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Brasil

A surpresa maior foi o
forte aumento das
despesas obrigatórias
R$ 28 bilhões) ou 2,2% do PIB —
uma queda de 0,9 ponto
percentual em relação à meta
inicial. Até agora, o mercado
trabalhava com hipótese de
redução do superávit primário
para cerca de 2,6% do PIB.
Se esse cenário se confirmar,
o governo pode ser obrigado a
enviar ao Congresso Nacional
um projeto de lei propondo a
mudança formal da meta de
superávit primário deste ano,
que consta da LDO. Isso porque
a LDO prevê que o superávit
primário de R$ 138,9 bilhões
pode ser reduzido em até
R$ 40,6 bilhões por conta dos
investimentos do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC). O problema é que os
investimentos do PAC neste ano
não chegarão a esse valor, de
acordo com avaliações da área
técnica. De janeiro a setembro,
eles estavam em R$ 24,3 bilhões
e, no acumulado em 12 meses
até setembro, ficaram em
R$ 34,3 bilhões.
É preciso fazer uma ressalva.
Os especialistas sabem que há
uma diferença entre a execução
orçamentária e a financeira do
Tesouro Nacional. Muitas vezes,
o governo autoriza um gasto
(ou seja, o empenho da verba),
mas não realiza o pagamento
no mesmo ano. Na terça-feira, o
governo anunciou um
descontingenciamento de
R$ 8,5 bilhões das chamadas
despesas discricionárias.
Esse montante está na conta
do desconto de R$ 25,6 bilhões
da meta de superávit primário.
O aumento do limite para o
gasto será utilizado pelo
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MEC estuda reorganizar sistema de avaliação educacional no Brasil
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Provinha Brasil
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Mix de provas
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u

Avaliação diagnóstica do nível de alfabetização das crianças do 2º ano das escolas
públicas brasileiras. Feita de forma amostral, é aplicada em duas etapas, no início e
no fim do ano letivo. A partir das informações obtidas, gestores e professores têm
condições de intervir de forma mais eficaz no processo de alfabetização.
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Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb)
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Prova amostral de português (leitura) e matemática (resolução de problemas)
aplicada pela primeira vez em 1990. É feita a cada dois anos por alunos do 5º e 9º
anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio de 3.392 escolas públicas
e particulares. Procura medir o desempenho escolar; é acompanhada de diversos
questionários socioeconômicos respondidos por alunos e comunidade escolar.
Compõe o Ideb.
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Avaliação Nacional do Rendimento Escolar ou Prova Brasil
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Exame universal de português (leitura) e matemática (resolução de problemas), é
aplicado a cada dois anos a todos os alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental
público. É acompanhada de diversos questionários socioeconômicos respondidos
por alunos e comunidade escolar. Compõe o Ideb.

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
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Criado em 1998 com o objetivo de avaliar, de forma amostral, o desempenho do
estudante ao fim da educação básica. A partir de 2009 passou a ser utilizado
também como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior. É
acompanhado de amplo questionário socioeconômico.

Estados e municípios

st
e

Dezenas de governos estaduais e prefeituras têm suas próprias avaliações,
sobrepostas às provas federais.

Sugestões de mudanças

de

Instituição de avaliação da educação infantil
Cruzamento de resultados das avaliações educacionais com o censo escolar
para a geração de mais indicadores educacionais
Unificação de avaliações educacionais em todas as esferas de governo
Agilidade na divulgação de resultados e microdados dos exames
Melhorar aproveitamento de dados socioeconômicos gerados nas avaliações
para subsidiar políticas educacionais

ão

O Ministério da Educação (MEC)
estuda reorganizar o modelo brasileiro de avaliação educacional, formado pelas chamadas provas de larga escala, que servem para medir o
desempenho escolar e a qualidade
da educação no país, como o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)
— usado como vestibular — e a Prova
Brasil, teste aplicado no ensino fundamental público para compor a
nota do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb).
Especialistas discutiram o assunto em seminário realizado em Brasília na semana passada, e cobraram
do governo federal a instituição de
um exame para medir a qualidade
da educação infantil (creche e préescola) e a inclusão de ciências nos
exames, uma vez que apenas português, leitura e matemática fazem
parte das matrizes das provas. Também foram feitas críticas ao mau
aproveitamento de dados socioeconômicos gerados pelo Censo Escolar
e a partir de respostas de questionários por alunos e professores nas
avaliações educacionais atuais e à
sobreposição de provas nos níveis
municipal, estadual e federal.
José Francisco Soares, professor titular aposentado da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e
membro do Conselho Nacional de
Educação (CNE), defende a simplificação do atual sistema de provas. “As
crianças de Belo Horizonte fazem
três provas por ano, da prefeitura, do
Estado e a Prova Brasil, do governo
federal. Isso é realmente necessário
se não soubermos usar e explicar os
resultados obtidos nessas provas?”,
pergunta o especialista.
No seminário, o matemático Ruben Klein, presidente da Associação

pesquisas para avaliar a qualidade
da educação infantil.
Antonio Carlos Ronca, ex-presidente do CNE e atual assessor especial do MEC, disse que o ministro
Aloizio Mercadante autorizou a criação de um grupo de trabalho para
discutir mudanças no sistema de
avaliação educacional do país. Os
trabalhos devem começar dentro de
dez dias, reunindo acadêmicos e técnicos de todas as esferas de governo.
Segundo Ronca, a maior dificuldade
em mudar o atual regime é conseguir consenso federativo.
“Vivemos uma situação em que
cada Estado, cada município, está
criando sistemas próprios. Nosso
desafio é dar o aspecto de totalidade a esses sistemas. Vamos discutir
o papel do governo federal nesse
processo, lembrando que temos
uma Constituição que dá a Estados
e municípios autonomia na gestão
da educação”, disse Ronca.
Sobre a polêmica de se criar uma
prova para avaliar o ensino infantil,
Alexandre André dos Santos, diretor
de Avaliação da Educação Básica do
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (InepMEC), descartou qualquer possibilidade de criação de um exame para
medir rendimento. “O que pensamos dentro do MEC é uma proposta
de avaliação institucional da educação infantil [que não dá nota]. Não
vemos nada parecido com prova,
não é o caso. Vamos procurar tirar
elementos do Censo Escolar para
agregar indicadores que contribuam para um melhor ensino: metragem adequada de uma creche ou
pré-escola, a relação professor aluno, o espaço lúdico adequado, condições de higiene e saúde”, explicou
Santos.
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Luciano Máximo
De Brasília
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grande novidade
do relatório de
avaliação de
receitas e despesas
da União relativo
ao 5 o bimestre foi o tamanho
da redução do superávit
primário do governo federal
neste ano. No relatório,
encaminhado ao Congresso na
terça-feira passada, o Ministério
do Planejamento informa que
abaterá R$ 25,6 bilhões da meta
inicial. O desconto, superior a
0,5% do Produto Interno Bruto
(PIB), é bem maior do que o
mercado especulava. Se a ele for
somada a frustração do
superávit primário de Estados e
municípios, que a área técnica
estima em torno de R$ 15
bilhões, a redução do superávit
primário de todo o setor
público superará R$ 40 bilhões.
A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) fixou o
superávit primário de todo o
setor público neste ano em
R$ 139,8 bilhões ou 3,1% do PIB.
Desse total, a parte que caberia
ao governo central (Tesouro,
Previdência e Banco Central)
seria de R$ 96,97 bilhões ou
2,15% do PIB. Com a redução
anunciada de R$ 25,6 bilhões, a
nova meta do governo central
passou para R$ 71,37 bilhões
ou 1,6% do PIB.
Os Estados e municípios
fariam neste ano um superávit
de R$ 42,85 bilhões, o
equivalente a 0,95% do PIB. Mas
eles também não cumprirão
essa meta e devem fazer um
superávit (incluindo o
resultado de suas empresas
estatais) em torno de R$ 28
bilhões ou 0,6% do PIB. Com
isso, o superávit de todo o setor
público brasileiro neste ano
ficaria em torno de R$ 99,5
bilhões (R$ 71,37 bilhões mais

governo para autorizar novos
empenhos, mas isso não
significa que haverá
pagamentos do Tesouro no
mesmo valor. Muita coisa
poderá, e certamente será,
deixada para o próximo ano,
sob a forma de restos a pagar.
Ou seja, o desconto anunciado
de R$ 25,6 bilhões da meta
pode não ocorrer
integralmente do ponto de
vista financeiro, que é o que
importa para o cálculo do
superávit primário.
O relatório do 5 o bimestre
informa também que a previsão
das despesas obrigatórias da
União neste ano subiu R$ 16,5
bilhões em comparação com
aquela feita pelo próprio
governo há apenas dois meses,
quando divulgou o relatório
relativo ao 4 o bimestre. Elas
passaram de R$ 589,2 bilhões
para R$ 605,7 bilhões. Só os
gastos com benefícios
previdenciários neste ano serão
R$ 10,1 bilhões maiores do que o
governo estimou em setembro.
Com isso, o déficit da Previdência
Social aumentará R$ 6,6 bilhões,
passando de R$ 33,3 bilhões para
R$ 39,9 bilhões.
Houve também reestimativas
das despesas com benefícios da
Lei Orgânica da Assistência Social
e da renda mensal vitalícia (mais
R$ 2,3 bilhões), com abono e
seguro desemprego (mais
R$ 619,3 milhões), com pessoal e
encargos sociais (mais R$ 2,2
bilhões) e com subsídios e
subvenções (mais R$ 809,3
milhões), entre outras. Se o
governo tivesse corrigido suas
estimativas para os gastos
obrigatórios da União ao longo
do ano, como seria mais
adequado, a impossibilidade de
obtenção da meta de superávit
primário teria ficado clara
muito antes.
Ainda restam dúvidas sobre o
comportamento da receita da
União em novembro e
dezembro deste ano que
podem alterar, para pior, o
resultado fiscal. Em sua
reestimativa para a arrecadação
administrada pela Secretaria da
Receita Federal em 2012, o
governo considerou a
frustração da receita ocorrida
de janeiro até outubro, em
relação ao projetado
anteriormente. Manteve, no
entanto, a previsão que tinha
feito em setembro para o
desempenho nos últimos dois
meses deste ano, o que não é
certo que ocorrerá.
Por ocasião do primeiro
decreto de contingenciamento,
editado em fevereiro, o governo
estimou que a receita
administrada pela Receita
Federal ficaria em R$ 700
bilhões neste ano. No relatório
do 5 o bimestre, a previsão caiu
para R$ 656,2 bilhões — uma
redução de R$ 43,8 bilhões.
É importante observar que no
relatório do 4 o bimestre, o
governo previa uma receita
extraordinária de R$ 8,1 bilhões
que entraria nos cofres do
Tesouro entre setembro e
dezembro. Não só não houve essa
receita extra, como em setembro
e outubro a frustração foi de
R$ 8,9 bilhões em relação ao que
estava previsto para esses dois
meses. É muito provável,
portanto, que novas frustrações
da receita administrada ocorram
neste mês e no próximo.
Além disso, há dúvidas se o
governo conseguirá obter a
arrecadação que está prevendo
com royalties do petróleo,
dividendos das empresas
estatais, concessões, entre
outras — as chamadas receitas
não administradas. No
relatório do 5 o bimestre, ele
elevou em R$ 994,2 milhões a
previsão dessas receitas, em
virtude, principalmente, da
estimativa de aumento da
arrecadação com os seguros de
crédito à exportação. Tudo isso
só será verificado em janeiro do
próximo ano, quando o Tesouro
divulgar o seu resultado
relativo a 2012.
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MEC estuda reorganizar sistema
de avaliações da educação básica

A

Superávit caiu mais
do que o previsto

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep-MEC) e “Seminário Internacional Análise dos Fatores
de Associados nas Avaliações Externas de Larga Escala”

Brasileira de Avaliação Educacional
(Abave), fez um balanço histórico do
setor e apresentou uma série de propostas a autoridades do MEC. Entre
elas a construção de um índice socioeconômico por aluno (levantado
a partir de respostas nos questioná-

rios que acompanham as provas),
outro indicador sobre a infraestrutura de escolas (facilmente coletados no Censo Escolar), a inclusão de
novas áreas curriculares nas avaliações (começando com ciências).
Também propôs iniciar estudos e

O repórter viajou a convite do Inep

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Banco GM compra área Novo salário mínimo é
de financiamento da Ally alterado para R$ 674,95
Eduardo Laguna
De São Paulo
A General Motors Financial
Company — braço financeiro da
General Motors (GM) — anunciou
a compra das operações de financiamento de veículos da Ally na
América Latina, Europa e China.
Para financiar a transação, a GM
vai fazer um aporte de cerca de
US$ 2 bilhões na GM Financial para
aumentar o patrimônio líquido e
garantir à empresa uma estrutura
de capital adequada.
Em comunicado, Dan Berce,
presidente da GM Financial, destaca que o negócio fortalece a capacidade do banco em apoiar as vendas de veículos da montadora. A
GM diz também que, a partir da
aquisição, poderá financiar as revendas da marca em mercados que
representam cerca de 80% das ven-

das globais da montadora.
A transação inclui ativos no Brasil, além de México, Colômbia, Chile, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Bélgica, Holanda, Suécia,
Suíça e Áustria. Também abrange
uma joint venture na China onde a
Ally tem participação de 40%.
O preço de aquisição representa
um prêmio de aproximadamente
US$ 550 milhões sobre o valor dos
ativos líquido de dívidas, informou a GM. Os ativos da GM Financial vão dobrar para cerca de US$
33 bilhões com essa compra. A
transação também deve aumentar
entre US$ 300 milhões e US$ 400
milhões o lucro da GM Financial
antes de impostos, chegando a
aproximadamente US$ 1 bilhão,
em valores anuais.
A GM espera concluir a transação em meados de 2013, a depender do aval dos reguladores.

Ribamar Oliveira
De Brasília
O governo federal encaminhou
ontem à noite ao Congresso uma
revisão de parâmetros econômicos que serão utilizados para elaborar o Orçamento do próximo
ano. Como a previsão para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano foi alterada
de 5% para 5,63%, o valor do salário
mínimo previsto para 1 o de janeiro de 2013 passou de R$ 670,95 para R$ 674,95. O impacto desse aumento do piso salarial sobre os

gastos previdenciários e assistenciais será de R$ 1,243 bilhão.
Na atualização dos parâmetros econômicos o governo reduziu a estimativa para a taxa Selic
média neste e no próximo ano. A
previsão para Selic média caiu de
8,86% para 8,52% neste ano e de
8,03% para 7,28% em 2013. O governo atualizou também a sua
previsão para o crescimento da
massa salarial no próximo ano,
que passou de 10,87% para
12,37%. Esse indicador é utilizado para projetar a receita da Previdência Social.
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