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UMA NOVA CONCEPÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL

27 – 03 – 99

[ OCDE analisa função econômica da proteção social, estudando distribuição de renda em nações

desenvolvidas ]

[ Esquema serve à realização de metas de eqüidade e à melhoria do nível de vida material ]

 

As políticas sociais provocam duas atitudes básicas entre os economistas. São largamente majoritários no

Brasil os que aceitam a visão mais tradicional e pessimista da proteção social como a compensação que

precisa ser atribuída aos segmentos populacionais cujo nível de vida não chega a melhorar por simples efeito

do crescimento econômico. Admitem que uma parte do produto seja desviada para essas políticas

compensatórias, desde que isto não coloque em risco a indispensável estabilidade macroeconômica ou o

próprio crescimento do PIB. Enfatizam, portanto, o sério conflito que pode ocorrer entre os objetivos das

políticas sociais e econômicas, problema que, nas democracias, tende a ser arbitrado pela sociedade por

meio das instâncias governamentais. Quando a sociedade civil é gelatinosa e a governabilidade débil, esse

conflito tende a criar distorções e ineficiências, seja para o lado elitista, seja para o lado populista.

 

Já para a concepção mais recente  e otimista, que conta com ínfima aceitação no Brasil, as políticas sociais

podem constituir uma das principais alavancas do crescimento econômico. Principalmente quando aumentam

a confiança nas relações interpessoais e econômicas, favorecendo o estabelecimento de densas redes de

organizações coletivas e o conseqüente aumento da participação dos cidadãos na vida pública. Aí estão os

ingredientes desse  pivô do crescimento econômico que vem sendo chamado de “capital social”, uma noção

que mal começou a ser digerida pelos quadros do governo brasileiro, mas que já se tornou uma ferramenta

fundamental dos economistas que lidam com os problemas do desenvolvimento em instituições como BID,

FAO, OIT, Bird ou Cepal.

 

A novidade que merece ser salientada é que também os economistas da OCDE estão migrando do primeiro

para o segundo grupo. Na conclusão do mais recente relatório sobre o assunto, há um tópico intitulado

“função econômica da proteção social”, no qual se procura explicar que uma proteção social eficaz serve

não somente à realização de objetivos de equidade, mas também à melhoria do nível de vida material. E aí se

afirma sem rodeios que, longe de poder ser considerada apenas como um esquema de redução da pobreza,

a proteção social é, no fundo, a grande liga interior das economias e das sociedades (A Caring World: The

New Social Policy Agenda, 1999, pp. 158-9).
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O problema é que essa liga pode ser corroída pelo aumento eventual das disparidades de renda, diz o

relatório. E é por isso que um de seus principais capítulos foi dedicado à análise das mais recentes tendências

da distribuição de renda nas nações mais desenvolvidas, chegando a apenas três conclusões generalizáveis.

A primeira confirma que os impostos diretos e transferências públicas são cruciais para a redução das

desigualdades. A distribuição “mercantil” da renda - isto é, da renda pré-fisco - só não piorou em um único

país dos treze estudados: a França.

 

Também é a França que tem o menor número relativo de pobres: apenas 3%. Ela é seguida de perto por um

bloco de quatro pequenos países formado por Finlândia, Dinamarca, Holanda e Suécia (entre 5 e 7%); e

mais de longe pelos outros cinco: Noruega, Japão, Canadá, Alemanha e Austrália (entre 8 e 10%). Esse

peso da pobreza relativa - entendida no relatório como obtenção de renda inferior à metade da renda

mediana -  aumentou muito na Holanda, Itália e Alemanha, e pouco na Noruega, Japão e Suécia, tendo

diminuído nos sete outros países. Mesmo assim, a porcentagem de pobres continua altíssima nos Estados

Unidos (17%), na Itália (14%) e na Bélgica (11%).

 

A segunda conclusão geral sobre a distribuição de renda confirma o papel também crucial da ocupação: o

número de membros da família com trabalho é o principal indicador de bem estar dos indivíduos. E a terceira

aponta crescente penúria dos jovens casais com filhos, ao contrário dos idosos.

 

Mas essas três tendências gerais não devem esconder a enorme diversidade geográfica. Os dados mostram

que, entre meados dos anos 80 a meados dos anos 90, a desigualdade foi reduzida em seis países. No

Canadá com muita nitidez, e de forma menos convincente nos outros cinco: Alemanha, Austrália, Bélgica,

Dinamarca e França. E houve indiscutível concentração de renda em sete dos treze países estudados:

Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Itália, Japão, Noruega e Suécia.

 

Essas diferenças ficam ainda mais claras nos gráficos que dividem a população em cinco faixas de renda para

realçar os respectivos ganhos e perdas. Uma clara transferência de renda das duas faixas superiores para as

duas inferiores, sem alteração significativa na faixa do meio, só ocorreu em três países: França, Canadá e

Dinamarca. O mecanismo inverso foi mais freqüente, com apenas uma curiosa exceção: na Bélgica houve

aumento da renda nos dois extremos e queda nas três camadas intermediárias.

 

Tamanha diversidade decorre, segundo o relatório, das várias combinações possíveis entre os quatro

principais alvos das políticas sociais: reduzir a desigualdade, combater a pobreza, impedir a exclusão, e

favorecer a coesão.
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