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Fim da novela do Orçamento da União para 2021

Com expectativas em alta, confiança da indústria gaúcha volta a crescer

Agricultura, Serviços e Comércio puxam atividade do RS em fevereiro

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Finalmente, a novela do Orçamento da União para

2021 chegou ao fim. Na última quinta-feira (22/04),

último dia do prazo legal, o presidente Jair Bolsonaro

sancionou a peça orçamentária aprovada pelo

Congresso Nacional, após semanas de negociações.

Conforme escrevemos nesse espaço há algumas

semanas, um dos impasses consistia na subestimação

das despesas obrigatórias (link aqui). Como a discussão

se estendeu para 2021, um dos artifícios utilizados foi

não atualizar o crescimento de alguns gastos

obrigatórios de acordo com a inflação realizada em

2020 e continuar fazendo o cálculo com os valores

projetados quando do envio da Projeto de Lei

Orçamentária Anual (PLOA), em agosto de 2020. Os

benefícios previdenciários, por exemplo, são

reajustados pelo INPC. Em agosto, as previsões para o

fechamento de 2020 indicavam variação perto de 2%

no índice de inflação, mas o realizado foi de 5,45%.

Como contrapartida da subestimação dos gastos

obrigatórios em R$ 26,5 bilhões, as despesas

discricionárias foram aumentadas no mesmo montante,

integralmente dedicadas a emendas parlamentares.

O impasse se instalou tanto pelo lado

técnico/jurídico quanto pelo lado político. Por um lado,

os técnicos do Ministério da Economia não

recomendavam a sanção do Orçamento do jeito

aprovado pelo Congresso por ser inexequível, dado o

seu irrealismo, e por haver risco de enquadramento em

crime de responsabilidade. Por outro lado, o governo

não queria se indispor com os parlamentares dadas as

negociações em torno das emendas.

Além disso, com o recrudescimento da pandemia,

aumentou a pressão para que recursos fossem

direcionados à saúde, bem como para a recriação de

programas de suporte à empresas e trabalhadores, como

o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e

da Renda – BEm (permite redução de jornada e

suspensão de contratos de trabalho) e o Pronampe

(programa de crédito para micro e pequenas empresas).

Porém, não havia espaço nas regras fiscais vigentes

para essas despesas e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(LDO) em vigor requeria que novos gastos tinham que

ter compensação pelo lado da receita.

Uma das soluções para viabilizar a sanção foi a

aprovação de um projeto que alterou a LDO (PLN

2/2021), permitindo que o governo lide com o aumento

de despesas discricionárias sem apresentar medidas

compensatórias. Com isso, autorizou o governo a

descontar da meta de resultado primário os gastos com

o BEm, Pronampe e gastos emergências com saúde

relacionados à pandemia. A meta hoje permite déficit

de R$ 247,1 bi em 2021 e poderia estourar com o

lançamento das medidas. Essas despesas serão

bancadas com a emissão de crédito extraordinário,

modalidade que também fica fora do Teto de Gastos.

O problema com esse trecho alterado na LDO é que

não foram colocados limites para esses gastos, de modo

que o governo ficou com um “cheque em branco”.

Sendo assim, parlamentares podem pressionar por uma

majoração dos valores inicialmente estabelecidos.

O governo indicou que deve gastar R$ 10 bilhões

com o BEm, R$ 5 bilhões com o Pronampe e R$ 20

bilhões com saúde. Cabe mencionar que outros R$ 44

bilhões já foram direcionados em condições

excepcionais para o Auxílio Emergencial, R$ 10,9

bilhões em créditos extraordinários para a saúde e há

R$ 31 bilhões em restos a pagar de 2020 de gastos

relacionados à pandemia (BEm, Aux. Emerg., vacinas).

Portanto, a conta de despesas fora do Teto de Gastos e

fora da meta fiscal pode passar de R$ 120 bilhões.

Outra mudança com a aprovação do PLN foi que

agora está permitido ao governo bloquear por decreto

despesas discricionárias para recompor despesas

obrigatórias, que ficaram maquiadas em R$ 29,1

bilhões, o que concede ao governo maior liberdade para

remanejamento. Em contrapartida, o governo preservou

R$ 35,6 bilhões em emendas parlamentares (antes eram

47,4 bilhões) dentro do Orçamento a partir de cortes em

suas próprias despesas de custeio e investimento.

Assim, a recomposição das despesas obrigatórias –

subestimadas pelo Congresso – foi feita através de um

corte de R$ 11,9 bilhões nas emendas parlamentares e

de R$ 7,9 bilhões nas despesas discricionárias. Além

disso, o presidente fará um bloqueio adicional de R$

9,3 bilhões nas emendas indicadas pelos congressistas,

mas poderá liberá-las novamente no futuro caso haja

espaço fiscal para isso.

Com os cortes, o volume de despesas discricionárias

destinadas a custeio e investimentos caiu para R$ 74,6

bilhões, o patamar mais baixo dos últimos anos. O

montante engloba os valores disponíveis para os

ministérios, sem considerar emendas parlamentares.

Segundo a Instituição Fiscal Independente (IFI), do

Senado, o risco de faltar dinheiro para serviços públicos

básicos se mostra elevado.

O ponto positivo do fim desse imbróglio é que

programas importantes de combate aos efeitos da

pandemia, em especial para empresas e trabalhadores,

como o BEm e o Pronampe, devem finalmente sair do

papel. Quanto ao legado negativo, além de uma

aprovação no decorrer do exercício minar o

planejamento das unidades orçamentárias para o ano, o

Brasil mostrou mais uma vez que não perde a

oportunidade de flertar com a irresponsabilidade fiscal.

A criatividade com as contas públicas, não faz muito

tempo, levou o Brasil à maior crise econômica da sua

história.

O Brasil mostrou mais uma vez que não perde a oportunidade de flertar com a irresponsabilidade fiscal.

Fim da novela do Orçamento da União para 2021

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
https://www.fiergs.org.br/sites/default/files/paragraph--files/ie_29032021.pdf
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O Índice de Atividade Econômica Regional

registrou um avanço de 3,96% na economia gaúcha em

fevereiro na comparação com o mês anterior, já

descontados os efeitos sazonais. Nessa base de

comparação, os Serviços avançaram 1,9% e o Comércio

varejista ampliado cresceu 2,2%, enquanto a Indústria

retraiu 1,1%.

Na comparação com fevereiro de 2020, a atividade

no Rio Grande do Sul apresentou crescimento de

11,3%. Esse forte crescimento deve-se em maior parte à

recuperação da safra agrícola. No levantamento

realizado pelo IBGE, a produção gaúcha de cereais,

leguminosas e oleaginosas no acumulado de janeiro e

fevereiro mostrou acréscimo de 32,3% em comparação

com o mesmo período de 2020. Essa recuperação já era

esperada, na medida em que a estiagem no ano passado

foi mais intensa. Destaca-se também que esse

crescimento ainda é insuficiente para que as perdas do

ano anterior sejam completamente recuperadas.

Ainda na comparação com o mesmo mês de 2020,

os setores de Comércio e Serviços ainda apresentam

quedas de 9,0% e 7,0%, respectivamente. Assim, apesar

do crescimento na margem, essas encontram-se num

patamar abaixo do período pré-pandemia, pois ainda

sofrem com as restrições de operação. Por sua vez, a

indústria mostrou crescimento de 7,9%.

O resultado de fevereiro atenua a queda acumulada

em 12 meses, passou de -4,3% para -2,9%. Assim, no

acumulado dos dois primeiros meses de 2021 em

comparação com 2020 temos um avanço de 7,1%. Em

termos de perspectivas, acreditamos que o crescimento

deverá se acelerar no segundo semestre na medida em a

maior proporção da população vacinada permitirá uma

abertura menos restritiva das atividades, provocando

uma retomada puxada pelos Serviços.
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial

gaúcho (ICEI/RS), divulgado pela FIERGS, voltou a

crescer em abril, registrando 58,0 pontos. Esse avanço

(+3,9 pontos) recuperou parte da queda (-8,7 pontos) de

março, mantendo o ICEI/RS acima da linha divisória de

50, o que denota confiança entre os empresários.

Todos componentes cresceram entre março e abril,

mas a alta na confiança foi causada, principalmente,

pela melhora nas expectativas dos empresários.

O Índice de Condições Atuais cresceu 1,3 ponto, de

50,0 em março para 51,3 em abril. O índice voltou a

superar os 50 pontos, mostrando que os empresários

voltaram a perceber melhora. A melhora, porém, é

restrita às empresas, cujo Índice de Condições

aumentou de 53,1 para 54,7 pontos. O outro

subcomponente, o Índice de Condições da Economia

Brasileira, continuou denotando piora, ainda que tenha

crescido de 43,7 para 44,4 pontos. Em abril, 37,3% dos

empresários percebiam piora na economia brasileira,

quase o dobro dos que percebiam melhora (19,7%).

Para os demais 43,0%, as condições não se alteraram.

Com relação aos próximos seis meses, os

empresários gaúchos recuperaram em abril parte do

otimismo perdido em março. O Índice de Expectativas

atingiu 61,3 pontos em abril, 5,1 acima de março,

quando caiu 8,9. Valores acima de 50 revelam

otimismo. Os dois subcomponentes cresceram 5,0

pontos entre março e abril. O Índice de Expectativas da

Economia Brasileira, de 50,3 para 55,3 e o Índice de

Expectativas das Empresas, de 59,2 para 64,2. Em abril,

39,4% dos empresários veem com otimismo a

economia brasileira, 16,1% deles estão pessimistas.

A confiança da indústria gaúcha em abril continua

sob o impacto econômico das medidas de

distanciamento social e das restrições das atividades

com a intensificação da pandemia no Estado e no País.

A falta e o aumento dos preços de insumos e matérias-

primas também é um fator importante que vem afetando

a confiança do setor.

Apesar disso, os empresários gaúchos ficaram mais

otimistas em abril, confiando que o avanço da

vacinação e a reabertura das atividades devem trazer de

volta o crescimento econômico nos próximos meses,

contando ainda com alguma melhora nos problemas

com insumos e matérias-primas.

Agricultura, Serviços e Comércio puxam atividade do RS em fevereiro

Com expectativas em alta, confiança da indústria gaúcha volta a crescer

Fonte: FIERGS.
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Fonte: BCB.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,5

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 4,2

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 3,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 3,2

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 7,978

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,558

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 4,4

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 3,8

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 4,0

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total
3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 230,1

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 55,3

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,00

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de mercado; 

os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 

3
 Não considera a 

Construção Civil e o SIUP. 
4
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  

5
 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos


I

N

F

O

R

M

E

E

C

O

N

Ô

M

I

C

O

F

I

E

R

G

S

DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,419 512,142

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,798 97,365

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

2017 2018 2019 2020 2021*

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

