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Governo envia ao Congresso Nacional proposta para aumentar em 8,3%, os aportes para o 

próximo ano, que deverão somar R$165,3 bilhões  

 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão anunciou ontem que encaminhou ao 

Congresso Nacional a proposta de elevar em 8,3%, para R$ 165,3 bilhões, os investimentos 

para o próximo ano, comparado ao que pretende aplicar em 2011. Neste montante estão R$ 

58,5 bilhões do orçamento fiscal e da seguridade e R$ 106,8 bilhões das empresas estatais.  

 

De acordo com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, grande parte desses 

investimentos refere-se ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que terá recursos 

de R$ 111,3 bilhões em 2012, sendo R$ 42,5 do orçamento fiscal e R$ 68,7 bilhões das 

estatais. 

 

No ano que vem, os recursos relativos à realização de grandes eventos (Copa 2014, 

Olimpíadas 2016, Copa das Confederações, entre outros) somarão R$ 1,8 bilhão, segundo o 

projeto de lei. 

 

Por outro lado, a ministra disse que o aumento do salário mínimo proposto do projeto de lei, 

de 13,6%, para R$ 619,21, no ano que vem, geraria um impacto de R$ 13,3 bilhões nas 

contas públicas. Disso, R$ 8,7 bilhões seria de alta do déficit da previdência social.  

 

Essa elevação do mínimo corresponde ao Índice Geral de Preços ao Consumidor (INPC) 

estimado para 2011, somado ao crescimento real do Produto Interno Bruto de 2010, conforme 

a Lei número 12.382 de 2011. Desde 2003, o valor do salário mínimo acumula alta de 258%. 

 

Para especialistas, porém, a proposta de aumento do mínimo somado ao fato de que haverá 

eleições em 2012 e o País cada vez mais perto de realizar a Copa do Mundo impactam em uma 

piora do cenário fiscal em 2012.  

 

"O governo vai estar em situação crítica no ano que vem. Além de que há um risco de a 

recessão internacional afetar significativamente a economia brasileira", observa o coordenador 

do curso de administração das Faculdades Integradas Rio Branco, Douglas Renato Pinheiro.  

 

O professor da ESPM, Frederico Turolla, concorda com Pinheiro. Segundo ele, para compensar 

as perdas da receita pública, não só em 2011 - com um possível agravamento da crise externa 

-, como também em 2012, o governo poderia elevar ainda mais a meta do superávit primário 

deste ano. "Mas ainda considero que esse aumento do primário para 2011 mostra um maior 

empenho do governo em sua política fiscal", acrescenta Turolla, ao ressaltar que de fato neste 

ano a situação fiscal não preocupa e, sim, 2012, que "corre risco da meta do superávit 

primário não ser atingida". 

 

Para se evitar que a situação fiscal piore, o professor da Rio Branco aconselha a redução da 

taxa de juros gradualmente. Turolla diz que "do lado ruim" poderia ser considerada a volta da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) e, "do lado bom", a solução 

seria aumentar investimentos em infraestrutura no País. 

 

De acordo com o Planejamento, a meta de superávit primário para 2012 segue a regra 

prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, definida no valor nominal de R$ 114,2 bilhões, 

equivalente a 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) - estimado a fechar em R$ 4,537 trilhões, 

alta de 5% ante o que deve somar em 2011. 

 

Além disso, outros parâmetros considerados para a elaboração do Orçamento preveem uma 

taxa de inflação de 4,8%; taxa de câmbio média de R$ 1,64; e taxa de juros (Selic) de 

12,50% ao ano.  
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Ao divulgar o projeto, a ministra do Planejamento confirmou que também haverá 

contingenciamento do Orçamento no próximo ano. "Todo ano tem contingenciamento. Por que 

não haveria em 2012", questionou. 

 

Ela não apontou o valor exato de quanto será esse corte, mas afirmou que terá de começar 

com R$ 25,6 bilhões, valor previsto de abatimento de recursos do PAC da meta de superávit 

primário. 

 

Além disso, está previsto que o total de receitas e despesas constantes em 2012 será de R$ 

2,1 trilhões, sendo R$ 1,1 trilhão de receitas primárias. Os recursos para investimento e 

custeio na saúde são de R$ 71,7 bilhões, acréscimo de R$ 9,3 bilhões em relação a 2011. E o 

recurso para a educação passou de R$ 25 bilhões em 2011 para R$ 33,3 bilhões em 2012. 

 

Em cinco anos 

 

O Ministério do Planejamento também enviou ao Congresso o Projeto de Lei do Plano 

Plurianual (PPA) 2012-2015 - Plano Mais Brasil, o qual está projetado um dispêndio total de R$ 

5,4 trilhões até 2015, 38% superior ao PPA 2008-2011, incluindo recursos extra-

orçamentários. 

 

Dentre o total de programas temáticos no Plano, o maior volume de recursos, R$ 2,6 trilhões 

(56,8%), será aplicado na área social, seguido da infraestrutura, R$ 1,2 trilhão (26,3%).  

 

Dentre os objetivos da PPA estão a retirada de 16 milhões de brasileiros da condição de 

extrema pobreza, no Plano Brasil sem Miséria; construir dois milhões de moradias no Minha 

Casa, Minha Vida; oferecer oito milhões de vagas para a educação profissional e tecnológica; 

atingir a produção de 3,1 milhões de barris de petróleo por dia; construir e adequar 14,7 mil 

km de rodovias e 4,5 mil km de ferrovias, entre outros. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 01 set. 2011. Caderno A, p. A3. 
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