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DESAFIOSDOPAÍS PROGRAMASSOCIAIS

GUSTAVO PATU
DE BRASÍLIA

Governos tucanos e petis-
tas já estudaram regras para
conter a escalada de gastos
com programas de transfe-
rência de renda às famílias,
maso temaemgeral é esque-
cido nos períodos eleitorais.
Comodebate travadopelo

temor do desgaste político,
clientelas e despesas semul-
tiplicamtantonosprogramas
considerados virtuosos —o
exemplo principal é o Bolsa
Família—quantonosquetêm
eficácia questionada.
Trata-sedeumconjuntode

ações nas áreas de previdên-
cia, assistência social e am-
paro ao trabalhador que de-
sembolsam hoje algo como
R$ 480 bilhões anuais.
É praticamente a metade

doOrçamento federal se tira-
dos da conta os encargos da
dívida pública e as transfe-
rências obrigatórias a Esta-
dos emunicípios.
Montantes crescem ano a

ano com envelhecimento da
população,mais trabalhado-
res com carteira assinada e
alta do salário mínimo. Mas
também há normas que dão
margemaexcessos eabusos.
Umcasoquemobilizoues-

pecialistas e técnicosdosgo-
vernos FHC, Lula e Dilma foi
odaspensõespormorte, que
apenas combeneficiários do
INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) consumiu R$
76,1 bilhões no ano passado.
Só inferior ao das aposen-

tadorias, o valor equivale a
1,6%doProduto InternoBru-
to. Estudos estimamque, so-
mando também as pensões
do regimeprevidenciáriodos
servidorespúblicos, adespe-
sa chegue a 3% do PIB, o tri-
plo damédia internacional.
A legislaçãobrasileiranão

impõe tempomínimodecon-
tribuição nemunião para ter
direito ao benefício; os de-
pendentes recebem o valor
integral independentemente
da idade ou da renda.
Conforme levantamento

feito em 2010 pela Previdên-
cia, as regras estimulam ca-
samentos de curta duração
entre aposentados e mulhe-
res mais jovens, como forma
de perpetuar o recebimento
de benefícios pela família.
Devido a distorções do gê-

nero, os gastos do INSS com
pensões somam o triplo dos
destinados aoBolsaFamília,
com impacto sobre a pobre-
za muito menor —e, nos ca-
sosdebeneficiáriosde renda
mais alta, contribuindo para
a desigualdade social.

SEGURO-DESEMPREGO
Outra anomalia na seguri-

dadebrasileiraéoseguro-de-
semprego, cujos desembol-
sos dispararam nos últimos
anos a despeito da melhora
domercado de trabalho.
No ano passado, o minis-

troGuidoMantega (Fazenda)
tentou negociar com as cen-
trais sindicais regras mais
restritivas, sem sucesso.
A própria disponibilidade

de vagas no mercado pode
permitir queum trabalhador
demitidodeumemprego for-
malopteporuminformalpa-
raacumular salário e seguro.
Outro programa questio-

nado na área trabalhista é o
abono salarial, pago a traba-
lhadores com renda até dois
salários mínimos. Nessa fai-
xa de renda, que hoje chega
aos R$ 1.448 mensais, boa
parte da clientela já é consi-
derada de classe média.

Sob temordedesgastepolítico,gastossemultiplicamatéemprojetosde transferênciade rendacomeficáciaquestionada
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não há idade mínima para as aposentadorias. Uma regra
conhecida como fator previdenciário, hoje sob ataque da
oposição, reduz os benefícios de quem se aposenta mais cedo

Brasil tem uma das legislações menos restritivas para a concessão
de pensões e um dos maiores gastos do mundo com esse benefício

com regras pouco rigorosas e aumento da mão de obra formal,
as despesas têm disparado mesmo com a queda do desemprego

Programamais elogiado da área social, tem sua
ampliação defendida por todos os candidatos

os benefícios assistenciais a deficientes e idosos de baixa renda
atingem uma clientela restrita, mas seus desembolsos conjuntos,
vinculados ao salário mínimo, superam o Bolsa família

no governo Lula, o programa foi alvo de uma operação para conter a
escalada do número de beneficiários, que voltou a subir a partir de 2010

o número de beneficiários e os gastos têm disparado com a
formalização da mão de obra e o aumento do salário mínimo

fontes: Ministérios da Previdência, do Planejamento, do trabalho e do Desenvolvimento Social


