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Destaques

• Crescimento econômico mantido em 0,46% para 2017

• Cenário para renda real melhora, mas emprego ainda 

deve piorar

• Números do PLDO aproximaram-se do cenário da IFI

• Resultado primário recorrente é três vezes pior do que no 

final dos anos 1990

• Reforma da previdência ajudará a cumprir de 60% a 80%

do primeiro período do teto (dez anos iniciais)

• IFI propõe cálculo da margem fiscal e evidencia que 

espaço para cortes é exíguo e decrescente

• Resultados do exercício reforçam necessidade de avançar 

na agenda estrutural: reformas e gestão



• Nível de emprego deve cair 1% em 2017

• Renda real recupera-se com base na queda da inflação

Atividade econômica

Massa deve 
crescer 1%



• Ainda persiste discrepância importante entre números oficiais e estimativas da 

IFI

• Diferenças residem, matematicamente, no lado das receitas, já que despesas 

estão projetadas/limitadas pela regra do teto (inflação passada)

TABELA 1. COMPARATIVO DAS PROJEÇÕES DE RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL - 2018 A 2020

PLDO 2018 x Números IFI

DESCRIÇÃO 
2018 2019 2020 

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

Instituição Fiscal Independente (A) -163,9 -2,4 -140,4 -2,0 -123,4 -1,7 

Projeto de LDO para 2018 (B) -129,0 -1,9 -65,0 -0,9 10,0 0,1 

LDO 2017 (C ) -79,0 -1,1 0,0 0,0 - - 

Diferença IFI – PLDO 2018 (A - B) -34,9 -0,5 -75,4 -1,1 -133,4 -1,9 

Diferença IFI – LDO 2017(A - C) -84,9 -1,2 -140,4 -2,0 - - 

 



Resultado primário recorrente – histórico 



Resultado primário recorrente



Déficit fiscal parou de piorar



Dívida bruta/PIB piora a 1 p.p./mês

71,6%



Margem fiscal – cálculos da IFI



Margem fiscal – cálculos da IFI



Margem fiscal – cálculos da IFI



Margem fiscal – simulações (2 cenários)



Margem fiscal – 3 conclusões

• Cenário sem reforma inviabiliza teto de gastos até 2020

• Cenário com reforma permite, até 2025 (melhor cenário), 

sustentar a regra do teto, mas usando toda a margem 

fiscal (ou promovendo outras mudanças/reformas)

• Cenário com reforma e preservando margem de R$ 70 

bilhões (parcela “incomprimível” da margem) ajudaria a 

cumprir o teto até 2022



Margem fiscal – números consolidados



Evolução do contingenciamento

• Contingenciamento prometido para o ano (R$ 42,1 bilhões, 

com R$ 41,6 bilhões concentrados no Executivo) é factível


