Quem deve pagar a conta dos subsídios nos serviços de utilidade pública?
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Muito mais corriqueiramente do que se imagina, alguns consumidores ajudam a
pagar a conta de outros. São os chamados subsídios cruzados. Muitas vezes esses
subsídios são difíceis de serem percebidos. Por exemplo, quem pede para embalar um
presente está sendo subsidiado por quem não solicita esse serviço (afinal, o custo do
papel e da mão-de-obra que irá embalar está embutido no preço final do bem); quem
come pouco ajuda a pagar a conta de quem come muito em um rodízio; um paciente que
demanda menos tempo do médico subsidia o que demora mais; quem parcela o
pagamento de passagens aéreas sem pagar juros está sendo financiado por aqueles que
pagam à vista.
Em todos os exemplos acima, o subsídio cruzado surge como uma solução de
mercado, pois diferenciar o preço traria custos além dos benefícios. Pode também ser
uma estratégia de marketing: cobrar por certos serviços pode parecer antipático aos
olhos do consumidor. Apesar disso, ao longo dos últimos anos, vimos que a sociedade
tem cada vez mais aceitado pagar valores diferentes, de acordo com os serviços
adquiridos. Dessa forma, é cada vez mais comum shopping centers cobrarem pelo
estacionamento, companhias aéreas cobrarem pelo despacho de malas ou pela comida
servida a bordo, e lojas cobrarem para embalar produtos.
O que explica o fato de, em alguns casos, as empresas preferirem manter os
subsídios cruzados e em outros casos optarem por diferenciar os preços conforme o
serviço ou bem consumido é o custo que se incorre para fazer a diferenciação dos
preços. Manter alguém vigiando a entrada de um banheiro restrito a pagantes pode ser
mais caro do que liberar o acesso; cobrar um preço diferente para cada tipo de alimento
em um restaurante a quilo é praticamente inviável; pode ser mais barato contratar um
empacotador do que perder tempo com o próprio cliente empacotando as compras em
um supermercado.
Preços uniformes também reduzem o custo de informação. A decisão de um
consumidor fica mais fácil se ele sabe, de antemão, o preço dos ingressos nos cinemas
X e Y, sem se preocupar com a duração ou com o custo de produção do filme. A
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informação de uma vitrine é mais clara se o preço de um modelo não depender do
tamanho da roupa.
Por fim (e lembrando que essas explicações não formam uma lista exaustiva),
pode haver assimetrias de informação e conflitos de interesse que tornam a
diferenciação de preços ineficiente. Por exemplo, se o preço de um bem depender do
tempo de negociação ou da duração do serviço (o tempo gasto em uma consulta médica
ou em um corte de cabelo), pode ser gerado um incentivo perverso de as transações se
estenderem além do tempo necessário. Um caso clássico é o do jornal Pravda, editado
na antiga União Soviética, no qual os jornalistas eram remunerados pelo tamanho das
reportagens escritas, o que resultava em textos enormes.
Em princípio, quando o preço pago é diferente do custo de produção, gera-se
uma ineficiência na economia, com perda de bem-estar. Nos casos acima, entretanto, o
subsídio cruzado pode aumentar a satisfação da sociedade se a cobrança de preços
diferenciados gerar custos maiores do que a ineficiência decorrente da uniformização de
preços.
Há situações, entretanto, em que o subsídio cruzado decorre de restrições
institucionais. Um exemplo é a proibição de cobrança de preços diferenciados para
compras à vista e com cartões de crédito (sobre esse tema, ver o artigo Deve-se proibir a
diferenciação de preços entre compras à vista e com cartão de crédito?, neste site). Mas
é na prestação de serviços de utilidade pública que ocorrem com maior frequência os
subsídios cruzados.
Talvez a principal justificativa para o uso desses subsídios seja política. Em
primeiro lugar, por não serem transparentes, são mais fáceis de serem cobrados. É mais
provável que o usuário culpe a concessionária pelo alto preço da tarifa do que o
governo, que está lhe tributando.
Em segundo lugar, porque a sociedade parece aceitar com certa facilidade a ideia
de solidariedade entre grupos, ainda que artificialmente construídos e que não façam
sentido econômico. Os consumidores passam a ser agregados em grupos como
passageiros de ônibus, consumidores de energia, de água, etc, e tornam-se
(compulsoriamente) solidários, com os mais abastados subsidiando os mais pobres.
Um exemplo está no transporte urbano, no qual os idosos têm direito a
passagens gratuitas. Quem paga por isso? Normalmente são os demais usuários do
transporte. Se não houvesse problemas de assimetria de informação, esse subsídio
cruzado seria claramente indesejável do ponto de vista social.
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Em primeiro lugar, porque a discrepância entre preço e custo (os passageiros
pagantes pagam acima do custo, e os passageiros não pagantes ou com direito a
desconto pagam abaixo do custo de produção), per si, gera ineficiências na alocação de
recursos: os passageiros não subsidiados vão fazer menos viagens do que fariam se não
precisassem subsidiar os mais velhos. Em segundo lugar, porque é injusto. Por que é o
passageiro de ônibus (frequentemente, pertencente às classes menos favorecidas) quem
deve pagar pelo transporte do idoso e não, digamos, quem anda de carro, quem vai ao
cinema, quem faz compras no supermercado?
Não se trata aqui de discutir o mérito de os idosos poderem ou não viajar de
graça. A questão é quem deve pagar por isso. Se a sociedade entende que a gratuidade
(ou qualquer desconto) é justa, então deve ser o contribuinte, via pagamento de
impostos – e não o usuário do ônibus – quem deve pagar pelo serviço.
Pode haver, entretanto, problemas de assimetria de informação que justifiquem o
subsídio cruzado. A empresa de ônibus pode ter incentivos para inflar o número de
idosos transportados e, com isso, arrecadar mais subsídios (pagos pelo orçamento
público) do que teria direito. Se o custo de fiscalização for alto e/ou se o número de
idosos usuários do sistema público de transporte for baixo (o que implica baixo impacto
sobre os custos totais) pode ser socialmente preferível manter o sistema de subsídios
cruzados.
Subsídios cruzados estão também presentes nas tarifas de energia e saneamento.
Nos dois casos, as tarifas são definidas de forma a garantir a viabilidade financeira das
respectivas concessionárias. Via de regra, as tarifas aumentam de acordo com a faixa de
consumo e são calculadas de forma a viabilizar o provimento do serviço para as
populações mais pobres e a expansão da rede. No caso da energia elétrica, a tarifa final
embute ainda encargos destinados a financiar o fornecimento de energia para usuários
que residem em algumas áreas da Região Norte2.
É difícil encontrar justificativas econômicas para o subsídio aos consumidores
dos estados nortistas por meio da tarifa de energia dos demais usuários. Assim como no
exemplo da passagem de ônibus. Se a sociedade entende que deve haver o subsídio, é o
contribuinte, via imposto, quem deve financiar o usuário de energia da Região Norte.
Como se trata de uma transferência de recursos entre concessionárias, não se pode
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argumentar aqui que o subsídio cruzado pode ser justificado com base em redução de
custos de informação, de transação ou para resolver problemas de assimetria de
informações.
É igualmente difícil de justificar os usuários pagarem pela expansão da rede. Do
ponto de vista distributivo, não faz sentido quem consome hoje subsidiar o consumidor
de amanhã3. Para haver eficiência alocativa, é necessário que a tarifa reflita o custo de
produção do serviço, que deve incluir o custo do financiamento para a infraestrutura já
realizada. Se a tarifa passa a incluir também o financiamento para as concessionárias,
seu valor passará a superar o custo de produção, fazendo com que o consumo de
energia/saneamento fique abaixo do socialmente ótimo. Isso se torna ainda mais grave
quando se considera que esses serviços trazem importantes benefícios à sociedade
(externalidades positivas) (sobre as externalidades de água e saneamento, ver, neste site,
o texto Por que é tão elevada a carga tributária sobre os serviços de saneamento básico?;
e sobre o conceito de externalidades ver, também neste site, o texto Por que o governo
deve intervir na economia?).
Por fim, é também discutível se a tarifa por Kwh consumido de quem consome
mais deve ser maior do que a de quem consome menos. Se o objetivo é fazer justiça
distributiva, não é esse o caminho mais adequado. Em primeiro lugar, porque a
distribuição de renda quando feita pelo orçamento (ou seja, via impostos) não distorce o
preço da energia/água em relação aos outros bens (uma vez que seriam igualmente
tributados), reduzindo os impactos deletérios sobre a eficiência alocativa de recursos.
Em segundo lugar, porque não necessariamente está se fazendo justiça
distributiva, pois a relação entre consumo de água/energia e riqueza não é direta.
Famílias grandes tendem a consumir mais, mesmo não sendo mais ricas. Quem tem
mais capital pode investir em um sistema de aquecimento solar, bem como trocar os
aparelhos eletrodomésticos, reduzindo o seu consumo de energia. Pessoas que têm o
hábito de comer fora e lavar a roupa em lavanderias também tendem a apresentar
consumo mais baixo de água e energia. Casas de praia e de campo têm baixo consumo,
pois são usadas apenas no final de semana. Enfim, o melhor indicador de riqueza de um
indivíduo é sua renda e seu patrimônio, e não seu consumo de água e energia. A
tributação da renda e do patrimônio é, dessa forma, um instrumento mais eficiente para
se fazer justiça social do que a tributação sobre água e energia.
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O subsídio cruzado nas contas de energia e água poderia ser justificado com base
na redução de custos de transação. Esses custos, entretanto, devem ser relativamente
baixos, pois não deve ser difícil para os órgãos reguladores (ou quem quer que venha a
ser responsável pelo pagamento de subsídios) ter acesso ao consumo de cada domicílio,
a partir do qual seria calculado o subsídio a que a concessionária teria direito.
Em síntese, mesmo reconhecendo que há justificativas para que serviços de
utilidade pública sejam subsidiados, o financiamento desses subsídios deveria se feito
através do orçamento público. A prática de se cobrar tarifas mais altas dos usuários que
consomem mais, além de não garantir justiça social, pode reduzir o bem-estar da
população devido à ineficiência gerada na alocação de recursos.
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