
Governo eleva em R$ 10 bi sua meta para superávit primário 

Fernanda Bompan 

 

Segundo ministro da Fazenda, objetivo é proteger economia brasileira da crise global. 

Especialistas avaliam medida como positiva para acalmar mercado 

 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou ontem a elevação em R$ 10 bilhões da meta 

do superávit primário (economia para o pagamento dos juros da dívida) do governo central 

para este ano, ao passar de R$ 81 bilhões para R$ 91 bilhões, o que equivale entre 0,25% e 

0,30% do Produto Interno Bruto (PIB). Desta forma, a meta do setor público consolidado subiu 

para R$ 127,8 bilhões.  

 

De acordo com o ministro, a medida atua de forma a evitar que o provável agravamento da 

crise internacional afete a economia brasileira. "Estamos muito mais sólidos do que em 2008. 

Mas não somos imunes. Temos de nos antecipar para impedir que a deterioração de 

economias como a dos Estados Unidos e da Europa prejudique nosso crescimento", disse. A 

medida será enviada como projeto de lei ao Congresso para alterar a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) deste ano. 

 

Para especialistas, o anúncio não significa um maior esforço fiscal, mas um comprometimento 

de que os gastos correntes, principalmente do governo federal, não subirão. "A elevação da 

meta do primário mostra mais uma intenção. Não é um esforço extra, porque pelos dados até 

julho [divulgados na última sexta-feira] já revela que haverá uma tranquilidade para se atingir 

a meta, se mantida a atual condução fiscal", avalia o professor do Ibmec, Gilberto Braga. 

 

Mantega confirma essa análise. "Estamos produzindo um bom desempenho fiscal neste ano. A 

mensagem que queremos passar é que o governo não vai gastar, vai poupar", disse. 

 

Segundo os dados do Banco Central (BC), cerca de 80% da meta do primário do setor público 

para 2011 (R$ 117,9 bilhões) já foi cumprida nos primeiros sete meses do ano.  

 

"O anúncio é positivo porque, mais do que passar uma mensagem de que está disposta a 

segurar os gastos, a presidente Dilma pede apoio do Congresso no enfrentamento da crise 

financeira internacional, de modo a evitar gastos excedentes", destaca Braga, ao se referir ao 

comentário da presidente feita a sindicalistas durante reunião do Conselho Político, no Palácio 

do Planalto, realizada ontem. 

 

O professor da ESPM, José Eduardo Balian, considerou que a medida mostra um 

comprometimento fiscal do governo federal, mesmo que o aumento de R$ 10 bilhões possa ser 

alcançado em único mês. "Passar de R$ 81 bilhões [a meta do primário do governo central] 

para R$ 91 bilhões é um montante bastante significativo", diz. 

 

Segundo ele, ao contrário do que ocorreu em 2008, quando o então presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o impacto da crise internacional seria como uma 

"marolinha" no Brasil, desta vez o governo federal está mais preocupado. "E a melhor maneira 

de se agir macroeconomicamente é por meio de um maior esforço fiscal." 

 

No entanto, o professor da ESPM ressalta que o importante é que esse esforço seja para cortar 

gastos correntes e não investimentos.  

 

Objetivos 

 

O ministro da Fazenda afirmou que um dos objetivos com o aumento da meta do primário é 

elevar os investimentos e atração de recursos para facilitar a trajetória de crescimento 

sustentável do PIB brasileiro. "Não queremos ter um mergulho como foi de setembro a 

dezembro de 2008", disse ele, que espera que a economia cresça entre 4% a 4,5%. 

 

Além disso, no médio e longo prazo, com a medida, o governo aguarda abrir espaço para 

reduzir a taxa de juros (Selic), sem se despreocupar com a inflação. 
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Por outro lado, Constantino Carbonar Neto, coordenador do curso de Administração da 

Faculdade Santa Marcelina, comenta que o Brasil vem constantemente batendo recordes de 

arrecadação e, embora tenha mudado a tendência de crescimento da dívida pública, deixa 

claro que não quer cortar gastos. "Sua expectativa em diminuir a taxa de juros como um 

elemento importante para a preparação da economia no atual cenário de desaceleração da 

economia mundial põe nas mãos do Copom uma decisão que deixa de ser meramente técnica, 

tendo dimensões estratégicas e políticas. Em poucos dias saberemos que consequências o dia 

de hoje trouxe", observa. 

 

A maior preocupação dos especialistas entrevistados pelo DCI é com relação à situação fiscal 

do País em 2012. 

 

Na última sexta-feira, o analista da Tendências Consultoria, Felipe Salto, disse esperar que o 

setor público não conseguirá atingir a meta de 3,1% do PIB. "Projetamos que a economia será 

de 2,2% do PIB. Isto porque o governo terá uma série de despesas obrigatórias contratadas, 

como o aumento do salário mínimo", diz. 

 

Balian endossa a avaliação de Salto. "O ano que vem preocupa. Não vemos muitas obras 

sendo feitas para a Copa do Mundo de 2014 e é possível que o governo tenha que gastar 

bastante até lá." 

 

Já para o professor do Ibmec, ainda é muito cedo para se ter previsões, mas ele concorda que 

2012 será um ano de austeridade fiscal para o Brasil. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 30 ago. 2011. Caderno A, p. A3. 
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