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Ao mesmo tempo 
em que o 
crescimento via 
consumo dá sinais 
de exaustão, a 
União diminui seus 
investimentos

 ❚ Fernando Jasper

 ❚ A economia brasileira dá si-
nais de que seu modelo de 
crescimento, sustentado pe-
lo consumo das famílias, está 
se esgotando. E essa “exaus-
tão”, dizem economistas, re-
força a necessidade de o pa-
ís dar mais ênfase ao inves-
timento, elemento impres-
cindível para a promoção 
de ciclos de desenvolvimen-
to mais duradouros.

Mas, como demonstrou 
em seu último pacote, o go-
verno federal segue apostando 
quase todas as fichas no estí-
mulo ao consumo. E, embora 
tenha lançado medidas para 
incentivar as empresas priva-
das a investir, ele próprio es-
tá reduzindo seus desembol-
sos – pelo segundo ano se-
guido. De acordo com o por-
tal Siga Brasil e a ONG Contas 
Abertas, a União investiu R$ 
10,5 bilhões entre janeiro e 
abril, 5% menos que no mes-
mo período de 2011, ano em 
que os aportes haviam caído 
pouco mais de 20%.

Os números contrariam 
declarações da cúpula do go-
verno. Na semana passada, 
quando o Tribunal de Contas 
da União (TCU) afirmou ha-
ver “problemas significativos 
na operacionalização dos fi-
nanciamentos, que causam 
atrasos de algumas das ações 
mais estruturantes ligadas 
ao PAC”, a ministra-chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 
disse que “os investimentos 
não estão com baixa execu-
ção” e “seguem a execução 
que tiveram no ano anterior”. 
Ela também afirmou que o 
governo está gastando menos 
com custeio, mas os dados de 
execução do Orçamento mos-
tram que as despesas corren-
tes e com pessoal aumenta-
ram 8% no primeiro quadri-
mestre, para R$ 306 bilhões.

POR QUE PAROU?

Rodovia em Mato Grosso: governo estimula a compra de 
veículos, mas infraestrutura não suporta aumento da frota.

Governo investe menos pelo 2.º ano
PARA BAIXO
O Brasil investe relativamente pouco. O ideal para o país crescer 5% sem gerar
inflação seria que o investimento público e privado somasse algo próximo de
25% do PIB, mas esse indicador ainda não chega a 20%. Além disso, ele caiu
em 2011 e está apontando para baixo em 2012.

Fonte: IBGE, Siga Brasil, Contas Abertas. Infografia: Gazeta do Povo.
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SETOR PÚBLICO
O governo federal está investindo menos
pelo segundo ano seguido.

2006 4,1 501,4 0,8

2007 5,1 546,7 0,9

2008 6,1 531,8 1,1

2009 7,0 515,0 1,4

2010 13,4 636,0 2,1

2011 11,5 577,7 2,0

2012 10,5 698,0 1,5

Investimento Despesa total Investimento
(R$ bilhões) (R$ bilhões) (% da despesa total)

Despesas no 1º quadrimestre de cada ano

Antonio Costa/Gazeta do Povo

O secretário-geral do 
Con   tas Abertas, Gil Castello 
Branco, atribui a retração 
dos investimentos à “quase 
paralisia” do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
e Transporte (Dnit), que te-
ve toda a cúpula substituída 
a partir de meados de 2011. 
Com isso, os investimentos do 
Ministério do Transporte ca-
íram pela metade no primei-
ro quadrimestre deste ano. 
A situação tende a piorar por 
causa dos problemas da Delta, 
“empreiteira líder” do PAC.

Para o Instituto de Pesqui  sa 
Econômica Aplicada (Ipea), li-
gado ao governo, o recuo tem 
a ver com o corte de gastos. 
Em sua “Carta de Conjuntura” 
de maio, o Ipea afirmou que 

“o ajuste fiscal realizado em 
2011 e o prometido para 2012 
têm afetado a execução dos 
investimentos públicos”, in-
clusive os do PAC, tidos co-
mo prioritários.

A lentidão do governo é 
pior na medida em que o setor 
privado também está investin-
do menos. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre/
FGV), no primeiro trimestre 
todos os componentes do in-
vestimento público e privado 
caíram, algo que não ocorria 
desde 2008. O Ibre calcula que 
o investimento total – me-
dido pela Formação Bruta de 
Capital Fixo (FBCF), um com-
ponente do Produto Interno 
Bruto – recuou 2,5% em re-
lação ao trimestre anterior.

A Casa Civil da Presidência 
da República reiterou as de-
clarações da ministra Gleisi 
Hoffmann e afirmou que “os 
níveis de investimentos foram 
mantidos” entre 2010 e 2011: 
“Mesmo com a crise econô-
mica mundial, com os ajustes 
da União na política fiscal pa-
ra reduzir os efeitos externos, 

não houve redução ou baixa 
execução de investimentos”. 
Segundo a Casa Civil, o gover-
no investiu R$ 44,1 bilhões em 
2010 e R$ 49 bilhões em 2011.
Mas esses números não ba-
tem com os apresentados pe-
lo portal Siga Brasil, um sis-
tema de informações sobre 
a execução do Orçamento 
da União que está disponí-
vel no site do Senado e re-
produz dados oficiais do 

Tesouro Nacional.
De acordo com esse sistema, 
os investimentos pagos pe-
la União somaram R$ 21,5 bi-
lhões em 2010 e R$ 16,7 bi-
lhões em 2011, o que repre-
senta uma queda de 22%. Se 
considerados os recursos “em-
penhados” – reservados, mas 
ainda não pagos –, o recuo foi 
de 9%, de R$ 53,4 bilhões em 
2010 para R$ 48,4 bilhões no 
ano seguinte. (FJ)

Casa Civil diz que 
nível foi mantido

OUTRO LADO

 ❚ A participação do setor pú-
blico no investimento total é 
pequena. O Ipea estima que 
no ano passado, quando a 
FBCF somou R$ 799 bilhões, 
ou 19,3% do PIB, os governos 
foram responsáveis por apenas 
2,3 pontos porcentuais desse 
total. No entanto, quando se 
contabiliza o investimento em 
infraestrutura, o setor públi-
co costuma arcar com mais 
da metade dos gastos: de um 
“bolo” de R$ 93 bilhões (2,5% 

do PIB) aplicados nessa área 
em 2010, governos e estatais 
responderam por R$ 55,8 bi-
lhões, ou 60% do total, segun-
do estimativa do economista 
Cláudio Frischtak, da consul-
toria InterB.

Em um país repleto de gar-
galos em portos, estradas, ae-
roportos e outros, a atual re-
dução dos investimentos do 
governo federal – muito con-
centrada na área de transpor-
tes – torna-se ainda mais dra-

mática. “Enquanto investimos 
2,5% do PIB em infraestrutu-
ra, nossos concorrentes lá fora 
investem 10%”, diz Frischtak.

Para Robson Gonçalves, 
professor de Economia do Isae/
FGV, a questão não é exata-
mente a falta de recursos, e 
sim uma carência de capaci-
dade de gestão dentro do se-
tor público: “Essa carência se 
manifesta em uma tremenda 
dificuldade em agilizar pro-
cessos e, nos casos mais gra-
ves, em corrupção”. O TCU dis-
se algo semelhante em relató-
rio divulgado na semana pas-
sada, no qual criticou a “pou-
ca capacidade” das entidades 
responsáveis em gerir gran-
des obras de engenharia. (FJ)

Só 2,5% do PIB vai 

para a infraestrutura

“Essa carência [de capacidade de 
gestão no setor público] se manifesta 
em uma tremenda dificuldade em 
agilizar processos e, nos casos mais 
graves, em corrupção.”
Robson Gonçalves, professor do Isae/FGV.


