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Prisma Fiscal - SPE
O Prisma Fiscal/SPE é um sistema de coleta de expectativas de mercado para 
acompanhamento das principais variáveis fiscais brasileiras. Apresenta projeções de 
analistas do setor privado, em bases mensais e anuais, para as seguintes variáveis: 
arrecadação das receitas federais, receita líquida do governo central, despesa primário 
do governo central, resultado primário do governo central, resultado nominal do 
governo central e dívida bruta do governo geral.

Endereço da página do Prisma Fiscal/SPE www.fazenda.gov.br/prisma-fiscal

Panorama Macroeconômico
O Panorama Macroeconômico é um conjunto amplo de indicadores de conjuntura e 
de projeções da Grade de Parâmetros para o processo orçamentário, produzido pela 
SPE. Apresenta dados selecionados de atividade econômica: PIB, produção setorial, 
emprego e renda, preços e inflação, crédito e mercado financeiro, política fiscal, setor 
externo e economia internacional.

Boletim disponível pelo QR-Code ou na página da SPE http://www.fazenda.gov.br/orgaos/spe
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Panorama geral
l A estimativa de crescimento do PIB brasi-

leiro para 2021 e 2022 foi revisada. A proje-
ção para o ano corrente reduziu-se de 5,3% 
para 5,1%. De forma semelhante, houve al-
teração para o próximo ano, diminuindo a 
expansão do PIB de 2,5% para 2,1%. De 
2023 em diante, a projeção de crescimen-
to do PIB é de 2,5%. Esperam-se efeitos 
positivos das reformas pró-mercado e do 
processo de consolidação fiscal.

l A expectativa para a taxa de inflação (IPCA) 
de 2021 aumentou de 7,9% para 9,7%. 
Para 2022, a projeção de IPCA passou 
de 3,75% para 4,70%. A partir de 2023, a 
projeção converge para a meta: 3,25% em 
2023 e 3,00% de 2024 em diante.

l Entre fatores positivos para impulsionar o 
crescimento em 2021, elencam-se o bom 
carregamento estatístico de 2020, a taxa 
de poupança elevada, a rápida recupera-
ção do investimento, o mercado de crédito 
robusto e a recuperação dos serviços. Ao 
mesmo tempo, existem riscos neste ano, 
notadamente o risco hídrico e o risco de um 
eventual recrudescimento da pandemia.

l As projeções de crescimento para 2022 
fundamentam-se em dados positivos do 
mercado de trabalho, que vem se recu-
perando da queda na pandemia, e no alto 
volume de investimento contratado para o 
ano que vem.

l Além de observar os números do cresci-
mento, é importante atentar-se para a sua 
qualidade. Com reformas pró-mercado e 
consolidação fiscal, o governo está lan-
çando as bases para crescimento econô-
mico de melhor qualidade e sustentável de 
longo prazo.

Resumo

Projeções 2021 2022

PIB real (%) 5,10 2,10

PIB nominal (R$ bilhões) 8.665,7 9.539,0

IPCA acumulado (%) 9,70 4,70

INPC acumulado (%) 10,04 4,25

IGP-DI acumulado (%) 18,66 5,42

A estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 
2021 e 2022 foi revisada. A projeção para o ano cor-
rente reduziu-se de 5,3% para 5,1%. De forma se-
melhante, houve alteração para o próximo ano, dimi-
nuindo a expansão do PIB de 2,5% para 2,1%. Nesta 
seção, apresentam-se os motivos para as alterações 
baixistas da atividade nestes dois anos, mas elen-
cam-se as razões que motivam a SPE a projetar um 
crescimento maior do que o coletado pelo mercado.

Nas principais economias globais, observa-se que o 
crescimento do PIB para 2022, segundo a coleta da 
Bloomberg com consultorias e bancos, tem sido revisa-
do negativamente desde setembro deste ano. Diversos 
fatores têm afetado a expansão global, destacando-se 
os efeitos danosos da quebra de cadeias globais que 
prejudicam a indústria e reduzem sua produção devi-
do à falta de insumos. Ademais, semelhante ao Brasil, 
na China e em alguns países Europeus, há problemas 
na oferta da matriz energética, com forte elevação dos 
preços na Europa e racionamento na China. 

Os efeitos negativos na oferta e a maior demanda 
global são notórios e podem ser vistos na pressão 
no nível de preços. Cita-se o elevado nível do preço 
das commoditites, com destaque para os valores da 
energia, alimentos e metais industriais. A inflação de 
itens que não são apenas de alimento e energia tem 
assolado diversos países. Nos Estados Unidos, o pa-
tamar da inflação do PCEPI (Personal Consumption 
Expenditure Price Index), índice que é utilizado pelo 
FED como meta, está no maior valor desde 1990. Na 
Europa, a inflação ao consumidor é a mais elevada 
desde o começo da série, que se inicia em 1997. 
Destaque para o elevado valor da variação dos pre-
ços na Alemanha, que é recorde desde 1993. Situa-
ção semelhante se observa nos preços ao atacado 
chinês, cujo valor atual remete ao patamar de 1995. 

O principal fator interno para redução das estimativas 
de atividade é a deterioração das condições financei-
ras locais. Observou-se, nos últimos meses, elevação 
mais intensa da parte longa da curva de juros. Na es-
trutura a termo da taxa de juros, desde a divulgação da 
última grade de parâmetros, a taxa de 5 anos chegou 
a subir em quase 200 pb. Caminho semelhante foi per-
corrido pela taxa de câmbio, cuja depreciação levou 
a taxa para valor próximo a R$/US$ 5,70. No entanto, 
observa-se que, apesar do patamar elevado, as con-
dições financeiras amainaram em relação aos topos.

Embora as projeções de mercado para o crescimen-
to do PIB para 2022 são, segundo as coletas do Fo-
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cus e da Bloomberg, de 1,0% e 1,8%, respectivamente, a estimativa da SPE para o próximo ano se encontra 
em 2,1%. O valor superior projetado por esta Secretaria se deve à melhora no mercado de trabalho e no 
investimento privado, principalmente em infraestrutura. 

Os dados da PNAD mostram aumento da população ocupada neste ano em 5,7 milhões de trabalhadores, con-
siderando o ajuste sazonal. Ou seja, um crescimento superior a 6,7% do total de empregados. Deste total de 
funcionários acrescidos à estrutura produtiva, quase 4,0 milhões são do setor informal e 1,7 milhão são novos 
postos de trabalho com carteira assinada. Conforme reportado nos Boletins anteriores, dada a característica de 
menor rigidez no setor informal, que foi o mais penalizado na pandemia, espera-se tempestiva recuperação dos 
empregos. Os dados do CAGED, ajustados sazonalmente, confirmam o resultado encontrado na PNAD, que até 
setembro de 2020 foi adicionado em mais de 2,3 milhões de empregos formais. A continuidade da recuperação 
do mercado de trabalho é um dos fundamentos para o crescimento mais forte da atividade no próximo ano. 

A média anual da taxa de participação (razão entre a força de trabalho e a população ocupada em idade ativa 
– PIA) e do nível de ocupação (relação entre a população ocupada e a PIA) retraiu-se significativamente na 
pandemia, reduzindo-se em torno de 6 p.p. quando comparado à média dos anos imediatamente anteriores 
à crise. É fato que houve melhora relevante destes indicadores ao longo de 2021, no entanto, salienta-se 
que a diferença do nível atual ainda está abaixo da média histórica destes indicadores. Com a continuidade 
da redução das medidas de distanciamento social e o fortalecimento da atividade, espera-se o retorno dos 
níveis da força de trabalho e, consequentemente, a elevação do emprego, principalmente no setor informal. 
Desta feita, maior quantidade de trabalhadores ocasionará nível superior de atividade.

Adicionalmente, vale recordar que a recuperação robusta do PIB brasileiro na crise da pandemia se deveu, 
em grande parte, ao aumento do investimento privado. Em 2021, as perspectivas de investimento dos em-
presários industriais para os próximos 6 meses mostram patamar historicamente alto. Ademais, o governo 
federal prosseguiu com a política econômica focada em consolidação fiscal e reformas pró-mercado. No 
bojo destas, a venda de participação de subsidiárias de estatais e concessões já ocorridas e as ainda em 
curso ensejam grandes volumes de investimento planejado, ou seja, os investimentos a ocorrer no ano que 
vem. Destaque para o novo marco de saneamento, o qual possibilitará aumento do investimento privado no 
setor e melhora da qualidade de vida da população, principalmente dos mais vulneráveis. Assim, os investi-
mentos privados devem continuar fortalecendo o crescimento do PIB no ano que vem. 

Neste Boletim, os boxes apresentam a melhora das condições fiscais, principalmente da razão dívida/PIB, ao 
longo de 2021. Mostra-se que o indicador da dívida de 5 anos à frente reduziu-se para o patamar semelhante 
a 2017-18. Constata-se que o ajuste fiscal ocorrido neste ano, quando comparado internacionalmente, indi-
ca forte redução da dívida pública brasileira, diferenciando-se do padrão médio dos países. O Brasil está no 
primeiro decil de maiores reduções deste indicador. Posteriormente, apresenta-se a melhora na distribuição 
da dívida futura, quando comparada ao início de 2021. Ou seja, presencia-se melhora da razão do endivida-
mento brasileiro corrente e futuro, especialmente quando comparado ao dos demais países.
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Conjuntura 
A atividade econômica desacelerou ao longo do 
terceiro trimestre de 2021, decorrente do desempe-
nho da indústria e do comércio. Além disso, houve 
estabilização dos indicadores de produção agro-
pecuária. Por outro lado, notou-se continuidade 
da expansão dos serviços. Nesse mesmo sentido, 
indicadores antecedentes e coincidentes mensais 
mostram que se mantem a trajetória de recupera-
ção da economia no 4T21. 

No 3T21, a indústria geral (PIM-PF/IBGE) apresen-
tou recuo na margem (-1,7%) e ante mesmo trimes-
tre do ano anterior (-1,1%). Ainda assim, acumula 
alta de 7,5% no ano até setembro/2021 e mostrou 
crescimento de 6,4% em 12 meses, com destaque 
para o ramo de transformação. Por categoria de uso, 
destaque para a alta de bens de capital. O efeito do 
carregamento estatístico (carry over) para a produção 
industrial total em 2021 é de 4,2%. 

O comércio (PMC/IBGE) teve recuo de 0,4% no va-
rejo restrito e queda de 1,7% no varejo ampliado, 
no 3T21, com ajuste sazonal. Ante mesmo trimestre 
do ano anterior, há recuo no varejo restrito (-1,2%), 
mas se observa alta no varejo ampliado (0,9%), com 
destaque para alta nas vendas de veículos, motos, 
partes e peças (12,2%). O resultado negativo do 
comércio pode estar relacionado ao maior nível dos 
preços. O efeito carregamento para 2021 é de alta 
de 5,1% para o varejo ampliado e de 1,8% para o 
varejo restrito.

Por sua vez, os serviços cresceram 3,0% no 3T21, ante 
o trimestre anterior com ajuste sazonal, com destaque 
para a expansão dos serviços prestados às famílias 
(17,2%). Na comparação com o mesmo trimestre do 

ano anterior, os serviços cresceram 15,2% no 3T21. O 
carry over dos Serviços é de 10,8% para 2021.

Em 2021, a estimativa da safra de grãos (LSPA/IBGE) 
apresenta recuo de 1,2% em relação à safra de 2020. 
Ao longo do ano, os prognósticos têm recuado de-
vido a problemas climáticos que impactaram impor-
tantes lavouras, como as de milho e de feijão. Ainda 
assim, estima-se que a produção seja de 250,9 mi-
lhões de toneladas, segundo melhor resultado da sé-
rie histórica, inferior apenas ao nível recorde de 2020. 
Espera-se recuperação da safra em 2022, com alta de 
7,8% em relação a 2021, gerando 270,7 milhões de 
toneladas de grãos, novo recorde de produção.

Os indicadores de confiança (FGV) mostraram re-
cuperação no 3T21 e voltaram a apontar melhora, 
com alta na margem (com ajuste sazonal) em todas 
as categorias, entre empresários e consumidores, 
com destaque para serviços e construção. Em ou-
tubro/2021, houve aumento da confiança para ser-
viços (1,8%) e consumidores (1,3%), ante o mês an-
terior com ajuste sazonal. A confiança do comércio 
ficou estável e houve recuo na confiança da indústria 
e da construção, mas permaneceu em nível acima 
do patamar pré-crise da Covid-19.

No mercado de trabalho, apesar da taxa de desem-
prego ainda estar em patamar elevado, 13,2% da 
PEA, verificada em agosto/2021 (PNAD Contínua/
IBGE), nota-se continuidade da recuperação do em-
prego, com alta da população ocupada, tanto infor-
mal quanto formal. A recuperação do emprego formal 
também se confirma pelos dados do CAGED/ME, que 
mostra a criação líquida de 2,5 milhões de postos de 
trabalho no acumulado do ano até setembro/2021.
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Projeção de 
curto prazo
A projeção de crescimento do PIB para o 3T21, em re-
lação ao mesmo trimestre do ano anterior, é de 4,8%. 
Essa previsão, feita com técnicas de nowcasting con-
tábil e econométrico, representa uma variação de 0,4% 
em relação ao 2T21 (com ajuste sazonal) e reflete a 
continuidade da recuperação econômica no 3T21, com 
base em retomada do mercado de trabalho.

Para o setor agropecuário, projeta-se crescimento de 
1,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
Em outubro de 2021, a estimativa do Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE para 
este ano foi de redução na produção de grãos de 1,2% 
em relação à safra de 2020. Esse desempenho deve 
resultar em 251,2 milhões de toneladas de grãos em 
2021. Dada a composição setorial, é projetada uma es-
tabilidade da agropecuária de 0,0% no 3T21 na com-
paração com o trimestre imediatamente anterior (dados 
com ajuste sazonal).

Para a atividade industrial, projeta-se um crescimento 
interanual de 1,8% no 3T21, ao passo que o crescimen-
to previsto na margem (contra o trimestre imediatamente 
anterior) é de 0,3%. Conforme os dados da última Pes-
quisa Industrial Mensal (PIM) divulgada pelo IBGE, a pro-
dução industrial em setembro recuou 0,4% em relação 
a agosto. Na comparação interanual, a indústria extrati-
va apresentou aumento de 3,2%, enquanto a indústria 
de transformação registrou recuo de 4,8%. Analisando 
grandes categorias econômicas na margem, verificou-
-se que bens de capital e bens intermediários tiveram 
quedas de 1,6% e 0,1% na margem, respectivamente, 
ao passo que bens de consumo cresceram 0,7% frente 
ao mês anterior. 

Para o setor de Serviços, projeta-se crescimento de 
6,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. 
Na margem, a previsão é de aumento de 1,5%. De 
acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Servi-
ços (PMS), do IBGE, no 3T21, o índice de volume do 
setor de serviços cresceu 3,0% na margem e registrou 
aumento de 15,2% na comparação interanual. A varia-
ção acumulada no ano até o mês de setembro foi de 
11,4%, enquanto a variação acumulada em 12 meses 
até setembro foi de 6,8%. Projeta-se crescimento do 
setor de serviços no 3T21, com base em dados que 
mostram recuperação robusta do mercado de trabalho, 
principalmente no setor informal.

Oferta

Var % sobre 
trimestre 

anterior (com 
aj. saz.)

Var % sobre 
mesmo 

trimestre do 
ano anterior

2T21 3T21 2T21 3T21

PIB -0,1 0,4 12,4 4,8

Agropecuária -2,8 0,0 1,3 1,0

Indústria -0,2 0,3 17,8 1,8

Serviços 0,7 1,5 10,8 6,2

Dados com ajuste sazonal 
Fonte: IBGE e SPE

Nota: Os dados referentes ao 3T21 são projeções realizadas 
pela SPE (em 11/nov/21)
Fonte: IBGE e SPE
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As projeções dos indicadores macroeconômicos da grade de 
parâ metros desta edição servirão como base para o Relatório de 
Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre de 2021. É ne-
cessário ressaltar que o conjunto de informações dos dados eco-
nômicos e financeiros utilizados para a estimação das variáveis 
da Grade de Parâmetros é limitado aos indicadores divulgados 
até o dia 08/11/2021, exceto as séries de preço que tiveram data-
-base na divulgação do IPCA (10/11/2021).

A projeção do crescimento do PIB para o ano de 2021 foi revisada 
para 5,1%, ante a previsão de 5,3% do último Boletim Macrofiscal 
(setembro/2021). Para o ano de 2022, a projeção de crescimento 
foi alterada de 2,5% para 2,1%. Para os anos posteriores, dentro 
do horizonte de previsão até 2025, continuaram inalteradas as es-
timativas em relação à Grade de Parâmetros divulgada no último 
Boletim Macrofiscal (2,5%). A metodologia utilizada para previsão 
do 4T21, e para os trimestres posteriores, fundamenta-se em mo-
delos econométricos de pequeno e médio porte e semiestruturais 
com estimação bayesiana.

O PIB nominal projetado para 2021 de R$ 8,7 trilhões, o qual, se 
observado, ficará acima do valor de 2020 em 16%. Este valor é 
devido ao aumento do crescimento real (5,1%) e aceleração do 
deflator para 10,7%.

Entre fatores positivos para impulsionar o crescimento em 2021, 
elencam-se o bom carregamento estatístico de 2020, a taxa de 
poupança elevada, a rápida recuperação do investimento, o mer-
cado de crédito robusto e a recuperação dos serviços – espe-
cialmente dos prestados às famílias, que ainda estão abaixo do 
nível pré-pandemia. Ao mesmo tempo, existem riscos neste ano, 
notadamente o risco hídrico e o risco de um eventual recrudesci-
mento da pandemia.

As projeções de crescimento para 2022 fundamentam-se em da-
dos positivos do mercado de trabalho, que vem se recuperando 
da queda na pandemia, e no alto volume de investimento contra-
tado para o ano que vem, em parte decorrente de leilões e con-
cessões. Espera-se que, com a retomada do emprego informal, a 
taxa de participação e o nível de ocupação voltem aos seus níveis 
históricos, e, com isso, o produto cresça à taxa projetada.

Como em toda projeção, há incerteza inerente às estimações para 
o horizonte prospectivo. Desta maneira, usando a variância da 
previsão dos modelos considerados, é possível estimar diferentes 
cenários para o crescimento da atividade, segmentando-os em 
diferentes percentis. Observa-se que a variância das estimações 
aumenta a cada ano à frente, o que indica que as projeções de 
crescimento tendem a ser revistas à medida que a economia sofra 
novos choques.

Projeção de 
médio prazo 

Projeções do crescimento 
do PIB*

Ano
Data da projeção

07/07
21

10/09 
21

08/11 
21

2021 5,30 5,30 5,10

2022 2,51 2,50 2,10

2023 2,50 2,50 2,50

2024 2,50 2,50 2,50

2025 2,50 2,50 2,50

*(%) Percentual
Fonte: SPE
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A projeção da taxa de inflação, medida por meio 
da variação do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo – IPCA, para 2021 é de 9,7% e re-
presenta aumento em relação ao percentual proje-
tado no último Boletim Macrofiscal (setembro/2021), 
no qual a estimativa era de 7,9%. A projeção atual 
encontra-se acima da meta de inflação de 3,75% e 
do limite superior do intervalo de tolerância (5,25%) 
para o ano de 2021. 

O IPCA de outubro/2021 foi de 1,25%, ou seja, 
0,09 ponto percentual abaixo da taxa de setembro 
(1,16%). No ano, o IPCA acumula alta de 8,24% 
e, em 12 meses, o índice total acumulou alta de 
10,67%. O grupo Alimentação e bebidas, após alta 
de 14,0% em agosto, no acumulado em 12 meses, 
mostrou desaceleração desde então, chegando a 
11,7% em outubro. 

O grupo Transportes, por outro lado, apresentou 
aceleração no acumulado em 12 meses. Passou 
de 1,1% em janeiro para 19,6% em outubro, sendo 
essa alta decorrente principalmente dos reajustes de 
combustíveis e de passagens aéreas.

A inflação de serviços também mostrou acelera-
ção e registrou alta de 4,9% no acumulado em 12 
meses até outubro. Ainda assim, está em patamar 
mais baixo do que a inflação de bens (11.9%) e de 
preços monitorados (17,0%), nessa mesma base 
de comparação. Nos preços monitorados, nota-se 
aceleração decorrente da alta nos combustíveis e 
na energia elétrica. No caso dos bens, percebe-se 

Projeção de 
inflação 

Inflação 2021 - projeção (Grade)*

Data base para 
projeção da 

inflação
jul/21 set/21 nov/21

IPCA 5,90 7,90 9,70

INPC 6,20 8,40 10,04

IGP-DI 17,40 18,00 18,66

*(%) Percentual ao ano

desaceleração decorrente da menor pressão dos 
preços de não duráveis, essencialmente devido aos 
alimentos no domicílio, que recuaram de 16,6% em 
agosto para 13,3% em outubro, no acumulado em 
12 meses.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
deverá encerrar o ano com variação de 10,0% devi-
do à influência dos mesmos movimentos discutidos 
acima para o IPCA. Já a inflação projetada para o 
IGP-DI em 2021 é de 18,7%, um pouco superior à 
variação projetada na grade anterior (18,0%), mas 
inferior à taxa registrada em 2020 (23,1%). Cabe 
lembrar que o IGP-DI tem uma abrangência maior 
do que apenas o consumidor final, englobando tam-
bém o setor atacadista e o custo da construção civil. 
Para os anos posteriores, espera-se que a inflação 
em geral desacelere e que o IPCA se aproxime do 
centro da meta.

Fonte: IBGE e BCB
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A evolução da dívida corrente de uma economia em relação ao PIB depen-
de dos níveis passados da dívida, da taxa de juros, do crescimento real do 
PIB, das taxas de inflação e dos valores do PIB nos períodos anteriores. A 
fórmula abaixo sintetiza esta relação:

em que  é a dívida no período t;  é a dívida no período anterior;  é 
a taxa de juros em t;  é a razão superávit primário/PIB no período t;  é 
a taxa da inflação; e  é o crescimento real do PIB no período t.

A partir desta relação, esta Secretaria estimou dois indicadores1 de Dívida 
Bruta do Governo Geral (DBGG) através de cálculo recursivo, utilizando 
séries de estoque e taxa implícita da dívida disponíveis, além de estimati-
vas de mercado para a taxa de juros, inflação e crescimento da atividade, 
expressos na fórmula a seguir:

sendo  . O cálculo recursivo foi feito a partir dos 
valores esperados para 1 ano, 2 anos, até 5 anos à frente e o horizonte 
temporal das projeções de mercado coletadas pelo Focus são o final de 
período.

No primeiro indicador da dívida futura, a taxa implícita da dívida proje-
tada é composta pela expectativa da Selic coletada pelo Focus para os 
próximos anos, calculada para diferentes horizontes. Como pode ser ob-
servado no gráfico abaixo, para o período de 2011 a 2013, houve ligeiro 
crescimento do indicador. Já no período de 2014 ao início de 2016, houve 
uma aceleração do crescimento da dívida, diante do menor crescimen-
to econômico, elevação dos juros e redução do superávit primário. Com 
a implementação do Teto dos Gastos (Emenda Constitucional nº 95, de 
dez/2016), ocorreu uma estabilização da trajetória da dívida futura. No 
início de 2020, com o advento da pandemia do coronavírus, houve uma 
elevação brusca da dívida futura, mas em 2021 já se pode ser observada 
uma reversão desta e retorno a patamares mais próximos aos níveis do 
início do ano passado. 
1  Maiores detalhes podem ser vistos na Nota “Racionalização dos gastos e reformas estruturais 
no novo arcabouço fiscal”, disponível no site do Ministério da Economia https://www.gov.br/
economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/ni-racionalizacao-
dos-gastos-e-reformas-estruturais-no-novo-arcabouco-fiscal.pdf

Indicador da 
Dívida Futura
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Já a segunda estimativa elaborada por esta Secretaria utiliza os dados da estrutura a termo da taxa 
de juros (ETTJ) e as expectativas de mercado para inflação e crescimento da atividade, coletadas pelo 
Boletim Focus. Esta segunda estimativa apresentou variações mais elevadas, devido à volatilidade da 
taxa de juros de mercado.  Apesar desta diferenciação, as duas séries mostraram trajetórias semelhan-
tes. No final de 2015, com a elevação da taxa de juros, houve um aumento mais brusco da dívida futura 
neste indicador. A partir da publicação do Teto dos Gastos, também é possível uma estabilidade, que foi 
rompida com o início da pandemia do coronavírus. No entanto, a forte elevação do endividamento ob-
servado em 2020 foi reduzida e o indicador de dívida 5 anos à frente está se aproximando dos níveis de 
2016-2017. Cabe salientar que mesmo com a piora das condições financeiras (aumento da taxa de juros 
futura coletada pelo Focus e a estrutura a termo), há estabilidade do indicador de dívida 5 anos à frente.

Em suma, os resultados para as projeções da dívida em 2021 estão superando as expectativas do início do 
ano e essa melhora é decorrente de alguns fatores. A recuperação mais vigorosa da atividade econômica é 
um deles. Os resultados fiscais melhores que o projetado no início do ano foram alcançados gradativamen-
te ao longo do ano, também têm sido determinantes, impactados pelo crescimento das receitas e redução 
das despesas. Dessa forma, a atividade econômica mais aquecida e os resultados fiscais observados ao 
longo do ano têm atuado na dinâmica mais favorável da dívida pública, tanto a presente quanto a futura.
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O ano de 2020 foi desafiador para a gestão pública que precisou 
reformular diversos aspectos das políticas num curto prazo de 
tempo.  A pressão sobre os gastos fiscais foi significativa neste 
momento, devido à necessidade de ampliação de aportes para o 
setor saúde, cuidado com as famílias e minimização dos dados 
econômicos. No caso brasileiro, o Monitoramento dos Gastos da 
União com Combate à Covid-19 da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal totaliza R$ 524 bilhões gastos no ano de 2020. Desta manei-
ra, a dívida bruta do governo geral em relação ao PIB passou de 
74,26% em dezembro/2019 para 88,83% em dezembro/2020. 

No entanto, o Brasil não foi o único país a despender vultuosas quan-
tias num horizonte tão curto de tempo. Estimativas do FMI mostram 
que US$ 10,8 trilhões foram utilizados em gastos adicionais ou re-
núncia de receitas desde janeiro de 2020, o que representou 10,2% 
do PIB dos países considerados. Em medidas de liquidez, como 
garantias, empréstimos, injeções de capital ou compras de ativos, 
foram gastos mais R$ 6,1 trilhões (6,2% do PIB global). 

Mediante tal choque, a dívida das economias avançadas como 
proporção do PIB subiu de 103,7% em 2019 para 122,7% em 
2020, enquanto a dívida bruta dos países emergentes e economias 
em desenvolvimento na comparação com o PIB situava-se em tor-
no de 54,0% em 2019 e passou para 63,0% em 2020, segundo 
dados do FMI. A relação dívida/PIB brasileira entre o ano de 2020 e 
de 2019 se elevou em 11,3 p.p., conforme esta mesma instituição1. 
Se considerarmos a variação média da razão dívida/PIB (diferença 
2020-2019) para 100 países, que representam pouco mais de 50% 
dos maiores PIBs pela Paridade do Poder Compra (PPP) dentre 
os países monitorados pelo FMI, teremos uma elevação média de 
13,2 p.p. Em termos de posição relativa, o incremento da dívida 
pública brasileira esteve próximo da mediana. 

Neste contexto, como a ampliação dos gastos no combate à pan-
demia era necessária, o governo brasileiro também envidou esfor-
ços na edição de medidas que buscassem fortalecer o arcabouço 
fiscal e controlar o aumento excessivo de gastos no período após 
a pandemia. Exemplos dessas medidas são a PEC Emergencial 
(Emenda Constitucional nº 109), que introduziu na Constituição Fe-
deral a questão da sustentabilidade da trajetória futura da dívida pú-
blica e estabeleceu gatilhos em casos de sua não observância pelos 
1 Mesmo para o Brasil, utilizamos projeções do FMI (ao invés de estimativas 
oficiais do governo) a fim de mantermos a mesma fonte na comparação com 
outros países.

Comparação Internacional 
do Ajuste Fiscal

Dívida/PIB: diferença 2020 – 2019 
para 100 países com maiores 
PIBs PPP
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poderes dos entes federativos; a Lei Complementar nº 178 também 
atuou na promoção do equilíbrio fiscal dos entes federados; e a Lei 
Complementar nº 173, que estabeleceu o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao coronavírus. Todas essas medidas instituídas so-
maram-se ao arcabouço regulatório já existente, como o Teto dos 
Gastos e a Lei de Responsabilidade Fiscal e facilitaram o retorno 
da dívida pública a patamares próximos ao período pré-pandemia. 

Desta forma, foi possível observar um recuo na dívida pública bru-
ta brasileira num espaço curto de tempo. De dezembro/2020 a 
setembro/2021, a dívida bruta do governo geral em relação ao PIB 
passou de 88,83% para 82,96%, de acordo com o Banco Central. 

As projeções de dívida do FMI também ilustram esta melhora. Em 
outubro/2021, a variação projetada pelo FMI da dívida bruta brasi-
leira em relação ao PIB para o ano de 2021 na comparação com 
2020 era de um recuo de 8,4 p.p., colocando o Brasil no primeiro 
decil da variação da relação dívida/PIB na amostra de 100 países 
com os maiores PIBs em termos de PPP. Pode-se, em adição, olhar 
a mudança nas projeções do FMI entre outubro e abril de 2021. Na 
divulgação de outubro do World Economic Outlook, o FMI reduziu 
a projeção de dívida/PIB para o Brasil em 7,9 p.p.. Dentre os países 
observados, a variação de -7,9 pontos está dentro do primeiro decil, 
de forma que a grande maioria dos países teve redução menor ou 
aumento na revisão abril/outubro feita pelo Fundo. 

Por fim, a redução da dívida brasileira em 2021 (projetada) mere-
ce destaque mesmo quando se considera o histórico desses 100 
países. Analisando-se todas as variações anuais da dívida bruta 
registradas para países com maiores PIBs no conceito PPP des-
de 1981, a queda da dívida pública brasileira de 2020 para 2021 
(projeção do FMI em outubro/21) figura dentre a maiores reduções 
registradas no histórico (Gráfico 5) com menos de 6% das varia-
ções abaixo do valor de -8,4 pontos. 

A redução da dívida pública ao longo de 2021 foi uma consequ-
ência direta do processo de consolidação fiscal e das reformas 
estruturais que ocorreram nos últimos anos, mesmo em face ao 
contexto adverso da pandemia de coronavírus. Os esforços do 
governo federal na consolidação fiscal têm se refletido na solvên-
cia de longo prazo das contas públicas brasileiras, com impacto 
direto nos níveis de dívida pública. Em 2021, pode-se observar 
uma melhora consistente nas contas públicas ao longo do ano, 
devido à forte arrecadação, maior focalização das despesas re-
lacionadas à pandemia e controle das despesas primárias, con-
forme apontado em recente apresentação da Secretaria Especial 
de Tesouro e Orçamento. No acumulado até setembro, houve um 
aumento real de 26% da receita líquida acumulada no ano e um 
decréscimo real de 26% da despesa acumulada na comparação 
com o mesmo período do ano anterior. Como consequência, o pa-
tamar da dívida está retornando aos níveis anteriores à pandemia 
de coronavírus, o que tem surpreendido as expectativas. 
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O Prisma Fiscal é um sistema de coleta de expecta-
tivas de mercado elaborado pela Secretaria de Po-
lítica Econômica (SPE) do Ministério da Economia 
para acompanhar a evolução das principais variáveis 
fiscais brasileiras, que são: arrecadação total das re-
ceitas federais, receita líquida do governo central, 
despesa total do governo central, resultado primário 
do governo central e dívida bruta do governo geral 
(DBGG). Esse sistema oferece uma oportunidade 
para o aprimoramento dos estudos fiscais no país, 
além de facilitar o controle social a partir de uma an-
coragem das expectativas quanto ao desempenho 
destas variáveis. 

Neste boxe, será feita uma análise preliminar acer-
ca das expectativas dos analistas de mercado sobre 
a dívida bruta do governo geral, em proporção do 
produto interno bruto (PIB), considerando-se curto 
e médio prazos. 

Para o curto prazo, o Gráfico 1 a seguir apresen-
ta a função densidade de probabilidade das pro-
jeções de mercado para essa variável, em que a 
coleta das expectativas de mercado ocorreu em 
dois momentos distintos: (i) a projeção da relação 
Dívida/PIB para 2021, em que a expectativa de 
mercado foi coletada e divulgada pelo Prisma Fis-
cal em janeiro de 2021 (linha cor cinza, tracejada), 
ou seja, trata-se da estimativa da relação Dívida/
PIB em 2021 avaliada em janeiro de 2021; (ii) a 
projeção da relação Dívida/PIB para 2021, em que 
a expectativa de mercado foi coletada e divulgada 
pelo Prisma Fiscal em outubro de 2021 (linha cor 
azul), ou seja, trata-se da estimativa da relação Dí-
vida/PIB em 2021 avaliada em outubro de 2021. 
De modo geral, observa-se que toda a curva das 
projeções de mercado feitas para essa variável em 
outubro de 2021 encontra-se abaixo da mediana 
da curva de projeções de mercado feitas em janei-
ro de 2021 (linha cor verde). Esse resultado repre-
senta uma melhora expressiva das expectativas 
dos analistas de mercado acerca das projeções 
da relação Dívida/PIB para 2021.

Gráfico 1 – Função Densidade de Pro-
babilidade das projeções da variável 
Dívida/PIB para 2021

Mercado melhora expectativas 
sobre trajetória da dívida/PIB 
no curto e no médio prazos

Fonte: dados do Prisma Fiscal/SPE.
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O mesmo exercício anterior é repetido para o médio 
prazo, considerando-se o ano de 2023. O Gráfico 2 
a seguir apresenta a função densidade de probabili-
dade das projeções de mercado para essa variável, 
em que a coleta das expectativas de mercado ocor-
reu em dois momentos distintos: (i) a projeção da 
relação Dívida/PIB para 2023, em que a expectati-
va de mercado foi coletada e divulgada pelo Prisma 
Fiscal em janeiro de 2021 (linha cor cinza, tracejada), 
ou seja, trata-se da estimativa da relação Dívida/PIB 
em 2023 avaliada em janeiro de 2021; (ii) a proje-
ção da relação Dívida/PIB para 2023, em que a ex-
pectativa de mercado foi coletada e divulgada pelo 
Prisma Fiscal em outubro de 2021 (linha cor azul), 
ou seja, trata-se da estimativa da relação Dívida/PIB 
em 2023 avaliada em outubro de 2021. Novamente, 
constata-se uma melhora das expectativas dos ana-
listas de mercado acerca das projeções da relação 
Dívida/PIB para 2023. Note que a mediana da curva 
de projeções de mercado feitas em janeiro de 2021 
(linha cor verde) da projeção da relação Dívida/PIB 
de 2023 é superior a 90% das projeções realizadas 
em outubro de 2021 para essa variável.

Em resumo, os resultados reportados neste boxe 
trazem uma mensagem clara: o mercado tem me-
lhorado suas expectativas em relação à trajetória 
das previsões de dívida bruta do governo geral, em 
proporção do PIB, no curto e no médio prazos, en-
tendendo que o caminho rumo à redução desse in-
dicador continua a ser trilhado. Resultado simular já 
havia sido divulgado pela Secretaria de Política Eco-
nômica na nota técnica “Uma Breve Reflexão sobre 
o Desempenho Econômico Brasileiro diante da Crise 
de Covid-19”, datada em 19 de outubro de 20211.  

Por fim, as medidas tomadas pelo Governo Federal, 
em conjunto com o Congresso Nacional, continu-
am relevantes para mitigar os efeitos negativos da 
pandemia da Covid-19 sobre a economia brasilei-
ra. A vacinação em massa, as medidas de consoli-
dação fiscal, as reformas estruturais e as reformas 
pró-mercado, todas em curso, possibilitarão maior 
eficiência da economia, bem como pavimentarão o 
caminho para um crescimento econômico sustentá-
vel que dê suporte a emprego, renda e maior nível 
de bem-estar da população brasileira.

1 Disponível em: << https://www.gov.br/economia/pt-br/
centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/ni-
reflexao-sobre-o-desempenho-economico-brasileiro-diante-da-
crise-da-covid-19.pdf>> Acesso em 10 de novembro de 2021.

Gráfico 2 – Função Densidade de Pro-
babilidade das projeções da variável 
Dívida/PIB para 2023

 Fonte: dados do Prisma Fiscal/SPE.
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No início da década de 2000 pesquisadores e analistas de mercado 
passaram a incorporar análises subjetivas em seus modelos de pre-
visão de variáveis econômicas e financeiras. De início, optou-se por 
considerar elementos captados em pesquisas de opinião (surveys), o 
que resultou em melhoras expressivas nos resultados de previsão (Sou-
leles, 2004). O passo seguinte e menos custoso do que a aplicação de 
extensos questionários foi a utilização da percepção do jornalismo em 
relação ao futuro econômico. Um exemplo clássico pode ser encontra-
do no estudo de Garcia (2013) que analisou como os conteúdos das 
colunas do The New York Times ajudaram a prever a crise econômi-
co-financeira internacional de 2008-2009 nos Estados Unidos. Nascia 
nessas iniciativas a literatura baseada na análise dos “sentimentos”. Em 
suma, busca-se identificar palavras que denotam boas e más notícias 
em colunas e jornais da mídia tradicional. Normalmente, essas técni-
cas utilizam algoritmos de aprendizado de máquinas (machine learning) 
convertendo palavras em indicadores numéricos facilmente incorpora-
dos em modelos quantitativos de previsão. 

O crescimento dessa literatura resultou na sua incorporação em rela-
tórios oficiais de governos e instituições financeiras internacionais. Um 
exemplo disso é a análise contida no relatório Fiscal Monitor elaborado 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e divulgado no último mês de 
outubro de 2021 (IMF, 2021). De uma forma resumida, o boxe “Media 
Coverage of Suspension of Fiscal Rules” analisou o sentimento da mí-
dia em relação a suspenção de regras fiscais durante a crise sanitária 
provocada pela pandemia da Covid-19. O objetivo boxe era verificar se 
a cobertura jornalista considerou a excepcionalidade da suspensão das 
regras fiscais ao redor do mundo; ou se a encarou como um risco para 
a manutenção dessas ancoras fiscais no médio e longo prazos. Usando 
uma amostra de 36 países e aproximadamente 1.364 artigos de jornais, 
o boxe delimitou sua análise as duas semanas anteriores e duas poste-
riores ao anúncio da suspensão das medidas. O dicionário de palavras 
se limitou a sentimentos fiscais como déficit, crise, gastos, orçamento, 
regras fiscais etc. 

O índice calculado se baseou no método proposto por Shapiro, Sudhof 
e Wilson (2020), variando de -1 a 1, e possuindo uma interpretação lite-
ral: valores acima de zero denotam sentimentos positivos, ao passo 
que valores abaixo de zero denotam sentimentos negativos. Os au-
tores plotaram esses índices de sentimento da mídia frente ao indicador 
de transparência fiscal (Keita, Leon e Lima, 2019). A conclusão é que 
quanto mais transparente é o país, melhor o sentimento da mídia em 
relação à suspensão das regras fiscais. 

Cobertura da mídia sobre a condução da 
política fiscal do Brasil: há diferença entre os 
sentimentos nas mídias nacional e internacional?



17
Boletim MacroFiscal da SPE

Isolando o resultado para o Brasil (Figura 1 apre-
sentada a seguir), destaca-se seu elevado índice de 
transparência (0,81), só inferior ao índice da Suécia 
(0,86), e o sentimento positivo contido nos perió-
dicos jornalísticos (0,030). Diante disso, esse boxe 
pretende adicionar alguns elementos à análise pro-
vocada pelo FMI. Pretende-se calcular o índice de 
sentimento, no mesmo período (duas primeiras se-
manas de abril, e as duas semanas finais de maio 
de 2020), contudo, considerando apenas os senti-
mentos contidos na imprensa nacional. A base de 
dados – repositório das matérias jornalísticas – é a 
mesma do relatório do FMI: Factiva - Global News 
Monitoring & Search Engine. O objetivo é verificar 
se há uma diferença entre o sentimento geral (inter-
nacional) e o sentimento da mídia local em relação a 
situação fiscal do Brasil. A análise específica sobre 
as notícias locais é baseada nos principais veículos 
de mídia impressa nacionais. Nesse sentido, a Fi-
gura 1 contém as informações do relatório do FMI 
com uma adição: o sentimento da mídia nacional 
em relação ao Brasil (ponto destacado em azul). 
Em suma, observa-se uma diferença de 0,073 entre 
os dois índices. Enquanto a percepção internacional 
sobre a postura fiscal do Brasil é positiva (0,030) a 
percepção dentro do país é negativa (-0,043).

Figura 1: Sentimento da mídia e transparência fiscal

Fonte: IMF (2021). A informação relativa ao sentimento exclusivo da mídia brasileira foi calculada pela SPE usando a banco de 
dados da Fractiva e a biblioteca Text Mining Package do software R.

Contudo, para se apresentar uma conclu-
são sólida sobre o tratamento diferenciado 
da imprensa nacional é preciso endereçar, 
pelo menos, dois pontos: (1) normalmente as 
mídias nacionais tendem a ter um conjunto 
maior de informações e, portanto, possuem 
uma postura mais crítica em relação aos go-
vernos nacionais em geral, quando compa-
radas a coberturas internacionais para esse 
mesmo país e; (2) mesmo que não se cons-
tate uma diferença significativa em relação a 
mídia de outros países, essa diferença pode 
ser atribuída a um comportamento exclusi-
vo da mídia brasileira. Em outras palavras, a 
diferença destacada pela seta azul pode ser 
um comportamento geral da mídia interna-
cional; ou então uma característica exclusiva 
da mídia brasileira ao longo dos anos.

Para se testar essas hipóteses, serão realiza-
dos dois exercícios: (a) o cálculo da diferença 
entre o sentimento da mídia nacional e inter-
nacional para alguns países da amostra con-
tida na Figura 1; e (b) o cálculo do sentimento 
da mídia brasileira e internacional em outro 
período, no caso um mês específico de 2017.
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Diferença de sentimentos nas mídias nacionais 
e internacionais, países selecionados: a primeira 
análise de robustez para o resultado da Figura 1 é ve-
rificar como a diferença entre os tratamentos dados 
pela imprensa internacional e nacional se comporta 
para os demais países da amostra. A Tabela 1 indica 
que não há uma diferença expressiva entre as visões 
da mídia nacional e internacional para esses três paí-
ses de língua inglesa selecionados, respectivamente: 
Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. À exceção 
do Reino Unido, as mídias nacionais tendem a apre-
sentar um sentimento mais positivo do que a mídia in-
ternacional. Portugal, no entanto, fugiu à regra, apre-
sentando um comportamento similar ao observado 
para o Brasil.

Tabela 1: Índices Sentimentos das mídias nacionais e 
internacionais

Países Nacional Internacional

Estados Unidos 0,073 0,058

Reino Unido 0,065 0,070

Austrália 0,072 0,068

Portugal -0,020 0,070

Fonte: Calculado pela SPE usando a banco de dados da Fractiva 
e a biblioteca Text Mining Package do software R

Diferença de sentimentos nas mídias nacionais 
e internacionais no Brasil ao longo do tempo: a 
constatação de que há uma proximidade entre os 
sentimentos das imprensas nacional e internacional 
para os países listados na Figura 1 não assegura que 
o comportamento da mídia brasileira é enviesado. 
Ainda é preciso verificar se essa não é uma carac-
terística da imprensa nacional em relação à cobertu-
ra de assuntos fiscais. Para se testar essa hipótese, 
calculam-se os índices de sentimento nacional e in-
ternacional para o Brasil no ano de 2017. Esse ano 
foi escolhido por ser o primeiro ano de vigência do 
teto de gastos implementado pela Emenda Constitu-

cional nº 95/2016, portanto, o assunto fiscal, 
assim como em 2020, passou a receber muita 
atenção. Os resultados para os índices de sen-
timento nacional e internacional são, respecti-
vamente: 0,025 e 0,050. Esse resultado indica 
que nem sempre houve um descolamento da 
percepção dos sentimentos da imprensa. 

Por fim, os resultados sugerem que a condu-
ção da política fiscal do atual governo tende 
a ser enxergada de maneira oposta pelos veí-
culos de comunicação, assim como analistas 
de mídia nacional e internacional. Apesar de 
apresentar índices de transparência fiscal ele-
vados e sinalizar pela preservação das regras 
fiscais no período pós-pandemia, os senti-
mentos gerados nas imprensas nacional e in-
ternacional foram opostos, contrariando o que 
se observou em relação a outros países e o 
comportamento histórico da mídia brasileira.
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