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B ra s i l

C o n j u n t u ra Despesa pública em alta e arrecadação fraca comprometem espaço para ampliação de benefícios

Resultado fiscal pode limitar desonerações
Marta Watanabe
De São Paulo

O crescimento das despesas pú-
blicas neste início do ano e a falta
de reação da arrecadação federal,
no campo das receitas, despertam
preocupação em relação ao espaço
fiscal suficiente para abarcar as de-
sonerações tributárias que o go-
verno promete ampliar.

Levantamento do especialista
em contas públicas Mansueto Al-
meida, com base em dados do Sis-
tema Integrado de Administração
Financeira (Siafi), mostra que a ex-
pansão da despesa pública federal
no primeiro trimestre de 2013 em
relação a iguais meses do ano pas-
sado foi de R$ 19 bilhões, menor
do que a do mesmo período de
2012 em relação a 2011, quando a
ampliação do gasto chegou a pra-
ticamente R$ 29 bilhões. Mesmo
assim, o crescimento foi de 9,5%
nominais. Em 2012, a alta havia si-
do de 17%. O cálculo inclui a conta
de investimentos financeiros, nos
quais estão incluídas as transfe-
rências ao fundo do Minha Casa,
Minha Vida. Essas transferências
são contabilizadas como investi-
mento pelo governo federal. Não
estão incluídas as transferências
para Estados e municípios.

A menor ampliação do gasto
público, ressalta Almeida, não foi
resultado de cortes de despesa de
custeio, mas resultou principal-
mente de dois fatores. Um deles foi
o menor impacto do salário míni-
mo, que teve correção menor neste
ano. A alta real de 2,7% no salário
mínimo trouxe menor elevação de
custos para o poder público, que
aplica o reajuste nos benefícios

previdenciários. No ano passado, o
aumento real do mínimo foi de
7,5%. “Com a e elevação menor do
mínimo, já havia expectativa de
expansão mais contida dos gastos
públicos não financeiros neste
a n o”, diz o economista.

Outro fator importante que per-
mitiu a menor expansão do gasto
federal foi o ritmo mais lento de
execução dos restos a pagar de cus-
teio. O levantamento de Almeida
mostra que a inscrição desses res-
tos a pagar cresceu de R$ 61,4 bi-
lhões em 2012 para R$ 68,2 bilhões
neste ano. Apesar da alta nominal
do valor inscrito, porém, a execu-
ção foi menor. De janeiro a março
do ano passado, foram executados
48,8% dos restos a pagar inscritos
em custeio. Neste ano a execução
ficou em 41%.

Caso o governo federal tivesse
mantido o mesmo ritmo de exe-
cução dos restos a pagar inscritos
em custeio, diz Almeida, haveria
um acréscimo de R$ 5,3 bilhões
no gasto público do primeiro tri-

mestre e a expansão do gasto pú-
blico teria atingido 12,2% na
comparação com o primeiro tri-
mestre de 2012. “Essa é para mim
a taxa efetiva de crescimento, e
uma taxa muito alta, bem acima
do crescimento do PIB nominal”,
diz Almeida. “Ou seja, a despesa
primária está pressionando bas-
tante a demanda agregada e con-
tribuindo para a alta da infla-
ç ã o.” Ele lembra que o dispêndio
que se deixou de se fazer com os
restos a pagar não foi exatamen-
te uma “e c o n o m i a”. Trata-se mais
de um adiamento de despesa, já
que esse valores precisam ser pa-
gos, mais cedo ou mais tarde.

Olhando com mais detalhes o
corte nos restos a pagar de custeio,
entre as áreas que tiveram maior
redução de execução durante o
primeiro trimestre estão saúde e
educação. As duas áreas tiveram,
juntas, R$ 1,3 bilhão a menos em
execução de restos a pagar de cus-
teio na comparação com o mesmo
período de 2012. Ainda dentro

dessas execuções, houve queda de
R$ 4,4 bilhões na função chamada
de “encargos especiais”, onde es-
tão os subsídios do governo fede-
ral para equalização de juros para
crédito agrícola ou para créditos
concedidos pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), por exemplo.

Um dos resultados disso foi o
avanço dos chamados gastos so-
ciais, que incluem previdência e
assistência social, saúde, traba-
lho e educação. Os dispêndios
nessas áreas alcançaram no pri-
meiro trimestre 91,4% do total
das despesas de custeio do gover-
no federal. Nos mesmos meses
do ano passado eram de 87,5%.

Ao mesmo tempo, o governo fe-
deral prossegue sem conseguir
elevar o investimento. Almeida diz
que a despesa com investimentos
financeiros, na qual se incluem
operações como empréstimos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) ao BNDES e também as
transferências ao programa Minha

Casa, Minha Vida, tem crescido. O
investimento total contabilizado
pelo governo federal deve aumen-
tar, diz Almeida, já que os números
oficiais contabilizam essas transfe-
rências para o programa de habi-
tação. Almeida lembra, porém,
que deixando à parte os investi-
mentos financeiros, os demais in-
vestimentos — físicos — melhora -
ram em relação ao ano passado,
mas ainda não reagiram.

Os investimentos físicos soma-
ram no primeiro trimestre R$ 8 bi-
lhões, mais que os R$ 7,3 bilhões
de iguais meses de 2012. O resulta-
do, porém, ficou abaixo, nominal-
mente, dos R$ 8,2 bilhões de inves-
timentos do primeiro trimestre de
2011. Olhando os detalhes dessa
conta, diz Almeida, o Ministério
dos Transportes se destaca com
uma queda de R$ 1,4 bilhão no pri-
meiro trimestre de 2013, na com-
paração com mesmo período de
2011. Em relação a iguais meses do
ano passado, houve elevação de
R$ 79 milhões. “Isso mostra que o

Ministério dos Transportes ainda
não conseguiu recuperar a sua ca-
pacidade de investimento.”

Se o gasto público continua
crescendo em ritmo considerado
alto, no campo das receitas, le-
vantamento do economista Feli-
pe Salto, da Te n d ê n c i a s Consul -
toria Integrada, mostra que a ar-
recadação federal no primeiro
bimestre do ano cresceu 3,7%
reais ante o mesmo período do
ano passado, o que representa a
menor taxa de elevação desde
2006 na mesma comparação. A
exceção foi 2009, ano da crise fi-
nanceira, quando houve queda
real de 9,1%. O quadro joga para
os próximos meses expectativa
de recuperação, mas com incer-
teza elevada, diz Salto.

Para ele, o desempenho do pri-
meiro bimestre não mostra reto-
mada robusta da arrecadação
para o ano, o que pode compro-
meter o resultado fiscal necessá-
rio para sustentar a renúncia fis-
cal derivada das desonerações
tributárias. Para Salto, a alta real
de arrecadação do primeiro bi-
mestre precisaria ter sido de pelo
menos 4% para indicar a recupe-
ração esperada pelo governo. O
economista já colocou na conta o
efeito das desonerações que de-
vem ter impacto em 2013.

A receita líquida do governo
no primeiro bimestre, destaca
Salto, teve crescimento real de
apenas 0,7% no primeiro bimes-
tre. Essa receita inclui, além da
arrecadação tributária, os divi-
dendos pagos por estatais e ou-
tras receitas não tributárias. Des-
contam-se porém, as transferên-
cias para Estados e municípios.

Fonte: Siafi, com elaboração de Mansueto Almeida. *Não inclui repartição de receitas. ** Inclui transferências para o Minha Casa, Minha Vida.
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Com importações e exportações em queda,
Brasil perde espaço no comércio global
Assis Moreira
De Genebra

O Brasil perdeu espaço no co-
mércio mundial em 2012. E a ques-
tão na Organização Mundial do
Comércio (OMC) é até que ponto
essa situação pode piorar neste
ano, levando em conta a persisten-
te fraqueza da economia mundial
e de ações no país. Em 2012, as ex-
portações brasileiras caíram 5%
em valor, a segunda maior queda
entre grandes emergentes (na
África do Sul caiu 11%) e mais do
dobro da média mundial (2,1%).
Em 2010 e 2011, as vendas exter-
nas brasileiras tinham crescido
32% e 27%, superando inclusive a
China (29% e 18%).

A OMC coloca ênfase no lado
das importações para se ter me-
lhor ideia dos resultados do co-
mércio em 2012. As compras bra-
sileiras caíram 2%, em sintonia
com a média global, mas isso vem
após enormes altas de 43% e 24%
em 2010 e 2011, quando a expan-
são das importações foi maior do
que dos outros emergentes.

Como resultado, a fatia brasi-
leira nas exportações mundiais
baixou para 1,7% (1,8% em 2011),
ficando na 22a posição. Do lado
das importações, o Brasil mante-
ve a fatia de 1,6%, mas perdeu ter-
reno, caindo uma posição, para a
21 a , com US$ 233 bilhões.

Ao apresentar projeções do co-
mércio global, Pascal Lamy, dire-
tor-geral da OMC, alertou que

2013 pode ser pior do que o espe-
rado por causa de fortes riscos de
deterioração vinculados à crise do
euro, ritmo da contração fiscal nas
economias desenvolvidas, e da
ameaça de países tentarem restrin-
gir ainda mais o comércio na ten-
tativa de proteger seus mercados.

Ele considera a ameaça de pro-
tecionismo talvez hoje mais pre-
sente do que em qualquer outro
momento desde o início da crise
global “porque as políticas tenta-
das para restaurar o crescimento
têm sido em vão”. Além disso, a
entidade diz não saber exata-
mente em qual medida os países
em desenvolvimento consegui-
ram reduzir sua dependência em
relação à demanda externa.

Numa resposta ao Va l o r , Lamy
observou que uma questão é se o
“b o o m” de commodities será pe-
rene e infinito, e visivelmente em
direção do Brasil ele mostra-se
cauteloso: “Eu duvido, haverá um
momento em que o volume e va-
lor desse segmento serão vítimas
de economias desaceleradas,
mesmo se a taxa de crescimento
dos emergentes continuará entre
duas e três vezes mais elevada do
que nas economias desenvolvi-
das nos próximos anos.”

A expectativa é de que as ex-
portações brasileiras continua-
rão sofrendo o impacto da me-
nor demanda de matérias-pri-
mas da China, já que Pequim não
pode exportar no mesmo ritmo
para a Europa em recessão, que

deixou de ser seu maior mercado
(agora são os Estados Unidos).

Segundo, os preços das com-
modities caíram fortemente. As
estatísticas da entidade mostram
que o valor das vendas de minério
de ferro caiu 24,8%, açúcar, 14%,
café e chá, 27,6%, por exemplo.

A China vai prosseguir cres-
cendo mais que as outras gran-
des economias, mas em ritmo
menor. A surpreendente alta das
importações chinesas no começo
do ano, graças à demanda inter-
na e não para reexportação, difi-
cilmente será sustentável, acredi-
tam certos analistas no mercado.

Ou seja, problemas no setor
imobiliário que têm deprimido
a demanda de commodities pela
China pode continuar. “Isso é
notícia ruim para os exportado-
res de commodities”, diz Qinwei
Wang, da consultoria Capital
Economics.

Lamy espera, porém, ligeira
melhora nas cotações. “A influên-
cia de preço sobre commodities é
mais importante do que no pre-
ço de camisa ou calçados”, diz.
“Mas a tendência é de alta de pre-
ço de commodities.”

Sobre o baque nas importa-
ções brasileiras, a avaliação em
Genebra é de que reflete mais a
menor demanda do ano passa-
do. “Protecionismo tem um efei-
to a mais longo prazo”, diz um
economista, em referência a me-
didas de proteção adotadas pelo
governo de Dilma Rousseff.

Lamy, porém, é prudente: “É
verdade que houve um fenôme-
no de redução das importações
brasileiras, mas se é resultado de
medidas macroeconômicas ou
de política comercial é difícil di-
zer e não seria suficiente para ta-
xar isso de protecionismo, até
porque a OMC não tem definição
de protecionismo.”

Em termos reais (volume do
comércio corrigido da inflação e
variação cambial), as exporta-
ções brasileiras de mercadorias
caíram 1,2% em 2012, em compa-
ração ao crescimento médio
mundial de 2,1%. Por sua vez, as
importações brasileiras caíram
2,1% em volume, ante a alta de
8,5% importado em 2011.

Com relação ao comércio de
serviços, em valor, as exporta-
ções brasileiras aumentaram 5%,
e as importações, 7%, muito
abaixo do crescimento de 20%
do ano anterior.

Entre os Brics, a China aumen-
tou suas vendas em 8% e mante-
ve-se como a principal nação co-
merciante com US$ 2,049 tri-
lhões. A Índia e a Rússia também
exportaram mais que o Brasil em
valor, o primeiro com US$ 293 bi-
lhões, e o segundo com US$ 529
bilhões. As vendas brasileiras al-
cançaram US$ 243 bilhões.

As exportações do Mercosul
caíram 4% em valor e as importa-
ções, 3%. Os países da Ásia manti-
veram as vendas com alta de 1% e
as importações aumentaram 6%.

.

Fonte: OMC. * Inclui Caribe
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Cresce uso internacional da moeda chinesa
De Genebra

Os pagamentos em yuan, a
moeda chinesa, nos fluxos de en-
trada e saída com o Brasil, au-
mentaram substancialmente
desde novembro de 2012, infor-
mou ao Va l o r a Sociedade para
Telecomunicações Financeiras
Interbancárias Globais, conheci-
da pela sigla inglesa Swift.

A entidade, que tem 8 mil ins-
tituições financeiras como clien-
tes em todo o mundo, não dá ci-
fras, estimando que os volumes
ainda são muito voláteis. Mas es-
tima que o acordo de swap entre
Brasília e Pequim, de 190 bilhões

de yuans, deve elevar a confiança
no uso crescente do yuan inter-
nacionalmente e expandir o co-
mércio chinês, em sua moeda,
com os principais parceiros.

A China é a maior nação co-
merciante do mundo, com
US$ 2,049 trilhões em 2012, se-
guida dos EUA (US$ 1,547 tri-
lhão). No ano passado, o Brasil
exportou US$ 243 bilhões. Para
Pascal Lamy, diretor-geral da Or-
ganização Mundial do Comércio
(OMC), o uso da moeda chinesa
no comércio internacional é
uma evolução previsível, mas
deixou claro que o impacto não
será significativo no curto prazo.

Indagado se seria recomendável
que exportadores e importadores
brasileiros acelerassem o uso da
moeda chinesa, o diretor da OMC
foi cauteloso. “A realidade é que o
mercado do yuan não é um merca-
do livre. Antes de intervir num
mercado que não é livre, é preciso
se tomar precauções para ter a cer-
teza que se mantém o volume de
ativos em yuan”, disse.

Nesta semana, a China e a Aus-
trália assinaram acordo para con-
versibilidade direta entre o dólar
australiano e o yuan. Até agora,
apenas o dólar americano e o iene
japonês eram trocados diretamen-
te na moeda chinesa. (AM)

Para a OMC, Europa travará negócios
De Genebra

A Europa vai continuar afun-
dando a demanda mundial neste
ano, fazendo a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) baixar
sua projeção para as exportações e
importações em 2013. Agora, a
OMC projeta alta de apenas 3,3%
do comércio mundial, abaixo da
média de 5,3% dos últimos 20 anos
e um corte em relação à projeção
de 4,5% feita em setembro. A OMC
se baseia em crescimento econô-
mico global de 2,1%.

As exportações de economias
desenvolvidas devem crescer ape-
nas 1,4%, enquanto as dos países

em desenvolvimento aumentarão
5,3%. No lado das importações, os
desenvolvidos comprarão apenas
1,4% a mais e os emergentes 5,9% a
mais do que em 2012.

Além da discrepância no ritmo
do comércio mundial, a OMC con-
firma as divergências no lado dos
próprios países desenvolvidos.

A economia da União Europeia
“deverá estagnar ou se contrair li-
geiramente neste ano”. Embora a
Alemanha resista, outros países
europeus continuam em recessão.
Nada menos de 90% do crescimen-
to econômico global deve ser gera-
do fora do bloco europeu.

A desaceleração econômica

europeia tem peso desproporcio-
nal no comércio mundial. A OMC
leva em conta a UE como um to-
do, assim representando 32% do
comércio global. Só que, descon-
tando as trocas entre seus países
membros, essa fatia cai para 15%.

Nos Estados Unidos, o desem-
prego caiu, mas os progressos
têm sido lentos. E no Japão, os
anos de deflação dificilmente se-
rão superados rapidamente.

A China, maior exportador
mundial de mercadorias, conti-
nuará mais forte do que as outras
grandes economias, mas também
sofrerá impacto da menor deman-
da europeia. (AM)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




