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Resumo 

✓ As dificuldades técnicas relacionadas às previsões de variáveis fiscais foram 
potencializadas após a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Diante disso, as 
estimativas passaram a necessitar de maiores ajustes ao longo do tempo, quando 
comparados às suas médias históricas; 

✓ Usando o conjunto de informações contido nas previsões enviadas mensalmente pelas 
instituições participantes do Prisma Fiscal, esta nota demonstra que o perfil de ajustes 
requerido a partir de abril de 2020 foi completamente modificado, quando comparado ao 
período de 2017 a 2019; 

✓ As previsões de mercado (Prisma Fiscal) para a relação dívida/PIB necessitaram de um 
ajuste de 6,99% em 2020, saindo de 86,5% em abril para 92,55% em dezembro. Para 2021 
o ajuste foi ainda maior. A mediana do Prisma Fiscal previu uma relação dívida/PIB de 
90,77% em janeiro de 2021, recuando essa previsão para 81,60% em dezembro de 2021 
(recuo de 10,10% que, em valores do PIB de 2020, correspondem a R$ 790 milhões, 
aproximadamente); 

✓ Esses números chamam a atenção quando comparados aos ajustes requeridos por essas 
mesmas instituições nos anos de 2017 a 2019 (sempre inferiores a 1,5%); e, pelo relatório 
World Economic Outlook elaborado semestralmente pelo FMI, nunca superiores a 5,5% 
mesmo após 2020; 

✓ Contudo, apesar do aprendizado contido na necessidade de ajustes no biênio 2020-2021, 
o padrão de se estabelecer valores iniciais elevados para a relação dívida/PIB, seguido por 
fortes ajustes ao longo do ano, parece se manter no curto prazo. Apesar de se prever uma 
relação dívida/PIB próxima a 81% no final de 2021, o mercado parte de um valor inicial 
da dívida de 2022 superior a 86%; 

✓ Essa prática, seja fruto do processo de modelagem, seja por fatores subjetivos, só revela 
que a previsão inicial possui importantes limitações que podem conduzir à sua 
não significância estatística e, por conseguinte, demanda cautela em uma análise da 
situação fiscal do país dela derivada; 

________________________________________________________________________________ 
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1. Introdução 

 

As previsões relacionadas às variáveis econômicas costumam ser envoltas por muitas dificuldades 

técnicas. Além do tratamento estatístico apropriado, as estimativas – em especial àquelas que consideram 

um maior horizonte temporal –estão sujeitas a choques exógenos que deterioram a qualidade dos valores 

previstos e, por conseguinte, as análises delas derivadas. Um exemplo disso pode ser encontrado nas 

discussões relacionadas à incapacidade dos agentes de governo e de mercado de preverem a crise 

imobiliária norte-americana em 2008 (GARCIA, 2013). Ademais, os modelos não são testados apenas 

por sua capacidade de prever crises, pois, em muitos casos, a crise tende a modificar o comportamento 

das variáveis, demandando alterações no processo de previsão antes aplicado. Novamente utilizando a 

crise imobiliária como evento exógeno, Potter (2011) demonstra que tanto as previsões contidas no 

relatório World Economic Outlook elaborado pelo FMI, quanto às previsões feitas pelos analistas de mercado 

(blue chips) passaram a cometer erros muito superiores às suas médias históricas. Tomando-se as 

estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e desemprego, Potter (2011) registra 

erros de previsão na casa de 6%. Na mesma linha de análise, McNees (1992) observa que os erros de 

previsão durante as recessões dos Estados Unidos nos períodos 1973-1975 e 1981-1982 foram muito 

maiores do que os erros registrados em períodos de normalidade.  

 

As preocupações referentes ao tamanho dos erros de previsão foram potencializadas nos últimos 2 anos 

em decorrência da pandemia da Covid-19. As incertezas relacionadas aos fatores exógenos aliadas à 

necessidade de se redesenhar todo o processo preditivo parecem ter contribuído para a elevação dos 

erros tanto do mercado, quanto de governos e instituições internacionais. Em uma análise recente, 

Andrade e Figueiredo (2021) demonstram que as estatísticas fiscais brasileiras anteriores à crise da Covid-

19 são incapazes de prever os movimentos posteriores ao choque sanitário, mesmo quando se consideram 

estimativas baseadas em quantis extremos da distribuição. Em outras palavras, deve-se abandonar os 

modelos anteriores e partir para novas abordagens, caso o objetivo seja a redução dos erros de previsão 

contidos nos relatórios técnicos. 
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Não é difícil encontrar evidências relacionadas à inflação dos erros de previsão em relatórios técnicos. A 

simples comparação das previsões para o crescimento do PIB dos países em 2021 contidas no relatório 

World Economic Outlook do FMI em dois pontos no tempo, outubro de 2020 e outubro de 2021, 

demonstram um ajuste médio de 5,5%. Para o Brasil, esse ajuste foi de 86%, saindo de uma previsão de 

crescimento de 2,8% para 5,2%. De uma forma técnica, essa revisão revela que a previsão inicial não 

contém significância estatística. Os exemplos se acumulam, incorporando as expectativas associadas às 

variáveis fiscais. Uma prova disso são previsões de mercado relacionadas à arrecadação das receitas 

federais. Por 17 meses consecutivos o mercado subestimou a arrecadação, sendo que em vários meses, 

nem mesmo as previsões mais otimistas (banda superior do estimador do mercado), conseguiram 

incorporar a nova realidade (Figura 1). Outro exemplo de tal situação foi evidenciado na Nota Especial 

“Projeções de mercado do resultado primário ao longo da pandemia”, publicada em junho de 20211.  

  

 
1 https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorios-do-prisma-fiscal/notas-especiais/ne-
prisma_junho-2021.pdf/view 
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Figura 1: Arrecadação de Receitas Federais e as expectativas de mercado (setembro/2019 a 

dezembro/2021). 

 

Fonte: Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RBF) e Prisma Fiscal/SPE. 

 

Diante disso, essa nota convida para uma reflexão relacionada ao tamanho dos ajustes necessários nas 

previsões de variáveis fiscais no Brasil pós-2020. É natural que as previsões sejam ajustadas à medida de 

que novas informações são anexadas ao modelo de previsão. Contudo, postula-se que, assim como os 

erros de previsão são afetados durante o período de crise, os ajustes preditivos também o são. 

Dependendo da magnitude desse ajuste, pode-se indicar que a estimativa inicial possuía baixa relevância 

para o processo decisório.  

 

Serão utilizados os dados do Prisma Fiscal2, que reúne previsões de mercado relativas às principais 

variáveis fiscais brasileiras. O procedimento de análise será simples: coletam-se informações relativas à 

 
2 O Prisma Fiscal é um sistema de coleta de expectativas de mercado, criado e gerido pela Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Economia, para acompanhamento da evolução das principais variáveis fiscais brasileiras sob a ótica de 
importantes analistas do setor privado. 
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previsão de uma variável fiscal em dois pontos no tempo, avaliando a necessidade de ajuste nessa 

estatística. Os parâmetros serão comparados com os dados observados antes da pandemia e com os 

ajustes contidos nos relatórios internacionais, em um período similar. 

 

2. Resultados 

 

Como já mencionado, serão coletadas as informações relativas a uma variável fiscal em dois pontos no 

tempo, avaliando-se a necessidade de ajuste na previsão. Para tornar a análise homogênea, optou-se pela 

previsão da dívida bruta do governo geral em proporção do PIB (doravante relação dívida/PIB). Serão 

considerados intervalos de um ano entre as estimativas, com a exceção do ano de 2020, pois, as previsões 

de início desse ano não incorporaram o choque da Covid-19. Para esse ano específico será considerado 

o intervalo entre os meses de abril e dezembro. A Figura 2 reúne essas informações, confrontando as 

previsões inicial e final contidas no Prisma Fiscal com o valor realizado da relação dívida/PIB nos anos 

de 2017 a 2021.  

 

Figura 2: Comparação das previsões por ano. 

  

Figura 2a: 2017 Figura 2b: 2018 

  

Figura 2c: 2019 Figura 2d: 2020 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ressalta-se que até 2019 os reajustes nas estimativas se mantiveram abaixo de 1,5% (ver Tabela 1 para 

uma síntese). Esses níveis de ajustamento estão de acordo com o levantamento internacional realizado 

por Potter (2011). Como esperado, o ano de 2020 representa uma quebra nesse padrão. As estimativas 

do mercado necessitaram de um ajuste próximo a 7% (figura 2d). A comparação dos valores previstos 

no final do ano de 2020 com o realizado sinalizaram um erro próximo a 3%, com o mercado 

superestimando o valor da relação dívida/PIB. Essa superestimação, no entanto, não diferiu muito do 

valor histórico das instituições. 

 

Por fim, no ano de 2021 os movimentos de atualização foram muito mais intensos (Figura 3). A mediana 

do Prisma Fiscal previu uma relação dívida/PIB de 90,77% em janeiro de 2021, recuando essa previsão 

para 81,60% em dezembro de 2021. Esses números chamam a atenção quando comparados aos ajustes 

requeridos por essas mesmas instituições nos anos de 2017 a 2019; e, pelo relatório World Economic Outlook 

do FMI, nunca superiores a 5,5%, mesmo após 2020. Aparentemente, o mercado quanto segue um 

padrão de estabelecer valores iniciais elevados para a relação dívida/PIB, seguido por fortes ajustes ao 

longo do ano. Esse movimento ocorria dentro da normalidade até 2019, mas passou a necessitar de 

ajustes muito elevados para os padrões estabelecidos na literatura.  

 

 

 

Figura 3: Comparação das previsões em 2021. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para se ter uma ideia da magnitude do ajuste, o recuo de 10,10% que, em valores do PIB de 2020, 

correspondem a R$ 790 milhões, aproximadamente. Essa prática, seja motivada por limitação no 

processo de modelagem, seja por fatores subjetivos, só revela que a previsão inicial contém baixa 

significância estatística, o que compromete a sua utilização em um processo de tomada de 

decisão. 

 

Tabela 1: Necessidade de ajuste nas expectativas por ano (%) 

 Prisma 

2017 -1,31% 
2018 1,32% 
2019 0,00% 
2020 6,99% 
2021 -10,10% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Mudança nas expectativas do governo: os estudos de Frankel (2011), Frankel e Schreger (2013) e 

Morikawa (2019) demonstram que as estimativas oficiais tendem a incorporam vieses otimistas. Nesse 

sentido, espera-se que as previsões oficiais também necessitem de ajustes. A Figura 4 confirma essa 

afirmação. Usando o Relatório Quadrimestral de Projeções de Dívida Pública do Tesouro Nacional para 

os meses de abril e novembro de 2021, observa-se que o governo reduziu suas previsões em 7,57%. 

Contudo, quando comparado com o mercado (no mesmo período), nota-se que o recuo foi menor 

(Prisma, 8,93%). Ou seja, o governo necessitou de um ajuste inferior ao registrado pelas instituições.  

 

Figura 4: Comparação das previsões em 2021. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A conclusão é de que todos os agentes envolvidos no processo de previsão de variáveis fiscais estão 

sujeitos a um maior nível de incerteza no pós-2020. Contudo, a magnitude desses ajustes revela que os 

valores iniciais das previsões da relação dívida/PIB estão sendo estabelecidos em patamares 

demasiadamente elevados. Os erros cometidos nos anos de 2020 e, principalmente, 2021 parecem não 

ter sido incorporados nas modelagens fiscais. Uma prova disso é que, mesmo o governo trazendo suas 

expectativas da relação dívida/PIB para valores próximos a 81%, enquanto o mercado parte de um valor 

inicial para 2022 superior a 86% (Figura 5).  

 

Figura 5: Comparação das previsões iniciais para 2022. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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