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Setor público economiza valor 
recorde para começo de ano 
Forte aumento de 
receita provocado pela 
arrecadação de 
impostos favoreceu 
para que superávit 
primário atingisse R$ 26 
bilhões em janeiro 

SÃO PAULO 

A economiado setor público con-
solidado para o pagamento dos 
juros da dívida, o superávit pri-
mário, começou o ano com re-
corde para janeiro, ao atingir R$ 
26 bilhões, informou ontem o 
Banco Central (BC). O montante 
foi ainda o segundo maior resul-
tado mensal da história, a perder 
para setembro de 2010, quando 
alcançou R$28,15bilhões. 

Pelos dados da autoridade mo -
netária, o superávit primário de 
janeiro foi originado pelo esforço 
fiscal, principalmente, do gover-
no central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e BC), de R$ 
20,2 bilhões, também favorecido 
pela economia dos governos re-
gionais (estados e municípios) de 
R$ 5,2 bilhões; e das empresas es-
tatais, de R$547milhões. 

"O resultado foi influenciado 
por uma boa arrecadação que re-
percute na atividade econômica, 
crescendo as vendas, o emprego, 
a massa de salarial e também por 
um comedimento no lado das 
despesas que temos observado 
desde 2011", afirmou o chefe do 
departamento Econômico do 
BC, Túlio Maciel. 

Como valor de janeiro, o gover-
no comemorou o fato de que o su-

brasileira, e consequentemente, 
as contas públicas. "Os dados da 
economia chinesa, a serem divul-
gados em breve, irão sinalizar se, 
no caso de um desaquecimento 
mesmo que tímido, qual será o 
rumo dos investimentos daquele 
país — o principal parceiro co-
mercial do Brasil", entende. "De 
qualquer forma, acredito que não 
haverá agravamento. Contudo, 
tudo depende do governo fazer o 
contingenciamento [de R$ 50 bi-
lhões] proposto neste ano. Ou se-
ja, fazer a lição de casa", acrescen-
ta o professor. Gomes prevê, de 
modo geral, que o superávit deste 
ano alcançará a meta. 

Já o professor da Anhembi Mo-
rumbi, Marcello Gonella, que é 
do tipo mais "realista", segundo 
ele, critica esse resultado de janei-
ro. "O governo não tem motivos 
para comemorar. Esse recorde do 
superávit primário foi gerado por 
aumento de receita e, não, por 
uma redução dos gastos corren-
tes. É a sociedade que favorece as 
contas públicas, ao ter uma enor-
me carga tributária, sem receber 
nada em troca. O governo não usa 
esses recursos para elevar os in-
vestimentos, como em infraes-
trutura. Isto possibilitaria que a 
economia crescesse acima do seu 
atual potencial, de3%", avalia. 

Além disso, Gonella aponta 
outro problema nas contas públi -
cas. "Paga-se muito juros. Foram 
quase R$ 240 bilhões no total—o 
resultado oficial é de R$ 237,1 bi-
lhões. Somente em janeiro essa 
despesa foi de R$ 19,7 bilhões é 
quase o recurso um Bolsa Família 
no total de um ano. É um absur-
do", afirma o professor. 

Para Maciel, há uma tendência 
de queda nessa variável porque a 
inflação está em ritmo de queda, 
lembrando que parte da dívida 
está atrelada a papéis com rendi-
mento baseado na inflação. 

Dívida 
De acordo com o Banco Central, 
outro lado negativo do resultado 
de ontem é de que a dívida líquida 
do setor público subiu 0,7 ponto 
percentual, ao atingir R$ 1,544 tri-
lhão (37,2% do PIB) de um mês 
para outro. 

O aumento da relação dívida e 
PIB em janeiro decorreu da apro-
priação de juros nominais, equi-
valente a 0,5 ponto do PIB, da va-
lorização cambial de 7,3%, que 
contribuiu para o aumento da re-
lação em 1 ponto, e do reconheci-
mento de dívidas, que contribuiu 
com 0,1 ponto. Por outro lado, o 
superávit primário e a variação na 
paridade da cesta de moedas que 
compõem a dívida externa líqui-
da contribuíram para redução da 
relação em 0,6 ponto do PIB e 0,1 
ponto do PIB, respectivamente. 

O BC informou ainda que a dí-
vida bruta do Governo Geral (Go-
verno Federal, INSS, governos es-
taduais e governos municipais) 
alcançou R$2,287 trilhões (55,1% 
do PIB) em janeiro, alta de 0,9 
ponto em relação ao mês ante-
rior, em função, principalmente, 
das emissões líquidas de opera-
ções compromissadas. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 1 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A9.




