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PAC Equipamentos – Programa de Compras Governamentais
Em 27/06/2012, a presidente da República, Dilma Rousseff, anunciou a criação do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) Equipamentos – Programa de Compras Governamentais, em cerimônia
realizada no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). De acordo com o Governo Federal, tendo em vista o
atual cenário econômico internacional e os esforços para evitar a redução do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro, a iniciativa visa disponibilizar RS 6,61 bilhões, totalizando R$ 8,43 bilhões para o ano de 2012,
para incentivar compras governamentais.
De acordo com o novo programa, os investimentos para o PAC Equipamentos englobarão aquisições para
enfrentar problemas ambientais relacionados à seca, além ampliar a capacidade produtiva da economia
nas áreas de saúde, educação, defesa, e agricultura.
O novo programa de aquisições públicas prevê a compra de 3.591 mil retroescavadeiras e 1.330
motoniveladoras a municípios com menos de 50 mil habitantes, com custo total de RS 650 milhões e RS
638 milhões, respectivamente. Com relação aos equipamentos para a área de defesa, está prevista a
aquisição de oito mil caminhões, 40 blindados Guarani e 30 unidades de veículos lançadores de mísseis.
Já no que diz respeito às ações para a área de saúde, serão adquiridas 2.125 ambulâncias e 1.000 furgões
para Unidades Odonto Móvel, com um total de RS 326 milhões e RS 154 milhões, respectivamente. Quanto
aos investimentos para educação, serão adquiridos 8.570 ônibus escolares por meio do Programa Caminho
da Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); além de três milhões de unidades
de mobiliário para as escolas públicas brasileiras.
Para o setor agropecuário, o PAC Equipamentos prevê o gasto de RS 870 milhões para a aquisição de três
mil unidades de patrulha agrícolas, formadas por tratores e implementos agrícolas, visando o aumento da
produtividade da agricultura nos municípios. Por fim, também foi anunciada a compra de 160 vagões de
trens urbanos, 500 motocicletas para serem destinadas à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal,
além de 50 perfuratrizes para auxiliar na perfuração de poços para regiões atingidas pela seca.
Ainda segundo o Governo Federal, do montante de R$ 8,4 bilhões a serem gastos com o Programa de
Compras Governamentais, parte deste valor já estava previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2012.
Dessa forma, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a previsão de investimentos do PAC para
2012 sobe de R$ 42,6 bilhões para R$ 51 bilhões.
Margem de Preferência para equipamentos e Materiais Hospitalares
No âmbito do PAC Equipamentos, outra iniciativa do Governo Federal remete-se a aquisição de
equipamentos e materiais de saúde fabricados por empresas nacionais com margens de preferência de 8%
a 25%. Segundo o Ministério da Saúde (MS), com a medida cerca de 80 itens produzidos no Brasil poderão
ser comprados pelo Governo com preços até 25% maiores do que os concorrentes internacionais, que
contempla, entre outros equipamentos, tomógrafos e aparelhos de hemodiálise.
Ainda sobre o assunto, o Governo brasileiro destacou que será aberta uma linha de financiamento do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a compra desses equipamentos do
setor de saúde pelos estados e municípios, que deverão ter, pelo menos, 60% de índice de nacionalização.
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Taxa de Juros de Longo Prazo
Também durante a cerimônia, o ministro Guido Mantega anunciou a redução da Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) de 6% para 5,5% ao ano, o que resulta em mais uma redução do custo financeiro para os
investidores com crédito do BNDES. Segundo Mantega, a medida tem como objetivo revitalizar a indústria
nacional e reduzir a dependência do mercado externo.
Sobre o assunto, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ressaltou que a redução da TJLP favorece o
estímulo à atividade econômica e que a decisão não irá prejudicar o orçamento do Banco, tendo em vista
que a medida induz a uma recuperação mais forte dos investimentos.
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