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3Políticas creditícia, monetária e fiscal

A dinâmica do mercado de crédito refletiu, no trimestre 
encerrado em fevereiro, a sazonalidade do período. Nesse 
contexto, o crescimento das contratações no segmento de 
pessoas jurídicas foi mais acentuado em dezembro, em 
função das necessidades de fluxo de caixa e da elevação 
de estoques típicos de final do ano. No âmbito das pessoas 
físicas, houve aumento na demanda por modalidades de 
curto prazo e continuidade da expansão de carteiras com 
prazos longos, como crédito imobiliário e rural. As taxas de 
juros evoluíram, no período, em direção compatível com a 
trajetória da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (Selic).

3.1 Crédito

As operações de crédito, recursos livres e direcionados, 
totalizaram R$2.733 bilhões (55,8% do PIB) em fevereiro, 
aumentando 3,1% no trimestre e 14,7% em doze meses. 
A evolução trimestral refletiu crescimentos de 2,9% no 
segmento de pessoas jurídicas e de 3,3% no de pessoas 
físicas, cujas carteiras totalizaram R$1.462 bilhões e 
R$1.271 bilhões, respectivamente.

Os empréstimos com recursos livres somaram R$1.493 
bilhões em fevereiro (54,6% do total), com aumentos de 
0,6% no trimestre e de 7,4% em doze meses. A carteira de 
pessoas físicas totalizou R$747 bilhões, com destaque para 
as modalidades crédito consignado e cartão de crédito, e a 
de pessoas jurídicas, R$745 bilhões (aumentos trimestrais 
respectivos de 1,2% e 0,1%).

O estoque relativo às operações com recursos direcionados 
totalizou R$1.241 bilhões em fevereiro, variando 6,2% no 
trimestre e 24,9% em doze meses. O desempenho trimestral 
refletiu aumentos tanto nas carteiras de pessoas jurídicas 
(6,0%) – com destaque para as expansões do crédito rural, 
9,8%, e das operações do BNDES, 5,0% – quanto nas de 
pessoas físicas (6,5%) – com destaque para os aumentos nos 
financiamentos imobiliários (6,2%) e nos financiamentos 

Tabela 3.1 – Evolução do crédito
R$ bilhões

Discriminação 2013 2014 Variação %

Nov Dez Jan Fev 3 12

meses meses

Total 2 650,9 2 715,4 2 717,3 2 733,0 3,1 14,7

Pessoas jurídicas 1 421,0 1 464,2 1 453,4 1 462,0 2,9 13,3

  Recursos livres 744,8 763,3 742,6 745,3 0,1 7,5

  Direcionados 676,2 700,9 710,7 716,7 6,0 20,1

Pessoas físicas 1 229,9 1 251,2 1 263,9 1 271,0 3,3 16,3

  Recursos livres 738,1 745,2 749,1 747,2 1,2 7,2

  Direcionados 491,8 506,0 514,8 523,9 6,5 32,1

Participação %:

  Total/PIB 55,2 56,1 55,8 55,8

  Pes. jurídicas/PIB 29,6 30,3 29,9 29,8

  Pessoas físicas/PIB 25,6 25,9 26,0 25,9

  Recursos livres/PIB 30,9 31,2 30,6 30,5

  R. direcionados/PIB 24,3 25,0 25,2 25,3
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Gráfico 3.1 – Crédito segundo controle do capital das 
instituições financeiras
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rurais (6,4%). As concessões com recursos do BNDES 
ao setor produtivo, que não incluem os desembolsos do 
BNDESpar, cresceram 32,4%, para R$57,2 bilhões, no 
trimestre encerrado em fevereiro, em comparação ao 
terminado em novembro.

A carteira do setor privado, consideradas operações com 
recursos livres e direcionados, cresceu 2,6% no trimestre, 
para R$2.575 bilhões, destacando-se as modalidades crédito 
imobiliário, industrial e rural. Os empréstimos à indústria 
e ao segmento outros serviços aumentaram 2,5% e 0,5%, 
respectivamente, e os destinados ao comércio recuaram 1,1%. 
Os financiamentos ao setor público aumentaram 12,4%, 
para R$158 bilhões, reflexo de crescimentos nas esferas 
do governo federal (15,1%) e dos governos dos estados e 
municípios (10,1%), com destaque para os desembolsos 
destinados aos ramos de energia e infraestrutura urbana.

Os financiamentos imobiliários (incluídas operações com 
taxas livres e reguladas, nos segmentos de pessoas físicas e 
jurídicas) atingiram R$412 bilhões em fevereiro (8,4% do 
PIB, ante 7,0% do PIB em igual mês de 2013), elevando-se 
6,5% no trimestre e 32,7% em doze meses. Os desembolsos 
totalizaram R$40,3 bilhões no trimestre encerrado em 
fevereiro (R$31,1 bilhões no segmento de pessoas físicas e 
R$9,2 bilhões no de pessoas jurídicas), variando 2,8% no 
trimestre e 27,7% em doze meses. O crédito habitacional 
passou a ser a modalidade com maior representatividade na 
carteira das famílias a partir de agosto de 2013, ultrapassando 
o crédito pessoal.

As operações de crédito rural, concentradas em custeio 
e investimento agrícolas, somaram R$224 bilhões em 
fevereiro, aumentando 7,8% no trimestre e 31,6% em 
doze meses. O desempenho da modalidade refletiu, em 
especial, o dinamismo da agropecuária e a contratação de 
máquinas e implementos agrícolas, amparada pelo Programa 
de Sustentação de Investimentos (PSI) conduzido pelo 
BNDES.

Taxas de juros e inadimplência

A taxa média de juros das operações de crédito realizadas 
em fevereiro atingiu 20,9% a.a. (aumentos de 0,9 p.p. no 
trimestre e 2,2 p.p. em doze meses). A taxa alcançou 31,5% 
a.a. no segmento de crédito livre (elevações de 2,1 p.p. 
no trimestre e de 5,0 p.p. em doze meses) e 7,6% a.a. nas 
operações de crédito direcionado (variações respectivas de 
0,1 p.p. e de 0,4 p.p.).

Tabela 3.2 – Crédito a pessoas físicas
R$ bilhões

Discriminação 2013 2014 Variação %

Nov Dez Jan Fev 3 12

meses meses

Recursos livres 738,1 745,2 749,1 747,2 1,2 7,2

  Crédito pessoal 320,2 319,6 322,6 326,8 2,1 13,8

     Do qual: consignado 220,8 221,9 224,1 227,5 3,0 16,4

  Aquisição de veículos 193,1 192,8 193,0 191,8 -0,7 -0,5

  Cartão de crédito 135,2 144,6 143,9 139,4 3,1 14,2

  Cheque especial 21,2 20,2 21,7 22,0 3,6 5,8

  Demais 68,4 68,0 67,8 67,2 -1,7 -9,2

Recusos direcionados 491,8 506,0 514,8 523,9 6,5 32,1

  BNDES 35,7 37,1 38,6 39,2 9,7 25,7

  Imobiliário 333,9 341,5 347,7 354,6 6,2 33,0

  Rural 111,0 115,3 116,4 118,1 6,4 29,8

  Demais 11,3 12,2 12,1 12,1 7,3 53,7
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Gráfico 3.3 – Taxas de juros – Crédito a pessoas físicas

Tabela 3.3 – Crédito a pessoas jurídicas
R$ bilhões

Discriminação 2013 2014 Variação %

Nov Dez Jan Fev 3 12

meses meses

Recursos livres 744,8 763,3 742,6 745,3 0,1 7,5

   Capital de giro 381,8 388,1 384,1 383,4 0,4 5,1

   Conta garantida 43,9 43,0 42,9 44,2 0,8 0,9

   ACC 42,3 42,5 42,1 44,1 4,3 -0,8

   Financ. a exportações 49,0 50,3 50,9 51,5 5,2 32,3

   Demais 227,9 239,4 222,6 222,1 -2,5 10,3

Recursos direcionados 676,2 700,9 710,7 716,7 6,0 20,1

   BNDES 498,1 514,5 522,4 522,9 5,0 16,1

   Imobiliário 52,8 53,8 54,4 57,3 8,4 30,8

   Rural 62,5 67,1 67,6 68,7 9,8 38,2

   Demais 62,8 65,5 66,3 67,9 8,0 27,9
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A inadimplência das operações de crédito a pessoas 
físicas, após elevação de 2010 a 2012, em especial, 
na modalidade financiamento de veículos, passou a 
descrever trajetória declinante, favorecida, em parte, 
pelo aumento da participação de segmentos com 
menores taxas de inadimplência. Nesse contexto, o 
objetivo deste boxe é estimar o efeito da mudança nas 
participações das modalidades no endividamento total 
das pessoas físicas sobre o percentual de inadimplência 
do crédito total destinado às pessoas físicas.

O crédito às famílias – tanto para consumo quanto para 
habitação – cresceu significativamente nos últimos dez 
anos, em cenário de expansão do emprego e da renda; 
de inclusão financeira da população; de redução das 
taxas de juros; e de ampliação das operações de crédito 
imobiliário e consignado. Nesse contexto, a razão crédito 
a pessoas físicas/PIB passou de 9,3%, em janeiro de 
2004, para 26,1%, em janeiro de 2014 (Gráfico 1).

Embora, do ponto de vista sistêmico, a estabilidade tenha 
sido preservada ao longo do processo de expansão do 
crédito, houve aumentos expressivos da inadimplência 
em segmentos específicos, como financiamentos de 
veículos, onde os contratos contemplavam, muitas 
vezes, prazos superiores à vida útil do veículo (a garantia 
da operação). Esse processo foi contido pela adoção 
de medidas macroprudenciais pelo Banco Central do 
Brasil, em dezembro de 2010, que resultou na adoção de 
critérios mais restritivos, pelas instituições financeiras, 
para a concessão de crédito.

As alterações regulatórias contribuíram, num primeiro 
momento, para conter as taxas de inadimplência no 
segmento de crédito às famílias e, a partir de meados de 
2012, para o seu recuo. De fato, consideradas operações 
com recursos livres e direcionados, a inadimplência do 
crédito às famílias reduziu-se de 6%, em maio de 2012 
(maior nível da série iniciada em março de 2011), para 
4,4%, em janeiro de 2014.

Evolução Recente da Inadimplência no Crédito a Pessoas 
Físicas
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1/ A metodologia para apuração do saldo de crédito de pessoas físicas 
sofreu alteração, que implica em quebra da série histórica em março de 
2007. Informações sobre a alteração metodológica estão disponíveis na nota 
metodológica disponível no endereço
http://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/notaempr.pdf.

Gráfico 1 – Crédito a pessoas físicas/PIB2/
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Ao longo do período em análise, houve alteração 
relevante na composição do portfólio de endividamento 
das famílias, com ganho de participação de segmentos 
com melhores garantias e que tendem a apresentar 
menores taxas de inadimplência1. Nesse sentido, 
ressalte-se, no período de doze meses encerrado em 
janeiro de 2014, a expansão de 33% no saldo do crédito 
imobiliário (cheque especial, 8,6%; cartão de crédito 
rotativo, 6,6%).

Neste boxe, a variação da taxa de inadimplência foi 
segmentada em dois componentes para o período 
de junho de 2012 a janeiro de 2014 (Gráfico 3): (1) 
impacto de variações nas taxas de inadimplência das 
diversas modalidades de crédito (Efeito Taxa – ET); e 
(2) impacto de mudanças nas participações das diversas 
modalidades (Efeito Composição – EC). Para tanto, o 
ET foi estimado mantendo-se constantes as participações 
de cada modalidade no endividamento das famílias e o 
EC, por resíduo.

Note-se que, da redução de 1,6 p.p. na taxa de 
inadimplência2, 0,7 p.p. foi decorrente do ET e  
0,9 p.p., do EC. Destacaram-se, em termos de ET, recuos 
respectivos de 2 p.p. e 1,8 p.p. nas taxas de inadimplência 
das modalidades financiamentos de veículos e crédito 
pessoal não consignado; e, em termos de EC, o aumento, 
de 22,2% para 27,5%, na participação dos financiamentos 
imobiliários.

Especificamente sobre a inadimplência dos financiamentos 
de veículos, modalidade que mais contribuiu para o 
recuo da inadimplência do crédito a pessoas físicas a 
partir de meados de 2012, ressalte-se a estabilidade da 
inadimplência em patamar significativamente mais baixo 
nas safras de crédito mais recentes (Gráfico 4).

Prospectivamente, a participação relativamente 
baixa do crédito imobiliário no mercado brasileiro 
comparativamente a outros países (Gráfico 5) e a 
continuidade das políticas governamentais de incentivo 
à aquisição da casa própria permitem antecipar que a 
participação do crédito imobiliário tende a prosseguir 
em ascensão. Dessa forma, as perspectivas sugerem que 
o EC tende a exercer papel importante na determinação 
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1/ Ver boxe Evolução do Portfolio das Dívidas Bancárias das Famílias, Relatório de Inflação de junho de 2013.
2/ Nas análises deste boxe não foram consideradas as seguintes modalidades de crédito para pessoas físicas: crédito rural, financiamentos com recursos 

do BNDES, microcrédito, outros créditos direcionados, desconto de cheques e crédito renegociado.
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da dinâmica futura da inadimplência do crédito às 
famílias.

Em suma, as evidências sugerem que a diminuição 
recente da taxa de inadimplência do crédito a pessoas 
físicas repercutiu tanto a retração da inadimplência 
em importantes modalidades (ET), quanto a alteração 
na composição da carteira em favor das modalidades 
com melhores garantias e, por conseguinte, menores 
taxas de inadimplência, a exemplo de financiamentos 
imobiliários (EC).
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No segmento de pessoas físicas, a taxa média de juros 
das operações de crédito realizadas em fevereiro atingiu  
27,2% a.a. (crédito livre, 41,2% a.a; direcionado, 7,2% a.a.), 
elevando-se 1,1 p.p. no trimestre e 2,3 p.p. em doze meses. O 
aumento interanual da taxa decorreu de elevações respectivas 
de 6,1 p.p. e 0,6 p.p. nas operações com recursos livres e 
direcionados, enquanto a evolução trimestral repercutiu 
aumento de 2,7 p.p. e redução de 0,1 p.p., com destaque 
para as elevações da taxa de juros nas modalidades cheque 
especial, 10,2 p.p. e crédito pessoal não consignado, 8,2 
p.p.

No segmento de pessoas jurídicas, a taxa média de juros das 
operações de crédito realizadas em fevereiro situou-se em 
16,0% a.a. (crédito livre, 23,1% a.a.; direcionado, 7,9% a.a.), 
com aumentos de 0,8 p.p. no trimestre e 2,0 p.p. em doze 
meses. O aumento interanual refletiu elevações respectivas 
de 4,1 p.p. e 0,3 p.p. nas operações com recursos livres 
e direcionados, e o crescimento trimestral, de variações 
respectivas de 1,6 p.p. e 0,3 p.p., destacando-se as altas nas 
modalidades capital de giro, 2,0 p.p., e cheque especial, 
5,0 p.p.

O spread bancário das operações de crédito pactuadas 
em fevereiro atingiu 12,2 p.p. (aumento de 0,7 p.p. no 
trimestre e aumento de 0,2 p.p. em doze meses), totalizando  
19,7 p.p. nas operações com recursos livres e 2,9 p.p. 
naquelas com recursos direcionados. O spread atingiu 18,0 
p.p. no segmento de pessoas físicas (variações de 1,0 p.p. no 
trimestre e 0,1 p.p. em doze meses) e 7,7 p.p. no de pessoas 
jurídicas (aumentos respectivos de 0,6 p.p. e 0,1 p.p.).

A inadimplência do sistema financeiro, consideradas 
operações com atraso superior a noventa dias, atingiu 3,0% 
em fevereiro, recuando 0,1 p.p. no trimestre e 0,6 p.p. em 
doze meses. O indicador situou-se em 4,3% no segmento 
de pessoas físicas (recuos de 0,2 p.p. no trimestre e 1,1 
p.p. em doze meses), menor patamar da série iniciada em 
março de 2011, e em 1,9% no segmento de pessoas jurídicas 
(estabilidade no trimestre e redução de 0,3 p.p. em doze 
meses). A inadimplência atingiu 4,8% nas operações com 
recursos livres (estabilidade no trimestre e redução de 0,8 
p.p. em doze meses) e 1,0% nas operações com recursos 
direcionados (estabilidade no trimestre e redução de 0,1 
p.p. em doze meses).

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

18

19

20

21

22

23

24

Fev
2013

Abr Jun Ago Out Dez Fev
2014

Recursos 
direcionados 

(%)
Recursos 
livres (%)

Recursos livres Recursos direcionados

Gráfico 3.4 – Taxas de juros – Crédito a pessoas 
jurídicas

0

2

4

6

Fev
2013

Abr Jun Ago Out Dez Fev
2014

Gráfico 3.6 – Taxa de inadimplência1/

% 

Total PJ PF

1/ Percentual da carteira com atraso superior a noventa dias.

10

12

14

16

18

5

7

9

11

13

15

Fev
2013

Abr Jun Ago Out Dez Fev
2014

Total PJ PF

p.p. – PF

Gráfico 3.5 – Spread médio das operações de crédito 
p.p. – Total e PJ



Março 2014  |  Banco Central do Brasil  |  Relatório de Inflação  |  35

3.2 Agregados monetários

Os meios de pagamento restritos (M1) somaram R$311,8 
bilhões em fevereiro (aumentos de 1,8% no trimestre e 
7,3% em doze meses) e a base monetária, R$227,8 bilhões 
(crescimentos respectivos de 2,8% e 6%), consideradas 
médias dos saldos diários.

A base monetária, considerados saldos em final de período, 
somou R$224,7 bilhões em fevereiro. A expansão de 
4,2% em relação a novembro de 2013 refletiu o impacto 
expansionista de R$72,9 bilhões das operações com 
títulos públicos federais e os efeitos contracionistas dos 
recolhimentos compulsórios (R$19 bilhões), das operações 
do Tesouro Nacional (R$39,1 bilhões) e dos ajustes nas 
operações com derivativos (R$4,4 bilhões).

Os meios de pagamento, no conceito M2, totalizaram R$1,9 
trilhão (aumentos de 1,6% no trimestre e 12,6% em doze 
meses). O crescimento em relação a fevereiro de 2013 
refletiu variações de 9,3% no estoque de títulos privados e 
de 20,1% nos depósitos de poupança. O M3 atingiu R$3,8 
trilhões, elevando-se 1,2% no trimestre e 7,5% em doze 
meses, e o agregado M4 somou R$4,5 trilhões (aumentos 
respectivos de 1,3% e 7,8%).

Taxas de juros reais e expectativas de 
mercado

Refletindo, em parte, a trajetória ascendente da taxa Selic, 
as taxas de juros futuros cresceram em todos os vértices ao 
longo do trimestre encerrado em fevereiro. As taxas dos 
contratos de swap DI x pré de 30 e de 360 dias cresceram, 
na ordem, 79 p.b. e 62 p.b., encerrando o trimestre em  
10,6% a.a. e 11,2% a.a., respectivamente.

A taxa de juros real ex-ante para os próximos doze meses, 
calculada com base em pesquisa sobre as expectativas de 
analistas do setor privado para a taxa Selic (aumento de 
72 p.b.) e para a variação anual do IPCA (recuo de 1 p.b.), 
cresceu 69 p.b., para 4,5% a.a., no trimestre.

Mercado de capitais

O Índice Bovespa (Ibovespa) atingiu 47.094 pontos ao final 
de fevereiro (52.482 pontos ao final de novembro de 2013). 
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No mesmo período, a média diária do volume transacionado 
e o valor de mercado das empresas que compõem o Ibovespa 
recuaram 8,3% e 8,1%, respectivamente. Avaliado em 
dólares, o Ibovespa desvalorizou 10,6% no trimestre, e os 
índices Dow Jones e Nasdaq cresceram, na ordem, 1,5% e 
6,1%.

O financiamento das empresas no mercado de capitais, 
mediante emissões de ações, debêntures, notas promissórias 
e colocação de recebíveis de direitos creditórios, atingiu 
R$122,4 bilhões em doze meses até janeiro de 2014 (R$119,8 
bilhões em 2012). Destacaram-se, no ano, as emissões de 
debêntures (R$88,6 bilhões) e a redução, de R$12,7 bilhões 
para R$6,6 bilhões, nas de ações.

3.3 Política fiscal

O decreto de programação orçamentária para 2014, contendo 
novas estimativas de receitas e despesas para o período, foi 
divulgado em fevereiro. A estimativa de superavit primário 
do Governo Central em 2014 foi elevada para R$80,8 bilhões 
(1,55% do PIB), ante R$58,1 bilhões (1,1% do PIB) previstos 
na Lei Orçamentária Anual (LOA). O ajuste reflete redução 
de R$21,3 bilhões nas receitas líquidas e contingenciamento 
de R$44 bilhões nas despesas orçadas. A meta indicativa para 
os governos regionais foi fixada em R$18,2 bilhões (0,35% 
do PIB). A estimativa de superavit primário do setor público 
consolidado para 2014 atinge R$99 bilhões (1,9% do PIB), 
mesmo patamar de 2013.

Necessidades de financiamento do setor 
público

Evolução em 2013

O superavit primário do setor público consolidado atingiu 
R$91 bilhões em 2013 (1,90% do PIB), ante 2,39% do PIB 
em 2012. Os superavits do Governo Central e dos governos 
regionais representaram, na ordem, 1,6% e 0,3% do PIB, 
recuando 0,39 p.p. e 0,15 p.p. do PIB, respectivamente, em 
relação a 2012. Ressalte-se que o Governo Central cumpriu 
a meta fixada para superavit no ano, após a dedução das 
despesas com o Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e desonerações estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).
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Tabela 3.4 – Necessidades de financiamento do setor 

público – Resultado primário 

Acumulado em 12 meses

Segmento 2012 2013 2014 - Jan

R$ % R$ % R$ %

bilhões PIB bilhões PIB bilhões PIB

Governo Central -86,1 -2,0 -75,3 -1,6 -61,8 -1,3

Governos regionais -21,5 -0,5 -16,3 -0,3 -19,4 -0,4

Empresas estatais 2,6 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0

Total -105,0 -2,4 -91,3 -1,9 -81,0 -1,7
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Este boxe analisa o contingenciamento de despesas 
previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
20141, para adequá-las à elevação (de 1,10% para 
1,55% do Produto Interno Bruto – PIB) da meta do 
superavit primário do Governo Central, que, somada 
ao resultado esperado dos governos regionais, resultaria 
em superavit de 1,9% do PIB, neste ano, para o setor 
público consolidado. Adicionalmente, o boxe apresenta 
comparação, no período de 2008 a 2013, entre despesas 
ocorridas, previstas na LOA, e despesas reprogramadas 
após os contingenciamentos.

O contingenciamento de despesas do Governo Central 
em 2014 soma R$44 bilhões, dos quais, R$30 bilhões 
relativos a gastos discricionários. Especificamente 
sobre despesas obrigatórias, foram contingenciados 
R$6 bilhões referentes à compensação ao Regime Geral 
de Previdência Social com a desoneração da folha 
de pagamentos, com impacto equivalente na redução 
das receitas. O contingenciamento, combinado com a 
redução de R$21 bilhões na estimativa para receitas 
líquidas, concorreu para aumentar, de R$58,1 bilhões 
para R$80,8 bilhões, a projeção para o superavit primário 
(Tabela 1).

Ressalte-se que os valores previstos originalmente na 
LOA 2014 incorporavam aumentos respectivos de 12,7%, 
12,0%, 15,1% e 24,6% para a receita total, as receitas 
líquidas, a despesa total e os gastos com custeio e capital, 
aí incluídos investimentos, benefícios assistenciais 
e subsídios. Considerados o contingenciamento e a 
reestimativa para as receitas, essas taxas de crescimento 
anuais se deslocaram, na ordem, para 10,3%, 9,8%, 
10,2% e 12,5% (Tabela 2).

As estimativas para os aumentos reais da receita líquida 
e das despesas do Governo Central em 2014 atingiram 
3,9% e 4,3%, respectivamente, ante médias de 5,4% e 
6,1% no período de 2008 a 2013 (Gráfico 1).

Reprogramações Orçamentárias e Cumprimento das Metas 
Fiscais

1/ O contingenciamento consta do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, que trata da programação orçamentária e financeira do Governo Central 
para o ano.
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Gráfico 1 – Crescimento real (IPCA) das receitas e 
despesas do Governo Central

1/ Estimativa com base nos valores do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro 
de 2014, e do Boletim Focus (IPCA).

1/

Tabela 1 – Orçamento do Governo Central de 2014
R$ bilhões

LOA Prog.1/ Diferença

I - Receita Total 1 332 1 303 -29

II - Transferências a Estados e Municípios 222 214 -8

III - Receitas líquidas (A-B) 1 110 1 088 -21

IV - Despesa total 1 052 1 008 -44

        Benefícios da Previdência 388 387 -1

        Pessoal e Encargos 222 222 0

        Outras Obrigatórias 158 146 -12

        Despesas Discricionárias 283 253 -30

V - Superavit  Primário 58 81 23

Fonte: Ministério do Planejamento

1/ Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014.

Tabela 2 – Orçamento de 2014 em relação ao 
ocorrido em 2013

Crescimento percentual
%

LOA Programação1/

I - Receita Total 12,7 10,3

II - Transferências a Estados e Municípios 16,8 12,8

III - Receitas líquidas (A-B) 12,0 9,8

IV - Despesa total 15,1 10,2

        Pessoal e Encargos 9,5 9,5

        Benefícios da Previdência 8,8 8,4

        Outras (custeio e capital e BC) 24,6 12,5

Fonte: Ministérios do Planejamento e da Fazenda

1/ Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014.
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Numa perspectiva histórica, as despesas contingenciadas2 
representaram, em média, 4,1% das despesas totais 
inicialmente fixadas no período de 2008 a 2013, 
conforme a Tabela 3 (4,2% em 2014). 

Por sua vez, as despesas realizadas nos últimos seis anos 
(Tabela 4) foram, em média, 5,8% e 1,7% inferiores às 
despesas previstas inicialmente nas LOAs e às despesas 
reprogramadas, respectivamente. Esse resultado sinaliza, 
portanto, a eficácia do mecanismo de contingenciamento 
como instrumento de contenção de gastos públicos.

2/ Valores estipulados no primeiro ou segundo decreto de programação orçamentária publicados em cada ano.

Tabela 3 – Despesas do Governo Central previstas 
na LOA e contingenciamento 

R$ bilhões

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesa total1/ 520 612 690 776 866 966 1 052

Redução de despesas2/ 4 33 18 51 55 28 44

Conting./Despesa total (%) 0,7 5,4 2,6 6,5 6,3 2,9 4,2

Fonte: Ministério do Planejamento

1/ Líquida de transferências.

2/ Primeira reprog. orç., exceto em 2009, 2010 e 2013 (segunda reprog.).

Tabela 4 – Despesas do Governo Central previstas 
na LOA e valores ocorridos

R$ bilhões

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Despesa total

         LOA 520 612 690 776 866 966 1052

         Reprogramação1/ 516 579 672 725 811 938 1 008

         Ocorrido2/ 498 572 657 724 805 914

Ocorrido/LOA (var. %) -4,3 -6,5 -4,8 -6,6 -7,0 -5,4

Ocor./Reprogram. (var. %) -3,6 -1,1 -2,2 -0,1 -0,8 -2,5

Fonte: Ministérios do Planejamento e da Fazenda

1/ Valores previstos na LOA menos contingenciamento.

2/ Exclui operações com a Petrobras (Capitalização) e FSB.
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A receita bruta do Governo Federal totalizou R$894,7 
bilhões em 2013 (aumento anual de 11,4%). Destacaram-
se os crescimentos nas arrecadações do Imposto de 
Renda (10,9%), do Programa de Integração Social (Pis)/ 
Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep) (12,3%), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (14,3%) e da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) (15,5%), impactadas por 
recolhimentos de R$21,8 bilhões associados a programas 
especiais de recuperação de débitos tributários em atraso; e 
do imposto de importação (19,6%), reflexo de aumentos das 
importações e da alíquota média efetiva; e das receitas da 
concessão do campo de Libra (R$15 bilhões). Os impactos 
das desonerações de tributos foram estimadas em R$77,8 
bilhões (R$46,5 bilhões em 2012).

As despesas do Tesouro Nacional totalizaram R$552,9 
bilhões em 2013. O aumento anual de 14,1% decorreu de 
crescimentos de 8,9% nos gastos com pessoal e encargos, 
e de 17,5% nos gastos relativos a custeio e capital, com 
elevações de 14,8% nas despesas com benefícios assistenciais 
(Lei Orgânica da Assistência Social – Loas/ Renda Mensal 
Vitalícia – RMV), de 13,6% nas despesas do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e de 11,9% nos gastos 
discricionários. Os investimentos totais cresceram 6,4% e 
os investimentos incluídos no PAC, 13,8%, no ano.

O deficit da Previdência Social atingiu R$49,9 bilhões em 
2013. O crescimento anual de 22,1% refletiu aumentos de 
12,8% nas despesas com benefícios (elevações respectivas de 
8,3% e 3,5% no valor médio e na quantidade dos benefícios) 
e de 11,4% nas receitas, em linha com a elevação da massa 
salarial.

As receitas do Governo Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) aumentaram 11,2% 
e as despesas, 13,6%, em 2013. As receitas representaram 
24,4% do PIB e as despesas, 18,9% (aumentos respectivos 
de 0,2 p.p. e 0,6 p.p. no ano).

As transferências para os governos regionais somaram 
R$190,0 bilhões em 2013 (3,9% do PIB), elevando-se 
4,7% em relação a 2012. Destacaram-se o aumento de 
R$10,0 bilhões nas transferências constitucionais, reflexo 
da expansão anual de 10,9% na arrecadação do Imposto 
de Renda; e os recuos de R$1,1 bilhão na arrecadação da 
Cide-Combustíveis, devido à redução para zero das alíquotas 
incidentes sobre a gasolina e sobre o óleo diesel, e nas 
transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (Fundeb).
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Tabela 3.6 – Resultado primário da Previdência Social 

Janeiro-dezembro

R$ bilhões

Discriminação 2012 2013 Var. %

Arrecadação bruta 305,9 341,8 11,8

   Restituição/devolução -1,0 -1,8 81,5

   Transferência a terceiros -29,1 -32,9 12,8

Arrecadação líquida 275,8 307,1 11,4

Benefícios previdenciários 316,6 357,0 12,8

Resultado primário -40,8 -49,9 22,1

Arrecadação líquida/PIB 6,3% 6,3%

Benefícios/PIB 7,2% 7,4%

Resultado primário/PIB -0,9% -1,0%

Fonte: Ministério da Fazenda/STN
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Tabela 3.5 – Despesas do Tesouro Nacional

Janeiro-dezembro

Discriminação 2012 2013

R$ % do R$ % do

milhões PIB milhões PIB

Total  484 623 11,0  552 925 11,4

Pessoal e encargos sociais  186 097 4,2  202 744 4,2

Custeio e capital  296 208 6,7  348 069 7,2

  FAT  39 330 0,9  44 688 0,9

  Subsídio e subvenções  11 272 0,3  10 138 0,2

  Loas/RMV  29 207 0,7  33 523 0,7

  Investimento  59 449 1,4  63 224 1,3

  Outras  156 950 3,6  196 496 4,1

Transferências ao Bacen  2 317 0,1  2 112 0,0

Fonte: Ministério da Fazenda/STN
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O superavit primário dos estados e municípios atingiu 
R$16,3 bilhões em 2013 (recuo anual de 0,15 p.p. do 
PIB). As arrecadações do Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) – principal tributo 
regional – e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) atingiram R$368,2 bilhões e R$29,3 
bilhões, respectivamente, aumentando, na ordem, 11,5% 
e 8,7% no ano. Em relação às despesas, destacaram-se as 
elevações respectivas de 18,7% e 28,6% nos gastos com 
pessoal e encargos e nos investimentos.

O deficit primário das empresas estatais somou R$0,3 bilhão 
em 2013 (0,01% do PIB), ante deficit de R$2,6 bilhões 
(0,06% do PIB) em 2012.

Os juros nominais, apropriados por competência, totalizaram 
R$248,8 bilhões em 2013 (5,18% do PIB), aumentando  
0,31 p.p. do PIB em relação ao ano anterior.

O deficit nominal do setor público, que inclui o resultado 
primário e os juros nominais apropriados, atingiu R$157,6 
bilhões (3,26% do PIB) em 2013, ante 2,48% do PIB em 
2012. O financiamento desse deficit ocorreu mediante 
expansões da dívida mobiliária, da dívida bancária e das 
demais fontes de financiamento interno, que incluem a base 
monetária, sendo neutralizadas, em parte, pela redução no 
financiamento externo líquido.

Evolução em janeiro de 2014

O superavit primário do setor público totalizou R$19,9 
bilhões em janeiro de 2014 (R$30,3 bilhões em igual mês 
de 2013), acumulando 1,66% do PIB em doze meses (2,46% 
do PIB em igual intervalo de 2013).

O Governo Central apresentou superavit de R$12,5 bilhões 
no mês (R$26,1 bilhões em janeiro de 2013). A receita bruta 
do Tesouro Nacional cresceu 4,8% e as despesas, 27,6%, com 
elevações de 16,3% nos gastos com pessoal e de 32,9% nas 
despesas com custeio e capital. No âmbito da Previdência 
Social, as receitas e despesas aumentaram 14,6% e 5,6%, 
respectivamente, no período.

Os juros nominais, apropriados por competência, somaram 
R$30,4 bilhões em janeiro (R$22,6 bilhões em igual mês de 
2013), aumento decorrente, em parte, do maior estoque da 
dívida e do resultado desfavorável nas operações de swap 
cambial (-R$3,9 bilhões, ante R$136 milhões em janeiro de 
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Tabela 3.7 – Necessidades de financiamento do setor 

público 

Discriminação 2012 2013 Jan 20141/

R$ % PIB R$ % PIB R$ % PIB

bilhões bilhões bilhões

Usos 108,9 2,5 157,5 3,3 175,6 3,6

    Primário -105,0 -2,4 -91,3 -1,9 -81,0 -1,7

    Juros 213,9 4,9 248,9 5,2 256,6 5,3

Fontes 108,9 2,5 157,5 3,3 175,6 3,6

    Financiamento interno 131,5 3,0 179,1 3,7 195,1 4,0

        Dívida mobiliária 311,4 7,1 113,8 2,4 145,5 3,0

        Dívida bancária -207,7 -4,7 45,7 1,0 39,0 0,8

        Outros 27,8 0,6 19,6 0,4 10,6 0,2

    Financiamento externo -22,6 -0,5 -21,6 -0,4 -19,5 -0,4

1/ Acumulado em 12 meses.

5,18

5,71

4,87

5,18

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

2010 2011 2012 2013

% PIB
Gráfico 3.18 – Juros nominais apropriados

1/

1/ Acumulado em doze meses até dezembro.

133,9

47,5

181,4

143,9

46,1

190,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Constitucionais Demais Total

2012 2013

Gráfico 3.16 – Transferências para estados e municípios
R$ bilhões



Março 2014  |  Banco Central do Brasil  |  Relatório de Inflação  |  41

2013). O resultado nominal foi deficitário em R$10,5 bilhões 
no mês (superavit de R$7,6 bilhões em janeiro de 2013). 
Considerados períodos de doze meses, o deficit nominal 
representou 3,63% do PIB em janeiro (aumento de 1,2 p.p. 
em relação a igual período de 2013).

Operações do Banco Central no mercado 
aberto

As operações primárias do Tesouro Nacional com títulos 
públicos federais resultaram em resgates líquidos de R$70,1 
bilhões no trimestre encerrado em janeiro, resultado de 
colocações de R$81,8 bilhões e resgates de R$151,9 bilhões. 
As operações de trocas totalizaram R$6 bilhões, das quais 
98,4% com Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) 
e 1,6% com Letras do Tesouro Nacional (LTN). Os resgates 
antecipados atingiram R$1,1 bilhão no trimestre (61,3% 
realizados com NTN-B e 38,7% com LTN.

O saldo médio diário das operações de financiamento e de 
go around realizadas pelo Banco Central totalizou R$689,2 
bilhões em janeiro. O aumento de 1,1% em relação à média 
registrada em outubro resultou de elevações nos saldos médios 
de operações de prazo inferior a duas semanas (de R$83,8 
bilhões para R$162,6 bilhões) e de prazo de duas semanas a 
três meses (de R$318,3 bilhões para R$365,6 bilhões), e de 
redução (de R$279,5 bilhões para R$161 bilhões) no saldo 
médio de operações de prazo de três a sete meses.

 

Dívida mobiliária federal

A dívida mobiliária federal interna, avaliada pela posição 
de carteira, totalizou R$1.950 bilhões em janeiro (40,0% 
do PIB) e recuou 0,56 p.p. do PIB em relação a outubro 
e 1,37 p.p. do PIB em doze meses. Em bases trimestrais, 
houve resgates líquidos de R$43,4 bilhões no mercado 
primário; incorporação de juros nominais de R$58,6 bilhões; 
e impacto de R$1,1 bilhão da depreciação cambial de 10,2% 
no período.

As participações, no total da dívida mobiliária federal, 
de títulos indexados a índices de preços e à Selic, de 
financiamentos do Banco Central, e de títulos prefixados 
variaram 1,1 p.p., 0,3 p.p., 0,1 p.p. e -1,5 p.p., respectivamente, 
em relação a outubro. A participação dos títulos indexados à 
taxa de câmbio não se alterou, no período.
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O cronograma de amortização da dívida mobiliária federal 
interna em mercado – exclusive de operações de financiamento 
– apresentava a seguinte estrutura de vencimentos ao final de 
janeiro: 17,6% em 2014; 17,8% em 2015; e 64,6% a partir 
de janeiro de 2016. Naquela oportunidade, títulos vincendos 
em doze meses representavam 22,5% do total da dívida 
mobiliária em mercado e o prazo médio de vencimento da 
dívida se encontrava em 51,3 meses.

O estoque líquido das operações de swap cambial somou 
R$192,1 bilhões ao final de janeiro. O resultado obtido no 
trimestre (diferença entre a rentabilidade dos contratos de 
DI e a variação cambial mais cupom) foi desfavorável ao 
Banco Central em R$12 bilhões, no conceito caixa.

Dívida líquida do setor público

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu R$1.626,3 
bilhões ao final de 2013 (33,6% do PIB). O recuo de 1,7 p.p. 
do PIB em relação a dezembro de 2012 decorreu de variação 
de -1,6 p.p. no Governo Central e de -0,1 p.p. nos governos 
regionais. A DLSP totalizou R$1.613,2 bilhões (33,1% do 
PIB) em janeiro de 2014.

A evolução anual da relação DLSP/PIB refletiu contribuições 
do superavit primário (-1,9 p.p.), do crescimento do PIB 
corrente (-3,3 p.p.), da depreciação cambial de 14,6% no 
período (-2,0 p.p), do reconhecimento de ativos (0,1 p.p.), 
da apropriação de juros nominais (5,1 p.p.) e do ajuste de 
paridade da cesta de moedas que compõem a dívida externa 
líquida (0,4 p.p.).

As alterações mais significativas na composição da DLSP 
em 2013 ocorreram nas parcelas vinculadas à taxa de câmbio 
(-3,0 p.p.) e a índices de preços (1,7 p.p.), e na parcela pré-
fixada (1,7 p.p.). As mudanças mais relevantes em janeiro, 
em relação a dezembro de 2013, ocorreram na parcelas 
vinculada à taxa Selic (10,7 p.p.) e pré-fixada (-5,8 p.p.).

A Dívida Bruta do Governo Geral (Governo Federal, Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, governos estaduais e 
governos municipais) atingiu R$2.748,0 bilhões (56,8% do 
PIB) ao final de 2013 e R$2.830,0 bilhões (58,1% do PIB) em 
janeiro de 2014. A variação mensal decorreu, principalmente, 
da sazonalidade das condições de liquidez no período, com 
reflexo no volume das operações compromissadas.
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Gráfico 3.23 – DLSP – Participação percentual por 
indexadores
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Gráfico 3.22 – Perfil de vencimentos da dívida 
mobiliária
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Tabela 3.8 – Evolução da dívida líquida

Fatores condicionantes

Discriminação 2012 2013 Jan 2014

R$ % R$ % R$ % 

milhões PIB milhões PIB milhões PIB

Dívida líquida

 total – Saldo 1 550 083 35,3 1 626 335 33,6 1 613 203 33,1

Fluxos acumulados no ano

Variação DLSP 41 536 -1,1 76 252 -1,7 -13 132 -0,5

Fatores 41 536 0,9 76 252 1,6 -13 132 -0,3

  NFSP 108 912 2,5 157 550 3,3 10 478 0,2

     Primário -104 951 -2,4 -91 306 -1,9 -19 921 -0,4

     Juros 213 863 4,9 248 856 5,1 30 399 0,6

  Ajuste cambial -56 560 -1,3 -95 923 -2,0 -26 492 -0,5

     Dívida interna1/ -3 171 -0,1 -4 643 -0,1 - 959 0,0

     Dívida externa -53 389 -1,2 -91 280 -1,9 -25 533 -0,5

  Outros2/ -5 011 -0,1 17 600 0,4 2 829 0,1

  Reconhecimento

   de dívidas -5 805 -0,1 -2 427 -0,1  53 0,0

  Privatizações 0 0,0 -547 0,0 0 0,0

Efeito crescimento

PIB -2,1 -3,3 -0,2

1/ Dívida mobiliária interna indexada ao dólar.

2/ Paridade da cesta de moedas que compõem a dívida externa líquida.
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3.4 Conclusão

A evolução das operações de crédito foi condicionada, no 
trimestre encerrado em fevereiro, por efeitos sazonais. Nesse 
contexto, destacaram-se as contratações nas modalidades de 
curto prazo, ressaltando-se, no entanto, a manutenção do 
dinamismo no crédito habitacional. Importante enfatizar que 
as taxas de juros mantiveram trajetória consistente com a 
evolução da taxa de política monetária, enquanto as taxas de 
inadimplência situaram-se nos menores níveis históricos.

As receitas do Governo Central cresceram, em 2013 e em 
janeiro de 2014, em ritmo inferior ao das despesas, trajetória 
influenciada, em parte, pela recuperação gradual da atividade 
econômica e por desonerações tributárias implementadas 
nos últimos anos. 
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