2020, nesse mesmo período, o governo já adotava medidas drásticas para combater os efeitos 

da pandemia, deteriorando a situação fiscal do país. Conforme o acompanhamento dos dados divulgados pelo 

Tesouro Nacional em 2021, a recuperação da economia brasileira contribui para a recuperação da estabilidade 

fiscal do setor público nacional.  

Verificando os dados do Tesouro Nacional (2021) com relação ao desempenho da política fiscal do segundo 

trimestre de 2021, com base nos dados expostos na tabela 4.1, observa-se que o resultado primário (diferença 

entre receitas primárias liquidas e despesas primárias) registrou um déficit de R$ 77,7 bilhões (valores defla-

cionados pelo IPCA), com destaque para o mês de junho, o qual apresentou um déficit de R$ 73,5 bilhões. 

Fazendo uma comparação com os resultados do segundo trimestre de 2020, o resultado primário passou de 

um déficit de R$ 449,3 bilhões para R$ 79,6 bilhões, indicando um decrescimento de 82,2%. Além disso, as 

receitas primárias no segundo trimestre de 2021 giraram em torno de R$ 449,5 bilhões, sendo que abril foi o 

mês com maior ingresso de recursos aos cofres públicos, cerca de R$ 166 bilhões. Quando se confronta o 

segundo trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020, analisa-se um aumento nas receitas de 61,05%, 

passando de R$ 279,1 bilhões em 2020, para R$ 449,5 bilhões no ano de 2021. Já as receitas primárias liquidas 

(diferença entre as receitas primárias e transferências por repartição de receita), conforme os dados do Te-

souro Nacional, para o segundo trimestre de 2021 foram de R$ 365,3 bilhões, registrando um crescimento de 

67,6% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Referente ao comportamento das receitas 

administradas, essas apresentaram um crescimento de 59,5% em comparação com o segundo trimestre de 

2020. Verifica-se que, fazendo uma comparação entre 2021 e o mesmo período do ano passado, todas as 

receitas apresentaram crescimento, com destaque para o imposto COFINS que apresentou aumento de 147% 

na arrecadação. 

Os impostos IOF e PIS/PASEP apresentaram crescimento de 134% e 125% na arrecadação. Seguindo a ordem 

de crescimento, logo após vieram o IPI, o imposto de importação e o imposto de renda, que cresceram, res-

pectivamente, 62,19%, 46,6% e 33,3%. Em relação as despesas primárias no segundo trimestre de 2021, em 

comparação com o mesmo período do ano passado, observa-se uma redução de 33,5%, passando de R$ 667,2 

bilhões para R$ 443 bilhões em 2021. Ao decompor as despesas primárias percebe-se um declínio nas despe-

sas previdenciárias de 8,88%, despesa com pessoal de 2,24% e outras despesas obrigatórias de 67,4%, sendo 

essa última diretamente ligada ao pacote econômico de proteção do emprego e renda, implementado pelo 

governo federal na busca de minimizar os efeitos da pandemia na economia brasileira. 

No que se refere à dívida líquida do Setor Público (DLSP), a qual se dá o total de obrigações do setor público 

não financeiro, menos os seus ativos financeiros junto aos agentes privados não financeiros e aos agentes 

financeiros, públicos e privados. Segundo os dados do Banco Central do Brasil, em julho de 2021 a DLSP atingiu 

R$ 4,8 trilhões, o que corresponde 60,3% do PIB, apresentando uma redução que reflete, em especial, dos 

impactos do crescimento do PIB nominal (redução de 0,7 p.p), da desvalorização cambial (redução de 0,4 p.p), 

dos juros nominais apropriados (aumento de 0.6 p.p) e do déficit primário ( aumento de 0,1 p.p). Ademais, no 

ano, a relação DLSP/PIB reduziu 2,4 p.p, evolução decorrente do efeito do crescimento consequentes do efeito 

do crescimento do PIB nominal (redução de 5,1 p.p), dos juros nominais apropriados (aumento de 2,3 p.p), da 

valorização cambial acumulada de 1,4% e do déficit primário (aumento de 0,2 p.p).   

Referente a Dívida Bruta do Governo Geral (DGBB), que corresponde ao endividamento líquido do governo 

federal, estados e municípios, junto ao sistema financeiro, setor privado não-financeiro e resto do mundo, os 
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dados do Banco Central indicam que atingiu a marca de R$ 6,7 trilhões em julho, equivalente a 83,8% do PIB 

em julho de 2021, em relação ao mês de junho, obteve uma redução de 0,1 p.p, na relação DBGG/PIB, tal 

evolução, tem como decorrência o crescimento do PIB nominal, dos resgates líquidos de dívida, da valorização 

cambial acumulada e da incorporação de juros nominais. 

Em uma síntese dos dados, levando em consideração a conjuntura econômica do país e a estrutura das finan-

ças públicas brasileira, a situação fiscal brasileira está bastante comprometida e merece uma atenção dos 

dirigentes de políticas econômicas. As medidas impostas para conter os impactos da pandemia foram capazes 

de deteriorar ainda mais o cenário. Apesar de leves melhoras em alguns indicadores.  

Tabela 4.1. Desagregação do resultado primário do Tesouro Nacional no segundo trimestre de 2021 em 
milhões de R$ 

Período RT RL DT DPREV DPESSOAL ODESP RPRIM 

abr/20 109.133,79 88.820,51 189.462,63 60.810,65 26.476,40 79.137,22 -100.642,12 

mai/20 82.615,45 58.664,97 196.277,68 81.250,44 26.457,46 70.266,94 -137.562,71 

jun/20 87.423,07 70.392,25 281.509,89 83.349,80 30.444,41 147.288,46 -211.471,82 

Total 279.172,32 217.877,73 667.200,20 225.410,88 83.378,27 296.692,21 -449.322,47 

abr/21 166.093,80 141.355,71 124.472,70 54.712,06 25.145,12 26.169,63 16.883,01 

mai/21 147.248,49 113.477,12 134.548,28 61.431,00 24.794,43 29.436,67 -21.071,17 

jun/21 136.253,07 110.522,47 184.075,08 89.235,10 31.564,79 40.980,81 -73.552,61 

Total 449.595,36 365.355,30 443.096,07 205.378,16 81.504,33 96.587,11 -77.740,76 

Variação 61,05% 67,68% -33,5% -8,88% -2,24% -67,44% -117,30% 

Fonte: Tesouro Nacional (2021) 
Elaboração: GECE/FURG 
Notas: 
RT.: Receita primária total; 
RL.: Receita líquida; 
DT.: Despesa primária total; 
DPREV.: Despesas previdenciárias; 
DPESSOAL: Despesas com pessoal e encargos sociais; 
ODESP: Outras Despesas primárias 
RPRIM.: Resultado primário com ajuste metodológico. Valores deflacionados pelo IPCA 
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