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Arrecadação de impostos e o ciclo econômico

Myriã Bast
Fabiana D’Atri

A arrecadação de impostos depende do crescimento do país, uma vez que são tributadas a produção, os
rendimentos e o consumo. Surpresas baixistas (altistas) recorrentes e sem estarem atreladas à redução
(aumento) de alíquotas são indícios de perda (ganho) de eficiência arrecadatória. Essas flutuações também
podem estar associadas a vetores não lineares, como por exemplo a arrecadação sobre lucros em momento
específicos. Em caso de recessão, as empresas passam a ter prejuízo e deixam de ter lucros tributáveis. Essa
“quebra” na série, por exemplo, explica uma arrecadação abaixo do sugerido diretamente pelo PIB. Esse
comportamento parece ter ocorrido entre 2015 e 2017. Também é verdade que em momentos de recuperação
do crescimento, o inverso tende a ocorrer, com aumento não linear da arrecadação de lucros e surpresas
altistas com receitas tributárias. Desde 2018, há evidências de que as receitas federais já estão registrando esse
“benefício” e surpreendendo positivamente.

Desde 1999, a arrecadação cresceu em média 11,2%, enquanto o PIB cresceu 10,2% no período, ambos em
termos nominais. Esse resultado foi bastante variável no tempo e também esteve sujeito a alterações em
alguns impostos e alíquotas. De toda forma, é possível identificar duas fases distintas: as receitas cresceram
14,5% até 2010 e depois desaceleraram para uma alta de 6,2%, em média. Respectivamente, o PIB cresceu
12,5% e 6,8%. A primeira análise já mostra que as séries têm elevada correlação, como seria natural esperar.

Gráfico 1: Receita Total e PIB
% anual, termos nominais

Fonte: IBGE, STN, Bradesco
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Até 2010, as receitas cresceram mais do que o PIB, refletindo o aumento de eficiência arrecadatória, na
esteira do crescimento, bem como o aumento da formalização da mão-de-obra e de algumas alíquotas. Mais
recentemente, a arrecadação tem avançado em ritmo inferior ao PIB, basicamente explicado pelas
desonerações de tributos desde 2014.

Para estimar o comportamento da arrecadação, agregamos alguns dados da receita, selecionando apenas
aqueles tributos mais sensíveis ao PIB. Assim, das receitas totais, excluímos os recursos de concessões, ativos
próprios, exploração de recursos naturais e aquelas classificadas como demais. Tomando essa série, a
sensibilidade das receitas ao crescimento do PIB é muito próxima de 1, ou seja, se o PIB crescer 2%, as receitas
sensíveis ao PIB também devem crescer 2%. Historicamente, esse valor tem variado, conforme tabela 1.
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Tabela 1: Sensibilidade da Receita em relação ao PIB

Fonte: Bradesco

Gráfico 2: Receita Total
% do PIB

Fonte: IBGE, STN, Bradesco
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98 a 18 1.11 1.03

98 a 10 1.15 1.06

11 a 18 0.99 1.20

14 a 18 0.83 1.06

Média 1.02

Betas

É interessante notar que nos períodos mais recentes, a relação tem sido inferior a 1, isto é, um crescimento
do PIB de 1% implica uma expansão de 0,8% das receitas. Esse comportamento é explicado pelas
desonerações concedidas no período e também pelo comportamento do lucro das empresas no último ciclo.
Em momento de recessão e prejuízo, a arrecadação cai abruptamente e a relação com o PIB diminui.
Considerando o modelo de receitas sensíveis ao PIB e crescimento, as receitas surpreenderam negativamente
em R$ 47 bilhões desde 2015, primeiro ano de queda do PIB.

Gráfico 3: Modelo de Receita Líquida
% anual e erro absoluto em R$ bilhões

Fonte: STN, Bradesco
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Esse mesmo modelo, no entanto, subestimou o crescimento das receitas em 2018 e 2019, apesar de o
desempenho do PIB não ter surpreendido positivamente nesse período. A primeira justificativa possível
seria o aumento da carga tributária, que de fato aconteceu entre 2017 e 2018. No período, a carga tributária
total subiu 1 p.p., sendo que na esfera federal esse aumento foi de 0,53 p.p. Portanto, o erro do modelo em
2018 deve-se, ao menos em parte, ao aumento de carga tributária. No entanto, outros efeitos sobre a
receita também podem ajudar a explicar a surpresa de arrecadação em 2018 e 2019.

Gráfico 4: Carga Tributária por esfera
Anual, % do PIB

Fonte: STN, Bradesco

Uma métrica agregada de lucro das empresas mostra que desde 2017 há uma recuperação importante do
resultado daquelas listadas em bolsa. Ou seja, as empresas saíram do prejuízo para resultados mais
positivos a partir de 2017. De fato, com a redução das taxas de juros no mercado de capitais, vemos
resultados muito positivos nessa métrica de lucro.
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Gráfico 5: Massa de Lucros*
12 meses, R$ milhões correntes

* métrica considera resultados do IBX, listagem de 100 empresas escolhidas em 2015 e replicadas por todo o período definido.
Fonte: STN, Bradesco
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Apesar de ser apenas uma proxy do que teria acontecido com as outras empresas na economia brasileira,
esse resultado está alinhado ao registrado pelos dados de arrecadação de IRPJ e CSLL, que também
cresceram 36% desde 2017.
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Gráfico 6: Arrecadação de IRPJ e CSLL
12 meses, R$ bilhões correntes

Fonte: Receita Federal, Bradesco

Assim, o aumento de carga, seja via elevação de alíquotas ou redução de subsídios, e a recuperação dos
lucros das empresas explicam grande parte dos movimentos recentes da arrecadação de tributos federais.
Para o ano que vem, esperamos crescimento do PIB de 1,9%, o que deve gerar elevação de 7,3% da
arrecadação mais sensível à atividade.

Como já temos observado uma recuperação relevante dos lucros das empresas nos últimos 2 anos, esse
efeito extra e não linear (além do explicado puramente pelo crescimento do PIB) sobre a arrecadação
parece mais limitado daqui para frente. O que esperamos é uma recuperação da sensibilidade histórica das
receitas em relação ao PIB, muito próxima de 1.

Com o estabelecimento do teto dos gastos, o comportamento das receitas se torna ainda mais relevante
para a expectativa de volta de superávits primários e para a consolidação fiscal. Nos dez anos anteriores
ao estabelecimento do teto, as receitas cresceram cerca de 75% do crescimento das despesas, o que levou
ao cenário de elevados déficits e aumento acelerado da dívida. Já nos dez anos subsequentes à criação do
teto, esperamos que as receitas cresçam duas vezes mais do que as despesas. Assim, acompanhar a
sensibilidade das receitas em relação ao crescimento do país será uma das variáveis mais críticas para
entender o comportamento futuro da dívida pública, que também deve ser influenciado pela venda de
ativos nos próximos anos, levando a uma trajetória de queda adiante.

Gráfico 7: Dívida Bruta/PIB
Diferentes trajetórias de juro real e PIB
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Equipe Técnica 

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações
disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são
rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em
nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou
tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou
responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário,
eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. A reprodução total ou parcial desta
publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da
fonte (nomes dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO)
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