
  

Bons modos no orçamento  
O Estado de S. Paulo - 30/08/2011 
Diante do risco de nova turbulência internacional, o governo decidiu como precaução 
adicionar R$ 10 bilhões à meta de superávit primário deste ano, anunciou o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. Para 2012, segundo ele, a ideia é cumprir a meta 
integralmente - sem desconto - e conter a expansão do custeio, mas sem cortar o gasto 
social nem o investimento. Na manhã de ontem, a presidente Dilma Rousseff 
apresentou o plano a líderes da base parlamentar e pediu ajuda para aprovação das 
medidas - como faria, num país diferente, um chefe de governo cercado de partidários 
menos fisiológicos. Mas ela precisava realizar esse ato de fé. O primeiro desafio será 
mudar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2011, para elevar de R$ 117,8 para 
R$ 127,8 bilhões a meta de superávit primário, o dinheiro separado para os juros e a 
amortização da dívida pública. A segunda tarefa será conseguir a aprovação de um 
orçamento moderado para 2012. 

Se a presidente de fato estiver empenhada em alcançar esses objetivos, terá de conseguir 
de seu partido e dos aliados um apoio raramente obtido nos primeiros oito meses de 
mandato. Será um resultado especialmente notável, porque a intenção do governo, nesse 
caso, é conter a gastança - uma bandeira impopular no Congresso e quase nunca 
empunhada pelos petistas e seus companheiros de jornada. Seria um exagero, no 
entanto, descrever o plano da presidente como um arrocho. Nenhum sacrifício será 
necessário para a elevação do resultado primário deste ano e o cumprimento da meta 
"cheia", em 2012, será apenas uma demonstração elementar de decoro político e 
administrativo. 

Não se pretende, como deixou claro o ministro, cortar despesas, mas simplesmente 
limitar o aumento do custeio. A melhora do resultado fiscal, neste ano, será muito fácil. 
O setor público já alcançou cerca de 80% do superávit primário programado para 2011. 
Isso se deve principalmente à enorme elevação da receita, como já foi mostrado muitas 
vezes, e não a algum esforço especial de austeridade. 

É animador, no entanto, ver o governo reconhecer as condições muito favoráveis da 
arrecadação e propor o acréscimo de R$ 10 bilhões ao superávit destinado ao serviço da 
dívida. Esse acréscimo será realizado, segundo o plano, só pelo governo central. Sua 
meta será elevada de cerca de R$ 81 bilhões para R$ 91 bilhões. Não será necessário 
convocar Estados, municípios e estatais para o "esforço" adicional. 

Mas a contenção do aumento do custeio será com certeza muito limitada em 2012. O 
governo já está comprometido com aumentos concedidos ao funcionalismo na gestão 
anterior. Parte desses aumentos entrará na folha a partir do próximo ano. Além disso, a 
nova elevação do salário mínimo - na faixa de 13% a 14%, segundo promessa do 
ministro da Fazenda - afetará as despesas da Previdência Social. Além disso, estão em 
negociação aumentos salariais para algumas categorias e servidores. 



Uma verdadeira política de austeridade iria mais longe, mesmo sem corte dos 
programas sociais mais importantes e sem redução do investimento custeado pelo 
Tesouro. Uma política mais austera cortaria ou eliminaria, por exemplo, as 
transferências de recursos para os bancos estatais. São subsídios de utilidade muito 
discutível, tanto econômica quanto socialmente. 

Depois, a conversa de conter o custeio para elevar o investimento é enganadora. O 
governo central só não investe mais porque não consegue elaborar projetos adequados e 
executá-los. Os desembolsos ficam sempre muito abaixo do valor autorizado para cada 
exercício. A isso se acrescenta um fato bem conhecido: parte do dinheiro vai para 
projetos definidos em emendas parlamentares de interesse clientelístico, quando não 
para entidades fantasmas ou para obras ou compras superfaturadas. 

De toda forma, o compromisso do governo com um pouco mais de controle 
orçamentário é bem-vindo e pode ser o começo, talvez, de alguma mudança mais ampla. 
Mas é preciso que esse lance não sirva de pretexto para uma redução dos juros básicos 
antes da hora. Se isso ocorrer, a credibilidade do Banco Central irá pelo ralo, com 
péssimas consequências para a economia. 

Fed quer apoio da política fiscal para 
reerguer economia  
Valor Econômico - 30/08/2011 

  

Apesar da pressão do mercado financeiro internacional para que o Federal Reserve 
(Fed, banco central americano) lance um novo programa de afrouxamento monetário, 
não surpreendeu o silêncio do seu presidente, Ben Bernanke, a respeito do tema, na 
reunião deste fim de semana em Jackson Hole, interior do estado americano de 
Wyoming. 

Desde o início da crise internacional, o Fed já implementou dois programas de 
afrouxamento monetário - o chamado "quantitative easing" (QE). O primeiro foi um 
misto de resgate de bancos, swap de moedas e compra de títulos, que ampliou o balanço 
do Fed de US$ 800 bilhões em novembro de 2008 para perto de US$ 2,1 trilhões em um 
ano e meio. O QE2, anunciado há exatamente um ano, na reunião de 2010 em Jackson 
Hole, e concluído em julho, envolveu a compra de US$ 600 bilhões em títulos dos 
bancos para ampliar a liquidez e estimular a economia. 

Inicialmente, o QE animou a economia. Depois de ter caído 2,6% em 2009, o Produto 
Interno Bruto (PIB) americano cresceu 2,9% em 2010. Mas sua eficiência a médio 
prazo é discutível. Neste ano, o PIB dos Estados Unidos aumentou 0,4% no primeiro 
trimestre e, no segundo, 1%, menos do que o 1,3% projetado anteriormente. O consumo 
das famílias, que representa 70% do PIB americano e havia crescido 2,1% no primeiro 
trimestre, desacelerou para 0,4% no segundo trimestre. O desemprego continua elevado 
e não cai abaixo de 9%. 

Os números indicam que o dinheiro injetado na economia americana não tem 



estimulado o consumo nem a produção, ficando em boa parte empoçado no sistema 
financeiro. Os bancos americanos têm nada menos do que US$ 1,6 trilhão em reservas 
acima do exigido. O excedente de liquidez também é identificado como origem da 
especulação que explica em parte a valorização das commodities e das moedas de 
mercados emergentes como o Brasil, onde busca retorno mais atraente. 

O cruzamento desses números indica que o afrouxamento quantitativo conseguiu deter a 
queda livre da economia, mas não reerguê-la. Talvez essa conclusão tenha levado o Fed 
a não lançar um novo programa de afrouxamento quantitativo. Esperava-se que um QE3 
emergisse na reunião do Federal Open Market Committee (Fomc), no início do mês. Na 
ocasião, porém, a novidade ficou por conta do anúncio de que os juros americanos 
continuariam extremamente baixos, entre zero e 0,25%, até 2013. A expectativa foi 
transferida para a reunião realizada tradicionalmente, há cerca de 30 anos, em Jackson 
Hole, para discutir política monetária. Em 2010, Bernanke já havia aproveitado o evento 
para lançar o QE2. Por isso, havia tanta especulação em torno do encontro deste ano. 

Embora Bernanke tenha frustrado a expectativa de um QE3, disse que o Fed "está 
preparado para usar suas ferramentas para promover uma recuperação econômica mais 
forte", assunto cuja discussão transferiu para a reunião do Fomc de setembro. 

Mais importante do que isso, porém, foi a sinalização dada ao ressaltar a importância 
dos políticos e da política fiscal na reativação da economia. "Apesar das sérias 
dificuldade que enfrentamos atualmente, não espero que o potencial de crescimento de 
longo prazo da economia americana seja afetado pela crise e pela recessão se, e eu 
ressalto se, nosso país tomar as medidas necessárias para isso", afirmou Bernanke. Em 
outro trecho do discurso, voltou a indicar que a tarefa não é apenas do Fed: "A maior 
parte das políticas econômicas que sustentam um crescimento econômico robusto a 
longo prazo está fora dos domínios do banco central". 

Bernanke fez eco à opinião de vários especialistas que acham que os Estados Unidos 
deveriam retomar os estímulos fiscais. "O país seria melhor servido por um processo 
mais eficiente de tomar decisões fiscais", disse, acrescentando que as negociações que 
ocorreram na recente batalha pelo aumento do teto do endividamento do país 
prejudicaram não só os mercados, mas também a economia. O professor de Yale, 
Stephen Roach, defende, por exemplo, que, ao invés de apoiar o mercado financeiro, o 
governo americano deveria promover a redução e o perdão das dívidas das famílias, 
estimular o investimento das empresas e a geração de emprego. As famílias americanas 
sempre foram bastante endividadas. As dívidas saltaram de 75% da renda mensal na 
média, entre 1970 e 2000, para 130% em 2007. Depois da crise, começou um processo 
de desalavancagem, mas as dívidas ainda são muito elevadas e equivalem a 115% da 
renda, o que desestimula o consumo e o investimento. 
 

Medidas corretas contra interesses da 
base  
O Globo - 30/08/2011 



  

  

Na contramão do ufanismo autista que tomou conta de Lula quando explodiu a crise 
mundial em fins de 2008, a presidente Dilma demonstra não considerar a fase de 
agravamento dos problemas na Europa e a anemia forte de que padecem os Estados 
Unidos simples "marolinha". Age acertadamente, e ontem foi anunciado um aumento na 
meta do superávit primário - saldo dos gastos públicos, com a exclusão dos juros - do 
governo central (Tesouro, BC e Previdência), deste ano, em quase R$10 bilhões, para 
R$90,8 bilhões. Em proporção do PIB, o esforço adicional equivale a algo entre 0,2 e 
0,3 ponto percentual, com o objetivo de 2011 passando para 3,2% ou 3,3% do PIB. 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao explicar a medida, argumentou, com razão, 
que o país, se for estimular a economia, em contraposição a impactos externos 
recessivos, o ideal é que o faça pela redução dos juros, e não por mais gastos, já bastante 
elevados e em ascensão constante, no caso das despesas em custeio. Na verdade, no 
combate à inflação, sempre foi reivindicada esta troca de instrumento. Quanto menos se 
elevar os juros, melhor, devido ao efeito negativo sobre o crescimento e na criação de 
mais despesas via conta de juros. Mas isso nunca aconteceu com constância, a não ser 
num curto período no início da Era Lula, a partir de 2003. Agora, a conjuntura mundial 
força o governo Dilma a seguir uma rota de austeridade, para o país poder navegar no 
ciclo de baixo crescimento mundial que se avizinha com as contas públicas sólidas, 
melhor barreira contra adversidades. A presidente Dilma se reuniu com líderes sindicais 
para explicar-lhes as razões da elevação da meta do superávit - tarefa inútil, por motivos 
ideológicos - e convocou o conselho político, a fim de pedir aos partidos aliados 
parcimônia na criação de novas despesas. Tarefa difícil. 

A engenharia política - se é que merece o termo - aplicada na montagem do governo 
Dilma e respectiva base de apoio vem da Era Lula, e por isso não se baseia em 
afinidades programáticas. Não há um projeto de país que sirva de cimento para manter 
juntos numa mesma aliança religiosos conservadores, reacionários de vários matizes e 
grupos de esquerda abrigados no PT, entre outras frações, como trabalhistas de 
corporações sindicais. O que une boa parte deste arco de apoio a Dilma é a facilidade de 
acesso ao dinheiro público para alimentar o caixa dois de legendas, projetos políticos 
pessoais e, até mesmo, construir fortunas particulares. 

A fórmula fisiológica de manutenção do poder tem um defeito de fabricação: costuma 
funcionar bem apenas quando há bonança. Foi por isso que a Torre de Babel montada 
por Lula para apoiá-lo no Congresso se manteve em pé. A economia mundial crescia, 
puxava a brasileira, e a arrecadação de impostos, sustentada numa carga tributária em 
constante elevação, financiou todos os desperdícios, pagou todas as comissões "por 
fora", superfaturamentos e desvios variados. Cabe a Dilma conviver com conjuntura 
diametralmente oposta, a qual exige de fato austeridade. Mas a base partidária 
fisiológica não foi montada para sustentar um governo e seu programa. Em grande 
medida, ela existe para se "dar bem". 

A presidente terá de negociar muito para evitar que a natureza fisiológica da base 
inviabilize sua política econômica. E a oposição não pode ficar alheia a este choque no 
subsolo do Planalto. 
 



Melhora não consolidada das contas 
públicas  
O Estado de S. Paulo - 30/08/2011 

  

Receitas tributárias extraordinárias e contenção de investimentos ajudam a explicar o 
superávit primário do setor público consolidado, em julho, de R$ 13,7 bilhões, o maior 
desde o início da década passada. 

Não há dúvida de que o governo Dilma, em seu primeiro ano, tem procurado compensar 
o excesso de gastos de 2010, mas a tarefa tende a ser mais difícil por causa do aumento 
das turbulências globais e seu impacto sobre o Brasil. Além do mais, o crescimento 
substancial das receitas do Tesouro Nacional (+20,9%, entre 2010 e 2011) tem sido 
mais importante para a geração do superávit primário do que a contenção de despesas, 
que cresceram 5,2%, em julho, ante 11,2%, em junho. 

Para o superávit primário do mês passado contribuíram o pagamento único de R$ 5,8 
bilhões pela Vale, que perdeu uma briga judicial com o Fisco, e a arrecadação de R$ 2,2 
bilhões do programa de parcelamento de dívidas tributária vencidas (Refis da Crise). 
Além disso, despesas de investimento no âmbito do Ministério dos Transportes também 
foram adiadas - o pagamento de obras contratadas pelo Dnit diminuiu 65,2% nos 
últimos três meses, segundo técnicos federais. 

Entre janeiro e julho houve superávit primário de R$ 91,9 bilhões nas contas 
consolidadas, ou 4% do Produto Interno Bruto (PIB). Em proporção do PIB, é quase o 
dobro do obtido no mesmo período do biênio 2009-2010, mas inferior aos 4,8% do PIB, 
em média, registrados no período 2003-2008, conforme os cálculos da área econômica 
do Banco Itaú. 

A meta de superávit primário do governo central, ontem elevada para R$ 91 bilhões 
pelo ministro Mantega, parece mais fácil de ser cumprida, apesar do custo do 
pagamento de juros, que aumentou de 5,32% do PIB, entre janeiro e julho de 2010, para 
6,02% do PIB, no mesmo período deste ano. 

A despesa de juros, de R$ 18,7 bilhões em julho e de R$138,5 bilhões nos primeiros 
sete meses do ano, excluída do superávit primário, entra no resultado nominal, que 
acusou déficit de 2,02% do PIB no ano, inferior ao de 3,19% do PIB no mesmo período 
de 2010. Apesar desse recuo, ainda não se pode contar com equilíbrio das contas 
públicas, no conceito nominal, como seria desejável. 

O economista Raul Velloso, especialista em contas públicas, julga o superávit primário 
artificial. "Não se trata de um superávit estrutural e, por isso, ele não se sustenta". 

A tendência positiva dependerá muito das receitas tributárias e, portanto, de que o ritmo 
da atividade econômica se mantenha. 



Um poço sem fundo  
O Estado de S. Paulo - 30/08/2011 

  

  

A analogia com a tranca em porta arrombada é inevitável diante da notícia de que a 
Controladoria-Geral da União (CGU) só agora tomou a iniciativa de alertar o Gabinete 
da presidente Dilma Rousseff para a responsabilidade de cada Ministério pela escolha 
de ONGs com as quais o setor público firmará convênios. No ano eleitoral de 2010, o 
erário transferiu para as chamadas entidades privadas sem fins lucrativos nada menos de 
R$ 10 bilhões, ponto culminante de uma escalada que atravessou o segundo mandato 
inteiro do presidente Lula. Agora, neste ano de contenção, foram R$ 3,5 bilhões até 
julho. 

A indicação dessas entidades por parlamentares que conseguem emplacar as suas 
emendas ao Orçamento é o ingrediente talvez mais importante da corrupção endêmica 
que promove o desvio rotineiro de tais dispêndios. A contaminação da administração 
federal por esses esquemas ficou mais do que evidenciada na fieira de escândalos 
trazidos à tona nos últimos meses, porém não é nenhuma novidade para quem vive de 
fazer negócios com a máquina pública ou para os burocratas que assistem impassíveis à 
perpetuação dos ilícitos - quando não se acumpliciam, eles mesmos, com o crime 
continuado. 

Mas, ao registrar a medida da CGU, pode-se contrapor ao ditado da tranca e da porta 
aquele que ensina que antes tarde do que nunca. Isso porque não deixa de ser um alento 
ouvir o titular do órgão, ministro Jorge Hage, ressaltar que nada obriga um Ministério a 
seguir a indicação dos autores de emendas parlamentares no momento de tratar com os 
parceiros dos respectivos convênios. Mais ainda, "se a entidade não atender aos critérios 
definidos pela legislação, o Ministério não pode destinar o dinheiro", adverte Hage. Não 
pode, mas destina, como demonstra a desalentadora crônica recente dos escândalos. 

Um exemplo de manual foi o caso que motivou a Operação Voucher, da Polícia Federal 
(PF). Emendas apresentadas pela deputada Fátima Pelaes, do PMDB do Amapá, 
destinaram R$ 9 milhões para o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Infraestrutura 
Sustentável (Ibrasi) - criado pouco antes da assinatura de um convênio com o Ministério 
do Turismo. Os serviços previstos não foram prestados. Segundo depoimentos colhidos 
pela PF, parte do dinheiro teria sido embolsada pela deputada. "Existem centenas de 
casos semelhantes apurados pela Controladoria e encaminhados à PF", relatou Hage ao 
Estado. 

Ele tem uma tese que, se tivesse um mínimo de chance de se transformar em realidade, 
decerto provocaria um levante no Congresso. Para ele, os parlamentares têm coisas mais 
nobres a fazer do que ser "encaminhadores de verbas de caráter paroquial para as suas 
bases". Hage assinala que diz isso "sem entrar no campo do ilícito, em entidades 
fantasmas, constituídas no mês anterior ao convênio, sem nenhum currículo". Não 
podendo acabar com as emendas, o governo pode filtrá-las - e não apenas para segurar 



gastos. Ao fim e ao cabo, deve seguir a orientação da CGU na escolha dos conveniados. 

Sintomaticamente, no entanto, Lula vetou em 2007 dispositivo da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que exigia que as organizações fossem selecionadas em licitação. Depois 
da canetada, isso ficou opcional. Em 2009, Lula vetou outra exigência: a da 
apresentação de documentação da Receita Federal pelos interessados em se conveniar 
com o governo, para comprovar que não são entidades fantasmas. 

Para onde quer que se olhe, as parcerias exalam problemas. Na Conab, estatal ligada ao 
Ministério da Agricultura, com 10 mil ações na Justiça e um passivo judicial de R$ 1,7 
bilhão, os resultados da contratação de escritórios particulares de advocacia deixaram 
"estarrecido" o procurador-geral da empresa Rui Magalhães Piscitelli, como disse ao 
Globo. A terceirização dos serviços jurídicos, por exemplo, teria provocado perdas 
propositais em processos. No papel de interventor na Conab, escolhido pelo titular da 
Advocacia-Geral da União, Luís Inácio Adams, ele notificou a CGU das 
irregularidades. É um poço sem fundo. 
 

Visão do Correio :: Cenário não é de 
marolinha  
Correio Braziliense - 30/08/2011 

  

  

Finalmente o governo tornou públicas preocupações que assaltam diferentes setores da 
economia, da política e da sociedade em geral. Em entrevista coletiva concedida na 
manhã de ontem, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou medida tomada em 
resposta aos riscos desenhados no cenário internacional. A União Europeia, os Estados 
Unidos e o Japão afundam em crise que lhes dificulta o crescimento e, claro, lhes 
restringe o poder de importação. 

Diferentemente de 2008, quando a administração Lula da Silva enfrentou as 
consequências da explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos com medidas 
fiscais, a equipe da presidente Dilma Rousseff entende que se esgotou o modelo então 
adotado. O caminho, agora, é monetário. Trata-se de aperto nas contas do governo 
federal, providência há muito reclamada pelos que se opõem à gastança da máquina 
pública, para que o Banco Central possa reduzir a taxa básica de juros (Selic), de 
12,50% ao ano. 

A meta de superavit primário terá aumento de R$ 10 bilhões em 2011. Ambiciosa, a 
cifra oscila entre 0,25% e 0,30% do Produto Interno Bruto (PIB). A meta, assim, subirá 
dos atuais 
R$ 117,9 bilhões para R$ 127,9 bilhões — 3% do PIB para 3,3%. A iniciativa tem 
objetivos claros. De um lado, visa diminuir os juros da dívida pública e manter-lhe a 
trajetória de queda. De outro, facilitar o controle da inflação. 



Segundo o ministro, a tesoura atingirá as contas-correntes. Não arranhará os 
investimentos, que criam empregos, estimulam a inovação e facilitam as exportações. 
Também não atingirá os programas sociais. O Bolsa Família e o Brasil sem Miséria 
manterão o orçamento para o país avançar na luta de engordar o tamanho da classe 
média e incluir mais brasileiros entre os beneficiários das benesses do desenvolvimento 
e do salto do Brasil no cenário internacional. 

Ao enxugar recursos da economia, o governo abre caminho para atender a uma das mais 
sérias reivindicações de empresários, políticos e sindicalistas. Trata-se da queda da taxa 
de juros. Mas reduzir o custo do dinheiro não constitui tarefa fácil em ambiente de crise 
internacional nas dimensões e duração previstas — não inferior a dois anos. É 
importante que o Legislativo colabore no esforço governamental. Tramitam no 
Congresso 19 propostas de aumento de gastos, a maior parte relacionada a remuneração 
de servidores. O parlamento desempenha papel crucial neste momento. É dele também a 
luta da estabilização econômica e da manutenção do crescimento com o mínimo de 
solavancos. 
 


