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Contas Públicas 

RTN 

O boletim Resultado do Tesouro Nacional (RTN) divulga, mensalmente, o 

resultado primário do Governo Central. Em sua última divulgação feita em janeiro 

deste ano, referente ao mês de dezembro de 2021, evidencia-se um resultado 

primário superavitário, de R$ 13,8 bilhões, em comparação com o déficit de R$ -

44,1 bilhões em dezembro de 2020 (em valores nominais). Vale ressaltar, ainda, 

que o país vinha obtendo um resultado deficitário, no mês de dezembro, desde 

2015.  

 

 

Gráfico 1 - Resultado Primário Governo Central em Dezembro 

 

 

No entanto, apesar das boas perspectivas para o mês de dezembro, o resultado 

primário do país em 2021 foi deficitário e, assim, segue desde 2014. Porém, em 

comparação com o ano de 2020, que obteve um déficit de R$ -743,3 bilhões, o 

déficit de 2021 foi muito menor, somando-se R$ -35,1 bilhões. Este resultado é 

formado por um superávit de R$ 212,3 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco 

Central e por um déficit de R$ 247,3 bilhões na Previdência Social (RGPS). No 
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gráfico abaixo, é possível acompanhar a evolução do resultado primário do 

Governo Central (acumulado) em relação ao PIB.  

 

 

Gráfico 2 - Resultado Primário Governo/PIB (%) 

 

 

A receita líquida do mês de dezembro de 2021 cresceu R$ 28,4 bilhões, tendo um 

aumento de 19,6%, quando comparado ao mesmo mês em 2020.  Esse aumento, 

em termos reais, ocorreu pela forte arrecadação no ano, devido ao crescimento 

nas receitas não administradas – terceiro melhor resultado, nas receitas 

administradas – recorde em 2021, e na arrecadação líquida para o RGPS – quinto 

melhor resultado, que foi relativamente compensado pelo crescimento nas 

transferências por repartição de receita. Analisando-se a comparação mensal, os 

destaques são (i) o aumento na arrecadação de IR retido na fonte, (ii) aumento na 

arrecadação referente à estimativa mensal (IRPJ/CSLL), (iii) ganhos de IOF pela 

restauração da tributação das operações de crédito, em vigor desde janeiro de 

2021, (iv) aumento no recebimento de dividendos da Petrobras e (v) elevação na 

arrecadação de concessões e permissões (5G e novas concessões de transportes 

terrestres sem contrapartida em dezembro de 2020). 

 

Já, em relação à despesa total, o mês de dezembro de 2021 teve uma queda de 
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COVID-19. Os créditos extraordinários, por exemplo, apresentaram redução de 

R$ 31,7 bilhões quando comparados a dezembro de 2020. Este resultado apenas 

não foi melhor devido ao crescimento das despesas com benefícios 

previdenciários, que representam a maior parte da despesa primária do Governo 

Central. Vale ressaltar, ainda, que a despesa, representada por 18,6% sobre o PIB, 

foi a menor desde 2014, o que mostra a tendência de controle de gastos, devido 

ao Teto.  

 

Além da situação do Governo Central, destaca-se o superávit primário do Setor 

Público em 2021, de R$ 64,7 bilhões, em comparação com o déficit de R$ 703,0 

bilhões em 2020. Ademais, os Governos Regionais também tiveram um superávit 

expressivo de R$ 97,7 bilhões.  

 

 

Gráfico 3 - Resultado Primário  

(-) Superávit (+) Déficit  

 

Em relação aos juros nominais do acumulado de 2021 do Setor Público, estes 

totalizaram R$ 448,4 bilhões, representando 5,17% do PIB, quando, em 2020, com 

R$ 312,4 bilhões, representava 4,18%. Em dezembro de 2021, os juros nominais 

cresceram, quando se comparado ao ano anterior, devido ao resultado das 

operações de swap cambial no período e pelo aumento da Taxa Selic.  
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Gráfico 4 – Juros Nominais Setor Público Consolidado 

(-) Superávit (+) Déficit  

 

DLSP 

No último resultado divulgado pelo Banco Central referente a dezembro, a Dívida 

Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu patamar de R$5,0 trilhões, representando 

57,3% do PIB. Isso marca um aumento de 0,30 p.p. em relação ao mês passado, 

marcando o fim de uma tendência de 5 meses de queda. O resultado representa 

redução anual da relação DLSP/PIB de 5,3 p.p. quando comparado ao ano interior.  

 

Os fatores que marcam o resultado observado foram a valorização cambial 

responsável por um aumento de 0,1 p.p. no mês e dos juros nominais 

apropriados, que causaram um aumento de 0,6 p.p. Já o crescimento do PIB 

nominal contribuiu com uma redução de 0,5 p.p. 
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Gráfico 5 – DLSP/PIB (%) 

 

DBGG 

A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), composta por resultados do governo 

federal, INSS e governos estaduais e municipais, por sua vez obteve um resultado 

de R$7,0 trilhões em dezembro, equivalente à 80,3% do PIB. Isso configura uma 

queda de 0,8 p.p. frente ao mês anterior. O resultado representa redução anual 

da relação DBGG/PIB de 8,3 p.p. quando comparado ao ano interior 

 

Os principais aspectos que afetam o desempenho observado no mês foram os 

resgates líquidos de dívida, responsáveis por uma redução de 0,8 p.p. na relação, 

do crescimento do PIB nominal, gerando uma redução de 0,7 p.p. e a 

incorporação de juros nominais causando um aumento de 0,7 p.p. 
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Gráfico 6 – DBGG/PIB (%) 

 

A IFI destaca ambas as reduções causadas pelo aumento do PIB nominal como 
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Atividade econômica 

Índice de confiança do consumidor 

O índice de confiança do consumidor inicia 2022 com uma queda de 1,4 pontos 

em relação a dezembro de 2021. A diminuição da confiança está ligada 

principalmente a piora das expectativas em relação à situação econômica 

nacional e às finanças familiares. Essa diminuição pode ter sido suavizada, de 

acordo com o IBRE, uma vez que a evolução do endividamento de famílias de 

baixa renda ainda é muito incerto. 

  

 

Gráfico 1: Índice de Confiaça do Consumidor – FGV IBRE 

 

Índice de confiança empresarial 

A confiança empresarial também apresentou diminuições, desta vez em todos os 

setores pesquisados. Esse movimento pode ser explicado principalmente pela 

preocupação com a variante ômicron em segmentos dependentes do consumo 

presencial. 
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Gráfico 2: Índice de Confiaça Empresarial – FGV IBRE 

 

 

Carta ANFAVEA 

Além de janeiro deste ano ser mais curto, apresentando apenas 17 dias úteis, o 

resultado negativo desse mês pode ser explicado por uma mistura de escassez de 

componentes eletrônicos, assim como os impactos da variante ômicron nas 

forças de trabalho. 

 

 

Gráfico 3: Produção mensal de autoveículos no Brasil 

IBC-BR – Banco Central 
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desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 0,33% em dezembro em 

relação a novembro, indo a 141,46 pontos, acumulando crescimento de 4,5% no 

ano. Ainda que o índice tenha avançado pela segunda vez consecutiva, seu 

desempenho foi abaixo do esperado, haja vista a expectativa de economistas 

consultados pela Bloomberg, que esperavam um crescimento mensal de 0,5%.  

Ademais, a desaceleração em relação ao mês anterior já era esperada, uma vez 

que em novembro o índice avançou 0,65%. 

 

 

Gráfico 4: IBC-BR – Banco Central 

 

O desempenho do índice está diretamente atrelado aos altos e baixos 

característicos de um ano de recuperação, sobretudo após o baque provocado 

pela pandemia do Covid-19. Nos primeiros meses do ano de 2021, a segunda 

onda de covid-19 afetou principalmente o setor de serviços, ao passo que outros 

setores como o agronegócio foram sustentados pela alta das commodities e da 

apreciação dólar, favorecendo as exportações. Posteriormente, o avanço da 

vacinação possibilitou a retomada dos serviços, todavia o setor perdeu força na 

segunda metade do ano frente a elevação da inflação aliada aos problemas de 

insumos na indústria.  
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Pesquisa Mensal do Comércio – PMC 

 

De acordo com os dados divulgador pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), as vendas do comércio varejista, calculadas no indicador da 

Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), registraram queda de (0,1%) em dezembro, 

mas fecharam o ano de 2021 acumulando crescimento de (1,4%) em relação a 

2020. Assim, o ano de 2021 representa o quinto ano consecutivo em que os 

resultados foram positivos, visto que o último ano em que houve registro de 

perdas em relação ao ano anterior foi 2016 (-6,2%).  

 Entretanto, é válido ressaltar que a retomada do comércio no decorrer de 

2021 não se deu de forma linear, uma vez que o crescimento registrado na 

primeira metade de 2021 (6,7%), foi sucedida por uma sequência de quedas, que 

acabou representando uma queda de 3% para o setor no segundo semestre. De 

acordo com Cristiano Santos, gerente da pesquisa, a explicação para esse 

fenômeno está relacionada a diferença dos fatores que cercaram os dois 

semestres, diferentes entre si. A primeira metade de 2020 foi marcada pelo início 

da pandemia de covid-19 no Brasil, de modo que a base de comparação para o 

primeiro semestre de 2021 era baixa e, portanto, o crescimento nesse período era 

esperado. Em contrapartida, o segundo semestre de 2020 foi marcado pela 

retomada das atividades, ao passo que uma maior inflação no segundo semestre 

de 2021 dificultou uma equiparação na base comparativa. 

Em relação aos setores que se destacaram nas variações tanto negativas 

quanto positivas, nota-se que quatro das oito atividades pesquisadas 

apresentaram avanço: Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 

perfumaria e cosméticos (3,2%), Livros, jornais, revistas e papelaria (2,4%), Móveis 

e eletrodomésticos (0,4%) e tecidos, vestuário e calçados (0,4%). Por outro lado, 

três atividades tiveram queda entre novembro e dezembro: Outros artigos de uso 

pessoal e doméstico (-5,7%), Equipamentos e material para escritório, informática 

e comunicação (-2,0%) e Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 

bebidas e fumo (-0,4%).  
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Inflação 

IGP-M 

A última divulgação do IGP-M feita em janeiro, mostra uma subida do 

indicador, que após variar (0,87%) em dezembro, variou (1,82%) em janeiro. 

Entretanto, o índice acumulado encaminhou em sentido contrário, resultando em 

(16,91%) em 12 meses, que é uma redução ao índice acumulado do mês anterior, 

(17,78%). Isso é explicado pela subida (2,58%) do índice em janeiro de 2021, 

impulsionado pela alta dos commodities, de combustível e do minério de ferro, 

que acabou impactando no índice acumulado no mês de dezembro. 

 

O índice de maior variação dentro do IGP-M foi o IPA que subiu (2,30%) em 

janeiro, seguindo a alta de (0,95%) no mês anterior.  O estágio do índice com 

maior variação foi o de matérias-primas brutas, que apresentou uma variação de 

(4,95%) em frente a uma variação de (1,22%) no mês anterior. Isso foi causado pelo 

aumento do preço, principalmente, do minério de ferro (18,26%), que 

correspondeu à (2,57%) dos (4,95%) do IPA.   

 

Commodities 

 

 

Gráfico 1: Índice de Commodities do Banco Central (IB-CR) e setor de metais 
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A partir desse gráfico fica a clara relação o envolvimento maior do país dos 

metais, principalmente nos últimos meses, influenciado pela alta demanda 

chinesa pelo minério de ferro, maior compradora mundial do produto. 

IPCA 

O índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado no 

dia 9 de fevereiro, apresentou uma taxa de (0,54%). É importante pontuar que é o 

maior resultado do mês de janeiro desde 2016.  

O resultado acumulado atingiu (10,38%) aumentando em relação ao mês 

anterior de fechou o ano em (10,06%). 

É importante mostrar a aceleração das classes de comunicação e habitação 

no índice, que passaram de 0,37% para 1,05%, e de 0,16% para 0,74%, 

respectivamente. Além disso outros setores também passaram por aumentos, 

educação (de 0,05% para 0,25%), despesas pessoais (de 0,56% para 0,78%) e o de 

alimentos e bebidas (de 0,84% para 1,11%). Esse último foi o mais impactante 

entre as classes de despesa, sendo responsável por 0,23 ponto percentual na 

formação do índice. Dentro desse setor os principais destaque foram as frutas 

(3,40%) e as carnes (1,32%). 

 

Alimentos e bebidas  

 

Gráfico 2: Taxa de variação do IPCA – Alimentos e Bebidas 
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As secas nos estados do sul acabaram afetando plantações de frutas e 

legumes, o que diminuiu a oferta desses causando um aumento dos preços, e 

explicando o aumento dos preços do setor nos últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Economia Internacional 

Estados Unidos 

Nesta semana, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos tiveram 

um aumento de 23 mil quando comparados à semana anterior, totalizando 248 

mil pedidos, número acima da expectativa do mercado de 219 mil. Entretanto, a 

média de solicitações do auxílio das últimas quatro semanas apresentou uma 

queda de 10,5 mil. Dessa forma, apesar do aumento pontual desse valor, em geral, 

o indicador segue em queda nas últimas semanas, após atingir 290 mil em janeiro, 

devido ao avanço da variante Ômicron no país.  

No que tange à produção industrial, houve um avanço de 1,4% em janeiro em 

relação a dezembro do ano anterior, o que foi capaz de reverter as perdas do mês. 

Dentre as razões para esse aumento, está o aumento da demanda por 

aquecimento em meio a temperaturas mais baixas no país.  

Ademais, as vendas do varejo aumentaram 3,8% no último mês, totalizando US$ 

649,8 bilhões, enquanto o mercado tinha como expectativa um aumento de 

apenas 2%. Esse foi o maior crescimento do indicador nos últimos 10 meses, 

gerando maior atenção para a questão inflacionária no país.  

Nesse sentido, a inflação norte-americana foi igual a 7,5% em janeiro, atingindo 

seu maior patamar em quase 40 anos. Com isso, membros do comitê de política 

monetária do Fed (Fomc) concordam com uma aceleração do aumento da taxa 

de juros alvo, bem como com a redução das participações de ativos do Fed, 

decisões que serão reavaliadas a cada reunião do grupo. No entanto, os caminhos 

da política monetária norte-americana ainda são incertos, já que dependem do 

desdobramento de fatores econômicos e financeiros no país.  

Atualmente, esse cenário incerto tem impacto positivo na economia brasileira, 

uma vez que a taxa de juros zerada e a elevada inflação nos Estados Unidos, junto 

à taxa de juros elevada e ativos domésticos baratos no Brasil, tornam o 

investimento estrangeiro no país mais atraente aos investidores interessados em 

economias emergentes. A exemplo disso, nesta semana, o dólar teve a menor 

cotação em sete meses, igual a R$ 5,13.   
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No campo da política, como parte da Otan, os Estados Unidos têm um papel 

importante na mediação das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente 

em meio ao pedido da Rússia de que a Ucrânia não seja aceita na aliança militar.  

Europa 

No que tange à atividade econômica da União Europeia, o índice de confiança do 

empresário aumentou de 1,78 para 1,81. Por outro lado, a confiança do 

consumidor registrou seu menor valor desde março de 2021, atingindo -8,5, 

devido à baixa expectativa sobre a economia atual, o que incentivou os 

consumidores a pouparem mais nesse período.  

Superando a expectativa de 4,4% do mercado, a inflação atingiu 5,1% no bloco, 

com aumento liderado pela energia, que teve seu preço elevado em 28,6%. Dessa 

forma, a inflação segue acima da meta de 2%, sobretudo por conta da crise 

energética na Europa, responsável por elevar o preço do gás natural, carvão e 

eletricidade. Junto a isso, há outras restrições de oferta por conta da pandemia, 

ao passo que a demanda segue aquecida. 

A alta dos preços da energia também afetou a balança comercial da zona do euro, 

que registrou déficit de € 9,7 bilhões, maior nível desde agosto de 2008, 

impulsionado, sobretudo, pelo déficit com a China. Esse resultado deu-se à 

dependência europeia de importações para a maioria do consumo de petróleo e 

gás, fator responsável por elevar as importações para a zona do euro em 36,7% 

de 2020 para 2021.  

Junto a isso, a tensão entre Rússia e Ucrânia aumenta a atenção para a questão 

energética, pois um possível conflito entre os países e a imposição de sanções 

afetariam o fornecimento de gás natural e petróleo para a Europa, reduzindo mais 

ainda a oferta de energia global. Nesse sentido, embora o governo russo tenha 

anunciado que deixaria parte de suas tropas da Ucrânia, as autoridades ocidentais 

alegam que a Rússia segue militarmente em torno da Ucrânia, o que mantém o 

alerta sobre a tensão geopolítica.   

Além disso, após restrições em meio ao aumento dos casos de COVID-19 na 

Europa e as incertezas que envolviam a variante Ômicron, a maioria dos países 

está abandonando as restrições relacionadas à pandemia, como o controle de 
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vacinação, recomendação de trabalho remoto e uso de máscaras. Isto, pois, 

embora a taxa de infecção continue alta em alguns países, os sintomas da doença 

são majoritariamente leves devido à vacinação. Assim, em dezembro, a taxa de 

desemprego atingiu o menor recorde de 7%, como reflexo da demanda por 

trabalho em meio à perspectiva de recuperação econômica do bloco.  

Assim, o Banco Central Europeu deixou de descartar o aumento da taxa de juros 

nesse ano, medida que, se aplicada, deve ser feita de forma previsível e gradual 

para evitar uma reação superestimada, pois, embora a inflação ainda esteja muito 

acima da meta, já há sinal de redução, indicando que possivelmente a inflação 

elevada não persista.   

China 

Em meio aos recentes surtos de COVID-19 e as medidas de combate ao vírus, o 

PMI de serviços da China recuou 1,7 pontos em janeiro, atingindo 51,4, o que 

representou o menor crescimento nos últimos cinco meses. Na mesma linha, o 

PMI industrial também caiu para 49,1, em uma redução de 1,8 pontos. Esse valor 

é resultado da queda de pedidos de exportação, assim como da demanda 

moderada do mercado. 

Quando comparado ao último ano, a oferta monetária na China recuou 1,9%, 

representando a primeira queda desde 1997. Esse resultado deu-se à redução dos 

gastos familiares, tendo em vista a restrição de viagens no país, fator essencial na 

movimentação monetária no que tange aos serviços de turismo e 

entretenimento. Junto a isso, a taxa de desemprego urbano de 5,1% - 0,1% maior 

que no último mês - indica que ainda não há uma recuperação firme do mercado 

de trabalho.  

Politicamente, os Estados Unidos têm acusado a China de não seguir os 

compromissos da OMC, como a abertura do mercado à concorrência estrangeira, 

e estão estudando formas de combater às supostas práticas comerciais injustas 

cometidas pelo país asiático. Além disso, a China foi acusada de utilizar subsídios 

para favorecer suas empresas e de criar condições para companhias estrangeiras 

ingressarem no mercado chinês. Ressalta-se que o governo chinês acordou em 
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aumentar as importações de produtos dos Estados Unidos para aliviar as tensões 

comerciais, porém a meta não foi atingida.  

 

 

 


