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Debate sobre renda básica precisa ir além 
do financiamento, alertam especialistas

ECONOMIA & NEGÓCIOS

População vulnerável. Há dois anos vendendo doces e bolos, Débora tenta uma vaga para voltar ao mercado formal

Crise escancarou desigualdades, trouxe urgência ao tema e governo procura alternativas para bancar programa social; economistas, 
no entanto, apontam para risco de desmonte do Bolsa Família, tido globalmente como um projeto eficiente no combate à pobreza 

WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Defensora de um programa de 
renda básica universal, que 
inclua a distribuição de recur-
sos até mesmo para ricos, a 
professora Louise Haagh, do 
Departamento de Ciência Po-
lítica da Universidade de 
York, na Inglaterra, admite 
que a situação fiscal dos paí
ses hoje impede que algo se-
melhante seja implementado, 
mas defende que se adote a 
ideia como objetivo.

Segundo a presidente da Re-
de Global de Renda Básica, 
um programa como esse tor-
naria a sociedade mais dinâmi

ca, pois as pessoas se senti-
riam mais seguras para buscar 
oportunidades. Mais importan-
te: a renda básica garantiria 
uma democracia estável. “Se 
você quer uma sociedade e 
uma democracia estável, você 
precisa gerar uma política de 
segurança de bem-estar.”

l O coronavírus ressuscitou dis-

cussões sobre renda básica. Es-

se assunto já havia sido tão deba-

tido como agora?

Essa era uma ideia mais filo-
sófica há muitos séculos, mas 
nos anos 70 houve uma discus-

são na América do Norte so-
bre imposto de renda negati-
vo, com a ideia de que as pes-
soas nunca devem estar abai-
xo de um nível mínimo de sub-
sistência. No fim, não aconte-
ceu. Havia preocupações de 
que as pessoas seriam depen-
dentes do Estado. A ideia ex-
plodiu em 2016, com o refe-
rendo na Suíça sobre adotar a 
renda mínima, mas não teve 
apoio gigantesco. Agora te-
mos pesquisas que sugerem 
que ao menos 50% da popula-
ção é simpática a ela. Com o 
coronavírus, o assunto ga-
nhou proeminência, mas mui-
ta gente ainda não o com-
preende bem.

l O que não é compreendido?

Há esquemas de renda tempo-
rária para populações pobres. 
Essas iniciativas não são o que 

achamos que é renda básica. A 
definição clássica é que ela 
seja universal. Qualquer resi-
dente do território tem acesso 
a essa renda básica. 

l Países pobres e desiguais co-

mo o Brasil devem adotar uma 

renda básica universal?

É justo reconhecer que não é 
algo que se pode ter facilmen-
te. O importante é que se pen-
se no longo prazo para se 
construir algo universal. 
Talvez tenhamos, no futu-
ro, uma renda básica mais 
alta, mas estamos em uma 
realidade agora em que os 
Estados não têm condi-
ções de pensar assim. Você 
pode manter isso como 
uma aspiração, mas, en-
quanto isso, tem de 
pensar em criar um 
nível de renda para 

todos e talvez um maior para 
aqueles de renda mais baixa.

l Como um país já endividado 

como o Brasil poderia financiar 

um programa desse?

É preciso olhar como conver-
ter benefícios existentes do 
sistema tributário que talvez 
atinjam poucos em um sistema 
onde esses benefícios vão para 

uma conta com sub-
sídios básicos. É 

preciso produ-
zir um siste-

ma com administração unifica-
da que cubra toda a população, 
estabilizar sistemas existentes 
e construir a partir disso.

l A sra. disse, em outras entre-

vistas, que a renda básica não 

resolve o problema da pobreza. 

Que problemas solucionaria?

Trabalho com uma perspectiva 
de desenvolvimento político e 
de democratização da econo-
mia como um todo. Não se po-
de esperar que ela resolva to-
dos os problemas, mas isso 
não significa que não seja uma 
boa instituição. Ela é um ele-
mento de uma abordagem sis-
têmica. Se você quer uma so-
ciedade e uma democracia está
vel, você precisa gerar uma po-
lítica de segurança de bem-es-
tar. Precisa que ao menos em 
algumas instituições haja uma 
participação igualitária./L.D.

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

Luciana Dyniewicz

Nas redes sociais, Bruna San-
tos,  de  22  anos,  pediu  ajuda  
para comprar gás e poder co-
zinhar  para  os  três  filhos.  
“Meu gás acabou há uns dias. 
Já meu auxílio (emergencial) 
só cai na semana que vem. (O 
dinheiro) pode ser empresta-
do. Devolvo quando receber, 
na terçafeira”, dizia ela.

São pessoas como Bruna que 
compõem as 4,25 milhões de fa-
mílias que, em agosto, tiveram 
o auxílio emergencial como úni
ca fonte de renda. Se quando o 
Bolsa  Família  foi  criado,  em  
2003, houve resistência e críti
cas  ao  programa,  considerado  
então, por muitos, uma fórmula 
para parte da população se tor-
nar dependente do Estado, ho-
je, quando se discute ampliálo 
aproveitando a experiência do 
auxílio emergencial, os econo-
mistas são praticamente unâni
mes em apoiar a medida.

A pandemia teve papel crucial 
nessa mudança  de  perspectiva 
ao deixar mais evidente o nível 
de desigualdade do País e a falta 
de proteção da população de me-
nor renda. “Quando pessoas per-
dem  a  possibilidade  de  traba-
lhar, elas não têm nada. Por isso 
o auxílio emergencial foi tão im-
portante e precisa ser discutido 
com mais rigor”, diz a economis-
ta Lucilene Morandi, da Univer-
sidade Federal Fluminense.

Economista do Insper, Mar-
cos Mendes reforça que o auxí
lio emergencial deu impulso à 
ideia de se ter uma renda míni
ma. “Reduziu-se a resistência à 
transferência de renda, que al-
guns segmentos viam como es-
mola. A transferência de renda 
é para atingir pessoas que, por 
mais  esforço  que  façam,  não  
conseguem sair da pobreza.”

Nas  discussões  sobre  como  
ampliar o programa – que têm 
mobilizado economistas, Con-
gresso,  governo  e  mercado  fi-
nanceiro em razão do risco de 
se furar o teto de gastos –, o fi-
nanciamento tem sido o ponto 
central. Mas especialistas apon-
tam outro problema que tem fi-
cado de lado no debate: o de o 

Bolsa  Família,  usado  na  redu-
ção de pobreza e na coordena-
ção de outras políticas sociais, 
acabar se desmantelando.

Prioridade. A família de Bruna, 
socorrida pelo auxílio emergen-
cial na pandemia, era uma das 
dependentes do antigo progra-
ma do governo federal. Na casa 
dela  as  contas  nunca  fecham,  
mas os R$ 253 do Bolsa Família 
aliviam. Antes da quarentena, o 
marido dela tentou trabalhar co-
mo  motorista  do  Uber.  Teve  
mês que ganhou R$ 3 mil, mas 
R$ 2,2 mil foram para alugar o 
carro.  Do  que sobrou,  R$  600 
foram para o aluguel da casa.

Com o afastamento social e a 
redução da demanda por corri-
das, o marido de Bruna devol-
veu o carro alugado e a família 
passou a sobreviver com o auxí
lio de R$ 1,2 mil. “Deixamos as 
contas  acumular.  Prioridade  
aqui é alimentação para as crian-

ças e o aluguel.” 
Ao receber  o  Bolsa  Família,  

Bruna vinha sendo acompanha-
da pelo governo. Suas crianças 
precisam estar com a vacina em 
dia e logo terão de frequentar a 
escola. Se não seguirem as re-
gras, assistentes sociais entra-
rão em contato e, em último ca-
so, ela poderá perder o benefí
cio. Esse acompanhamento ser-
ve  ainda  para  que  o  governo  
identifique  uma  oferta  inade-
quada de serviços.

O economista Ricardo Henri-
ques, um dos criadores do Bolsa 
Família e superintendente exe-
cutivo  do  Instituto  Unibanco,  
afirma se preocupar com a pos-
sibilidade de o programa deixar 
de ser um pivô para coordena-
ção  de  políticas  sociais  e  se  
transformar apenas em um pro-
jeto de transferência de renda.

“O Bolsa Família tem poten-
cial para além do alívio da pobre-
za. Virar apenas programa de alí
vio de pobreza é desconstruir o 
acúmulo de informação que per-
mite uma política social mais es-
truturada e avançada”, diz.

Para a economista Monica de 
Bolle,  professora  da  Johns  
Hopkins University,  nos  EUA,  
há um risco de “perda de foco” 
quando se pensa em substituir 
o Bolsa Família por algo seme-

lhante ao auxílio emergencial.
“O  Bolsa  Família  é  um  dos  

programas de redução de pobre-
za  mais  eficientes  do  mundo.  
Quando você muda os critérios 
de elegibilidade, você pode per-
der o foco e tornálo menos efi-
ciente”, diz a economista, em re-
ferência à possibilidade de am-
pliação do programa de modo a 
incluir  pessoas  vulneráveis,  
mas que podem conseguir se in-
serir no mercado de trabalho.

Monica defende que a popula-
ção que oscila entre a formalida-
de e a informalidade seja assisti-
da por meio de um benefício en-
tregue  quando  a  renda  ficar  
abaixo de certo patamar. 

Benefício.  A  carioca  Débora  
Ferreira, de 36 anos, seria uma 
das beneficiadas por esse auxí
lio proposto por Monica. Nos úl
timos meses, o auxílio emergen-
cial foi fundamental para ela. Dé
bora já trabalhou como assisten-
te administrativa em uma esco-
la mas há dois anos vende bolos 
para pagar as contas.

Na quarentena, a concorrên
cia aumentou  e  os preços  dos 
ingredientes  subiram.  As  ven-
das de Débora caíram de R$ 1,8 
mil para R$ 1 mil. “O auxílio aju-
dou bastante”, diz a carioca que 
está tentando uma vaga em um 
mercado atacadista.

Marcos  Mendes,  do  Insper,  
também sugere, ao lado de ou-
tros economistas do Centro de 
Debate de Políticas Públicas, a 
criação de um benefício para es-
sa população vulnerável. O me-
canismo seria semelhante ao do 
Fundo  de  Garantia  do Tempo  
de Serviço (FGTS): a pessoa re-
ceberia  um  depósito  mensal  
equivalente a um porcentual de 
seu rendimento, mas só poderia 
sacálo  em  situações  específi
cas, como no caso de uma queda 
aguda de suas remunerações.

Esse benefício atenderia 5,2 
milhões  de  famílias  e  a  renda  
básica,  para  a  população  mais  
pobre,  outras  13,2  milhões.  
“Quando se tem dois tipos de 
benefícios  você  pode  atender  
mais gente com o mesmo orça
mento.  Sai  muito  mais  caro  
transferir renda para todo mun-
do do que transferir para aquele 
que  vai  usála  apenas  no  mo-
mento em que tiver dificulda-
de”, diz Mendes.

l Como pagar?
Nas discussões sobre como am-

pliar o programa social – que 

têm mobilizado Congresso,

governo e mercado financeiro –

o financiamento tem sido o 

ponto central. 
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ΣΟΛΥ∩℘Ο ΝΑ ΡΕΧΥΠΕΡΑ∩℘Ο DΕ ΑΤΙςΟΣ

ΟΝDΕ Α ΕΞΠΕΡΙ⊇ΝΧΙΑ
ΦΑΖ Α DΙΦΕΡΕΝ∩Α!
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� ςΕ⊆ΧΥΛΟΣ − ΦΡΟΤΑΣ
� ΜℑΘΥΙΝΑΣ ΟΠΕΡΑΤΡΙΖΕΣ
� DΕΣΜΟΒΙΛΙΖΑ∩∏ΕΣ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΙΣ
� ΙΜςΕΙΣ
� ΑΡΜΑΖΕΜ ΠΑΡΑ ΓΥΑΡDΑ DΕ ΒΕΝΣ

● Sem o auxílio emergencial, oito em cada dez famílias não 
teriam condições de se alimentar, comprar produtos de higiene e 
limpeza ou pagar as contas mais básicas

NECESSIDADES BÁSICAS

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: INSTITUTO LOCOMOTIVA

Destinação do auxílio emergencial

Compra de alimentos

Compra de produtos de higiene

Compra de produtos de limpeza

Pagamentos de contas básicas

Compra de remédios

Ajuda a familiares e amigos

92%

84%

79%

77%

68%

58%

Sem o auxílio emergencial, seria possível?

Alimentar 
a família

Comprar os 
produtos 
necessários para 
higiene e limpeza

Pagar contas 
básicas

Não
77%

Sim
23%

Não
79%

Sim
21%

Não
83%

Sim
17%

Louise Haagh, presidente da Rede Global de Renda Básica

‘Democracia estável exige 
uma política de bem-estar’

Marcas da Covid


