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O resultado primário do governo central ficou deficitário em R$ 124,4 bilhões em 2017, nível bem melhor do
que a meta estabelecida, de déficit de R$ 159 bilhões. Parte desse desempenho se deve à arrecadação de
receitas extraordinárias, advindas do resultado mais favorável de leilões e concessões e de recursos da
regularização de dívidas. Também foi importante o esforço de redução dos gastos, tanto discricionários como
obrigatórios. Esse tipo de esforço, que precisa ser constante, deve trazer ganhos de qualidade do gasto no
médio prazo. Adicionalmente, o governo tem feito um esforço importante para aumentar a transparência de
suas informações, o que facilita o acompanhamento e monitoramento do quadro fiscal.

O quadro fiscal atual é desafiador, com meta de déficit primário de R$ 159 bilhões neste ano e de novo déficit
de R$ 139 bilhões no ano que vem. A rigidez das despesas impede ajustes imediatos, ainda que o teto de gastos
já leve a uma redução muito expressiva dos mesmos nos próximos anos. Para cumprir essa regra, no entanto, já
foi amplamente discutida a necessidade da reforma da Previdência. Ainda assim, os resultados fiscais estão
melhorando. Nos últimos meses, as receitas surpreenderam positivamente, tanto porque o reaquecimento da
atividade começou a ter reflexos na arrecadação, como porque tivemos maior concentração de receitas
extraordinárias no último trimestre1. Para este ano, a recuperação da atividade deve elevar a arrecadação,
compensando o menor volume de recursos de leilões e receitas extraordinárias em geral2.

Do lado das despesas também temos observado melhora, com redução de alguns gastos, mesmo
considerando sua rigidez. Vale notar que o teto impede crescimento real do total das despesas, e, por isso,
vamos olhar mais atentamente as informações já descontando os efeitos da inflação.
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Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco

Gráfico 1 – Despesas por abertura
R$ bilhões constantes e variação anual

¹ Com destaque para receitas com leilões e concessões de energia e petróleo. Além disso, os recursos com programa especial de regularização tributária
somaram R$ 18,7 bilhões.
2 Esperamos R$ 25 bilhões advindos de leilões e concessões neste ano. Em 2017, esses recursos somaram R$ 32,1 bilhões.
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A despesa com subsídios, por exemplo, caiu mais de 20% em 2017 em relação ao ano anterior. O gasto com o
Programa de Sustentação ao Investimento (PSI), que chegou a R$ 33 bilhões em 2015, foi reduzido a R$ 8
bilhões no ano passado. Esse comportamento foi observado em praticamente todos os principais programas de
subsídios e gerou uma economia de R$ 5,7 bilhões em um ano.

Entre as despesas que são classificadas como obrigatórias, também vimos alguns ajustes. O pagamento de
abono salarial e seguro desemprego, por exemplo, recuou 6% no ano. A recuperação do mercado de trabalho
deve continuar reduzindo esses gastos.

Também houve corte nos gastos classificados como discricionários, que recuaram 14% no ano. Nesse caso,
chama a atenção a forte redução de gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, o
dispêndio com “Demais Ministérios” também vem cedendo, isto é, o total de gastos com ministérios exceto os
da Saúde, Educação e Desenvolvimento social.
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Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco

Gráfico 2 – Principais subsídios
R$ bilhões constantes e variação anual

Fonte: Tesouro Nacional, Bradesco

Gráfico 3 – Despesas discricionárias
R$ bilhões constantes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

PAC Demais ministérios Legislativo e judiciário

Título do Gráfico

2014 2015 2016 2017



3

Destaque Depec - Bradesco

Assim, em boa parte das despesas em que os ajustes poderiam ser feitos, observamos cortes. Fica ainda mais
evidente a rigidez de algumas classes de gastos, como os benefícios previdenciários e os com pessoal, com
altas de 6,1% e 6,4%, respectivamente, acima da inflação no ano passado.

No entanto, mesmo nesse tipo de gasto mais rígido temos visto um empenho em aumentar a qualidade. Desde
meados de 2016, o governo tem feito um esforço para evitar fraudes em alguns benefícios, aumentando a
fiscalização entre os beneficiários de auxílio-doença, por exemplo. Nesse sentido, os dados consolidados da
Previdência Social já mostraram efeitos dessa investida, com redução de 16% do número de beneficiários do
auxílio-doença.

No gasto com pessoal, apesar de não observarmos no executivo uma redução do número de empregados,
temos visto que o esforço tem sido no sentido de manter a reposição dos aposentados. De fato, desde 2015 o
número de servidores disponíveis subiu apenas 1,6%. Um ajuste indireto, mas que também está ocorrendo, é a
redução do número de funcionários em empresas estatais. Mantendo a base de comparação, desde 2015
observamos redução de 8,3% no número de colaboradores.

Fonte: Previdência Social, Bradesco

Tabela 1 – Número de benefícios
Em milhares

2015 2016 2017 % anual

Previdenciários 27,4 28,3 29,0 2,3%

Aposentadorias 18,4 19,1 19,8 3,9%

Idade 9,8 10,1 10,5 3,7%

Invalidez 3,2 3,2 3,3 1,8%

Tempo Contrib. 5,4 5,7 6,0 5,5%

Pensão por morte 7,4 7,6 7,7 1,5%

Auxilio-doença 1,5 1,5 1,3 -16,1%

Salário-maternidade 0,06 0,06 0,05 -7,9%

Outros 0,11 0,12 0,13 10,4%

Fonte: Ministério do Planejamento, Bradesco

Gráfico 4 – Número de empregados em empresas estatais
Em milhares
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Ainda em relação às surpresas positivas, a dívida bruta encerrou o ano em 74% do PIB. Esse resultado
representa uma redução em relação ao projetado no início de 2017, quando a expectativa mediana era de que
o indicador chegasse a 77% no final do ano, subindo para 83% até 2019. Em dezembro, essa mediana já havia
cedido para 76% em 2018 e 78,4% em 2019.

Além do resultado melhor de curto prazo, o cenário prospectivo também vem melhorando. Nesse sentido, o
principal vetor de avanço é a redução da taxa de juros. A reorganização do ambiente macroeconômico e do
arcabouço de regras fiscais sustenta uma visão de juros reais menores por mais tempo, o que é benéfico para o
médio prazo das contas públicas, desde que as reformas necessárias para o cumprimento do teto sejam feitas.
Nesse sentido, vale mencionar a adoção do teto dos gastos, a Taxa de Longo Prazo (TLP)3 e a mudança nas
regras de gestão das empresas estatais. De fato, não esperamos aumento da taxa de juros neste ano, o que
deve retirar quase 1 p.p de PIB do déficit nominal no ano.

Ainda é preciso mencionar que a trajetória da dívida bruta também foi beneficiada pela relação mais
transparente e sustentável entre BNDES e Tesouro Nacional, com devolução para o Tesouro de R$ 150 bilhões
desde 2016. Neste ano, mais R$ 130 bilhões devem ser devolvidos.

Para termos uma dimensão da importância dos juros para o comportamento da dívida, simulamos vários
cenários de taxas reais, mantendo a mesma hipótese para o crescimento e sempre considerando o
cumprimento do teto. Nesse caso, se tomarmos 2027 como exemplo, a dívida bruta poderia ser 69% ou 80%
do PIB, dependendo do nível de juro real, 3% ou 6%, respectivamente.

Fonte: Prisma Fiscal, Bradesco

Gráfico 5 – Projeção mediana para a dívida bruta/PIB
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3 Vale lembrar que com a TLP os subsídios pagos pelo Tesouro Nacional serão reduzidos. Em relação a esses pagamentos, com a devolução dos recursos
do BNDES, os subsídios implícitos a serem pagos até 2060 foram reduzidos de R$ 125 bilhões para R$ 61 bilhões.
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Há um aspecto adicional da melhora do ambiente fiscal que envolve o esforço de transparência da
informação. Ainda que traga um benefício quase intangível, o aumento da transparência faz parte das
mudanças “silenciosas”4, mas que trazem benefícios de médio prazo. Vários ministérios têm feito esforços
nesse sentido, como Planejamento, Previdência Social e, notadamente, Fazenda. Assim, reconhecemos o ganho
de transparência da atual gestão do Tesouro Nacional. Com a elaboração de novos relatórios e painéis de
acompanhamento, os dados estão mais claros e comparáveis, facilitando o entendimento e monitoramento da
situação fiscal5.

Diversos novos relatórios foram lançados no último ano, com destaque para aqueles que consolidam os
dados dos entes subnacionais. Apesar da importância dos resultados desses entes, tais informações não eram
sistematizadas de maneira simples e comparável, dificultando o monitoramento das contas públicas de estados
e municípios. Além do “Boletim de Finanças do Entes Subnacionais” e do “RREO em foco”6, esses entes podem
ser acompanhados pelo “Prévia Fiscal”, no portal do Tesouro Transparente, que consolida os dados fiscais
disponíveis de todos estados e municípios. Também nesse portal, recentemente foi lançado o
acompanhamento mensal da regra de ouro, facilitando a avaliação do seu cumprimento. Adicionalmente,
merecem destaque os relatórios que consolidam a situação do governo federal, como o “Relatório Contábil de
Ativos e Passivos da União” e o de “Aspectos Fiscais no Relacionamento entre Tesouro Nacional e suas
Participações Societárias”.

A divulgação de dados consolidados dos Estados, por exemplo, nos ajudou a acompanhar a situação de entes
que poderiam pedir para participar do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). De fato, os boletins mostraram
desde a primeira publicação que o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul comprometiam mais de 60% da sua
receita corrente líquida com pessoal, sinalizando que poderiam ter problemas de caixa com a queda da
arrecadação. Além disso, nos permitiu avaliar a situação do regime de previdência desses estados. O Rio
Grande do Sul, por exemplo, tem o maior déficit do regime próprio de previdência em relação à sua receita
corrente líquida. De fato, apenas quatro estados têm superávit nessa métrica, mostrando que a situação da
previdência dos servidores estaduais também precisará ser discutida7.

Fonte: Bradesco

Gráfico 6 – Simulações para a dívida bruta/PIB
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4 A mudança na gestão das empresas estatais também pode ser inserida nessa categoria, já que os benefícios tendem a ser observados no médio prazo e
são difíceis de quantificar.
5 Também vale mencionar o canal educativo do Tesouro, com vídeos didáticos sobre as questões fiscais.
6 RREO é a sigla para Relatório Resumido da Execução Orçamentária.
7 De fato, uma das propostas da Reforma da Previdência diz que os Estados terão 6 meses para aprovar suas reformas ou estarão automaticamente
enquadrados nas regras da União.
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O ganho de transparência, o cumprimento da regra do teto e as mudanças estruturais recentes tendem a
tornar mais favorável o quadro fiscal de médio prazo. Adicionalmente, a melhora cíclica do ambiente
macroeconômico contribui positivamente para os resultados. Os desafios de médio prazo permanecem,
especialmente aqueles associados ao cumprimento da regra do teto e da regra de ouro, e, em breve, teremos
que discutir a Reforma da Previdência e outras medidas de ajuste para cumprir essas regras. Contudo, é preciso
reconhecer que o esforço de ajuste está sendo feito e que a solução do quadro fiscal não será rápida.


