
Mantega espera elevar investimentos no País em 10% neste ano 
Fernanda Bompan 
 
Para garantir que os investimentos no Brasil cresçam a uma taxa de 10% neste ano, conforme 
a meta estabelecida ontem pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, será importante a 
ampliação do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). 
  
No ano passado, a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) teve alta de 4,7%, se comparada ao 
registrado em 2010. A taxa de investimento ficou em 19,3% do Produto Interno Bruto (PIB). 
  
Ao comentar o balanço da segunda fase do PAC, o PAC 2, Mantega afirmou que para viabilizar 
esse avanço de 10%, "os ministérios estão sendo provocados". "Todos os recursos para o PAC 
estão liberados. São mais de R$ 40 bilhões disponíveis. Se os ministérios tiverem capacidade 
de fazer mais investimentos, nós liberaremos mais recursos para esse ano", disse o ministro 
da Fazenda. 
  
O professor da Ibmec, Márcio Salvato, acredita que elevar recursos para melhorar a 
infraestrutura, possibilitados pelo PAC, pode fazer com que os investimentos subam bem 
acima do que foi em 2011. "Mesmo porque nem todo recurso direcionado a esse programa é 
da União. Há muita verba do setor privado", ressalta. 
  
O professor da ESPM, José Eduardo Balian, comenta que o problema para realizar os projetos é 
de gestão. "Aumento de 10% dos investimentos é um ótimo número. Mas sabemos que os 
recursos para o PAC em 2011, a maioria vem das estatais e da construção civil, tirando isso, o 
resto fica tudo como projeto. O desempenho do programa não está bom. E precisamos passar 
de investimentos em infraestrutura de 2,5% do PIB, para algo em torno de 4,5% a 6% do PIB 
a fim de conseguir resolver os gargalos enfrentados no Brasil", avalia o professor. 
  
Ontem, o Ministério do Planejamento informou que, no primeiro ano de PAC 2, já foram 
concluídas 17,9% (ou R$ 127 bilhões) das obras previstas para até 2014 (R$ 708 bilhões). 
Foram R$ 204,4 bilhões executados, o que representa 21% do previsto para o período 2011 a 
2014, que é de R$ 955 bilhões. 
  
"Esses resultados confirmam o que a gente vinha falando durante o ano nos vários balanços 
que realizamos. Isso tudo apesar de estarmos em um novo ciclo, de obras novas", comentou a 
ministra do Planejamento, Miriam Belchior. "Mesmo assim, tivemos esses resultados que, 
agregados à grande aceleração no segundo semestre, mostram o que será em 2012." 
  
Dos R$ 204,4 bilhões realizados em 2011, R$ 75,1 bilhões correspondem ao financiamento 
habitacional; R$ 60,2 bilhões foram executados pelas empresas estatais; R$ 35,3 bilhões pelo 
setor privado; e R$ 20,3 bilhões correspondem aos recursos do Orçamento Geral da União 
(OGU). O Programa Minha Casa, Minha Vida representa R$ 10 bilhões. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A3. 
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