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O governo central—formado pe-
lo Banco Central (BC), Previdên-

cia Social e Tesouro Nacional — 
registrou o segundo melhor su-
perávit primário para o mês de 
março da série histórica iniciada 
em 1997, ao atingir R$ 9,1 bilhões. 
O resultado perde apenas para o 
terceiro mês de 2008 (quando o 
superávit foi de R$ 10,6 bilhões). 
Comparado a fevereiro (R$ 2,5 bi-
lhões), o primário do governo 
central apresentou alta de 264%. 
Para especialistas, esse superávit 
comprova um compromisso fis-
cal do governo de DilmaRousseff. 

O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Arno Augustin, confirmou 
essa percepção. Segundo ele, os 
gastos em janeiro e fevereiro tive-
ram impacto das despesas que 
foram empenhadas no ano pas-
sado. "Março teve uma redução 

"forte de despesa decorrente da 
- decisão de cortar R$ 50 bilhões do 
Orçamento", disse Augustin. Para 
ele, ao diminuir seus gastos, o go -
verno contribui para reduzir 
"pressões inflacionárias dema-
siadas". Em 12 meses, a inflação 
está em 6,3%, perto do teto para o 
IPCA deste ano, de 6,5%. 

"O resultado primário de mar-
ço mostra que a promessa de Dil-

ma de fazer um corte fiscal neste 
ano não ficou apenas no discur-
so", analisa Cristina Helena de 
Pinto Mello, professora do curso 
de Administração daESPM. 

De acordo com dados do Te-
souro divulgados ontem, o Te-
souro Nacional contri-
buiu para o desempe-
nho do mês passado 
com superávit de R$ 
12,3 bilhões, enquanto 
a Previdência Social 
(RGPS) e o BC apresen-
taram déficits de R$ 3,1 
bilhões e R$ 10,7 mi-
lhões, respectivamente. 

Segundo Augustin, as 
despesas em março caí-
ram 7,2% em relação a 
março de 2010, "reflexo 
da decisão governa-
mental de fazer os cor-
tes". A queda em março 
levou a uma forte desa-
celeração no cresci-
mento das despesas no acumula-
do do ano. De janeiro a março, os 
gastos cresceram 7,1% em rela-
ção aos três primeiros meses de 
2010. No primeiro bimestre, as 
despesas subiram 15,7% na com-
paração com igual período do 
ano passado. 

Outro fator que o corte é perce -
bido, segundo o Tesouro, é de que 
o ritmo de pagamento de investi-
mentos pelo governo federal de-
sacelerou no primeiro trimestre 
deste ano na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
Apesar do pagamento de investi-
mentos de janeiro a março soma-
rem R$ 10,4 bilhões, alta de 9,2% 
ante os R$ 9,5 bilhões contabiliza-
dos no mesmo período de 2010, 

esses desembolsos foram bem 
maiores no primeiro bimestre, 
quando os pagamentos cresciam 
25% ante os dois primeiros meses 
de 2010. "O crescimento menor 
tem a ver com abase de compara-
ção. Mas não é uma tendência. Ao 

longo do ano teremos 
um aumento", afirmou o 
secretário do Tesouro. 
Ele explicou ainda que 
as despesas do governo, 
como os investimentos, 
em janeiro e fevereiro re-
fletiam o pagamento de 
compromissos assumi-
dos no governo anterior. 
Em março, conforme 
Augustin, esse efeito foi 
reduzido. 

Como exemplo dessa 
redução, no primeiro bi-
mestre, os pagamentos 
do Programa de Acelera-
ção do Crescimento 
(PAC) cresceram 52%, ao 

somar R$ 3,468 bilhões. No acu-
mulado do trimestre, no entanto, 
oaumentofoide35%. 

Arrecadação 

A professora da ESPM destaca, 
por outro lado, que a arrecadação 
é um fator forte para o resultado 
no mês passado e no acumulado 
de 2011. No ano, até março, o go-
verno central registra superávit 
primário de R$ 25,874 bilhões, o 
que corresponde a 2,77% do Pro -
duto Interno Bruto (PIB). 

"Há um esforço maior, desde o 
governo Lula, para evitar a sone-
gação — o que gera mais arreca-
dação de impostos e, assim, mais 
receita para o governo", observa. 
Cristina comenta que uma conta 

simples feita por ela mostra que o 
recolhimento do Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF) foi 
280% maior nos oito anos de go-
verno Lula em comparação com 
os dois mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso. Com relação 
ao Impostos de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ), o governo de Lula 
obteve alta de 50% na arrecada-
ção, na mesma base de compara-
ção, sendo que no governo de Fer-
nando Henrique, ambos os reco-
lhimentos tiveram variação em 
torno de40%. "Se tivesse um estu-
do mais aprofundado, os núme-
ros iriam comprovar esse esforço 
de conter sonegações", diz. 

Desta forma, a professora pre-
vê que em abril o resultado pri-
mário do governo central deverá 
ser ainda mais expressivo. Porém, 
ela lembra que a expectativa da 
desaceleração da economia nos 
próximos meses deve ajudar a 
que o setor público consiga al-
cançar a meta do primário, de 
3,5% do PIB, para este ano. 

ParaAugustin, estadosemuni-
cípios estão em condições mais 
favoráveis para cumprirem as 
respectivas metas de superávit 
primário. Ele destacou que as 
transferências do Tesouro para 
estas unidades dafederação cres-
ceram mais que as receitas fede-
rais. Além do fato que o Tesouro 
apertou a política de endivida-
mento de estados e municípios. 
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Governo central economiza 
mais de R$ 9 bi só em março 
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