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O ajuste fiscal anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, prevê um 
aumento de 13,8% da receita líquida do governo federal (depois das transferências para 
Estados e municípios) este ano em relação a 2010. Para fazer esse cálculo, excluiu-se o 
valor arrecadado pelo Tesouro Nacional com a cessão onerosa do pré-sal para a 
Petrobra s, que rendeu R$ 74,8 bilhões. Essa receita foi extraordinária e não vai se 
repetir. Portanto, ela não pode entrar no cálculo, do contrário a comparação entre os 
dois anos ficaria distorcida. 

Sem a exclusão da cessão onerosa do pré-sal, a receita líquida da União em 2010 ficou 
em R$ 779,1 bilhões, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Se esse 
valor for comparado com a reestimativa do governo para a receita líquida este ano, de 
R$ 801,7 bilhões, o aumento da arrecadação seria de apenas 2,9%, o que não faz 
sentido, diante de uma previsão do crescimento real de 5% do Produto Interno Bruto 
(PIB) este ano, feita ontem pelo ministro da Fazenda. 

O ministro projetou um PIB de R$ 4,056 trilhões para 2011, com um crescimento 
nominal de 10,9% em relação ao PIB de 2010 projetado pelo Banco Central e pela STN. 
Com isso, o governo estima que sua receita líquida crescerá 2,9 pontos percentuais 
acima do aumento nominal do PIB (13,8% menos 10,9%). 

Um aumento tão forte da arrecadação indica que o governo pode estar trabalhando com 
a hipótese de elevação de alíquotas de impostos ou até mesmo com a criação de outro 
tributo. A alternativa a essa hipótese é que ocorra este ano uma receita extraordinária 
nos moldes da cessão onerosa do pré-sal. É muito pouco provável que apenas o 
crescimento da economia sustente uma expansão tão forte da arrecadação, 
principalmente diante da frustração que está ocorrendo na receita do Imposto de Renda 
(IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

Para garantir o superávit primário do governo central (Tesouro, Previdência e Banco 
Central) de R$ 81,76 bilhões em 2011, que corresponde a 2% do PIB projetado pelo 
ministro da Fazenda, o governo também reduzirá os seus gastos. Mantega anunciou que 
o governo cortará R$ 50 bilhões nas despesas programadas na lei orçamentária para este 
ano, mas não informou onde a tesoura será usada. Provavelmente porque o Palácio do 
Planalto espera aprovar o projeto que fixa o salário mínimo em R$ 545 na próxima 
semana e não quer criar dificuldades insuperáveis antes desse embate. Em conversas 
reservadas, alguns integrantes do governo informaram que sobrarão apenas R$ 3 bilhões 
das emendas feitas pelos parlamentares, no total de R$ 21 bilhões. 

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, disse que os concursos públicos serão 
suspensos este ano e as pessoas aprovadas não serão nomeadas. Segundo ela, haverá um 



corte de 50% nas despesas com viagens e diárias e o governo não comprará novos 
móveis, nem reformará os antigos e nem comprará imóveis.  

Como os deputados e os senadores acrescentaram R$ 25 bilhões nas despesas deste ano, 
quando a proposta orçamentária encaminhada pelo Executivo estava sendo analisada e 
votada no Congresso Nacional, o corte anunciado por Mantega e por Miriam foi de R$ 
25 bilhões ou 0,6% do PIB. O ministro da Fazenda fez questão de afirmar que este não 
será um contingenciamento, como nos anos anteriores, mas um corte definitivo que 
valerá até o fim do ano. 

Mantega disse que se a arrecadação do Tesouro for maior do que o estimado, o excesso 
da receita será destinado ao superávit primário ou ao Fundo Soberano do Brasil (FSB). 
O ministro garantiu que o objetivo do governo é alcançar a "meta cheia" de superávit 
primário do setor público este ano (R$ 117,89 bilhões), sem o desconto dos 
investimentos feitos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A 
lei de diretrizes orçamentárias (LDO) permite ao governo descontar do superávit até R$ 
32 bilhões por conta do PAC. 

Se o governo conseguir manter o corte anunciado ontem até o fim deste ano, as despesas 
primárias da União (não inclui o pagamento dos juros das dívidas públicas) 
apresentarão um aumento nominal de apenas 2,8% em relação ao gasto executado no 
ano passado, como mostra a tabela abaixo. Como o crescimento nominal do PIB 
previsto pelo governo é de 10,9%, as despesas do governo federal apresentarão uma 
queda significativa em proporção do PIB. 

Em 2010, as despesas primárias totais da União ficaram em R$ 700,1 bilhões, 
equivalentes a 19,14% do PIB projetado para o ano passado. Este ano, segundo 
Mantega, as despesas primárias ficarão em R$ 719,9 bilhões, o equivalente a 17,75% do 
PIB projetado para 2011. Como crescerão apenas 2,8%, as despesas vão aumentar 
menos que a inflação prevista para este ano e terão, portanto, uma redução real. 

O ajuste anunciado ontem pelo governo pressupõe, portanto, um forte aumento da 
arrecadação federal, que deve crescer em proporção do PIB, e uma redução das 
despesas, em termos reais e como proporção do PIB. 

  

 


