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O Palácio do Planalto deflagrou 
uma ofensiva para blindar o go-
verno das especulações sobre o 
reflexo da crise internacional 
nos planos de investimentos. 
"Em relação ao PAC (Programa 
de Aceleração o Crescimento), 
nós faremos da mesma maneira 
que em 2009, no auge da crise 
internacional: vamos manter 
os recursos previstos. Eles ge-
ram empregos e garantem o 
crescimento da economia", afir-
mou a ministra do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, Mí-
riam Belchior, durante almoço 
com 250 empresários do Grupo 
de Líderes Empresariais (Lide), 
ontem, em São Paulo. 

A ministra disse, ainda, que ne-
nhum ministério tem orçamento 
menor que o de 2011 previsto pa-
ra 2012 e garantiu que as empre-
sas de energia não serão afeta-
das. "Não há razão para preocu-
pação. A maior parte dos investi-
mentos em energia vem das em-
presas estatais, que estão aumen-
tando seus investimentos." 

Copa e Olimpíada 
Outro objeto preferencial da re-
tórica dos ministros tem sido a 
defesa do polêmico Regime Di-
ferenciado de Contratações 
(RDC). Criado pelo governo pa -
ra agilizar as licitações de obras 
da Copa do Mundo de 2014 e da 
Olimpíada de 2016, o RDC é al-
vo de uma Ação Direta de In-
constitucionalidade no Supe-
rior Tribunal Federal. "O RDC é 
o futuro do processo de licita-
ções do país. Ele é fundamental 
para evitar a judicialização e o 
conluio entre participantes. Es-
se mecanismo evita cor rup-
ção", disse a ministra. 

Miriam Belchior defendeu 
que o Congresso aprove a exten-
são do mecanismo para depois 
dos dois eventos. Na semana 
passada, foi a ministra-chefe da 

Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 
que saiu em defesa do regime. 
"O RDC foi aprovado pela Câma-
ra e Senado e sancionado pela 
Presidência. Não há nele qual-
quer inconstitucionalidade ", 
disse Gleisi durante seminário 
no Tr ibuna l de Contas da 
União. Enquanto é pressionado 
pela Federação Internacional de 
Futebol (Fifa) a agilizar as obras 
da Copa do Mundo de 2014, o go-
verno se esforça para vender a 
imagem de que o cronograma 
está em dia, mas demonstrou 
que o sinal está entre o amarelo 
e o vermelho para Natal, no Rio 
Grande do Norte. 

No almoço com empresários 
ontem, Miriam Belchior afir-
mou que, das doze cidades-se-
de dos jogos, dez estão dentro 
do cronograma. "São Paulo vis-
lumbra que vai recuperar o 
tempo perdido dent ro de al-
guns meses, mas Natal está bas-
tante atrasada", afirmou. A ti-
tular do Planejamento fez ques-
tão de diferenciar as obras de 
mobilidade urbana das demais. 
"As obras essenciais são as dos 
estádios, rede hoteleira e aero-
portos. Sem isso não se faz Co-
pa. Já as obras de mobilidade 
urbana são legado, mas não 
são essenciais para a operado -
nalização do evento". 

Economia 
Segundo o Relatório Bimestral 
de Avaliação de Receita e Des-
pesas que o governo enviou on-
tem ao Congresso, a previsão 
de crescimento real do Produ-
to In te rno Bruto (PIB) para 
2011 não foi alterada e cont i -
nua em 4,5%. Com esse relató-
rio em mãos, Miriam Belchior 
diz que um PIB menor não im-
pactar ia a polí t ica fiscal, já 
que a meta de superávit pr imá-
rio é definida em termos nomi-
nais. Ela disse ainda que o go-
verno espera não revisar para 
baixo a estimativa de expan-
s ã o em 2012. • Com agências 

Governo mantém projeções para 
a economia e para a inflação e 
eleva meta de superávit primário 

O Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão mante-
ve ontem a previsão de cresci-
mento real do Produto In ter -
no Bruto (PIB) e da inflação pa-
ra 2011 em 4,5% e 5,8%, res-
pect ivamente. As estimativas 
estão no Relatório Bimestral 
de Avaliação de Receita e Des-
pesas Pr imár ias re la t ivo ao 
quarto bimestre de 2011 envia-
do ontem ao Congresso Nacio-
nal e são bas tan te ot imistas 

quando comparadas com as es-
timativas feitas pelo mercado, 
especialmente as traçadas pe -
lo boletim Focus do Banco Cen-
tral (leia quadro). 

Com PIB real em 4,5%, a esti-
mativa é que, em termos nomi-
nais, o resultado fique em quase 
R$ 4,110 trilhões. 

Arrecadação 
O governo também reviu para 
cima as estimativas para a arre-
cadação. Excluídos os valores 
do Regime Geral de Previdên 
cia Social (RGPS), os técnicos 
da Receita Federal estimaram, A ut
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já levando em consideração os 
números de agosto, um acrésci-
mo de R$ 11,418 bilhões, com 
aumento de 1,82% na compara-
ção com a avaliação do terceiro 
bimestre. Com isso, a arrecada-
ção da Receita poderá fechar o 
ano em R$ 637,722 bilhões. 

De acordo com o Ministério 
do Planejamento, o acréscimo 
deve-se em grande parte ao pa-
gamento antecipado de parce-
las de impostos atrasados incluí-
do no programa de refinancia-
mento de tributos conhecido 
como Refis da Crise. Houve 
reestimativa também para as 

demais receitas primárias do 
governo central (Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Tesou-
ro Nacional) que tiveram seus 
valores elevados em R$ 8,065 
bilhões do terceiro para o quar-
to bimestre (7,59%,) passando 
para R$ 114, 359 bilhões. 

Superávit 
Segundo o governo os limites 
de empenho e de movimenta-
ção financeira podem ser am-
pliados em R$ 10,2 bilhões, dos 
quais R$ 10 bilhões serão usados 
para elevar a meta de superávit 
pr imár io . • Com agências 
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13




