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Dinheiro virá da redução do superávit primário equivalente a 4,3% do PIB para 3,8%

LeonencioNossa
BRASÍLIA

TURBULÊNCIAGLOBALq

Programadeinvestimentos
podereceber injeçãodeR$15bi

A
crise financeira
pouco alterou o
discurso otimis-
ta do governo. O
5º balanço sobre

as obras do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), ontem no Palácio do
Planalto, repetiu projeções
positivas e até a estimativa
de crescimento de 4,5% do
PIB em 2009. As únicas mu-
danças visíveis foram o vi-
sual e o comportamento da
ministra-chefe da Casa Ci-
vil, Dilma Rousseff. Saiu o
“Dilmão”, como ela é cha-
mada por técnicos irritados
do governo, e entrou em
cena a “Dilminha”. “A minis-
tra veio hoje com um novo
estilo de penteado, com cer-
teza todos repararam, e es-
sa jaqueta primaveril”, co-
mentou em público o minis-
tro do Planejamento, Paulo
Bernardo. “Ficou muito
bem, Dilminha!”
Fora dos holofotes desde

o agravamento da crise fi-
nanceira, a pré-candidata
do PT à sucessão de 2010
deixou claro que estava le-

vando a sério as lições dos
marqueteiros. “Obrigada, Pau-
linho”, respondeu. Era a volta
da ministra a eventos no Pla-
nalto depois de uma série de
viagens para ajudar, sem su-
cesso, petistas que disputa-
ram o segundo turno em capi-
tais como Porto Alegre (Ma-
ria do Rosário) e Salvador
(Walter Pinheiro).
Quem também teve trata-

mento diferente na solenidade
de ontem foi o técnico que exi-
biu as projeções no telão. Du-
rante duas horas de apresen-
tação de planilhas e dados do
PAC, Dilma em nenhum mo-
mento deu alfinetadas no téc-
nico nem repreendeu colegas
ministros, como costumava
fazer anteriormente. A minis-
tra na versão “Dilminha, paz e
amor”, como ironizaram asses-
sores do governo, fez uma pa-
lestra pausada e demonstrou
paciência inclusive para expli-
car jargões técnicos.
Ela não economizou sorri-

sos, gentilezas e palavras no
diminutivo. “Por favor, dê
uma rodadinha”, disse ao pe-
dir a troca de projeções na

tela. A ministra só não cedeu
no tempo. Passou duas horas
explicando números e apresen-
tando tabelas. Os ministros
José Antonio Toffoli (Advoca-
cia Geral da União), Pedro Bri-
to (Portos), Paulo Bernardo
(Planejamento) e Geddel Viei-
ra Lima (Integração) não
agüentaram e deram escapuli-
das para bater papo enquanto
Dilma continuava a falar.

O novo estilo da ministra
surtiu efeito num setor em es-
pecífico. O presidente da Câ-
mara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), Paulo
Simão, chegou à solenidade
com críticas à postura do go-
verno em relação ao setor. Ao
vê-lo na platéia, Dilma o cha-
mou de “grande parceiro” e
fez elogios públicos ao empre-
sário. Logo depois, Simões

deu entrevistas mais
brandas.
Só em um momento a

ministra deixou de lado
as lições dos marquetei-
ros. Foi quando um re-
pórter comentou que as
obras do PAC tinham si-
do atingidas pela crise.
Ela deu uma gargalhada,
visivelmente irritada. De-
pois, tomou um copo de
água e tentou dar uma
outra versão, esbanjando
otimismo e uma simpatia
que nem mesmo pessoas
mais próximas tinham
visto. Chegou a demons-
trar humildade ao falar
das obras paralisadas
dos aeroportos. “Não es-
condemos que esse pro-
blema existe”, disse.
Na saída do Salão Les-

te do Palácio do Planalto,
onde foi apresentado o
balanço do PAC, Dilma
voltou a sorrir. Em vez
de rebater perguntas,
como fazia antes, dava
um sorriso e negava se
limitando a gestos de
mãos e boca. Não quis
comentar sobre uma de-
claração do senador Sér-
gio Guerra (PSDB-PE),
de que o governo não iria
eleger “um poste” e se
ainda era candidata à
Presidência mesmo com
a crise financeira. Só sor-
riu.●

“FICOUMUITOBEM,DILMINHA!”-Dilmaeseunovopenteado,que foi elogiadoporPauloBernardo; “Obrigada,Paulinho”, respondeu

NoPlanalto, entra emcena
‘Dilminha, paz eamor’
Ministraexibenovopenteadoenãoeconomizasorrisos
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O governo já tem a estratégia
para proteger o Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC)dacriseeconômicamun-
dial em 2009: reduzir o superá-
vit primário para 3,8% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), em
vezde4,3%,comotemfeitoeste
ano. Com isso, serão liberados
cerca deR$ 15 bilhões extras.
Se isso não for suficiente, ha-
verácortesnoOrçamento,aco-
meçar pelos R$ 20 bilhões em
investimentos que não inte-
gramoPACepelos projetos in-
cluídosporemendasparlamen-
tares.Ogoverno aindapode re-
negociar acordos de reajuste
dos servidores. “Oúltimoé cor-
tarmos o PAC e os programas
sociais”,disseoministrodoPla-
nejamento, Paulo Bernardo.
Preservar o PAC é a ordem
do presidente Lula. Uma olha-
da no 5º balanço do programa,
divulgado ontem, dá uma idéia
do por quê. Obras de vulto, co-
mooArcoRodoviáriodoRiode
Janeiroeaintegraçãodebacias
doVale doSãoFrancisco serão
entregues à população no ano
eleitoral de 2010.
O PAC foi escolhido pelo go-
verno para evitar uma grande
queda da expansão econômica
duranteacrise.“OPACtemum
nítido caráter anticíclico”, dis-
se ontem a ministra-chefe da
CasaCivil,DilmaRousseff. “Ele
funcionacomoumfatorque faz
com que não se perca a agenda
docrescimentoedodesenvolvi-
mento econômico.”
SegundoDilma, esse caráter
anticíclico sedánão sópelos in-
vestimentos do governo, mas
também pela sinalização que o
PAC dá ao setor privado. Só a
partedoPACexecutadacomdi-
nheirodoOrçamento, semcon-
tar estatais, bancos oficiais e
empresas privadas, é de R$ 25
bilhões no ano que vem.
“Nãoacreditonapossibilida-
de de a crise afetar o PAC por-
que não acredito numa desace-
leraçãoprofunda”,disseDilma.
Ela acha que a arrecadação fe-
deral não teráumaquedabrus-
ca em 2009.Alémdisso, ressal-
tou que boa parte doPACépri-
vada.“Osetorprivadocontinua
interessado porque a maioria
dos projetos é de alta lucrativi-
dade”, disse. Um exemplo cita-
do por ela foi o leilão de conces-
sãode rodovias paulistas, reali-
zado na véspera, com sucesso.
A ministra afirmou ainda
que a crise de liquidez não tem
prejudicado o financiamento
das obras do PAC. De fato, os
projetos já contratados estão
emandamento,comoconfirma-
ram os presidentes da Câmara
BrasileiradaIndústriadaCons-
trução(CBIC),PauloSafadySi-
mão,edaAssociaçãoBrasileira
daInfra-EstruturaeIndústrias
deBase (Abdib), Paulo Godoy.
Isso, porém, não quer dizer
que a infra-estrutura seja imu-
ne à crise. Embora os financia-
mentos do BNDES e da Caixa
Econômica Federal tenham
tranqüilizado os empresários,
elesnãoresolvemtodooproble-
ma. Segundo Godoy, o BNDES
financiade60%a80%dosproje-
tos e tem sido difícil arranjar o
resto, pois o crédito, embora
exista, está caro.
AAbdib propôs aogoverno a
criação de um fundo de R$ 10
bilhões para a infra-estrutura,

com dinheiro dos bancos ofi-
ciais e fundos de pensão. “É pa-
raevitarqueasobrascomecem
aparar”,disse.Simão,daCBIC,
levantououtroproblema:oBan-
coMundialeoBancoInterame-
ricano de Desenvolvimento
(BID)interromperamaaprova-
çãodenovosprojetos, o quede-
ve afetar a construção pesada.

BALANÇO
Mesmo para um governo do
PT,agrevepodeserumproble-

ma. A paralisação, por quase
ummês,dosfuncionáriosdoMi-
nistériodosTransporteseagre-
vedaCaixa frearamaexecução
doPACnomêspassado.Sãojus-
tamente as áreas quemais libe-
ramrecursos, pois concentram
obrasderodovias,ferrovias,ha-
bitação e saneamento.
Segundo levantamentodosi-
te Contas Abertas, os gastos
com o PAC recuaram cerca de
60% em outubro, ante setem-
bro.Dilma, no entanto, tratou o

assunto como já contornado.
“Acreditoqueemnovembrote-
remos um salto noPAC”, disse.
Nobalançodivulgadoontem,
só 1%das2.198açõesdoPACfoi
classificado de “preocupante”.
Nesse grupo, estão hidrelétri-
cas como a de Ribeiro Gonçal-
ves (PI e MA) e Pedra Branca
(PEeBA), emrazãodanecessi-
dade de refazer os estudos de
impacto ambiental.
É também o caso do Progra-
maLuz paraTodos, que chega-

ráaofimdoanosemcumprir
a meta de levar eletricidade
a2milhõesdemoradias.“Fal-
tará4%dameta,queconclui-
remos em fevereiro, com
doismeses de atraso”, admi-
tiuDilma. ●

Superávit
primárioéo
maisalto
desde1994

Veja especial sobre o PAC

Dilma esbanja
gentilezas e
palavras
no diminutivo
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O superávit primário do gover-
no central aindanão foi afetado
pela crise e atingiu em setem-
broumrecorde: o valoracumu-
lado em 2008 chega a R$ 80,8
bilhões ou 3,81% doProduto In-
ternoBruto (PIB). Esse é ome-
lhor resultado para o período
desde o início do PlanoReal.
Apesardessaexpressivaeco-

nomia,ovolumede investimen-
tos, R$ 18,2 bilhões entre janei-
ro e setembro, é omais elevado
já registrado para o período,
comcrescimentode46%emre-
lação a 2007.
“Há uma mudança na quali-

dade da despesa pública, lenta
mas expressiva”, disse o secre-
tário do Tesouro Nacional, Ar-
no Augustin, ao divulgar os re-
sultados fiscais domês.
Uma série de fatores coinci-

dentementepositivos ajudama
explicar esse resultado: empri-
meiro lugar, as receitas conti-
nuam crescendo bem acima do
valor nominal do PIB, com alta
de 18,4%noano;emsegundo lu-
gar, o conjunto das despesas
cresceumpoucoabaixodomes-
mo PIB (11% contra 12,8%); em
terceiro lugar, os reajustes re-
centementeconcedidosaosser-
vidoresaindanãosurtiramefei-
to sobre as contas públicas; e,
por último, o déficit da Previ-
dência está caindo.
Emresumo, apesar de todos

ossinaisexpansionistasdapolí-
tica fiscal, nos nove primeiros
mesesdoanoelaaindamantêm
umcaráter contracionista, que
atua no sentido de frear a de-
manda agregada. O aspecto
mais positivo nesse resultado é
que, ao contrário de anos ante-
riores,essemaiorsuperávitpri-
mário não está ocorrendo às
custas dos investimentos.
Amaiorexpansãodos inves-

timentos está ocorrendo com
asobrasdoMinistériodasCida-
des, que pularam de R$ 689,8
milhõesem2007paraR$3,8bi-
lhões em 2008. Na educação,
tambémhouvecrescimentosig-
nificativo,deR$898milhõespa-
raR$ 1,9 bilhão.
Éprovávelqueessacombina-

ção de altos superávits e altos
investimentos não se prolon-
guepormuitotempo,tantopor-
queacrise–emmaioroumenor
grau–afetaráasreceitas, como
porque as despesas de pessoal
devemaumentar.
Além disso, o governo pode-

ráreduzirosuperávitparapre-
servaroPAC(PlanodeAcelera-
ção doCrescimento).
Parte do governo, entretan-

to, tem vendido a idéia que vai
continuar fazendo superávits
fiscais elevados e ainda assim
vai manter os investimentos
em ritmo acelerado.
Ontem,porexemplo,osecre-

tárioAugustindissequeameta
de 4,3% do PIB para o setor pú-
blico está, a princípio, mantida
para2009.OministrodaFazen-
da, Guido Mantega, também
afirmou amesma coisa há duas
semanas, embora técnicos da
equipe econômica considerem
virtualmente impossível atin-
gir um superávit de 4,3% coma
economia desacelerando.
Alémdisso,segundoassesso-

res de Mantega, a crise exigirá
umapolíticaanticíclica,ouseja,
menor superávit, para estimu-
larademandaagregada. “Oan-
ticíclico é uma coisa que vamos
avaliar mais à frente”, disse o
secretário. “Tivemosmuita vo-
latilidadenestemêsdeoutubro
e este não é o melhor momento
para projetarmos cenários.”●
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