
 
 

XP Macro Especial: As lições de 2021 na política fiscal 

 

 

 

2021 encerrou com um superávit do setor público consolidado, o primeiro desde 2013. Acreditamos que o ano 

tenha terminado com um resultado primário de 0,4% do PIB, com déficit de 0,7% do PIB para o Governo Central 

e superávit de 1,1% nos governos regionais. Apesar disso, as contas públicas foram fonte de incerteza e 

volatilidade no ano passado, levando a aumentos nos prêmios de risco dos ativos brasileiros. De fato, nossas 

projeções para 2022 indicam uma reversão importante dos ganhos do ano passado, como descrevemos um 

nosso último Brasil Macro Mensal. 

Neste relatório, fazemos uma reflexão sobre as lições que 2021 deixa para este ano (e para os próximos). 

Discutimos as razões por trás da recente melhora dos resultados fiscais e a concomitante piora de percepção 

quanto à sustentabilidade fiscal no médio e longo prazo, e como isso afeta nosso cenário futuro. 

 

Lição 1: Com receita não se brinca (ou porque receitas cíclicas não devem financiar 

gastos permanentes) 

 

Não é possível falar do resultado de 2021 sem avaliar o comportamento das receitas, tanto na esfera do 

Governo Central quanto nos governos regionais. O gráfico abaixo mostra que, para o Governo Central, a receita 

realizada veio (muito) acima da estimada na lei orçamentária, uma surpresa positiva que não encontra paralelo 

nos últimos dez anos. Ressalte-se que a receita administrada não compreende as receitas como concessões 

e permissões, dividendos e de exploração de recursos naturais e, portanto, está mais ligada à evolução de 

variáveis macroeconômicas como PIB e inflação.  

https://conteudos.xpi.com.br/economia/brasil-macro-mensal-ano-novo-mesmos-riscos/


 
 

 

Quando se avalia a abertura da arrecadação bruta (exceto as receitas previdenciárias) segundo as atividades 

da CNAE, é nítida a concentração da melhora da arrecadação em poucos setores. Na decomposição da 

variação da arrecadação acumulada até novembro de 2021 ante o mesmo período do ano anterior, o que se 

verifica é que mais da metade desse crescimento está concentrado em apenas 7 setores dos 87 disponíveis 

(conforme ilustrado na tabela abaixo).  

 

O setor que mais contribuiu para o crescimento da arrecadação no acumulado até novembro/21 foi o de 

serviços financeiros. É provável que grande parte desse efeito advenha da elevação de alíquotas da CSLL de 

instituições financeiras promovida pela Medida Provisória nº 1.034/2021, posteriormente convertida na lei nº 

14.183/20211, além do crescimento das atividades relacionadas ao crédito. Os serviços financeiros, 

entretanto, constituem uma exceção no rol elencado já que, na sequência, tem-se comércio por atacado 

(exceto veículos automotores), atividades relacionadas à indústria extrativa e de transformação de 

commodities metálicas e de petróleo, além da fabricação de veículos automotores.  

A forte arrecadação nessas atividades é explicada pela significativa elevação de preços dos bens. Os preços 

do petróleo e metais acumulam alta de 67% e 55% na média de 2021 ante a média de 2020, respectivamente, 

segundo o CRB Index; o atacado acumulou alta de 20,6% em 2021, segundo o Índice de Preços no Atacado – 

Disponibilidade Interna (IPA-DI) da FGV; e os veículos automotores novos subiram mais de 16% em 2021, de 

acordo com os cálculos do IBGE para o IPCA.  

Assim, parece clara a contribuição a alta cíclica de preços, especialmente commodities, na arrecadação 

federal. O movimento é semelhante ao ocorrido na primeira década deste século: sucessivos recordes de 

arrecadação em concomitância com preços de commodities em níveis historicamente elevados. 

 
1 Vale lembrar que essa medida provisória aumentou de 20% para 25% a alíquota da CSLL para bancos de qualquer espécie em 2021 

e de 15% para 20% para as demais instituições financeiras em 2021. Em 2022 as alíquotas retornaram aos patamares anteriores. 



 
 
A distribuição do aumento de arrecadação segundo os principais tributos reforça essa tese. De longe, o maior 

incremento2 ocorreu no IRPJ/CSLL, tributos ligados aos lucros das empresas. Por outro lado, COFINS e 

PIS/Pasep, tributos cuja base é o faturamento e que tem maior relação com o mercado interno, tiveram 

elevação mais modesta3. Com efeito, isso nos leva a crer que a elevação de preços resultou em crescimento 

substancial dos lucros das empresas, em especial daquelas exportadoras de commodities, o que se refletiu 

em incremento significativo da base tributável e, ato contínuo da arrecadação. 

 

Efeito semelhante é verificado nos governos regionais. Para isolar os efeitos da elevação geral de preços 

daqueles relacionados ao crescimento das atividades e dos preços setoriais, deflacionamos a série de 

arrecadação pelo IPCA. Na decomposição das receitas do ICMS, chama a atenção o crescimento significativo 

da arrecadação sobre indústria, comércio atacadista, comércio varejista e combustíveis e lubrificantes. 

Enquanto a elevação relacionada ao comércio varejista pode ser atribuída à recuperação econômica com o 

retorno das atividades que estavam suspensas por conta da pandemia, nos demais casos (especialmente 

indústria) o efeito preço deve ser a principal variável explanatória. 

 

 
2 Com exceção do IOF, que teve alíquota zerada em 2020 no âmbito das medidas tomadas para combater os efeitos econômicos da 
pandemia de Covid-19, o que resultou em uma base bastante reduzida – e por consequência uma grande variação – na comparação 
anual. 
 
3 Não se pode olvidar que o PIS/COFINS teve redução na margem (em % do PIB) nos últimos anos em função da elevação de 
compensações e restituições e da redução da base tributada. Em ambos os casos, esses efeitos refletem da decisão do STF que 
retirou o ICMS de sua base de tributação (RE nº 574.706). 



 
 
O crescimento da receita em 2021 foi fundamental para o resultado alcançado. Um exercício contrafactual 

considerando uma receita líquida em 2021 igual à média das receitas recorrentes (i.e., desconsiderando 

eventos extraordinários, como concessões, Refis e etc.) do último triênio antes da pandemia (2017-2019) 

mostraria um resultado primário 1,4 p.p. inferior ao que efetivamente se verificou (também no conceito 

recorrente). Note-se que a elevação em 2021 promoveu um retorno aos níveis de receitas pré-crise de 2014-

2016.  

 

Assim, os preços de commodities são a variável de interesse para a arrecadação em 2022. A continuidade 

dos atuais níveis deve garantir uma arrecadação em níveis similares aos do ano passado. Acreditamos, no 

entanto, que deve haver alguma desinflação, resultando em uma arrecadação mais modesta neste ano 

(embora ainda bastante acima do triênio 2019-2019).  

À luz dos bons resultados de 2021, já começaram a aparecer as primeiras demandas políticas para utilizar o 

“excesso de arrecadação” para redução de tributos e, principalmente, aumento de gastos. Mas o caráter cíclico 

do aumento de arrecadação não recomenda esta direção. No citado ciclo da primeira década deste século, a 

União e governos regionais aumentaram suas despesas correntes obrigatórias (especialmente pessoal) com 

base nos bons resultados de curto prazo daquele período. Na década seguinte, com a reversão do ciclo global 

de commodities, a dívida acelerou fortemente, colocando-nos entre os países emergentes mais endividados 

do planeta. 

 



 
 

Lição 2: Quando se trata de política fiscal, em time que está ganhando não se mexe 

 

Se a arrecadação teve um resultado surpreendente no ano passado, não é menos verdadeiro que o nível de 

despesas atingiu valores historicamente baixos. Nossa expectativa é que o nível de despesas como proporção 

do PIB em 2021 tenha atingido 18,9%, o menor desde 2014 mesmo com os gastos extraordinários 

relacionados à Covid-19. Na ausência destes, as despesas chegariam a 17,6% do PIB, valor próximo ao 

verificado em 2013.  

Não se trata apenas de efeito denominador em função do maior crescimento do PIB nominal, como ocorreu 

em outros momentos. Como mostra o gráfico abaixo, houve redução em termos reais em praticamente todas 

as categorias de despesas, com destaque para pessoal (retrocedendo à média 2016-2017) e outras despesas 

(com níveis próximos a 2010-2011), mas neste caso cabe a ressalva de que algumas despesas que ocorreriam 

em 2021 foram postergadas (como o pagamento de parte do abono salarial). Houve também redução na 

margem de despesas com benefícios previdenciários. No cômputo geral, a despesa de 2021 está no mesmo 

patamar que a de 2015, mesmo incluindo as medidas extraordinárias relacionadas à pandemia. 

  

Esses resultados refletem a política de controle de gastos desde a implantação da regra do teto. As despesas 

com pessoal caíram em decorrência da não concessão de aumentos (nominais) à remuneração dos 

servidores públicos nos últimos anos, em combinação com uma redução do quantitativo de pessoal, conforme 

ilustrado no gráfico abaixo. O grupo de demais despesas apresentou redução significativa nos gastos com 

subsídios e subvenções nos últimos anos e reduções marginais em outros gastos. Já no caso dos benefícios 

previdenciários a economia se deve em parte fatores temporários, como o acúmulo de pedidos de benefícios 

não processados e a cessação mais elevada em função da morte de beneficiários, público especialmente 

afetado na pandemia. Mas também já se evidenciam os efeitos estruturais da reforma da previdência realizada 

em 2019 (é difícil, com as informações disponíveis, separar os efeitos). 



 
 

 

A redução nas despesas ocorreu em contexto de elevação das receitas, evento sem similaridade na série 

histórica. É a estratégia de ajuste do teto de gastos funcionando. O gráfico a seguir mostra a evolução do 

comportamento da receita líquida e despesa total desde 2003. Note-se que, no período que precede o teto de 

gastos, um crescimento das receitas era acompanhado por movimento no mesmo sentido das despesas. Isso 

é particularmente verdadeiro para o período 2003-2011, em que a arrecadação atingiu níveis historicamente 

elevados (a partir de 2012 a despesa segue uma dinâmica própria de aumento). Talvez por isso se verifique 

algum incômodo de setores usualmente acostumados a gastar o “excesso de arrecadação”. 

 

A combinação da elevação de receitas e do controle de gastos poderia resultar em superávit primário em 2021 

para o Governo Central na ausência de gastos extraordinários com a Covid. Entretanto, é provável que isso 

aumentaria (ainda mais) a pressão por mais gastos extratexto, como já ocorreu em anos anteriores com a 

capitalização de empresas estatais e outras medidas, ou pela revisão da regra. 

O resto da história já é bastante conhecido. Apesar dos benefícios em termos de ajuste fiscal que o teto de 

gastos proporcionou em 2021, o governo decidiu alterá-lo, como discutiremos a seguir. 

Assim, a segunda lição que 2021 deixa é a importância de um instrumento que garanta o controle das 

despesas especialmente em momentos de crescimento conjuntural das receitas. Isso é especialmente 

importante em contexto de alto endividamento e pesadas taxas de juros, como é o caso brasileiro.  



 
 
Qualquer proposta que defenda o fim do teto de gastos tem que explicitar claramente qual a âncora que 

colocará no lugar, sob pena de perda de credibilidade acerca da sustentabilidade da dinâmica da dívida pública 

no restante da década.  

 

Lição 3: Combinado não sai caro 

 

Incertezas fiscais ditaram o ritmo dos ativos de risco brasileiros em 2021, especialmente a taxa de câmbio, 

com efeitos sobre inflação e juros. O real se descolou da dinâmica dos preços das commodities. Por algumas 

vezes a taxa cambial ensaiou uma valorização (chegando abaixo de 4,9 reais por dólar), mas logo voltou por 

incertezas fiscais. 

No início do ano, propostas de fim do teto de gastos foram mencionadas em meio às eleições das mesas das 

casas parlamentares, revertendo o bom humor do mercado de dezembro de 2020. 

Em abril, o orçamento de 2021 foi aprovado tardiamente, e com premissas irrealistas que levaram a um longo 

debate público e novas tentativas de drible no arcabouço fiscal. 

 

Em agosto, a discussão do orçamento de 2022 e a proposta alteração da regra constitucional do teto de 

gastos produziram novo momento de instabilidade. As despesas relacionadas a sentenças judiciais e 

precatórios cresceram mais de 57% entre 2021 e 2022 e consumiram boa parte do espaço criado pela 

atualização do teto de gastos pelo IPCA. Para além do ajuste de precatórios, a regra do teto foi alterada para 

acomodar despesas adicionais.  

Em conjunto, as mudanças nas regras fiscais abriram espaço para quase 1% a mais do PIB em gastos este 

ano, ou R$ 93,8 bilhões de reais. Um duro revés para quem deseja sinalizar disciplina de gastos adiante.  

 



 
 
Todas essas alterações afetaram, de uma foram ou de outra, a credibilidade da política fiscal. Em particular, 

as alterações no teto de gastos trouxeram grande incerteza, uma vez que essa regra constitui âncora fiscal 

de expectativas de longo prazo, dado que seu cumprimento permitiria ao Governo Central realizar um ajuste 

gradual das despesas e voltar a gerar resultados superavitários no médio prazo.  

A incerteza fiscal ao longo do ano “entupiu” um importante canal de transmissão da política monetária, ao 

manter o câmbio depreciado mesmo com a alta da taxa Selic. Isso sobre carregou o outro canal – o da 

demanda agregada – na tarefa de combater a inflação. Em outras palavras, como o câmbio não apreciou, a 

taxa de juros teve que subir mais do que o inicialmente esperado com consequências sobre a perspectiva de 

crescimento em 2022. 

Assim, a última lição que 2021 deixa é que não há espaço para flexibilização na disciplina fiscal nos próximos 

anos. Se tivéssemos dívida baixa ou arrecadação tributária baixa, como tínhamos na década de 90, teríamos 

espaço para postergar o ajuste nos gastos. Não é mais o caso. Como mostra a tabela abaixo, um incremento 

de 1% ao ano na despesa a partir de 2023 significará uma dívida 1,5 pp. maior em 2030. Mesmo se o país for 

capaz de crescer mais no período, uma elevação de gastos dificilmente resultaria em uma redução na relação 

DBGG/PIB. 

 

 

Lições para o futuro próximo 

 

As lições que trouxemos neste relatório serão fundamentais nos próximos anos. Em 2022, a política 

econômica próximo mandato presidencial estará em discussão, e será importante avaliar se o que 

aprendemos em 2021 (e antes) será colocado em prática ou não. 

O teto de gastos seguirá pressionado nos próximos anos. Será particularmente difícil retroceder nas despesas 

incluídas no orçamento, em particular no Auxílio Brasil e demais transferências. Além disso, as demandas por 

reajuste do funcionalismo público continuarão crescendo diante da atual política de arrocho salarial. Todas 

essas pressões devem minar o teto de gastos, impondo em algum momento a rediscussão do arcabouço 

fiscal. 

Um novo arcabouço deve combinar instrumentos que não sejam sensíveis ao caráter cíclico das receitas, 

promovam um controle das despesas e reduzam a incerteza sobre a política fiscal.  Para tanto, será preciso 

enfrentar o problema da alocação orçamentária, reduzindo o espaço destinado a políticas pouco eficientes. 

Também será fundamental para uma estabilização mais rápida da dívida promover reformas estruturais que 

resultem em maior crescimento potencial. Mas no curto prazo, enquanto não houver um direcionamento claro 

da política nos próximos anos, a incerteza deve continuar trazendo volatilidade ao mercado. 

 

Tiago Sbardelotto – Economista 

 



 
 
Disclaimer: 

Este relatório foi preparado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos”) e não deve ser 

considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º na Resolução CVM 20/2021. Este relatório tem 

como objetivo único fornecer informações macroeconômicas e análises políticas, e não constitui e nem deve 

ser interpretado como sendo uma oferta de compra/venda ou como uma solicitação de uma oferta de 

compra/venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de 

negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas neste relatório foram consideradas razoáveis na 

data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. A XP Investimentos 

não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, 

confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação 

completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e 

projeções expressas neste relatório refletem a opinião atual do responsável pelo conteúdo deste relatório na 

data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. A XP Investimentos não tem 

obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório e de informar o leitor. O responsável pela elaboração 

deste relatório certifica que as opiniões expressas nele refletem, de forma precisa, única e exclusiva, suas 

visões e opiniões pessoais, e foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação a XP 

Investimentos. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP 

Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site 

da XP. Fica proibida a sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer 

que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. A XP Investimentos não se 

responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações 

divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham 

a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de 

servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela 

empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. Para maiores 

informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso 

site: www.xpi.com.br. 

 


