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A desigualdade de renda parou de cair? (Parte III)
Marcos Mendes 1
O texto da semana passada mostrou como o mercado de trabalho atuou no
sentido de reduzir a desigualdade de renda desde pelo menos o início da primeira
década do século XXI. Argumentou-se, naquele texto, que as condições que levaram à
redução da desigualdade podem não se reproduzir nos próximos anos, o que faria com
que a trajetória de queda se interrompesse.
O presente texto analisa o impacto das políticas sociais mostrando que, também
nesse caso, os ganhos mais fáceis em termos de redistribuição já foram obtidos,
podendo-se prever redução do seu efeito redistributivo nos próximos anos.
De acordo com IPEA (2013) 2, aproximadamente 40% da queda da desigualdade
entre 2002 e 2012 decorreu de políticas governamentais, sendo os seguintes os impactos
individuais de cada política: aumento do valor real das aposentadorias de menor valor,
indexadas ao salário-mínimo (21%); expansão do Bolsa Família (12%) e do Benefício
de Prestação Continuada (BPC) (6%). Souza e Medeiros (2013) 3, analisando a variação
da desigualdade entre 2002 e 2009, chegam a números similares.
Trata-se de impacto significativo: as políticas sociais estão, de fato, ajudando a
reduzir a desigualdade. Todavia, o governo poderia ter feito muito mais em termos de
redução da desigualdade e da pobreza sem, ao mesmo tempo, ter prejudicado tanto as
perspectivas de crescimento econômico, no curto e no médio prazo.
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Em primeiro lugar, deve-se considerar que o Bolsa Família, entre os
instrumentos de políticas públicas de redução de pobreza e desigualdade, é o mais
eficiente, pois reduz a desigualdade a baixo custo. Já os benefícios previdenciários
indexados ao salário-mínimo e o BPC (que também é reajustado de acordo com o
mínimo) têm elevado custo fiscal. Outros programas públicos, como o SeguroDesemprego e o Abono Salarial, além de impacto pífio sobre a desigualdade, também
têm custo mais alto que o Bolsa Família.
Não obstante isso, o governo insiste em manter programas sociais menos
eficientes e de alto custo, em vez de ampliar as intervenções de menor custo, na linha do
Bolsa Família. Em especial, insiste nos aumentos reais do salário-mínimo, que
provocam grandes aumentos de despesa pública, gerando desequilíbrio fiscal (além do
problema citado na parte II, publicada na semana passada: elevação de custos e perda de
competitividade das empresas).
Os aumentos reais do salário-mínimo são uma importante ferramenta eleitoral, o
que torna difícil alteração de rota em tal política, a despeito de seus impactos adversos.
O resultado é a expansão do gasto público, que pressiona a taxa de juros e a carga
tributária. Ambos desestimulam o investimento e o crescimento econômico.
Em segundo lugar, é preciso considerar que a Previdência Social como um todo
(considerando-se não só os benefícios de um salário-mínimo mas todas as
aposentadorias, pensões e demais benefícios pagos) é fortemente concentradora de
renda. De acordo com IPEA (2012) 4, em 2011 a Previdência era responsável por 18%
de toda desigualdade de renda. Ou seja, se não existissem os pagamentos feitos pela
Previdência Social, o Índice de Gini seria aproximadamente 18% menor.
Isso ocorre porque são pagos benefícios de valor mais elevado para segmentos
de renda mais alta. Uma reforma da previdência que reduzisse os privilégios hoje
existentes (como, por exemplo, a concessão de pensões por morte sem qualquer
limitação do prazo de concessão ou restrições de valores), diminuiria esse efeito
concentrador de renda. No entanto a reforma da previdência saiu da agenda política,
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tendo sido aprovada apenas uma versão mitigada da previdência complementar dos
servidores públicos.
Em terceiro lugar, houve no período 2007-2010 (segundo mandato do Presidente
Lula) significativos aumentos salariais para os servidores públicos, o que também tem
impacto concentrador de renda, pois o funcionalismo está no topo da distribuição de
renda. Houve aumento real da folha de pessoal da União da ordem de 8% ao ano
naquele período 5, com posterior estabilização ao longo do Governo Dilma.
De acordo com o texto de Souza e Medeiros (2013), acima citado, entre 2003 e
2009 quase toda a redução de desigualdade promovida pelo Bolsa Família (12%) foi
desfeita pelo aumento da remuneração dos servidores públicos, que aumentou a
desigualdade em 10%. Note-se que também nesse caso houve deterioração das contas
fiscais e necessidade de aumento de impostos e juros, com prejuízo para o crescimento
da economia.
Em quarto lugar, duas políticas públicas fundamentais para melhorar as
condições de vida da população e ao mesmo tempo elevar a produtividade dos
trabalhadores, têm apresentado pouco progresso ou estagnação. Trata-se do saneamento
e da saúde.
No caso do saneamento, IPEA (2013, p. 7) apresenta a informação de que “o
percentual de pessoas que tiveram acesso simultaneamente a energia elétrica, coleta de
lixo, esgotamento sanitário adequado e acesso adequado à rede geral de água
aumentou 1 ponto percentual em 2012, atingindo o universo de 59,2%”. Este é um dado
muito ruim: 40,8% da população brasileira não têm acesso a serviços públicos básicos.
É relevante ressaltar que enquanto houve farta distribuição de desonerações
tributárias nos últimos anos, as empresas de saneamento básico continuaram a ser
taxadas integralmente pelo PIS/COFINS e CSLL, a despeito de haver no Congresso
diversos projetos propondo tal isenção.
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Na saúde, conforme registra Médici (2011) 6, houve descontinuidade de
importantes políticas de ampliação de atenção à saúde dos mais pobres. Entre 1992 e
2002 a cobertura do Programa Saúde da Família expandiu-se a uma taxa anual de
25,5%, depois, entre 2002 e 2009, essa taxa reduziu-se para 8% a.a.. A mesma
desaceleração foi verificada no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, que
crescia a 72,6% ao ano entre 1994 e 2002 e desacelerou para 2,5% ao ano no período
2002-2009.
Também foi interrompido o processo de organização da rede de atendimento
ambulatorial de forma regionalizada. Por esse meio, postos de atendimento básico
filtravam os pacientes mais graves para unidades capacitadas para atendimento mais
complexo, geridas pelos estados e cobrindo vários municípios. O sistema regrediu para
o modelo anterior de hospitais municipais pequenos, sem economia de escala, baixa
capacidade operacional e alta ociosidade.
Pouca ênfase foi dada às experiências de gestão hospitalar por Organizações
Sociais, em contratos de gestão mais flexíveis que, comprovadamente, reduzem o custo
e aumentam a resolutividade e qualidade dos atendimentos.
Ainda na saúde interrompeu-se a implantação do Cartão SUS, que agregaria
qualidade ao atendimento, ao armazenar o histórico clinico dos pacientes. Ao mesmo
tempo, o Cartão permitiria a criação de uma câmara de compensação financeira, para
que os estados e municípios que prestassem o atendimento fossem por ele remunerados,
além de permitir a cobrança, junto a planos de saúde, pelo atendimento de seus clientes
que viessem a ser atendidos pelo SUS.
Tais medidas, se levadas adiante, reduziriam a iniquidade no atendimento à
saúde, melhorariam a gestão, a produtividade e a qualidade dos serviços prestados. Em
última instância, elevariam a capacidade laboral do trabalhador, sua produtividade e as
perspectivas de crescimento da economia.
Ou seja, com políticas mais focadas na população pobre teria sido possível
diminuir a pobreza e a desigualdade de forma mais intensa do que realmente aconteceu.
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Esse tipo de aperfeiçoamento da política social se torna cada vez mais importante, pois
há motivos para se crer que o atual conjunto de política tende a ter menor efeito sobre a
desigualdade nos próximos anos, uma vez que os resultados mais fáceis já foram
obtidos. Isso porque:
a) o Bolsa Família e os demais programas sociais estão próximos de esgotar o
seu processo de expansão (praticamente toda clientela elegível já é atendida pelos
programas) e só continuarão a ter efeito redistributivo se houver aumento real no valor
dos benefícios, o que se defronta com a delicada situação fiscal do país;
b) o processo de elevação do valor real do salário-mínimo parece já ter chegado
a um ponto de esgotamento, tanto por produzir aumentos artificiais de salários,
reduzindo a competitividade das empresas, quanto pela pressão que exerce nas contas
públicas via previdência social.
c) Segundo Ferreira et al (2013) 7, 32% da população brasileira, em 2009, podia
ser classificada como “vulnerável”. Essas pessoas deixaram de ser pobres, mas têm
razoável chance de voltar a sê-lo. Uma desaceleração da economia pode levar parte
desse grande contingente de volta à pobreza, com possível ampliação dos índices de
desigualdade.
Para evitar que a desigualdade e a pobreza parem de cair é preciso ir além dos
ajustes nas políticas sociais referidos ao longo desse texto (inclusive nos setores de
saúde e saneamento). Deve-se fazer uma reforma da previdência social que, ao mesmo
tempo, reduza a iniquidade daquele sistema e promova ajuste estrutural das contas
públicas, o que elevará a poupança agregada e, consequentemente, o potencial de
crescimento da economia. Portanto, a reforma da previdência combinaria queda de
desigualdade com aumento do crescimento.
Da mesma forma, é fundamental dar prioridade à melhoria da qualidade da
educação que é o meio mais garantido de gerar, simultaneamente, redução de
desigualdade e crescimento econômico no longo prazo. A oferta de educação de
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qualidade faz com que o futuro das crianças deixe de depender do nível sócioeconômico dos pais. Um sistema educacional equitativo cria igualdade de oportunidades
e promove mobilidade social de uma geração para outra. Sem investimentos em
educação as famílias podem até melhorar de vida, mas seus horizontes estarão limitados
pelo histórico familiar, pois as suas oportunidades de educação tendem a ser similares
ou pouco melhores do que as que seus pais tiveram.
Políticas públicas e reformas que combinem redução da desigualdade com
remoção de barreiras ao crescimento devem ser as prioridades governamentais.
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