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Os investimentos realizados diretamente pelos estados recuaram de R$ 44,6 bilhões em 2013 para R$ 17,8
bilhões em 20181. Se corrigidos pela inflação do período, a perda foi de R$ 43 bilhões, quase R$ 7 bilhões ao ano.
A forte redução da arrecadação, resultado do menor crescimento, revelou as dificuldades de ajuste via despesas,
que possuem elevada rigidez orçamentária. Por conta disso, as despesas discricionárias, como os investimentos,
são as que mais sofreram. Mesmo assim, diversos entes atrasaram pagamentos – inclusive de salários. Essa
redução dos investimentos estaduais e, em alguns casos, atrasos de pagamentos de folha salarial, constituem
uma das explicações para o ritmo baixo de crescimento do PIB brasileiro nos últimos trimestres.

As contas públicas estaduais vêm mostrado deterioração nos últimos anos, com a estagnação da arrecadação.
Desde 2013, a arrecadação total de tributos estaduais subiu 42% na soma dos Estados, o que está empatado com
o aumento da inflação, 41%.

Ainda que a recessão explique uma parcela relevante da deterioração das contas públicas, a rigidez
orçamentária explica por que os Estados não conseguiram fazer um ajuste imediato. Aproximadamente 92% da
receita corrente líquida dos Estados é comprometida com gastos obrigatórios: educação (25%), saúde (12%) e
pessoal (55% na média dos Estados). Desde 2014, os gastos com pessoal (ativos e inativos) subiram 123% na
soma de todos os entes. Esse aumento foi registrado principalmente até 2015, com alta de 80%. Depois de 2016,
observamos certa moderação dessa despesa.
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Investimentos estaduais recuaram R$ 43 bilhões desde 2013
Myriã Bast
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1 Estimativa pelo ritmo de variação dos investimentos estaduais observados até agosto de 2018, extrapolado até dezembro do
mesmo ano.

Gráfico 1: Receitas e despesas estaduais
Soma das UFs, % do PIB

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco
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A saída para que os estados consigam continuar honrando pagamentos é aumentar o endividamento e/ou
reduzir bruscamente as despesas discricionárias, especificamente investimentos. Diferentemente da União,
estados não conseguem emitir dívida para se financiar. Ademais, precisam ter classificação favorável do Tesouro
Nacional para que possam tomar empréstimos, tendo a União como fiadora. E, de fato, essas limitações parecem
ter sido efetivas para evitar endividamento excessivo da maioria dos Estados: em 2013, apenas dois deles
descumpriram o limite de endividamento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), mesmo número registrado em
2018.
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No entanto, mesmo sem endividamento excessivo, nos últimos anos a União precisou honrar empréstimos de
alguns estados que não conseguiram pagar parcelas. Desde 2016, o Governo Central já precisou pagar R$ 11,2
bilhões desses empréstimos2, nem todos integralmente recuperados. Também vale mencionar que nesse
período a União renegociou dívidas em que era credora, justamente para dar maior fôlego ao caixa desses
entes. Com o alongamento da dívida e redução das parcelas pagas entre 2016 e junho de 2018, os estados
tiveram um alívio de caixa de R$ 44,7 bilhões, além de R$ 14,9 bilhões da renegociação da dívida com o BNDES.
Também desde 2016, os estados receberam R$ 10,1 bilhões com programa de repatriação de recursos no
exterior.

2 A União é fiadora de um total de R$ 183 bilhões em empréstimos de Estados.

Gráfico 2: Resultado primário excluindo acúmulo de restos a pagar
Soma das UFs, R$ bilhões correntes

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco
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Gráfico 3: Aumento despesa de pessoal
Ativos e inativos, % anual em termos nominais

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco
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O ajuste realizado ficou basicamente focado em redução de investimentos, que recuaram do nível de R$ 44
bilhões no final de 2013 para R$ 17 bilhões no encerramento de 2018. Se desconsiderarmos os efeitos da
inflação, os investimentos caíram R$ 44,6 bilhões no período, o que equivale a 71%. Como proporção do PIB,
estão no menor nível desde 2008.

Essa redução dos investimentos foi ainda mais intensa em alguns estados. Portanto, o efeito sobre o
crescimento em algumas regiões é ainda mais expressivo. Além disso, podemos ver que essa redução ainda
não foi revertida; continua sendo um fator limitante para crescimento de uma maneira agregada.
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Como a recuperação da economia tende a ser gradual, as receitas não devem registrar forte elevação nos
próximos trimestres. Dessa forma, sem reestruturação de despesas, os investimentos tendem a seguir
comprimidos. De fato, uma reforma importante para as despesas dos estados seria a da previdência.

3 Instituição Fiscal Independente.
4 Como discutido no Destaque Depec de 19/06/19: “Gastos do governo, crescimento e juros”.
5 Também chamado de “Plano Mansueto”, em referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida.

Gráfico 4: Investimentos estaduais
Soma das UFs, R$ bilhões correntes e a preços constantes

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco

A situação previdenciária dos estados é majoritariamente deficitária. No entanto, o texto aprovado
recentemente pela Câmara dos Deputados em 1º turno não inclui os entes subnacionais na reforma da
previdência. As notícias mais recentes sugerem que estes poderão ser reinseridos em projeto do Senado, talvez
pedindo uma aprovação adicional de cada Assembleia estadual dos interessados. Segundo dados compilados
pela IFI3, o déficit previdenciário dos entes mais do que dobrou de 2015 para 2017, de R$ 32,7 para R$ 79
bilhões. Mantido esse ritmo, o déficit em 2018 teria chegado a R$ 118 bilhões, isto é, 18% de toda a receita
corrente já fica comprometida apenas com aposentadorias. O déficit do sistema geral de previdência e dos
servidores federais é de R$ 295 bilhões. Se somarmos também o déficit dos Estados, o sistema previdenciário
teria registrado saldo negativo de R$ 403 bilhões no ano passado. Assim, também para os Estados e municípios
é fundamental reformar a previdência; caso contrário, a capacidade de ajuste será cada vez mais limitada e,
novamente, o espaço para investimentos diminuirá.

A redução dos investimentos nos últimos anos e o atraso em pagamentos de folha salarial e a fornecedores,
têm sido um importante limitador ao crescimento. Não esperamos rápida reversão desse quadro,
especialmente quando analisamos o comportamento dos investimentos e a rigidez de gastos dos estados.
Dessa maneira, os próximos trimestres trazem desafios regionais para crescimento e preocupações com a
infraestrutura desses estados, cujos investimentos são mais direcionados para saneamento e infraestrutura de
transportes. Em um contexto mais amplo de redução do setor público na economia, com diminuição dos gastos
do governo federal e também da participação de bancos públicos no mercado de crédito, a situação fiscal dos
estados é mais uma parte da explicação das limitações ao crescimento acelerado4.

Nesse sentido, iniciativas como o Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF)5 podem ser fundamentais para aliviar essa
pressão sobre o caixa. Segundo o Plano, ao aprovar medidas de controle de gastos e boas práticas
orçamentárias, o estado poderá tomar empréstimos com garantia da União, antecipando parte da economia
esperada com as medidas. Essa é uma forma de estimular reestruturação de gastos e pode evitar novos casos
de atrasos de pagamentos, além de garantir investimentos mínimos em áreas fundamentais (Tabela 1).
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Tabela 1: Plano de Equilíbrio Fiscal

Fonte: Bradesco
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