
A sinalização de que o governo
vai reduzir gastos públicos agra-
dou o mercado, mas há quem
considere a medida mais política
do que econômica, uma vez que
no cenário atual já havia espaço
para baixar juros. “O Congresso
está com coceira para aumentar
gastos públicos. Estamos em ano
pré-eleitoral e todo mundo quer
mostrar serviços em suas bases”,
afirma Mário Bernardini, diretor
do departamento de economia
da Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamen-
tos (Abimaq). Ele explica que o
aumento da arrecadação (veja
gráfico ao lado), maior do que o

Se depender da intenção do go-
verno, a ‘marolinha’ que atin-
giu a economia brasileira na cri-
se internacional de 2008 e 2009
sequer passará perto do Brasil
nesta nova turbulência global,
causada pelas dívidas sobera-
nas de Estados Unidos e países
da Europa. Para que isso seja
possível, o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, anunciou
ontem a elevação em R$ 10 bi-
lhões no resultado primário bra-
sileiro para este ano, com o obje-
tivo de somar R$ 127,9 bilhões
até dezembro. Em julho, no en-
tanto, o superávit já estava aci-
ma deste patamar, em R$ 150 bi-
lhões (veja gráfico abaixo).

“Se vier uma situação pior
em razão da crise internacio-
nal, o Banco Central (BC) esta-
rá em condições de agir”, dis-
se Mantega, prevendo que,
com essa medida, a economia
brasileira passe de “maneira
suave” pela turbulência. “Eles
(EUA e Europa) estão cortan-
do tudo. Não é nada disso que
estamos fazendo. Aqui é dife-
rente”. A previsão do minis-
tro da Fazenda é que os países
mais avançados ainda arras-
tem por mais alguns meses es-
sa crise. “Tomamos medidas
cautelares para que o Brasil
continue crescendo”.

Mantega garantiu que a alta
no superávit “não se dá à custa
de cortes adicionais” e que o ob-
jetivo da decisão é “impedir au-
mento de gastos correntes que
poderiam ser aprovados no
Congresso” (leia mais ao lado).
Mas o ministro não detalhou
quais pastas ou áreas serão atin-
gidas. Segundo ele, a medida
deverá ainda abrir mais possibi-
lidades para atrair capital priva-
do. Ao poupar mais, o governo
também espera abrir espaço pa-
ra redução dos juros “em mé-
dio prazo”, estimulando inves-
timentos. “Não estamos res-
pondendo às vésperas do Co-
pom, mas à situação interna-
cional”, acrescentou. No en-
tanto, Mantega confirmou que
“quando houver redução dos
juros, nosso gasto vai cair”.
“Só no primeiro semestre fo-
ram gastos R$ 134 bilhões por
causa dos juros”, disse, desta-
cando que essa queda só ocor-
rerá quando o Banco Central
julgar conveniente.

Hoje e amanhã, o Comitê de
Política Monetária (Copom) do
BC reúne-se para definir o futu-
ro da taxa Selic — hoje em 12,5%
ao ano. Como reação ao anún-
cio, o mercado futuro de juros
apostava, no início da tarde de
ontem, em três quedas de 0,50
ponto percentual sobre a Selic a
partir de outubro (leia mais na
página 6). “O mercado começou
a comprar a ideia de que a políti-
ca monetária do governo Dilma
pode mudar, isso porque Mante-
ga vem reiterando que o equilí-
brio fiscal abriria espaço para a
queda do juro”, disse Paulo Celso
Nepomuceno, economista da
Coinvalores Corretora.

Mantega afirmou que ainda
não vê “necessidade de estímu-
los monetários”. O governo
continua trabalhando com cres-
cimento do PIB neste ano entre
4% e 4,5%.

Resposta política
A nova medida também pode
ser entendida como uma respos-
ta à base aliada do governo, que
pressiona o governo para libe-
rar mais emendas. Mantega já
havia solicitado, em audiência
no Congresso, que os parlamen-
tares não aprovassem medidas
que significassem mais gastos.

Para Gilberto Braga, profes-
sor do Ibmec, mesmo sem deta-
lhar exatamente as áreas que se-
rão afetadas, o governo man-
dou um sinal claro para a base.
“A presidente Dilma Rousseff já
havia dito que, para criar despe-
sa, só mostrando a fonte de re-
ceita. Agora, o sinal ficou mais

claro, de que o governo não vai
deixar ocorrer farra com o di-
nheiro economizado. Simbolica-
mente, o anúncio é importante
e sinaliza ao mercado uma políti-
ca de contenção”, diz Braga.

Mantega ainda ressaltou di-
versas vezes que a medida tem
como objetivo manter o cresci-
mento sustentado da econo-
mia nacional e que não está
em linha com os movimentos
de ajustes que têm sido adota-
dos em países europeus. “O
Brasil se distingue dos outros
países porque temos cresci-
mento sólido aliado a uma si-
tuação fiscal sólida”.

Histórico
No início do ano, o governo anun-
ciou um corte de gastos do Orça-
mento de R$ 50 bilhões. O esfor-
ço adicional anunciado agora pa-
ra o superávit primário do setor
público — economia feita para pa-
gamento dos juros da dívida —,
será feito pelo próprio governo fe-
deral. Com isso, a União elevou
sua meta de economia de R$ 81
bilhões para R$ 91 bilhões.

Até então, a meta total de eco-
nomia (de R$ 117, 9 bilhões) cor-
respondia a cerca de 3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e, se-
gundo o ministro, o superávit
adicional equivale a um interva-
lo entre 0,25 e 0,30 ponto percen-
tual. Segundo Mantega, a mu-
dança na meta será formalizada
por meio de um projeto de lei a
ser enviado ao Congresso para al-
terar a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) deste ano. ■

Com Fabiana Parajara e Reuters

Cláudia Bredarioli
cbredarioli@brasileconomico.com.br

Editora: Fabiana Parajara fparajara@brasileconomico.com.br
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Governo aumentameta
de superávit emR$ 10 bi

Anúncio

“

Com economia aquecida, receita
subiu e pedidos da base aliada
por mais verbas também

Se vier uma situação
pior em razão da
crise internacional, o
Banco Central estará
em condições de agir

Guido Mantega
Ministro da Fazenda

Meta de economia da União abre espaço para redução de juros, atração de investimentos e
ainda é recado à base aliada de que não haverá gastos maiores com emendas parlamentares

Fontes: BCB e Brasil Econômico 

Evolução do superávit primário nos últimos anos

RESULTADO FISCAL
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Desde 2008, a Receita Federal 
registra aumento contínuo  
de arrecadação, em R$ bilhões
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Sindicalistas ponderam
que decisão de reduzir

gastos deve vir acompanhada
de diminuição dos juros. Eles
marcaram uma manifestação
para hoje em Brasília.

previsto — “até julho o país fez
80% do superávit estimado para
o ano” — estava atraindo aventu-
reiros. “O governo está se anteci-
pando para dizer: Não temos di-
nheiro. O que sobrou foi para o
superávit primário. Foi uma me-
dida política.”

A presidente Dilma Rousseff
sancionou no dia 15 deste mês a
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2012, aprovada pelo
Congresso, com 32 vetos, inclusi-
ve aquele que determinava o défi-
cit nominal (receitas menos as
despesas, incluídos gastos com ju-
ros da dívida pública) ao teto de
0,87% do Produto Interno Bruto.
A justificativa era de que aplica-
ção de um teto limitaria a política
monetária do governo, e sua atua-
ção para o cumprimento da meta

de inflação. Atualmente, o déficit
nominal do governo está em
1,90% do PIB. E com a elevação
do superávit primário, ele cai pa-
ra 1,65% do PIB, uma diferença
pequena, mas que ganha desta-
que pela intenção. “O mais im-
portante é a sinalização de que o
governo vai gastar cada vez me-
nos. Se ele fizer o que está prome-
tendo, provavelmente teremos
um modelo de responsabilidade
fiscal talvez hoje inédito no mun-
do”, afirma Fábio Pina, assessor
econômico da Fecomercio-SP.

Pina ressalta que, se o governo
se mostrar eficiente em gastos, da-
rá um sinal claro para investido-
res de que o país é viável, especial-
mente em comparação com ou-
tras economias que amargam sé-
rios problemas de dívida pública.

Neste cenário, a origem dos
cortes parece não importar.
“Imagino que o governo terá
sensibilidade para cortar onde é
necessário e onde é possível, e
que teremos contingenciamen-
to com gasto de pessoal, que é
um dos principais problemas do
país hoje”, avalia Pina.

Segundo Alcides Leite, profes-
sor da Trevisan Escola de Negó-
cios, ainda é preciso que o gover-
no firme um compromisso de in-
vestimentos públicos que tire o
país do círculo vicioso atual. “A
economia não pode crescer um
pouquinho que gera inflação e o
governo tem que subir juros, o
que aumenta o custo da dívida pú-
blica e sobra menos dinheiro pa-
ra investimentos. Se o fizermos
um esforço fiscal agora, sobrarão

recursos para reduzir a dívida e
para aumentar investimentos”.

Para Nicola Tingas, economis-
ta-chefe da Associação Nacio-
nal das Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento,
uma discussão permanece. “Co-
mo o governo vai lidar com o
engessamento do orçamento
que é extremamente compro-
metido com os gastos crescen-
tes? A medida é ótima, mas te-
mos um cronograma de tarefas
a fazer na área fiscal que é im-
portante.” Em primeiro lugar,
está conseguir de fato limitar os
gastos do orçamento para 2012.
“A presidente Dilma vem traba-
lhando por um maior manejo
da área fiscal, mas é difícil por
conta das pressões políti-
cas.” ■ Regiane de Oliveira

Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, afirma que a

decisão anunciada ontem não irá
prejudicar a condição de pleno
emprego no Brasil, prevista para
ser mantida até o fim do ano.

Mercado prevê que nova
medida contribuirá para a

queda da taxa básica de juros,
Selic, que será definida em
reunião do Comitê de Política
Monetária hoje e amanhã.

● ●●

Superávit
primário do setor público é a
economia feita para pagamento
dos juros da dívida pública.

Setor público
é formado também pela
Previdência, Banco Central (BC),
estados, municípios e
estatais, com exceção de
Petrobras e Eletrobras.

Selic
é a taxa básica de juros do país,
e é usada nos empréstimos entre
bancos e nas aplicações que os
bancos fazem em títulos públicos
federais. Funciona como um piso
para a formação dos demais juros
cobrados no mercado para
financiamentos e empréstimos.

LDO
abreviação para Lei de Diretrizes
Orçamentárias que tem como
finalidade orientar a elaboração
dos orçamentos fiscal e da
seguridade social e de
investimento do Poder Público,
incluindo os poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário e as
empresas públicas e autarquias.

limita avanços sobre arrecadação extra

ENTENDA

➤

Ueslei Marcelino/Reuters

➤

“

➤
LEIA MAIS

O superávit primário
nada mais
é do que dinheiro
em conta para pagar
o que se deve.
A medida torna
o governo menos
sujeito a críticas
de que está
gastando muito

Mário Bernardini
Diretor da Abimaq

Mantegaesclarecequemedida
anunciadaontemvisaproteger
oBrasil dacrise internacional
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A elevação da meta de superávit
primário para este ano, anuncia-
da ontem pelo ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, corrobora
com o objetivo do governo de
convergir a taxa juros brasileira
(Selic) à média internacional. Is-
so porque a melhora da situa-
ção fiscal permite, a princípio,
maior flexibilização da política
monetária — via redução de ju-
ros. “Se o governo quiser atingir
esse objetivo precisa aliar uma
política de administração da de-
manda agregada à política fis-
cal”, afirma o economista Home-
ro Guizzo, da consultoria LCA.

Para Eduardo Velho, econo-
mista-chefe da Prosper Correto-
ra, o aumento da poupança fis-
cal tem impacto positivo, mes-
mo que seja de curto prazo, pois
abre espaço para o Banco Cen-
tral (BC) não só reduzir os juros
como também rever o Imposto
sobre Operações Financeiras
(IOF) e o depósito compulsório,
de forma a atenuar os impactos
de uma recessão mundial.

Apesar de a medida ter sido
anunciada às vésperas do encon-

tro do Comitê de Política Mone-
tária (Copom), que se reúne ho-
je e amanhã para definir a nova
taxa básica de juros — e ter sido
vista com certa estranheza pelo
mercado financeiro — Mantega
fez questão de ressaltar que a ele-
vação da meta de superávit pri-
mário é uma resposta à crise eco-
nômica global e não uma sinali-
zação à autoridade monetária.
“Estamos respondendo à situa-
ção internacional. Temos repeti-
do há semanas que está haven-
do uma deterioração do quadro
internacional. Estamos nos pre-
cavendo a um possível agrava-
mento desse cenário para impe-
dir que o Brasil tenha o mesmo
destino dos países avançados”,
disse o ministro da Fazenda.

A pressão inflacionária pode-
ria ser um impeditivo na redu-
ção dos juros, não fosse o au-
mento da meta do superávit pri-
mário em cerca de R$ 10 bi-
lhões. O Boletim Focus divulga-
do ontem mostrou que a estima-
tiva para a inflação, medida pe-
lo Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) deste ano pas-
sou de 6,28% para 6,31%, en-
quanto a de 2012 permaneceu
em 5,2%. O prognóstico para o

IPCA nos próximos 12 meses su-
biu de 5,43% para 5,47%.

Perspectivas futuras
A medida veio em boa hora. O
mercado financeiro reduziu sua
previsão de crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) em
2011 pela quarta semana conse-
cutiva, de 3,84% para 3,79%.
Os economistas consultados pa-
ra a elaboração do Boletim Fo-
cus também estão menos otimis-
tas com o cenário para o ano que
vem: queda de 4% para 3,9%.

Se a crise internacional foi
apontada como a principal res-
ponsável pela revisão das pers-
pectivas de crescimento econô-
mico, Mantega também se mos-
trou empenhado em abrir cami-
nho para a ampliação dos inves-
timentos de forma a manter o

crescimento sustentável. “Nos-
so nível de investimento au-
mentou, mas ainda é insuficien-
te para manter um nível de
crescimento do PIB que quere-
mos, de 5%, 5,5% ou até mais
do que isso. É uma prioridade e
temos que permitir que isso
aconteça”, afirmou.

Ainda segundo o ministro da
Fazenda, mesmo com o alcance
de aproximadamente 80% da
meta de superávit primário en-
tre janeiro e julho deste ano, se
não houvesse o aumento do es-
forço fiscal, o governo poderia
estar passando a ideia de que se-
ria possível aumentar os gastos
de custeio. “Não vamos gastar a
arrecadação que vier a mais.
Cerca de R$ 10 bilhões não é pou-
ca coisa que estamos poupan-
do”, disse Mantega. ■ Com ABr

80%
é a meta do superávit
primário alcançada entre
janeiro e julho deste ano,
segundo disse o ministro da
Fazenda, Guido Mantega.

RESULTADO

6,31%
é a perspectiva dada pelo
Boletim Focus, do Banco
Central (BC), para a Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) para este ano.

3,79%
é quanto deve crescer a
economia brasileira este ano,
segundo expectativas de
economistas. A última sondagem
apontava para alta de 3,84%.

Vanessa Correia
vcorreia@brasileconomico.com.br

INFLAÇÃO

Revisão da meta de superávit abre
espaço para a queda do juro básico

PIB

Agência Pixel

Pressão inflacionária
poderia ser
impeditivo para a
redução dos juros,
por isso analistas
avaliam que medida
de revisão do
superávit veio
em boa hora

Reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central discute até amanhã o que será feito com a Selic
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AlexandreTombini, presidente
doBC, lideraráreuniãodo

ComitêdePolíticaMonetária
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Poucas horas depois de o minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega,
anunciar que o governo vai eco-
nomizar mais para enfrentar a
crise internacional, seu colega
Carlos Lupi, responsável pela
pasta do Trabalho, esclareceu
que as medidas não serão preju-
diciais à condição de pleno em-
prego que o Brasil apresenta.
No anúncio de divulgação da no-
va medida, o próprio Mantega
já havia destacado a preocupa-
ção de proporcionar aquecimen-
to no mercado de trabalho com
a decisão: “O que o governo
quer com esse ajuste é incenti-
var os investimentos e garantir
empregos”, disse.

Depois de almoçar com em-
presários do Grupo de Líderes
Empresariais (Lide) em São Pau-
lo, Lupi afirmou que a medida
não vai alterar a previsão do go-
verno sobre o nível de desem-
prego até o final do ano. “O Bra-
sil deve terminar 2011 com taxa
de desemprego entre 5,5% e
5,7%”, disse, sinalizando um pa-
tamar de pleno emprego.

O ministro disse também que
as medidas de aperto fiscal são,
geralmente, cortes em verbas
de custeio. “Todas as informa-
ções que eu tenho sobre o mês
de agosto são muito positivas.
Acredito que vamos terminar o
ano nesse patamar, principal-
mente por causa do índice de ge-
ração de emprego acumulado
no período”, afirmou. Ele con-
firmou ainda que não haverá
mudança no plano de reajuste
do salário mínimo.

Em relação aos dois projetos
que estão sendo combatidos pe-
lo governo no Congresso Nacio-
nal por representarem aumento
de despesas para a União — a
Emenda 29, que regulamenta os
gastos com saúde nos três ní-
veis de governo (leia mais na pá-
gina 12), e a PEC 300, que cria
um piso salarial para os agentes
de segurança em todo país —, o
ministro prevê que o impacto
deve ser grande. A uma plateia
composta por empresários, Lu-
pi se mostrou radicalmente con-
tra qualquer tipo de flexibiliza-
ção nas leis trabalhistas. “Não
vejo possibilidade de reduzir di-
reitos dos trabalhadores”.

O ministro-chefe da Secreta-
ria de Assuntos Estratégicos
(SAE) da Presidência da Repú-
blica, Moreira Franco, ponde-
rou que é tempo de o Brasil co-
meçar a rever alguns concei-
tos, entre os quais a redução
do consumo e a ideia de que o
aumento da taxa de juros seja o

único e mais eficaz instrumen-
to de política econômica para
combater a inflação. “Acredito
que já tenhamos maturidade
para começar a trabalhar com
o aumento da produtividade
como uma arma eficaz para bai-
xar a inflação.”

Manifestação sindical
Apesar dos esclarecimentos do
governo com relação à nova me-
dida, sindicalistas ponderam
que o aumento do superávit pri-
mário deveria ser feito por meio
de verbas extras — como o di-
nheiro destinado ao fundo sobe-
rano — e não pelo corte no orça-
mento. O presidente da Central
Geral dos Trabalhadores do Bra-
sil (CGTB), Antonio Neto, argu-
mentou que “o gasto público

não precisa baixar quando a ar-
recadação está aumentando”.

O deputado Paulo Pereira da
Silva (PDT-SP), o Paulinho, pre-
sidente da Força Sindical, acres-
centou, que, em reunião com
sindicalistas, a presidente Dil-
ma Rousseff se comprometeu a
manter os investimentos so-
ciais. “Ao invés de colocar no
Fundo Soberano, esse dinheiro
que está sobrando, eles vão colo-
car no superávit primário, que
seria uma condição para reduzir
juros”, disse. As centrais sindi-
cais reagiram ao anúncio de au-
mento da meta superávit primá-
rio exigindo do governo a redu-
ção da taxa de juros. As entida-
des organizam uma manifesta-
ção hoje, às 15h, em Brasília. ■

Com Priscilla Arroyo e agências

Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Igo Estrela

Pacote econômico vai gerar mais
empregos, garante o governo

O Brasil tem
maturidade para
trabalhar com
aumento da
produtividade como
instrumento de
controle inflacionário,
diz Moreira Franco,
da Secretaria de
Assuntos Estratégicos

Ministro Carlos Lupi prevê que o Brasil vai terminar o ano com taxa de desemprego de no máximo 5,7%

DESTAQUE AJUSTE FISCAL

DESEMPREGO EM QUEDA

Gráfico mostra trajetória do país 
rumo ao pleno emprego

Fontes: IBGE e Brasil Econômico   
*População economicamente ativa
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-8.
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