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Fonte: Tesouro e Siafi. Elaboração: Mansueto Almeida. * Os gastos com investimentos relacionados ao Minha Casa Minha Vida no primeiro trimestre somaram R$ 6,2 bilhões neste ano.  No mesmo período de 2011, o valor foi de R$ 1,1 bilhão

Aumento concentrado
A evolução do investimento do governo federal no primeiro trimestre – em R$ bilhões
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Conjuntura Com o programa, total
de desembolso da União cresce 24%

Invest imento
público cai 18%
no 1o tri sem o
‘‘Minha Casa’’

RUY BARON/VALOR

Mansueto Almeida: “O governo ainda parece ter dificuldade em acelerar a execução do investimento público”

Sergio Lamucci
De São Paulo

No primeiro trimestre deste
ano, o investimento da União atin-
giu R$ 16 bilhões, quase 24% a mais
que em igual período do ano pas-
sado, mas o valor foi muito con-
centrado nos gastos com o Minha
Casa, Minha Vida, que chegaram a
R$ 6,2 bilhões, ou 39% do total. Ex-
cluídas as despesas com o progra-
ma habitacional para a baixa ren-
da, que fazem disparar os dispên-
dios do Ministério das Cidades, o
governo federal investiu R$ 9,8 bi-
lhões nos três primeiros meses do
ano, 18% a menos do que no mes-
mo intervalo de 2011.

O levantamento foi feito pelo
economista Mansueto Almeida,
com base nos números do Tesou-
ro Nacional e do Sistema Integra-
do de Administração Financeira
do Governo Federal (Siafi). Ou-
tros ministérios que tradicional-
mente investem bastante, como
Transportes, Defesa e Integração
Nacional, gastaram menos no
primeiro trimestre de 2012.

Neste ano, as despesas do Tesou-
ro com o Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR), o responsável
pelos subsídios dos financiamen-
tos das vendas de imóveis do Mi-

nha Casa, Minha Vida, passaram a
ser consideradas como investi-
mentos — antes, eram classificadas
como custeio. Isso engordou os
números de investimento do Mi-
nistério das Cidades, que atingi-
ram R$ 6,876 bilhões no primeiro
trimestre, dos quais R$ 6,2 bilhões
referentes ao “Minha Casa”. No pri-
meiro trimestre do ano passado, a
pasta investiu R$ 1,880 bilhão, dos
quais R$ 1,1 bilhão relacionado ao
programa habitacional. Com isso,
os investimentos do ministério
realizados de janeiro a março des-
te ficaram 265,7% maiores que no
mesmo período de 2011.

O Tesouro divulgou dados da
execução orçamentária até feverei-
ro, que mostram investimentos da
pasta de R$ 4,126 bilhões, dos
quais cerca de R$ 3,7 bilhões refe-
rentes a gastos com o “Minha Ca-
s a”, segundo informou a institui-
ção ao Va l o r . Para o Tesouro, o au-
mento dessas despesas é um sinal
claro da aceleração do programa,
que é “de fato investimento” e está
“forte desde o segundo semestre
do ano passado”.

Para os dados de março, Almei-
da usou os números do Siafi, que
mostram mais R$ 2,5 bilhões rela-
cionados ao Minha Casa, Minha
Vida. Por conta das diferenças de

metodologia, algumas despesas
podem ser contabilizadas antes no
Siafi do que no resultado do Tesou-
ro, mas Almeida diz que os núme-
ros costumam ficar razoavelmente
próximos, havendo divergências
maiores em janeiro e dezembro.

“O número total do investi-
mento no primeiro trimestre dá a
impressão de que houve uma alta
forte, mas ela foi muito concen-
trada nos gastos com o Minha Ca-
sa, Minha Vida, que mais do que
compensaram a queda do inves-
timento em outros ministérios”,
diz Almeida, especialista em con-
tas públicas. Para ele, outro ponto
é que a aceleração do programa
depende mais da eficiência do se-
tor privado em construir os imó-
veis de acordo com as determina-
ções do governo, e não da eficiên-

Mercosul exige “a j u s t e” no novo regime automotivo
Sergio Leo
De Brasília

O novo regime automotivo
passará por revisão importante
para evitar um problema identi-
ficado pelas montadoras: sem
mudanças nas regras, que exi-
gem investimentos das monta-
doras no Brasil, a importação de
automóveis dos países do Merco-
sul pode sofrer sérias restrições.

“Não é e nunca foi intenção
do governo afetar as relações
com os parceiros do Mercosul”
garantiu a secretária de Desen-
volvimento da Produção, Heloí-
sa Menezes, ao Va l o r . Ela infor-
mou também que, entre 2014 e
2017, o governo brasileiro deve
endurecer as regras que permi-
tem abater do IPI o valor gasto
com peças e partes comprados
no Brasil ou no Mercosul.

Em 2013, as montadoras po-
derão contabilizar como crédito
no IPI o valor gasto com “mate -
riais, inclusive ferramentas”
comprados no Brasil ou em al-
gum país do Mercosul, multipli-
cando esse valor por 1,3. Ou seja,
na prática será descontado do IPI
até 130% do gasto com insumos
comprados no Mercosul. Há um
limite para esse desconto, que é o
equivalente a 30 pontos percen-
tuais do IPI, exatamente o adicio-
nal criado em 2012, que deveria
valer só para este ano e foi pror-

rogado indefinidamente.
Para os anos seguintes, os técni-

cos chegaram a definir novos mul-
tiplicadores, mas o governo, se-
gundo Heloísa, preferiu não oficia-
lizá-los, para, antes, avaliar o pri-
meiro ano de vigência do novo re-
gime automotivo e fazer ajustes
que se mostrarem necessários.

Os multiplicadores originais
são, porém, menores que 1,3, o
que significa que, para obter o
mesmo desconto no IPI que con-
seguirem em 2013, as empresas
poderão ter de comprar mais
componentes e ferramentas pro-
duzidos nos países do Mercosul.

“Preferimos ter cautela, por-
que há necessidade de um ajuste
fino; vamos olhar caso a caso as
montadoras e testar a aplicação
do multiplicador em cada em-
p r e s a”, explicou Heloísa. O go-
verno não quer discriminar en-
tre empresas e, por isso, preven-
do “chance de erro”, prefere defi-
nir o novo multiplicador só após
avaliação do regime automoti-
vo, em 2013, disse a secretária.

Na sexta-feira, Heloísa rece-
beu emissários do governo do
Uruguai, preocupados com as
consequências do novo regime
automotivo sobre as exporta-
ções daquele país. Isso porque,
para fazer jus ao desconto do IPI
(e evitar o aumento de 30 pon-
tos percentuais criado no ano
passado), as montadoras têm de

gulamentação, melhor.”
Outra dúvida das montado-

ras, sobre o que será considera-
do “nova linha de produção’, pa-
ra efeito de habilitação das
montadoras, tem um esclareci-
mento decidido da secretária:
“Não vamos estimular puxadi-
nhos”, afirma. As empresas que
quiserem apresentar novas li-
nhas de produção como item
para se credenciar à redução do
PI terão de produzir novos mo-
delos ou novas plataformas no

país, ou iniciar aqui a fabricação
de modelos hoje importados.

“Queremos casar o novo regi-
me com um programa de desen-
volvimento de fornecedores [da
indústria automotiva]”, comenta
Heloísa. “O regime pode tam-
bém criar oportunidades para
os países do Mercosul no setor
de autopeças”, diz. “Teremos um
período de maturação e vamos
quebrar a cabeça para preservar
o objetivo do Mercosul”, afirma
a secretária.

cumprir três de quatro requisi-
tos: fabricação e atividades de
infraestrutura de engenharia em
pelo menos 80% dos veículos no
Brasil; investir em pesquisa e de-
senvolvimento no país (no míni-
mo 0,13% da receita bruta, em
2013, elevando até 0,5% em
2017); cumprir, em instalações
brasileiras, percentuais mínimos
de gastos em engenharia, tecno-
logia industrial básica e desen-
volvimento de fornecedores de
base; ou aderir ao programa de
etiquetagem do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro).

Os ajustes no regime automo-
tivo para evitar que as novas re-
gras criem barreiras aos auto-
móveis uruguaios ou argentinos
serão feitos até dezembro, infor-
mou a secretária. As mudanças e
outros “detalhes” a serem altera-
dos da regulamentação divulga-
da na semana passada estão em
discussão com os representantes
das montadoras, que, com fabri-
cantes de autopeças e sindicalis-
tas, participaram também da
formulação do novo regime.

Entre os detalhes, estará uma
definição mais clara do que o go-
verno considerará projetos de
engenharia, a serem feitos no
país por quem deseja habilitar-se
ao desconto do IPI.

Algumas dúvidas já foram eli-
minadas pelos fabricantes de au-

tomóveis, como a permissão de
computar o uso de tinta e produ-
tos anticorrosivos entre os mate-
riais que contam para o cálculo
do valor em compras nacionais a
ser descontado do IPI devido. A
próxima reunião com os empre-
sários será no dia 25.

“Queremos fazer isso o mais
rapidamente possível, para dar
mais previsibilidade, principal-
mente aos novos entrantes”, ga-
rantiu Heloísa. “Quanto antes fi-
zermos os esclarecimentos e a re-
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Secretária Heloísa Menezes: “Não é intenção do governo afetar as relações com os parceiros do Mercosul”

Governo
quer garantir
l i b e ra ç ã o
de recursos
Edna Simão
De Brasília

O governo federal quer garantir
que todas as despesas considera-
das por ele como inadiáveis te-
nham liberação mínima de recur-
sos, mesmo que a aprovação do
Orçamento de 2013 não aconteça
este ano. A proposta da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) prevê
ainda que, nessa situação, seja feita
a liberação integral dos investi-
mentos, como do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC).
Pelas regras atuais, quando a apre-
ciação do Orçamento é adiada pa-
ra o ano seguinte, a liberação de re-
cursos fica comprometida.

Um dos critérios aplicados é o do
duodécimo, que vale apenas para
outras despesas correntes inadiá-
veis, ou seja, o custeio da máquina
pública até que ocorra a aprovação
da peça orçamentária. Mas o gover-
no quer ampliar o benefício para to-
das as despesas que ele considerar
inadiáveis. Essa é a primeira vez, se-
gundo um técnico do Orçamento do
Congresso Nacional, que a área eco-
nômica faz essa tentativa.

No caso de liberação integral de
recursos, o pleito é antigo e sempre
negado pelo Congresso Nacional.
Atualmente, o desembolso integral
ocorre apenas para pagamento de
despesas obrigatórias (como é o ca-
so dos salários), bolsas de estudos,
pagamento de estagiários, ações de
prevenção a desastres e despesas do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na sexta-feira, o Ministério do
Planejamento encaminhou ao
Congresso Nacional a proposta de
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO). No documento, o governo
estabeleceu que o superávit primá-
rio do setor público consolidado é
de R$ 155,9 bilhões em 2013, sendo
que R$ 108,1 bilhões do governo
central (Tesouro Nacional, Banco
Central e Previdência Social) e
R$ 47,8 bilhões dos Estados e muni-
cípios. Foi mantida a possibilidade
de abatimento da meta de R$ 45,2
bilhões de investimentos do PAC.
Porém, a ministra do Planejamen-
to, Miriam Belchior, afirmou que
será perseguida a meta cheia.

Para atingir a meta fiscal, a área
econômica trabalha com um cres-
cimento de 5,5% em 2013. A pro-
posta de LDO considera a inflação
no centro da meta (4,5%) de 2013 a
2015 e a taxa básica de juros re-
cuando dos atuais 9,75% ao ano
para 8% em 2015. O salário míni-
mo deve passar dos R$ 622 neste
ano para R$ 667,75 em 2013.

cia do setor público em investir.
“O governo ainda parece ter di-

ficuldade em acelerar a execução
do investimento público, apesar
da disposição em elevá-lo”, avalia
Almeida, destacando a queda forte
dos gastos do Ministério dos Trans-
portes, que ficou em R$ 1,758 bi-
lhão no primeiro trimestre, 53% in-
ferior a igual período de 2011.

Segundo nota da pasta, o de-
sempenho mais fraco nos três pri-
meiros meses do ano ocorreu em
função “do período de chuva nas
regiões Centro-Oeste e Norte”. No
caso da região Nordeste, que não
enfrentou chuvas intensas, “mui -
tas estão em fase de conclusão”. A
nota dos Transportes ressalta ain-
da que, no primeiro trimestre de
2011, houve “um pagamento ex-
pressivo de restos a pagar [relativo

a despesas de exercícios fiscais an-
teriores] em janeiro, de cerca de
R$ 1,2 bilhão, referentes a serviços
realizados no ano anterior, cujos
recursos só foram liberados ao mi-
nistério no encerramento de 2010.
Com isso, o número de janeiro do
ano passado ficou muito alto, in-
flando a base de comparação.

Defesa e Integração Nacional
também investiram menos no pri-
meiro trimestre deste ano. Os in-
vestimentos do primeiro totaliza-
ram R$ 1,651 bilhão, 16% abaixo
de igual intervalo de 2011. Na Inte-
gração Nacional, houve recuo de
25%, para R$ 730 milhões. Já na
Educação, o que mais investiu de
janeiro a março deste ano, houve
alta de 2,4%, para R$ 2,143 bilhões.
Segundo Almeida, o salto nos in-
vestimentos da pasta nos últimos
anos se deve a gastos maiores com
escolas técnicas e universidades.

Para o economista-chefe da Vo -
torantim Corretora, Roberto Pado-
vani, o ambiente institucional difi-
culta o investimento público no
país. Concorrências públicas com-
plexas, disputas judiciais privadas,
questões de fiscalização e controle
e regras ambientais tornam os
processos lentos, diz ele.

Padovani também acha que a
burocracia do setor público — fe -
deral, estadual e municipal — ain -
da não atingiu um nível de eficiên-
cia que possa compensar entraves
institucionais. Nesse cenário, uma
saída é acelerar as concessões para
o setor privado, como foi feito no
caso dos aeroportos, e fazer mais
Parcerias Público-Privadas (PPPs).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




