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Governos locais fora dos EUA: Em que medida o 
apoio dos governos federais compensou o choque 
da pandemia? 

19 de julho de 2021 

Considerações principais 

− Os governos centrais implementaram abordagens distintas para ajudar os governos locais e 

regionais (LRGs – local and regional governments) a enfrentar o severo impacto fiscal e 

econômico da pandemia. Alguns forneceram apoio financeiro direto na forma de 

empréstimos, alívio da dívida ou transferências de recursos, enquanto outros se 

concentraram em medidas de estímulo econômico. 

− Em algumas economias desenvolvidas, os LRGs utilizaram amplos recursos fiscais como 

medidas anticíclicas para estimular a atividade econômica, o emprego e acelerar a 

recuperação econômica, embora isso tenha enfraquecido suas finanças no curto prazo.  

− Em mais da metade dos 24 países analisados pela S&P Global Ratings, as transferências de 

governos soberanos cobriram mais de 50% do impacto da pandemia nos orçamentos dos 

LRGs. 

− Estimamos que em 17 dos países analisados os governos locais ainda enfrentarão deficits  

orçamentários elevados em 2021, o que pode levá-los a contrair maiores empréstimos no 

curto prazo. 

− Os resultados fiscais no médio prazo dependerão do ritmo de recuperação econômica e da 

capacidade e disposição dos governos locais para reduzir os gastos relacionados à 

pandemia. 

 

 

 

  

ANALISTAS PRINCIPAIS 

Constanza Perez Aquino  

Buenos Aires  

54 (11) 4891-2167  

constanza.perez.aquino 

@spglobal.com 

 

Carolina Caballero  

São Paulo  

55 (11) 3039-9748  

carolina.caballero 

@spglobal.com 

  

Sarah Sullivant  

Austin  

1 (415) 371-5051  

sarah.sullivant 

@spglobal.com  

 

Felix Ejgel  

Londres  

44 (20) 7176 6780  

felix.ejgel 

@spglobal.com 

 

Veja a lista completa de contatos no fim do 
artigo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:constanza.perez.aquino@spglobal.com
mailto:constanza.perez.aquino@spglobal.com
mailto:carolina.caballero@spglobal.com
mailto:carolina.caballero@spglobal.com
mailto:sarah.sullivant@spglobal.com
mailto:sarah.sullivant@spglobal.com
mailto:felix.ejgel@spglobal.com
mailto:felix.ejgel@spglobal.com


Governos locais fora dos EUA: Em que medida o apoio dos governos federais compensou o choque da pandemia? 

www.spglobal.com  19 de julho de 2021   2 

 

As medidas de apoio de governos centrais em 24 países 
variaram amplamente 

Muitos governos adotaram uma política fiscal expansionista para mitigar o choque econômico 

provocado pela pandemia nas empresas e nas famílias. Programas de proteção ao emprego, 

maiores gastos com saúde e auxílios financeiros para as famílias foram as medidas de apoio mais 

comuns durante a pandemia. A maioria dos governos centrais também forneceu ajuda fiscal direta 

aos LRGs. (Consulte na última seção do artigo uma explicação sobre os 24 países que incluímos 

em nossa análise.) 

Embora nem todos os governos centrais tivessem mecanismos pré-estabelecidos para 

desembolsar os auxílios quando a pandemia eclodiu, a maioria foi capaz de prontamente 

implementar funding de alguma forma, como transferências extraordinárias ou empréstimos. No 

entanto, a magnitude e o tipo de estímulo e sua eficácia em aliviar o estresse financeiro entre os 

governos subnacionais variaram amplamente nos 24 países. 

Em alguns casos, os generosos pacotes de estímulo dos governos soberanos, combinados com os 

gastos cautelosos dos LRGs, resultaram em uma melhoria inesperada das finanças destas 

entidades em 2020 em relação aos níveis pré-pandemia. Em outros, as medidas de apoio do 

governo soberano se concentraram em mitigar o choque na economia, deixando as administrações 

locais para lidar com os impactos orçamentários diretos da queda da receita tributária e gastos 

mais elevados. As estratégias dos LRGs também diferiram - algumas entidades fiscalmente fortes 

decidiram aumentar significativamente os gastos em apoio à política anticíclica do governo 

soberano, enquanto outras apenas aumentaram os gastos moderadamente. Por outro lado, os 

LRGs avaliados em grau especulativo foram forçados a cortar seus orçamentos em meio à alta 

incerteza causada pela pandemia.  
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Gráfico 1  

Queda de receita e decisões de gastos refletem o impacto da pandemia nos 

orçamentos dos LRGs  

 

*Os dados da Austrália e da Nova Zelândia são do final do ano fiscal (AF) em junho de 2021, em comparação com a linha de 

base AF2018-AF2020. ¶Províncias do Canadá. p.p.: pontos percentuais 

Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 

 

Este artigo tem como foco o apoio direto dos governos centrais aos LRGs, embora reconheçamos 

que as receitas desses últimos também foram beneficiadas amplamente pela política anticíclica 

geral dos governos soberanos. Medimos a dimensão da ajud a fiscal observando as transferências 

federais em relação ao “choque” nos saldos orçamentários após capex dos LRGs em 2020, ou o 

“deficit excedente”. Estimamos o deficit excedente calculando o saldo após capex, excluindo as 

transferências extraordinárias, e comparando esse saldo à média de três anos pré-pandemia dos 

LRGs, à qual nos referiremos como a linha de base. (Observamos que, de acordo com esta 

metodologia, outros fatores ou eventos que poderiam ter influenciado os resultados fiscais em 2020 

não são diferenciados.) 
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Apoio financeiro consistiu principalmente em 
transferências diretas 

Em mais da metade dos 24 países que analisamos, as transferências extraordinárias cobriram mais 

de 50% do impacto da COVID-19 nos orçamentos dos LRGs. Em vários países, transferências 

maciças, combinadas com gastos limitados em nível local, compensaram o aperto orçamentário 

provocado pela pandemia em 2020. 

As transferências foram, de longe, a forma preferida de apoio fiscal do governo central. Alguns 

deles foram destinados a gastos vinculados à saúde, que geralmente são executados no nível 

local, enquanto outros compensaram perdas de receita tributária. Seis governos soberanos 

(consulte a tabela do Apêndice) também forneceram apoio a seus LRGs por meio de novos 

empréstimos para cobrir as necessidades de financiamento, reduzindo assim a necessidade dos 

governos subnacionais de acessar os mercados de dívida. Isso foi especialmente importante nos 

casos em que o acesso a funding externo era incerto. A terceira forma de apoio fiscal, fornecida por 

quatro dos países em nossa análise, foram as medidas de alívio da dívida. Entre elas, estão a 

suspensão e alongamento do prazo de pagamento de dívidas aos governos centrais e seus braços 

financeiros, e aos bancos comerciais como parte de uma iniciativa mais ampla (vide a nota no final 

do artigo).  

Nossa análise indica que o nível de suporte não foi sempre correlacionado com a qualidade do 

crédito soberano. Os governos soberanos com grau de investimento optaram por várias 

abordagens, às vezes multifacetadas. Alguns usaram seu considerável poder financeiro para evitar 

a deterioração fiscal no nível do LRG, fornecendo apoio direto. Foi o que aconteceu na Suécia e no 

Reino Unido, que forneceram um expressivo estímulo. Por outro lado, algumas eco nomias 

desenvolvidas incentivaram os LRGs a usar seus amplos balanços para gastos anticíclicos, 

levando a níveis de deficit superiores à linha de base.  

Os governos soberanos avaliados em grau especulativo forneceram mais suporte do que 

esperávamos, em parte devido às opções de financiamento limitadas e às restrições orçamentárias 

entre os LRGs nesses países. No entanto, acreditamos que podem surgir pressões a partir de 

2022, visto que agora esses governos soberanos estão se concentrando no arrocho fiscal. 

Classificamos os 24 países em quatro grupos com base nas seguintes dimensões:  

− O impacto da pandemia no desempenho orçamentário dos LRGs, medido pelo “deficit 

excedente” sobre uma média dos três anos anteriores de linha de base; e  

− A adequação da ajuda fiscal, medida pela cobertura do deficit excedente por meio de 

transferências de recursos. 

Os quatro grupos são organizados da seguinte maneira: 

− Baixo impacto, suporte adequado; 

− Baixo impacto, baixo suporte; 

− Alto impacto, suporte adequado; e 

− Alto impacto, baixo suporte. 
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A forte queda na receita tributária decorrente da pandemia afetou de forma significativa os 

orçamentos dos LRGs, mas as decisões de gastos também exacerbaram a tendência. 

Consideramos o impacto como baixo se o deficit excedente dos LRGs em relação às receitas totais 

(excluindo o suporte do governo soberano) foi abaixo de 5 pontos percentuais. Consideramos o 

suporte do governo soberano como adequado se as transferências  extraordinárias cobriram mais 

de 50% do deficit excedente. 

Gráfico 2  

Cobertura do deficit excedente dos governos locais devido à pandemia pelas 

transferências dos governos soberanos  

 

Fonte: S&P Global Ratings. *O deficit excedente é medido como a diferença entre o saldo após capex como % das receitas totais em 2020 - excluindo as 

transferências extraordinárias dos governos soberanos - e uma linha de base média entre 2017-2019, em pontos percentuais. **Os dados da Austrália e Nova 

Zelândia referem-se ao fim do ano fiscal em junho de 2021, comparado com a linha de base dos anos fiscais de 2018-2020. **Províncias do Canadá. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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De acordo com nossa análise, o declínio mais acentuado dos perfis fiscal e de dívida ocorreu entre 

os LRGs no grupo 4 (grande impacto, baixo suporte), resultando em vários rebaixamentos de 

rating. No entanto, rebaixamentos e defaults também ocorreram na Argentina (grupo 1), apesar do 

deficit excedente limitado e da relativa adequação do apoio fiscal, dados os fatores idiossincráticos 

como cobertura de liquidez muito fraca e nenhum acesso aos mercados de crédito em meio ao 

default do governo soberano. 

Abaixo, fornecemos uma análise detalhada do suporte financeiro aos LRGs em cada um dos quatro 

grupos de países. 

Grupo 1: Baixo impacto, suporte adequado  

Nesse grupo de países, o deficit excedente decorrente da pandemia foi mínimo e amplamente 

coberto por transferências extraordinárias, levando a resultados fiscais semelhantes ou até 

melhores do que os anteriores à pandemia.  

Nos países nórdicos - Dinamarca, Noruega e Suécia - as receitas dos governos locais (excluindo o 

apoio do governo soberano) não foram afetadas pela pandemia em 2020, em parte devido às 

medidas de estímulo econômico em nível nacional. Ao mesmo tempo, esses países incorreram em 

gastos anticíclicos moderados que levaram a baixos níveis de deficit excedente. Já nos países 

latino-americanos o caso foi bem diferente, visto que as receitas locais caíram em um ritmo mais 

acentuado e os baixos níveis de deficit excedente foram em grande parte devido a uma contração 

nos gastos do LRG. Os governos subnacionais recorreram a cortes de capex e restrições nas 

despesas operacionais, como o congelamento de salários do setor público (Argentina e Brasil) para 

enfrentar a incerteza em meio ao acesso limitado aos mercados de dívida. 

Alguns países, como Dinamarca e México, aplicaram recursos de mecanismos de apoio p ré-

estabelecidos. As medidas de alívio fiscal em outros países foram ad hoc, enquanto alguns países 

exigiram a aprovação legislativa para alívio fiscal. No Brasil e na Suécia, o apoio maciço aos LRGs 

resultou de projeções pessimistas de queda da receita no  início da pandemia.  

A maior parte do apoio em todos os países ocorreu na forma de transferências extraordinárias, 

algumas das quais direcionadas às despesas com saúde e outras para gastos discricionários. O 

Brasil também forneceu alívio da dívida por meio da suspensão dos pagamentos de empréstimos 

dos LRGs com bancos públicos, o que era parte de um esquema mais amplo para apoiar a 

economia.  

É provável que surjam tensões fiscais à medida que os governos centrais suspendam o amplo 

apoio a partir de 2021. Embora, em alguns casos, os resultados fiscais provavelmente sejam 

afetados após os ajustes extraordinários em 2020, nosso cenário de caso -base presume que o 

desempenho fiscal dos LRGs neste grupo de países permanecerá amplamente alinhado com a 

linha de base pré-pandemia.  
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Grupo 2: Baixo impacto, baixo suporte 

As transferências extraordinárias neste grupo não foram tão expressivas quanto no grupo 1: 

cobriram menos de 20% do impacto fiscal da pandemia em 2020. No entanto, a quantidade foi 

adequada e os deficits dos LRGs diferiram pouco de sua linha de base. A estratégia fiscal menos 

expansionista dos LRGs e a resiliência de sua base de receita ajudaram a conter os desequilíbrios 

fiscais.  

A França estabeleceu seu pacote de ajuda principalmente para os departamentos mais afetados 

em termos de receitas. No entanto, a receita tributária sobre imóveis superou as expectativas, e a 

receita consolidada dos LRGs não enfraqueceu. O funding extraordinário foi direcionado para 

grandes áreas urbanas ou cidades dependentes do turismo. Enquanto isso, as peculiaridades do 

sistema tributário suíço, postergaram uma grande parte do impacto da pandemia para 2021. (Os 

pagamentos de impostos de 2020 se basearam nos níveis de renda de 2019 e tiveram que ser 

pagos ao longo do ano em várias prestações, enquanto a liquidação dos impostos baseados nos 

salários reais de 2020 ocorre em 2021.). Isso, junto com a maior distribuição de lucros do Swiss 

National Bank aos governos, resultou em fortes receitas locais e na limitada necessidade de apoio 

extraordinário em 2020. No entanto, esperamos um maior apoio fiscal do governo soberano este 

ano, visto que as perdas de receita podem ser mais acentuadas do que no ano passado.  
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Grupo 3: Alto impacto, suporte adequado  

Em todos os países deste grupo, os governos locais forneceram gastos anticíclicos em meio à 

COVID-19, o que explica principalmente o deficit excedente em 2020. No entanto, o apoio cobriu 

amplamente o impacto da pandemia nos orçamentos dos LRGs e, em alguns  países, os resultados 

melhoraram em relação à linha de base pré-pandemia.  

A ajuda fiscal compensou as reduções de receita e cobriu despesas operacionais mais altas 

decorrentes da pandemia. Cerca de metade dos LRGs neste grupo priorizou os gastos para con ter 

os danos econômicos relacionados à pandemia e optou por postergar os investimentos (Reino 

Unido, Japão e Israel), enquanto outros adotaram uma política anticíclica mantendo ou aumentando 

os investimentos (Espanha, Itália, Finlândia, Rússia e China). 

Para os LRGs deste grupo, esperávamos suporte financeiro dos governos centrais, dado seu 

histórico de suporte em circunstâncias extraordinárias, como desastres naturais. Ao mesmo tempo, 

as regras fiscais forneceram apoio em alguns países, como a Itália. Em geral, o alívio fiscal não foi 

canalizado por meio de mecanismos pré-estabelecidos, enquanto as emendas orçamentárias para 

apoiar os LRGs foram anunciadas ao longo de 2020 e 2021, seguindo a trajetória da pandemia.  

A maior parte do estímulo neste grupo ocorreu na forma de transferências extraordinárias. Apenas 

a Itália e a Rússia forneceram alívio da dívida em empréstimos do governo central e de braços 

financeiros, enquanto o governo central da Rússia também concedeu novos empréstimos. A China 

flexibilizou a cota de emissão de dívida, e os bonds dos LRGs foram aceitos pelos bancos 

controlados pelo governo soberano com spreads excepcionalmente baixos. 

Esperamos que o desempenho fiscal geral dos governos subnacionais neste grupo permaneça 

moderadamente mais fraco em 2021 do que a linha de base pré-pandemia. Os deficits 

provavelmente permanecerão em níveis semelhantes aos de 2020 entre os LRGs chineses e 

russos, decorrentes dos ambiciosos planos de infraestrutura. Esperamos que os orçamentos dos 

LRGs de Israel e do Reino Unido retornem à linha de base pré-pandemia em 2021. 
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Grupo 4: Alto impacto, baixo suporte   

Grandes perdas de receita, apoio direto muito limitado do governo soberano e uma resposta 

substancial de gastos anticíclicos - especialmente entre as províncias canadenses e na Austrália - 

resultaram em um impacto orçamentário considerável. 

Houve pacotes de alívio para LRGs em alguns países neste grupo, mas seu escopo era limitado. 

Portanto, o deficit fiscal dos LRGs aumentou consideravelmente e está aumentando a dívida 

pública. Em alguns casos, os governos centrais priorizaram a mitigação do choque econômico em 

detrimento da disciplina fiscal e induziram os LRGs a fazerem o mesmo, o que afetou as finanças 

destes no curto prazo. Por exemplo, a elevação de gastos dos LRGs foram considerados positivos 

pelo governo federal da Austrália, enquanto o governo central da Índia flexi bilizou os tetos de 

empréstimos de LRGs, após um forte declínio nas receitas e um aumento nos gastos relacionados 

à pandemia. 

Os LRGs australianos usaram seus fortes balanços para atenuar o impacto severo da pandemia 

nas empresas e nas famílias (consulte “Why We Downgraded the Australian States Of New South 
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Wales And Victoria”, publicado em 7 de dezembro de 2020). O êxito inicial da Nova Zelândia em 

conter a crise de saúde pública mitigou os danos à economia. No entanto, muitos conselhos estão 

aumentando os gastos como forma de estímulo econômico com algum apoio do governo central. 

Em 2020, o forte aumento nos gastos afetou sobremaneira as finanças dos LRGs na Alemanha, 

Bulgária e em menor grau na Bélgica. No entanto, o impacto foi mais limitado graças a uma queda 

menos severa nas receitas fiscais. Os estados alemães desempenharam um papel fundamental, 

juntamente com o governo federal, no apoio aos municípios por meio de transferências 

extraordinárias, que compensaram as perdas de receita tributária e o aumento das despesas 

decorrentes da COVID-19.  

Embora as transferências tenham sido menores nesse grupo do que em outros grupos de países, 

alguns governos soberanos forneceram funding para cobrir parte dos gastos crescentes em meio à 

pandemia. A Agência de Financiamento Federal da Áustria aumentou os empréstimos aos estados, 

quais além de utilizar recursos próprios e emitir dívida em mercados de capitais, cobriram cerca de 

metade das necessidades de financiamento dos LRGs. O governo central da Índia emprestou parte 

de seus empréstimos aos estados, o que foi fundamental para conter a carga de juros da dívida. Os 

bancos centrais da Índia, Canadá e Nova Zelândia intervieram para apoiar a liquidez e a eficiência 

dos mercados de dívida dos LRGs por meio da participação nos mercados secundários ou de 

mudanças nas regulamentações de liquidez dos bancos. 

 

*Os dados da Austrália e da Nova Zelândia são do final do ano fiscal (AF) em junho de 2021, em comparação com a linha de 

base AF2018-AF2020. -Províncias do Canadá.  

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Deficit excedente continuará pesando sobre os LRGs em 
2021 

Estimamos que 17 dos 24 países os governos locais enfrentarão deficits orçamentários, o que pode 

levar a um aumento dos empréstimos. A velocidade de retorno à linha de base dependerá 

principalmente da magnitude do apoio soberano ao longo da pandemia, do ritmo da recuperação 

econômica e das decisões das administrações locais sobre gastos anticíclicos e medidas de 

contenção orçamentária (consulte "Local And Regional Governments Midyear Outlook 2021: 

Sovereign Support And Market Access Anchor Credit Quality”, publicado em 15 de julho de 2021).  

Gráfico 3  

Diferença entre o saldo após capex da linha de base pré-pandemia em 2021 

Diferença entre o saldo estimado após capex como % das receitas totais em 2021 e 

média de 2017-2019 

*Para Austrália e Nova Zelândia, usamos as projeções da S&P para o ano fiscal encerrado em junho de 2022 ante o ano fiscal 

de 2021, que consideramos como o ano de impacto. ¶Províncias do Canadá. 

Fonte: S&P Global Ratings. 

Copyright © 2021 por Standard & Poor’s Financial Services LLC. Todos os direitos reservados. 
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Países cobertos por este relatório 

Nossa análise abrange 24 países: Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, 

China, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, México, Nova Zelândia, 

Noruega, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Consideramos esta amostra como 

representativa de nossos ratings de LRGs fora dos EUA. Os números de 2021-2022 são nossas 

estimativas e não refletem necessariamente as projeções dos próprios LRGs. 

Notas 

De acordo com nossa metodologia de rating de LRGs fora dos EUA, tratamos os empréstimos 

concedidos por um governo central aos LRGs de forma diferente da dívida comercial, visto que os 

primeiros são fornecidos em uma base de concessão como parte integrante das relações 

intergovernamentais. Portanto, não vemos o não pagamento da dívida intergovernamental como 

um default. Consideramos que há um default quando o LRG deixa de pagar uma obrigação devida 

a uma agência de financiamento municipal, um braço financeiro de um nível de governo superior ou 

um banco de desenvolvimento ou de crédito à exportação, a menos que a dívida se beneficie - ou 

se espera que se beneficie - de um suporte contínuo ou extraordinário de um nível superior do 

governo. Nenhum dos programas de alívio da dívida estendidos aos governos locais que 

classificamos resultou em um default de acordo com nossas definições. 
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Artigos Relacionados 

− Credit FAQ: How Central Government Support Will Limit COVID-19's Impact On Spanish 

Regions' Finances, 24 de junho de 2020 

− China Local Governments: More Breathing Space For Recovery, 17 de junho de 2021 

− Mexican Local Governments' Economic Recovery Prospects After Largest-Ever Election, 9 de 

junho de 2021 

− Institutional Framework Assessments For International Local And Regional Governments, 4 de 

junho de 2021 

− Governos locais da América Latina enfrentam dificuldades financeiras, apesar do apoio dos 
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