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CIDADANIA SOCIAL: ACESSO A SERVIÇOS COMO DIREITO

enfrentam grande dificuldade para
ter assegurado seu direito de acesso a
serviços de boa qualidade.

Apresentação

extrema estão ameaças de retrocesso.
Os autores sublinham que a ampliação
do acesso e da melhoria da qualidade
dos serviços requer o enfrentamento
de questões estruturais complexas, tais
como: financiamento, responsabilidade
compartilhada entre entes federativos; a
apropriação do público pelo privado; e a
falta de participação social na elaboração
e controle das políticas. O enfrentamento
dessas questões não é caminho fácil. No
entanto, a agenda da universalização
de serviços públicos de boa qualidade é
o único caminho a ser percorrido para
chegarmos a um novo patamar da luta
pela redução da pobreza e desigualdade,
afirmam os autores.

As mudanças que se têm dado “da porta de
casa para dentro” não vêm sendo acompanhadas pelos mesmos avanços “da porta
de casa para fora”, nos serviços disponíveis, especialmente para as camadas mais
pobres da população. Sem promover o
acesso a serviços públicos de boa qualidade, corre-se o risco de que as portas de
saída da pobreza virem portas giratórias,
fazendo com que as mesmas populações
saiam por um lado e entrem pelo outro.
Nesse diálogo, ficou claro que, para
superar a pobreza no Brasil, o nível de
renda é condição necessária, porém não
suficiente: tem de haver uma verdadeira
revolução no acesso e na qualidade dos
serviços públicos para universalização
da cidadania. E para tal, a compreensão
de acesso a serviços como direito e não
como mercadoria é imprescindível.

Em julho de 2015, o Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e a
ActionAid Brasil realizaram o seminário
“Acesso a Serviços como Direito”, com o
objetivo de contribuir para a construção
da agenda que coloca o acesso a serviços
sociais básicos como direito, com vistas
a reduzir a pobreza e a desigualdade no
Brasil.

Eduardo Fagnani
Professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador
do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho (Cesit/IE-Unicamp)
e coordenador da rede Plataforma Política Social
(www.plataformapoliticasocial.com).

Francisco Menezes

Consultor da ActionAid Brasil e do Ibase

Jorge Romano

Coordenador executivo da ActionAid Brasilt

A escolha do tema foi motivada pela
constatação de que, na última década,
ocorreram avanços significativos para
as camadas mais pobres em sua capacidade de consumo, mas que elas ainda
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A política social brasileira tem papel
estratégico como força motriz do desenvolvimento, aponta Eduardo Fagnani,
em Política social, investimentos na
oferta de serviços e crescimento econômico. O conjunto de direitos e benefícios
introduzidos pela Constituição Federal
de 1988 exigiu um grande esforço para
mobilização de recursos financeiros.
Atualmente, o gasto social (três esferas
de governo) representa 25% do PIB. A
política social pode contribuir em duas
frentes principais para incentivar o
crescimento da economia. A primeira é
fortalecer de forma sustentada o mercado
interno de consumo de massas. A segunda
é ampliar os investimentos na expansão
da infraestrutura para enfrentar as deficiências estruturais na oferta de serviços
públicos de boa qualidade. Nesse caso,
há uma considerável distância entre
direitos estabelecidos pela Constituição
de 1988 e exercício pleno desses direitos.

Aprofundando este tema, em Universalização dos serviços públicos para
universalização da cidadania, Francisco Menezes e Mariana Dias Simpson
afirmam que para superar a pobreza e a
desigualdade não basta elevar a renda:
“é preciso que haja uma verdadeira
revolução no acesso e na qualidade dos
serviços públicos para universalização da
cidadania”. No Brasil, na última década, os
ganhos de renda das famílias em condição
de pobreza não foram acompanhados por
avanços correspondentes nos serviços. O
pior é que na atual conjuntura, mesmo
as conquistas na redução da pobreza
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As políticas universais apresentam
lacunas e vazios de oferta de serviços.
O autor sublinha que além da questão
do financiamento, a universalização da
cidadania social, requer enfrentar um
conjunto de temas estruturais (pacto
federativo, privatização dos serviços e
reforma da gestão pública). Aponta que
não existem perspectivas favoráveis
para a superação desses problemas sem
o resgate da política e da democracia, do
reforço do papel do Estado e da revisão
dos pressupostos teóricos que dão substrato ao tripé macroeconômico (câmbio
flutuante, superávit fiscal e metas de
inflação). Finalmente destaca que recente
opção intencional pela recessão econômica interdita o desenvolvimento, amplia
as desigualdades e restringe as possibilidades de ampliar a cidadania social. Ao
contrário, prevalece a narrativa liberal
de que as conquistas sociais de 1988 “não
cabem no orçamento”.

as redes e fóruns de entidades de defesa
de direitos, que lhes permitam disputar
políticas públicas e colocar a qualidade de
vida das maiorias como sua preocupação
central, aponta o autor.
Analisando o caso da educação nacional,
José Marcelino de Rezende Pinto em
O papel da educação na retomada do
crescimento no Brasil, destaca que a
educação é essencial para o desenvolvimento econômico e social, por dois
motivos. O primeiro é o efeito multiplicador do gasto público em educação das
três esferas de (5,5% do PIB) direcionado,
especialmente, para o pagamento de
pessoal (professores, diretores, coordenadores pedagógicos e funcionários), o
que contribui para o fortalecimento do
mercado de consumo de massa. O segundo
impacto da educação sobre o desenvolvimento decorre da própria natureza
do processo pedagógico no fomento da
cidadania e na formação para o trabalho.
Uma educação de boa qualidade interfere
positivamente na qualificação dos futuros
trabalhadores e na formação crítica para
os estudantes. Não obstante, a universalização da educação de boa qualidade,
requer o fortalecimento da Democracia
e do Estado, capacitando-se financeiramente para cumprir suas tarefas no
desenvolvimento nacional, o que requer,
dentre outras medidas, a correção da
injustiça tributária e a revisão da política
monetária, onde prevalecem taxas de
juros sem precedentes na experiência
internacional.

Silvio Caccia Bava, em Como garantir
a participação da sociedade na elaboração de políticas e controle social dos
serviços públicos? sublinha que, embora
com muitos problemas, os Conselhos e
Conferências são uma conquista e uma
ampliação da nossa democracia. Refletindo sobre o atual impasse do sistema
participativo, aponta que esta questão
precisa ser vista como uma relação política entre a cidadania e o poder público.
Mais especificamente, ou a participação
se inscreve numa estratégia de democratização do Estado e do espaço público, ou
ela serve para controlar as manifestações
de cidadania. No momento presente,
torna-se uma tarefa crucial fortalecer

Finalmente, Natalia S. Bueno e Felix
G. Lopez em A atuação das entidades
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sem fins lucrativos nos municípios:
análise dos orçamentos municipais,
apresentam as características gerais e
a evolução das transferências para entidades sem fins lucrativos (ESFL) nos
municípios brasileiros ao longo de onze
anos (2002 a 2012). O artigo demonstra
o crescente papel destas entidades na
prestação de serviços públicos e sociais:
entre 2002 e 2012, cerca de R$ 69 bilhões
foram transferidos por prefeituras para
entidades sem fins lucrativos; o aumento
foi de 4,9 vezes no volume agregado e
de 2,2 vezes no volume per capita. Em
geral, esse incremento está associado ao
crescimento das receitas e das despesas
municipais nesse período. Por um lado,
o espaço ocupado por ESFL no conjunto
das despesas municipais não se alterou
de forma relevante. Por outro, o aumento
sugere que a ampliação da atuação do
Estado “caminhou de mãos dadas com
a cooperação com ESFL”. Em geral, essa
ampliação ocorre de forma mais acentuada nos municípios que apresentam
maior status socioeconômico, ou seja,
maior renda, maior escolaridade e menor
taxa de pobreza (mais concentrados nos
municípios no Sul e no Sudeste do país).
Os autores recomendam que, o debate
público e as pesquisas empíricas precisam
dedicar mais esforços para compreender
esse processo, antes de apontar que esse
fenômeno seja “um indício de retração
do Estado ou precarização das políticas
estatais”. Independente das preferências ideológicas, o fato é que as ESFL,
“dificilmente terão seu papel reduzido”.
Nesse sentido, “compreender suas especificidades, vantagens e problemas na
execução das políticas executadas em

parceria com o poder público municipal
é indispensável para qualificar projetos
visando a universalizar ou a prover
serviços de melhor qualidade para a população, especialmente para populações
vulneráveis e pobres”, sugerem os autores.
Boa Leitura!
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Universalização
dos serviços públicos
para universalização
da cidadania

Para superar a pobreza e a desigualdade no
Brasil, o nível de renda é condição necessária, porém não suficiente: é preciso que
haja uma verdadeira revolução no acesso
e no melhoramento da qualidade dos
serviços públicos, para universalização
da cidadania. Os ganhos de renda obtidos
pelas famílias em condição de pobreza na
última década não foram acompanhados
por avanços correspondentes nos serviços,
o que pode comprometer o projeto maior
de resgate da grande camada da população

Francisco Menezes
Consultor da ActionAid Brasil e consultor do Ibase

Mariana Dias Simpson
Pesquisadora do Ibase

Foto: CCO/ pixabay
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que vive em condição de pobreza.

UN IV ER SA L IZ A ÇÃ O D O S SER V IÇO S P ÚB L ICO S PA R A UN IV ER SA L IZ A ÇÃ O D A CID A D A N I A

Ibase, em parceria com a ActionAid Brasil,
identificamos como desafios para a oferta
de serviços de boa qualidade: a questão de
seu financiamento; a não responsabilização dos entes federativos; a apropriação
do público pelo privado; e a falta de participação social na elaboração e controle
das políticas. Baseado nesta avaliação,
defende-se aqui a ideia de um projeto que
enfrente, de forma planejada e integrada,
o enorme déficit da universalização de
serviços públicos de boa qualidade.

O Brasil vive uma conjuntura em que, após
avanços sociais substantivos, teme-se
que muitas destas conquistas estejam sob
ameaça de retrocesso. As dificuldades na
economia do país, o impasse a que chegou
o sistema político vigente, agravado pela
batalha política travada entre o Legislativo
e o Executivo e a propagação do preconceito contra os mais pobres são fatores
que contribuem para que o medo de retrocesso se intensifique. É importante assinalar ainda que a simultaneidade destes
problemas faz com que um crie barreiras
para a resolução do outro, e vice-versa.

Cada R$ 1 gasto na saúde
gera R$ 1,70 para o PIB, e cada
R$1 investido na educação
pública gera R$ 1,85, pois
o investimento em educação
gera, além de conhecimento,
o aumento do consumo por
meio do pagamento de salários
de profissionais do setor.

O exame de fatos ainda recentes ajuda a
dimensionar o atual desafio. Em junho de
2013, de forma surpreendente para muitos,
as ruas de várias cidades brasileiras foram
ocupadas com protestos que expressavam o
clamor por serviços públicos de boa qualidade. Ficava implícito, ao mesmo tempo,
que o sistema político e seus representantes não eram vistos como capazes de
atender essa e outras demandas. Dois anos
depois, vemos que o processo de reforma
política proposto pelo governo foi abortado,
e que a melhoria nos serviços exigida pela
voz das ruas não aconteceu. No primeiro
caso, aqueles que se beneficiam do sistema
político da forma como ele é assumiram a
missão de não permitir transformá-lo –,
e no momento vivemos até mesmo o risco
vê-lo piorado. E no segundo caso, aqueles
mesmos não tiveram nenhum interesse em
desfazer os nós que impedem uma melhor
oferta de serviços públicos.

Acreditamos, ainda, que esta opção pode
constituir-se ao mesmo tempo em importante via para a retomada do crescimento
com inclusão, uma vez que políticas sociais
podem ser indutoras de crescimento econômico, quando analisamos o efeito multiplicador dos seus investimentos. Estudos
do Ipea de 2011 revelaram a importância
que os gastos sociais adquiriram no Brasil
para o crescimento do PIB e a redução das
desigualdades na última década. Segundo

Em uma série de debates promovidos pelo
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A segunda frente de contribuição da política social para a retomada do crescimento
pode ser o investimento em infraestrutura
social. Nesse caso, destacam-se as enormes
possibilidades abertas pelo enfrentamento
de defi-ciências estruturais nos setores de
habitação popular, saneamento e mobilidade urbana. O investimento em infraestrutura social poderia, simulta-neamente,
impulsionar o crescimento e universalizar
a cidadania social.

o estudo, cada R$ 1 gasto na saúde gera
R$ 1,70 para o PIB, e cada R$1 investido
na educação pública gera R$ 1,85, pois o
investimento em educação gera, além de
conhecimento, o aumento do consumo
por meio do pagamento de salários de
profissionais do setor. A pesquisa do Ipea
mostra ainda que 56% dos gastos sociais
retornam ao Tesouro na forma de tributos,
propiciando crescimento com distribuição
de renda, o que foi fundamental para que
o Brasil superasse a crise de 2008.
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Será preciso também que se enfrentem
problemas que comprometem a efetivi-dade dos serviços e sua disponibilidade
para as camadas mais pobres da população,
sejam pelos diferentes enga-jamentos
dos entes federativos e seu baixo grau de
comprometimento em diversos casos, seja
pela mercantilização de atividades que
devem ser públicas.

municipalizados em realidades metropolitanas e redes de saneamento precárias
cujas consequências à saúde e ao meio
ambiente não respeitam as fronteiras
burocráticas.
No que toca à presença da iniciativa
privada na prestação de serviços públicos,
a compreensão dos serviços como direito
e não como mercadoria torna-se ainda
mais imprescindível. Deve-se atentar às
fórmulas que direcionam recursos públicos
para empresas, não só por meio da privatização clássica, mas também à forte pressão
nacional e internacional pelo aumento de
Parcerias Público-Privadas (PPPs) e que
compreendem serviços como mercadorias,
e cidadãos como consumidores. Tradicionalmente, esta opção tende a criar mais
problemas que soluções, com monopólio,
renúncia fiscal e o direito à universalidade
sendo deixado de lado em nome do lucro.

Temos um amplo consenso de que as
políticas devem ser descentralizadas,
ampliando o poder local e deixando
o Estado mais próximo e sensível às
demandas da sociedade e às singularidades
dos territórios. Porém, nossos sistemas são
institucionalmente complexos do ponto
de vista federativo e com atribuições nem
sempre tão claras, o que pode incentivar
a desresponsabilização de entes. Num
país tão desigual, a intervenção da União
é essencial para promover equidade, dando
suporte financeiro e técnico aos mais de
5 mil municípios, na implementação das
políticas. Assim como a União, os estados
deveriam estar mais presentes, atuando
como instâncias articuladoras intermediárias. Precisamos construir espaços
de negociação e pactuação entre os entes
federados que sejam mais democráticos
e efetivos, identificando instâncias,
processos e previsões legais pertinentes.

É claro que não se pode ignorar e nem julgar
a fuga para o privado, como opção para
pessoas que buscam boa qualidade e que
podem pagar – inclusive entre aqueles que
acabam de ascender ao que erradamente
se classifica como “nova classe média”,
apresentando ao setor privado uma nova e
significativa oportunidade de negócios. A
opção das famílias por contratar plano de
saúde e escola particular para seus filhos
é uma reação quase que involuntária à
má qualidade dos serviços ofertados pelo
Estado. O outro lado da moeda, no entanto,
é que a prestação dos serviços públicos por
empresas privadas traz uma contradição
insolúvel, já que sua finalidade última é
o lucro, o que limita o objetivo maior de
garantir direitos.

Esta “repactuação federativa” contribuiria para garantir melhor integração
das políticas públicas no território, onde
entes desarticulados, frequentemente e
por diversas razões, deixam de realizar
suas obrigações ao construir moradias
sem infraestrutura básica, escolas sem
professores, sistemas de transportes
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O último desafio a ser apresentado neste
artigo trata da participação social na
elaboração de políticas públicas e em
seu controle social, com destaque para a
preservação da autonomia e a importância
da articulação em redes. Apesar do desenvolvimento e riqueza dos mecanismos
de participação existentes no Brasil,
eles ainda são limitados e necessitam de
permanente aperfeiçoamento. Temos hoje,
como exemplo, a proliferação de conferências, ainda que se questione por que isso
não gera tanto subsídio para o governo
quanto deveria e se essa participação está
gerando, de fato, uma nova consciência. A
mobilização social aposta na democracia
como processo de mudança. O desafio é
não se retirar dos espaços de participação
e ampliar a mobilização social.

participação que coloca três desafios para
o futuro próximo: aprimorar a qualidade
insatisfatória da participação; aumentar
a efetividade da resposta governamental,
com transparência inclusive na execução
orçamentária; e criar condições para construir um entendimento para superação da
crise, numa aliança para o futuro.

Enfim, vivemos o fim
de um ciclo de participação
que coloca três desafios para
o futuro próximo: aprimorar
a qualidade insatisfatória
da participação; aumentar
a efetividade da resposta
governamental, com
transparência inclusive
na execução orçamentária;
e criar condições para
construir um entendimento
para superação da crise, numa
aliança para o futuro.

Ainda que já tenhamos chegado longe, a
participação junto à prestação de serviços
precisa ser reexaminada diante da fragilidade que vem demonstrando em sua capacidade de gerar resultados concretos. Há
diferenças entre aqueles serviços cujos
sistemas já estão constituídos, como saúde
e assistência social, e aqueles nos quais
são dados passos ainda muito preliminares na direção do controle social, como
segurança pública e transportes. Aqui,
porém, as dificuldades parecem ser de
natureza mais geral, com a desmobilização
social que prevaleceu nos últimos anos, e a
dificuldade para se construir uma agenda
unificada. Há, também, que se ousar pensar
além do que já se vê nos espaços convencionais de participação, e fazer avançar a
democratização destes espaços.

O enfrentamento destas questões, de custo
orçamentário e político alto, não projetam
um caminho fácil. No entanto, a agenda
da universalização de serviços públicos
de boa qualidade é o único caminho a ser
percorrido para chegarmos a um novo
patamar da luta pela redução da pobreza
e desigualdade.

Enfim, vivemos o fim de um ciclo de
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Política social
e crescimento
econômico

A política social brasileira tem papel estratégico como força motriz do crescimento.
Os direitos introduzidos pela Constituição
Federal de 1988 e as políticas sociais posteriores exigiram grande esforço para mobilização de recursos. Atualmente, o gasto
social (três esferas de governo) representa
25% do PIB. Em função dessa dimensão,
a política social pode contribuir em duas
poderosas frentes, para incentivar o crescimento econômico. A primeira é fortalecer
o mercado interno de consumo de massas.

Eduardo Fagnani
Professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do
Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho (Cesit) dessa instituição
e coordenador da rede Plataforma Política Social – Caminhos para
o Desenvolvimento (plataformapoliticasocial.com)

Foto: CCO
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A segunda é ampliar os investimentos na
expansão da infraestrutura para enfrentar
as deficiências estruturais na oferta de
serviços públicos de boa qualidade.

Seguridade Social. Mas eles também foram
impulsionados, na expansão da oferta de
serviços sociais (CASTRO E OUTROS,
2012).
O gasto social tem efeitos multiplicadores
sobre o crescimento. Incremento de 1%
do PIB nos gastos com educação e saúde,
por exemplo, gera crescimento de 1,85% e
1,70%, respectivamente, do PIB. Em função
da grave injustiça do sistema de impostos,
56% do valor dos gastos sociais voltam para
o caixa do Tesouro na forma de tributos:
os beneficiários das políticas sociais são
também seus principais financiadores
(CASTRO, 2013).

Mercado Interno
de Consumo de Massas
Um dos vetores do ciclo recente de crescimento foi a melhoria da renda das famílias que impulsionou o mercado interno
(FAGNANI E FONSECA, 2013). Entre 2002
e 2014, mais de 25 milhões de empregos
formais foram criados, a taxa de desemprego caiu para menos da metade (de 12,3%
para 5,5%) e o salário mínimo real cresceu
mais de 70%. A renda das famílias também
foi ampliada pelas transferências de renda
da Seguridade Social (cerca de 40 milhões
de benefícios diretos, 2/3 dos quais equivalentes ao piso do salário mínimo) e dos
programas de combate à pobreza extrema.
A impulsão da renda das famílias ampliou o
consumo popular, impulsionando os investimentos privados para ampliar a oferta,
gerando um ciclo virtuoso de geração de
mais empregos e impulsão das receitas
governamentais.

Investimento
na Infraestrutura
Social
A segunda frente de contribuição da política social para o crescimento é o investimento em infraestrutura social. Nesse
caso, há reais possibilidades de se enfrentarem deficiências estruturais na oferta de
serviços públicos de boa qualidade. Como
se sabe, apesar dos progressos, as marcas
da crônica desigualdade social brasileira
não foram apagadas. Além da injusta distribuição da renda, da secular concentração
da riqueza agrária e urbana, da injustiça
tributária, da crônica heterogeneidade
estrutural do mercado de trabalho, o acesso

A melhoria das contas públicas reduziu
as restrições para o financiamento das
despesas sociais. O Gasto Social Federal
(GSF) per capita experimentou aumento
real de quase 60% entre 2004 e 2010 (passou
de R$ 2.100,00 para R$ 3.325,00). O principal item de ampliação do gasto social
consistiu nas transferências de renda da

16

P O L ÍT ICA SO CIA L E CR ESCIMEN TO ECO N Ô MICO

aos bens e serviços públicos continua
desigual entre regiões e classes sociais. O
desafio é universalizar a cidadania social
para o conjunto da sociedade, incluindo
os mais pobres.

Neto, Ribeiro, Karuno e Andrade (2013)
propõem uma escala para analisar a
infraestrutura das mais de 194 mil
unidades de ensino básico no Brasil,
públicas e privadas: elementar, básica,
adequada e avançada, de acordo com a
qualidade da infraestrutura. Concluem
que somente 0,6% das unidades de ensino
possuem infraestrutura “avançada”, com
recursos como laboratório de ciências e
dependências que atendam estudantes
com necessidades especiais. Na posição
oposta, 44% das instituições de educação
básica foram classificadas na categoria
“elementar”.

Como se sabe, apesar
dos progressos, as marcas
da crônica desigualdade social
brasileira não foram apagadas.
Além da injusta distribuição
da renda, da secular
concentração da riqueza agrária
e urbana, da injustiça tributária,
da crônica heterogeneidade
estrutural do mercado
de trabalho, o acesso aos bens
e serviços públicos continua
desigual entre regiões
e classes sociais. O desafio
é universalizar a cidadania
social para o conjunto
da sociedade, incluindo
os mais pobres.

No caso da saúde, a Constituição da
República consagrou o Sistema Único de
Saúde (SUS) como público e universal.
Mas, desde os anos de 1990, o Parlamento
e os três entes federativos do poder Executivo não priorizaram investimentos na
ampliação da oferta pública de serviços,
especialmente, nos sistemas de média e
alta complexidade. Diversos segmentos
da população não têm acesso adequado
aos serviços de saúde. O SUS surgiu como
antítese da política privatista adotada pela
ditadura militar, mas a democracia brasileira não foi capaz de barrar a mercantilização do setor (VIANA E OUTROS, 2013).
Nos últimos anos, a assistência social
passou por profunda mudança de paradigma, qualificando-se como direito de
cidadania. Não obstante, a consolidação do
Sistema Único de Assistência Social-SUAS
ainda convive com enormes desafios.
Dentre eles destaca-se o de transcender
os benefícios monetários, avançando na
ampliação da oferta de bens e serviços

As políticas universais apresentam lacunas
e vazios de oferta de serviços. Uma nação
desenvolvida assegura oportunidades
educacionais a todos os grupos que a
compõem. Mas, no Brasil, além das conhecidas insuficiências ligadas ao ensino e ao
aprendizado, destaca-se a inadequação
física das escolas.
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inacessíveis às famílias situadas nas classes
de rendimento mensal familiar per capita
inferior ou igual a três salários mínimos. A
gravidade desta constatação é evidente, se
consideramos que mais de 80% das famílias
brasileiras auferem rendimento mensal
familiar per capita igual ou abaixo de
três salários mínimos. Da mesma forma,
note-se que 84% do déficit habitacional
existente no País diz respeito às famílias
situadas nessa faixa de rendimento. Esta
crônica incapacidade é efeito da ausência
de um arranjo institucional baseado na
cooperação entre esferas de governo e na
reduzida utilização de recursos subsidiados
do Tesouro Nacional, dos estados e dos
municípios. Prevaleceu – e ainda prevalece
– o uso de fontes de financiamento presididas pela lógica do retorno financeiro.
públicos. Em outras palavras, o desafio é
transformar os brasileiros pobres em cidadãos, o que exige esforços e investimentos
no sentido de ampliar a oferta de serviços
para as regiões e populações não atendidas.

para a iniciativa privada, dos serviços
de alta capacidade. Somente na década
passada foram retomados os esforços para
a formulação de nova política para o setor.
Mas esses avanços são insuficientes para
enfrentar o crônico déficit estrutural. A
situação é particularmente crítica nas
regiões metropolitanas que, ao contrário
da experiência internacional, não dispõem
de sistemas de alta capacidade, como metrô
e trens metropolitanos.

A mobilidade urbana nunca contou com
políticas nacionais baseadas na cooperação dos entes federativos e portadora
de recursos financeiros na magnitude dos
problemas que se acumularam desde a
década de 1950, em decorrência da rápida
urbanização do país. Entre 1950 e 1974, o
setor esteve ausente da agenda federal.
Em 1975 o governo federal foi obrigado a se
posicionar ante a questão, em decorrência
da violenta revolta popular. A crise econômica dos anos de 1980 limitou as possibilidades de financiamento do setor nesta
década. A partir de 1990, caminhou-se
no sentido da privatização e concessões

O Brasil nunca contou com efetiva Política
Nacional de Habitação Popular que fosse
portadora de recursos financeiros e institucionais compatíveis com a magnitude
dos problemas crônicos acumulados desde
meados do século passado. O ponto em
comum da experiência da ditadura militar
e dos governos democráticos (1985-2012)
é que as sucessivas políticas se mostraram
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2003, caminhou-se no sentido de enfrentar
esse quadro crônico. Não obstante, atualmente 40% da população total não tem
acesso adequado ao abastecimento de água;
60% não tem domicílios com esgotamento
sanitário satisfatório – do total de esgoto
coletado, apenas 39% recebe algum tipo de
tratamento e o restante é despejado no mar,
nos rios e a céu aberto – e 40% não dispõe
de manejo de resíduos sólidos urbanos
(HELLER, 2013).
Em suma, estes são apenas alguns exemplos de como o investimento poderia ser
impulsionado, não apenas para ativar a
demanda agregada e, portanto, o crescimento, mas também para corrigir mazelas
crônicas na oferta de serviços públicos de
boa qualidade, voltadas para a construção
de uma sociedade mais homogênea.

A agenda de desenvolvimento deve
enfrentar o fato de que o Brasil nunca
contou tampouco com políticas nacionais
de saneamento ambiental que fossem
portadoras de recursos financeiros e institucionais compatíveis com os problemas
estruturais agravados desde meados do
século passado (FAGNANI, 2005). Até
meados dos anos 1960, esses serviços
eram preponderantemente prestados pelos
governos municipais. O regime militar
(1964-1985) instituiu o Plano Nacional de
Saneamento – Planasa (1971), um modelo
centralizador, que impedia aportes de
recursos fiscais subsidiados. Com a crise
econômica dos anos da década de 1980, o
sistema foi financeiramente encilhado,
abrindo as portas para as privatizações
nos anos de 1990.

Reformas estruturais
para ampliar
a cidadania social
Combater as desigualdades do acesso aos
serviços sociais e universalizar a cidadania
requer reforma tributária que promova a
justiça fiscal. Também será preciso rever a
política de desoneração de impostos (25%
da receita governamental deixa de ser
arrecadada em função de isenções tributárias), bem como restabelecer os mecanismos de financiamento assegurados pela
Constituição da República e desfigurados
pelas autoridades da área econômica,

Com a criação do Ministério das Cidades em
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desde a década de 1990 (a Desvinculação
das Receitas da União (DRU) e a captura
de recursos do Orçamento da Seguridade Social são casos exemplarmente
lastimáveis).

Não existem perspectivas
favoráveis para a superação
desses problemas, sem o resgate
da política e da democracia.
A crise afeta todos os partidos
políticos e o poder legislativo
dos três entes federativos,
submetidos à mercantilização
do voto. Também não existem
perspectivas favoráveis
para a superação desses
problemas, sem o reforço
do papel do Estado.

A Constituição de 1988 fortaleceu as bases
federativas no país. Não obstante, esse
pacto federativo foi desestruturado nos
anos de 1990. A União agiu prontamente
para reforçar as suas receitas. O endividamento de estados e municípios cresceu
em decorrência das altas taxas de juros
praticadas (mais de 40% ao ano em alguns
períodos), ao mesmo tempo em que esses
entes passaram a assumir novas responsabilidades no campo social.
A superação das desigualdades do acesso
aos bens e serviços sociais também requer
que se enfrentem os processos de mercantilização que foram difundidos a partir
de 1990 pelos três níveis de governo para
diversos setores, com destaque para a
saúde, o saneamento, o transporte público,
a assistência social, a previdência e o
ensino superior.

Da mesma forma, os
pressupostos teóricos
que dão substrato ao tripé
macroeconômico (câmbio
flutuante, superávit fiscal
e metas de inflação) não
convergem para esse objetivo.
Após a crise financeira
internacional de 2008,
o “tripé” passou a ser
questionado inclusive por
instituições como o Fundo
Monetário Internacional
e Banco Mundial que
representam o establishment,
da ordem ideológica, econômica
e política global.

Assegurar serviços públicos de boa qualidade também requer o fortalecimento da
gestão estatal, enfraquecida pelo avanço
de diversos mecanismos de gestão privada
que cria duplicidades, fragmentação e dificuldades para assegurar um padrão de
eficiência.
Não existem perspectivas favoráveis para a
superação desses problemas, sem o resgate
da política e da democracia. A crise afeta
todos os partidos políticos e o poder legislativo dos três entes federativos, submetidos
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à mercantilização do voto. Também não
existem perspectivas favoráveis para a
superação desses problemas, sem o reforço
do papel do Estado. Da mesma forma, os
pressupostos teóricos que dão substrato ao
tripé macroeconômico (câmbio flutuante,
superávit fiscal e metas de inflação) não
convergem para esse objetivo. Após a
crise financeira internacional de 2008, o
“tripé” passou a ser questionado inclusive
por instituições como o Fundo Monetário
Internacional e Banco Mundial que representam o establishment, da ordem ideológica, econômica e política global.

estratégia econômica, não há esperança de
virmos a ser sociedade mais homogênea.
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Como garantir
a participação da sociedade
na elaboração de políticas
e controle social
dos serviços públicos?

Este artigo aborda a questão da participação política. Alguns falam de “cansaço”
do sistema participativo, outros falam de
desvirtuamento destes canais, que passam
a cuidar de preocupações corporativas
ou de interesse privado, ou até dos interesses pessoais dos conselheiros, enfim,
as críticas vão para o despreparo ou defesa
de interesses privados; outros criticam
o “sistema” participativo, alegando que
não funciona, não traz os resultados
da par ticipação. Digamos que estes

Silvio Caccia Bava
Editor do Le monde Diplomatique Brasil
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olhares imediatistas, embora apontem
problemas reais, não dão conta de avaliar
a participação.

sistema político pela via de uma Constituinte independente obteve mais de 7,4
milhões de votos. Uma iniciativa independente organizada por entidades da
sociedade civil, que mostra mobilização
social importante. Mas esta manifestação
não foi suficiente para barrar a sanha de
um Congresso conservador que representa
as elites e não abdica do próprio controle
autoritário sobre a democracia.

Da parte dos governos, não vejo entusiasmo
com a participação. Muitos a cumprem
como um compromisso assumido, uma
formalidade que se burocratiza. Abrir o
governo à participação não é uma exigência
legal na maior parte dos casos. É uma
decisão de governo. E mesmo quando se
trata de cumprir a lei, sabemos como as
autoridades, quando querem, driblam
esta exigência e esvaziam as instâncias
de participação. Para a grande maioria
dos governantes, é importante manter
formalmente a participação, porque ela
dá cara democrática ao governo. O prefeito
ganha votos.

Assegurar direitos sociais é assegurar
serviços públicos, universais, regulares,
de boa qualidade, e gratuitos, naquilo
que é essencial para o indivíduo viver
no seu território. Tratava-se então de
buscar universalizar direitos e garantir
boa qualidade na saúde, na educação, nos
transportes públicos, na moradia, além
de combater a corrupção e o uso privado
da máquina pública.

No início dos governos do PT, a participação
era vista como a mobilização da cidadania
para ajudar os governos progressistas a
operar a “inversão de prioridades” nas políticas públicas. Essa inversão significava
colocar as políticas públicas a serviço das
maiorias, especialmente dos mais pobres.
A participação da cidadania é o seu engajamento num projeto de mudança.

Muitos alegam que, frente à onda neoliberal, o SUS só resistiu em razão do sistema
de participação que o sustenta. Há aí uma
dimensão de resistência na defesa de
direitos, que não pode ser desprezada. A
participação nesta dimensão é uma trincheira na luta contra a mercantilização
da vida, a privatização do que é público,
a conversão em mercadorias, de bens
públicos.

Me lembro dos comitês populares próConstituinte, que foram capazes de encaminhar 122 emendas constitucionais de
iniciativa popular. A da reforma agrária
recebeu mais de 1,5 milhão de assinaturas.
A emenda em defesa dos direitos da criança
e do adolescente teve cerca de 1,2 milhão
de apoiadores.

Há também quem diga que foi a participação cidadã, no caso a cidadania organizada pela Articulação do Semi-Árido – a
ASA –, que garantiu um milhão de cisternas
para as famílias mais pobres do agreste
nordestino. A autonomia dessa rede, que
trabalha em colaboração com o governo,
mas também o enfrenta com manifestações

Mais recentemente, no ano passado, a
consulta popular por uma reforma do

24

CO MO GA R A N T IR A PA RT ICIPA ÇÃ O D A SO CIED A D E N A EL A B O R A ÇÃ O D E P O L ÍT ICA S E CO N T R O L E SO CIA L D O S S E R V I ÇO S P Ú B LI CO S ?

de massa, é fundamental para constituí-la
como um ator político com capacidade para
negociar com os poderes públicos locais,
regionais, e nacional.

nas políticas públicas. Nesta dimensão, a
participação expressa o descontentamento
cidadão, a insatisfação com a precariedade
ou mesmo a ausência de serviços públicos
essenciais, e vaza para as ruas, se apresenta
como manifestações que ocupam espaços
públicos, confrontam governos, exigem
mudanças. É o caso recente dos professores
do Paraná.

Em outras demandas, como a proposta
da reforma agrária, a participação cidadã
está congelada pela correlação de forças
imposta pelo agronegócio, e o MST é perseguido e criminalizado.

Partindo destas considerações, a questão
da participação precisa ser vista como uma
relação política entre a cidadania (organizada?) e o poder público. E precisa ser
considerada também na sua perspectiva
histórica, de atuar em país governado por
elites que, nos diferentes níveis da nossa
federação, ainda consideram o aparato
público como uma máquina a serviço de
seus interesses. As possibilidades são
várias, de desdobramentos e impactos
produzidos por esta relação.

A participação cidadã não
se limita à ocupação dos espaços
institucionais desenhados
para tal fim. Ela tem também
um sentido de pressão,
de lobby para influir nas
políticas públicas. Nesta
dimensão, a participação
expressa o descontentamento
cidadão, a insatisfação
com a precariedade ou mesmo
a ausência de serviços públicos
essenciais, e vaza para as
ruas, se apresenta como
manifestações que ocupam
espaços públicos, confrontam
governos, exigem mudanças.

Se a cidadania e o poder público vão na
mesma direção, da defesa do interesse
público, estarão enfrentando os interesses privados, mais especificamente,
empresariais, que se instalaram no
interior do aparelho do Estado (e aí tem
seus representantes) e buscam capturar
as políticas públicas para seus fins. Se a
cidadania e o poder público estiverem em
conflito, a tendência é que o poder público
busque esvaziar as instâncias de participação e tente controlá-las, em nome da
governabilidade.

A participação cidadã não se limita à
ocupação dos espaços institucionais desenhados para tal fim. Ela tem também um
sentido de pressão, de lobby para influir

Ou a participação se inscreve numa estratégia de democratização do Estado e do
espaço público, de ampliação de direitos, ou
ela serve para controlar as manifestações
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Especialistas internacionais ressaltam a
importância do tempo como um elemento
fundamental para a participação. O tempo
necessário para a cidadania reunir-se em
suas organizações e posicionar-se quanto
à agenda da reunião. Também falam da
necessidade de que o governo venha a
financiar a participação cidadã. E aqui
não se trata de garantir apenas a passagem
de ônibus, trata-se de mobilizar recursos
para que temas técnicos sejam tratados
pela cidadania com a colaboração de especialistas. Como discutir, por exemplo, a
despoluição dos rios urbanos, sem esse
apoio técnico?

de cidadania, para canalizar o conflito
social para um campo onde o governo tenha
controle.

Este empenho em valorizar a participação nem sempre está manifesto. Se o
governo convoca a cidadania para uma
reunião, precisa informar antes a pauta
da reunião, apresentar uma avaliação do
estado da arte do que vai ser discutido,
discutir as alternativas para a solução dos
problemas, abrir processos deliberativos
nestes espaços participativos, prestar
contas dos compromissos assumidos. Os
orçamentos participativos, em sua época
de maior importância, foram os que
chegaram mais perto, como exemplo dos
governos cumprirem suas obrigações. E
eram também um ensaio para o controle
social do orçamento público como um todo.

Sabemos que informação é fundamental.
Se os governos querem contar com a cidadania (organizada?) como sua aliada,
precisam construir essa relação. Neste
caso, muita coisa já tem sido dita e já se
conhece o caminho das pedras. Cabe ao
governo transparência na gestão pública,
no planejamento e implementação da
execução orçamentária e das políticas
públicas, cabe ao governo prestar contas
regularmente da eficácia de suas políticas.
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do núcleo duro do governo que controla
a economia, a participação tende a vazar
para as ruas...
Os Conselhos e Conferências, embora com
muitos problemas, são uma conquista e
uma ampliação da nossa democracia. Não
foi a atuação do movimento negro nas
conferências de juventude que fez com
que o governo assumisse como política o
“Juventude Viva”, contra o extermínio da
juventude negra da periferia, pela polícia?

Torna-se tarefa crucial hoje
fortalecer as redes e fóruns
de entidades de defesa
de direitos e oferecer
processos de capacitação
aos seus participantes, que lhes
permitam disputar políticas
públicas e colocar a qualidade
de vida das maiorias como
sua preocupação central.

As próprias regras da participação, definidas pelos governos, definem quem estará
representando a cidadania. E aqui temos
uma questão crucial. O governo quer
dialogar com a cidadania organizada, ou
prefere buscar indivíduos representantes
de suas comunidades? Há pessoas simples,
com baixa escolaridade, já aposentadas,
que participam de três ou mais conselhos
de diferentes temáticas. Se descolam de
suas raízes na sociedade e ficam, de reunião
em reunião, avalizando com sua presença
deliberações de governo, sem sequer tomar
conhecimento com antecedência do que
será discutido.

O poder da participação está na capacidade de expressão organizada de setores
da sociedade civil que se organizam para a
defesa de direitos. Torna-se tarefa crucial
hoje fortalecer as redes e fóruns de entidades
de defesa de direitos e oferecer processos
de capacitação aos seus participantes, que
lhes permitam disputar políticas públicas
e colocar a qualidade de vida das maiorias
como sua preocupação central.

Levando em conta a conjuntura atual, os
contingenciamentos e cortes orçamentários
nas políticas de saúde, educação, moradia
e outras, a participação torna-se um
problema para os governos. E na medida
em que os espaços institucionais como
Conselhos e Conferências não conseguem
influir nas decisões que afetam as políticas públicas, porque estas decisões vêm
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O papel da educação
na retomada
do crescimento
no Brasil

A educação é essencial para o desenvolvimento econômico e social por dois motivos.
O primeiro deles é bem evidente. Com
um gasto público em educação da ordem
de 5,5% do PIB e considerando que mais
de 80% desse valor (cerca de 242 bilhões
de reais em valores de 2015) se destina
ao pagamento do pessoal (professores,
diretores, coordenadores pedagógicos e
funcionários) pode-se ter noção do que a
injeção anual desses recursos implica para
a atividade econômica.

José Marcelino de Rezende Pinto
Docente da USP e Presidente da Fineduca (Associação Nacional de
Pesquisa em Financiamento da Educação). Contato: jmrpinto@
ffclrp.usp.br
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A alegação dos economistas do mercado
para a recessão forçada pela qual passa o
país, é que seria a única forma de estancar
a inflação. A redução da demanda requer
desemprego e redução da renda do trabalho
e os preços caem. Simples, não? Como um
país que tem uma proporção da população
vivendo abaixo da pobreza que é três vezes
maior que o índice apresentado por países
com renda per capita equivalente poderia
apresentar uma inflação decorrente de
excesso de demanda?

falando aqui de um modelo aligeirado
de formação, voltado aos interesses do
mercado, como é o caso de boa parte da
formação dada pelo Sistema “S”, que se
beneficia de recursos públicos no valor
de 0,3% do PIB de, ou dos cursinhos do
Pronatec (Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego).
Os países capitalistas desenvolvidos
garantiram às suas crianças e jovens uma
formação básica de qualidade, assim como
fizeram os países da antiga URSS. Não é
com cursos de ‘empreendedorismo’ dado

E o interessante é que as mesmas pessoas
que defendem a recessão, o desemprego e o
aumento da taxa de juros, são funcionários
de grandes bancos e titulares de consultorias que atendem os mesmos detentores
da riqueza.

Tendo em vista ainda que a maioria dos
trabalhadores da educação situam-se no
segmento de classe média (média-média
e média-baixa), boa parte desse recurso se
transforma em consumo; e, como nossa
tributação incide majoritariamente sobre
o consumo, cerca de 30% desse valor gasto
retorna ao Estado na forma de impostos e
outros tributos. Ou seja, é um bom negócio
para a produção e para a tributação.

2015. Ora, esse dinheiro vai parar diretamente nas mãos das camadas mais ricas
da população, que aplicam sua fortuna em
empréstimos ao governo. Ao contrário do
dinheiro da educação, esses recursos têm
impacto mínimo na economia, pois não
revertem diretamente para o consumo ou
o investimento produtivo. Também não
têm impactos sobre as receitas governamentais, pois, via de regra, o capital não
é tributado. O mais grave é que a opção
pela recessão deprime os recursos para o
financiamento da educação e amplia a fatia
apropriada pelos superbilionários.

Como comparação, um valor também da
ordem de 9% do PIB é gasto previsto com o
pagamento de juros da dívida pública em
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Uma educação de qualidade tem
impacto inegável no mercado
de trabalho e na qualificação
dos futuros trabalhadores.
No entanto, mais do que isso,
ela deve propiciar formação
crítica aos estudantes, que
passam a questionar a própria
lógica do modelo de capitalismo
dependente que nos governa.

O segundo impacto da educação sobre
o desenvolvimento econômico e social
decorre da própria natureza do processo
pedagógico. Ninguém passa incólume pelo
sistema educacional, para o bem e para o
mal. Hoje é quase um senso comum falar
sobre os efeitos da educação na esfera
produtiva. Tendo em vista que, cada vez
mais, a ciência e a tecnologia foram incorporadas aos processos produtivos, a escola
não pode mais virar as costas ao mundo do
trabalho e da produção. A simples alfabetização tem um impacto enorme na vida
produtiva de uma pessoa. Mais ainda terá
uma formação que assegura “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”, como consta em nossa
Constituição Federal.

por ONGs ligadas ao setor empresarial que
nós vamos fazer capitalismo de verdade.
Se o país deseja de fato criar empresários
inovadores, deve fazer valer o que consta
na LDB (art. 35) e fomentar “o aprimoramento do educando como pessoa humana,
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico”, bem como assegurar

Cabe esclarecer, contudo, que não estamos
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questões estratégicas dessa natureza
passa pelo fortalecimento do Estado e da
democracia. Fortalecer o Estado significa
cobrar imposto dos segmentos mais ricos
da população. Hoje, boa parte da carga
tributária recai sobre os mais pobres e
parte da classe média. No Brasil, a maior
alíquota de Impostos de Renda é de 27,5%;
nos países da OCDE é superior a 40%. A
taxação sobre o lucro é de cerca de 30%,
enquanto na França chega a 64%. O imposto
sobre herança (ITCD) tem alíquota máxima
de 8%; na Inglaterra é superior a 40%. Se
o Brasil voltasse a tributar dividendos
(isentos em 1995), teria R$ 50 bilhões
anuais que permitiria viabilizar o CAQi
(Custo Aluno Qualidade inicial), instrumento fundamental para garantir a todos
os brasileiros uma escola com condições
básicas de funcionamento e cuja implantação está prevista pelo Plano Nacional de
Educação (Lei 13.006/2014) para o ano que
vem, mas que, até o momento, não possui
recursos alocados. A Constituição Federal
de 1988 prevê imposto sobre as grandes
fortunas, que até hoje não foi criado.
“a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos,
relacionando a teoria com a prática, no
ensino de cada disciplina.”

modelo de capitalismo dependente que
nos governa. Que qualificação é exigida por
boa parte dos postos de trabalhos disponíveis para os jovens brasileiros, a maioria
no setor de serviços? Quais os horizontes
profissionais para os jovens das famílias
pobres, mesmo aqueles que alcançam um
suado diploma de ensino médio? Trabalhar
em um Call Center?

Uma educação de qualidade tem impacto
inegável no mercado de trabalho e na
qualificação dos futuros trabalhadores. No
entanto, mais do que isso, ela deve propiciar formação crítica aos estudantes, que
passam a questionar a própria lógica do

A única saída para o país enfrentar
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uma escola que ainda não existe no Brasil,
mas que, em sua estrutura e condições de
funcionamento, se aproxima do que são
hoje as escolas técnicas federais e algumas
escolas técnicas estaduais.
Essas escolas são boas, exatamente porque
não estão voltadas ao imediatismo do
mercado e investem em uma educação
integral, em uma formação que permite
continuar os estudos, mas que também
propicia o ingresso no mundo do trabalho,
de forma qualificada e crítica ante as
distorções desse mesmo mundo.
Com os 10% do PIB aprovados para o investimento público em educação pública
até 2024 (PNE) e com o fortalecimento
dos mecanismos de democracia direta e
participativa – o que só acontecerá com
a retomada das ruas pelos movimentos
populares e sociais que historicamente
reconstruíram a democracia no período
pós-ditadura – será possível o país
crescer de modo sustentável social e
ambientalmente.

Precisamos de Estado forte. Foi o que
fizeram todos os países que enfrentaram
graves crises (EUA, em 1929; Inglaterra
e França, no pós-guerra) e as superaram.
Mas não basta fortalecer a carga tributária,
taxando os mais ricos. É fundamental que
os recursos adicionais sejam destinados a
políticas públicas de impacto estrutural
na economia, como a reforma agrária e
a educação. Mas não se trata de qualquer
educação. Não é educação voltada para
o vestibular, como é o caso das escolas
privadas de elite, ou educação de adestramento para o mercado de trabalho. É
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A atuação das entidades
sem fins lucrativos
nos municípios:
análise dos orçamentos
municipais

Introdução

Natalia S. Bueno
Yale University

Felix G. Lopez
Ipea

Apresentamos neste texto as características gerais das transferências para
entidades sem fins lucrativos (ESFL) nos
municípios brasileiros e descrevemos
a evolução das transferências ao longo
de onze anos (2002 a 2012). Esperamos
que esses dados ajudem no debate sobre o
espaço que essas entidades têm ocupado
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FIGURA 1 : PROPORÇÃO
DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO
FAZEM TRANSFERÊNCIAS
A ESFL

Entre 2002 e 2012, cerca de R$ 69 bilhões
foram transferidos por prefeituras para
entidades sem fins lucrativos; R$ 1,6
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Transferências Municipais
a Entidades sem Fins Lucrativos
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Neste texto, a categoria “Despesa Municipal” é definida como a despesa orçamentária; a categoria “Receita Municipal” é
definida como a receita orçamentária
municipal. Optou-se por utilizar as categorias de despesa e receita orçamentárias, por
serem, acreditamos, mais abrangentes que
as categorias despesa e receita correntes2

A Figura 2 apresenta a evolução do volume
das transferências e a evolução do volume
per capita. Pode-se ver que há um crescimento nas transferências municipais. O
aumento foi de 4,9 vezes no volume agregado e de 2,2 vezes no volume per capita. O
crescimento é também bastante nítido no
valor mediano das transferências municipais a ESFLs (Figura 3).

A cada ano, cerca de 38% dos municípios
não fazem nenhuma forma de transferência a entidades sem fins lucrativos.
Essa proporção é estável ao longo dos anos,
como mostra a Figura 1. Cerca de 25% dos
municípios sempre fazem transferências
a ESFL; 14% fizeram uma vez; e 9% nunca
fizeram uma transferência.
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Características Gerais
das Transferências
Voluntárias Municipais
para ESFL

Evolução
das Transferências
e Finanças Municipais

10000

Os dados referem-se ao período entre 2002
e 2012, porque só há disponíveis informações sobre transferências a entidades
sem fins lucrativos a partir de 2002, como
se constata na base de informações das
Finanças Brasileiras (Finbra).1

milhão per capita. Neste período, a transferência municipal média foi de R$ 27 per
capita, e a mediana foi de R$ 3,5 per capita.
Como observa-se usualmente em dados
sobre transferências, há forte concentração de valores em alguns municípios,
o que a diferença entre a média e a mediana
das transferências per capita já indica.

8000

Todos os valores foram deflacionados a
partir do IPCA, tendo o real em dezembro
de 2014 como referência. 3
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nas políticas públicas do país, em particular na prestação de serviços.
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O crescimento das transferências é, de
certa forma, associado ao crescimento das
receitas e das despesas municipais nesse
período, como indicam os Gráficos 4 (a e
b) e 5 (a e b).

tendência de crescimento – como se vê na
Figura 6. Esse dado sugere, por um lado,
que o espaço ocupado por ESFL no conjunto
das despesas municipais não se alterou de
forma relevante. Por outro lado, sugere que
a ampliação da atuação do Estado (decorrência natural da ampliação da despesa)
caminhou de mãos dadas com a cooperação
com ESFL.

A proporção das transferências a ESFL
com relação às despesas municipais se
manteve mais ou menos estável, mas com
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socioeconômico da população e transferências municipais a ESFL.
A Tabela 1 mostra que municípios nos quais
a renda per capita é mais alta, há maior
transferência a ESFLs. Encontramos o
mesmo padrão na Tabela 2, que apresenta a
relação entre escolaridade e transferências
municipais a ESFL. Coerente com os dados
das Tabelas 1 e 2, a Tabela 3 mostra que
quanto maior a taxa de pobreza no município, menor a proporção de transferências
a ESFLs.

A distribuição das transferências municipais a entidades sem fins lucrativos segue
um padrão claro com relação a características socioeconômicas: municípios que
apresentam maior status socioeconômico,
ou seja, maior renda, maior escolaridade
e menor taxa de pobreza. Em outras
palavras, há uma associação entre status

Esses resultados não devem surpreender,
já que a seção anterior indicou haver uma
relação entre volume de receitas e despesas
e transferências a ESFL. Municípios nos
quais a população possui maior nível

41

CIDADANIA SOCIAL: ACESSO A SERVIÇOS COMO DIREITO

Tabela 1: Distribuição de Transferências a ESFL e Renda per capita

TABELA 1: DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS A ESFL E RENDA PER CAPITA
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TABELA 3: DISTRIBUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS A ESFL E TAXA DE POBREZA

Quintil de Taxa de Pobreza

Transferência Média a ESFL
(per capita)

Desvio padrão

[28.9,22.6]

61.116282

94.67102

48.93099

(22.6,35.5]

41.577314

74.98172

24.876174

58.74851

(35.5,55.5]

23.744009

50.30353

(190, 249]

41.540501

69.46272

(55.5,70.7]

9.275745

47.72632

(249, 955]

59.580791

93.81482

(70.7,93]

3.039355

14.67252

Quintil de renda per capita

Transferência Média a ESFL
(per capita)

Desvio padrão

[284, 80.2]

3.210259

16.58071

(802, 126]

9.608566

(126, 190]

Rank das Transferência
Medianas a ESFL (2002−2012, em reais per capita)

Tabela 2:DE
Distribuição
de Transferências
a ESFL(IDH)
e Educação (IDH)
TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO
TRANSFERÊNCIAS
A ESFL E EDUCAÇÃO

Quintil de IDH de educação

Transferência Média a ESFL
(per capita)

Desvio padrão

[0.425,0.697]

3.590831

20.18720

(0.697,0.772]

9.219882

41.21163

(0.772,0.824]

28.957889

63.16627

(0.824,0.863]

43.439329

90.46974

(0.863,0.978]

53.936389

TABELA 1: RANKING
DOS MUNICÍPIOS POR
TRANSFERÊNCIAS A ESFL
(2002-2015 EM REAIS
PER CAPTA
Fonte: : Finbra. Elaboração dos autores.

Percentis das
Transferências a ESFL
1.0

76.07921

0.8
0.6
0.4
0.2
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socioeconômico tendem também a ter
maior receita e despesa.

federais para os municípios e a retração
do financiamento internacional às ESFL.
Independente de quais sejam eles, os
dados sugerem considerar seriamente
que a ampliação da despesa e do escopo
de atuação do Estado é acompanhada de
crescimento equivalente da cooperação
com ESFL. O debate público e as pesquisas
empíricas precisam dedicar mais esforços
para compreender o papel daquelas organizações nas políticas, em vez de limitarem-se a ver aí exclusivamente alguma
espécie de indício de retração do Estado
ou da precarização das políticas estatais.

Distribuição Geográfica
A Figura 7 representa a distribuição
geográfica das transferências a ESFL.
A gradação de cor no mapa representa
o ranking dos municípios em termos do
valor da transferência a ESFL mediana,
em reais per capita, no período analisado.
Municípios que fizeram transferências per
capita maiores entre 2002 a 2012 estão em
percentis maiores, perto de 1.

Independente das preferências ideológicas ou das representações que se fazem
sobre o papel das ESFLs na prestação de
serviços, o fato é que elas dificilmente terão
seu papel reduzido. Compreender suas
especificidades, vantagens e problemas
na execução das políticas executadas em
parceria com o poder público municipal é
indispensável para qualificar projetos que
visem a universalizar ou a prover serviços
de melhor qualidade para a população,
especialmente para populações vulneráveis e pobres.

Como se pode ver, municípios no Sul e no
Sudeste tendem a fazer maiores transferências per capita a ESFL. Esse achado
não surpreende, uma vez que essas regiões
concentram munícipios com maiores
receitas, despesas e população com maior
status socioeconômico.

Comentários Finais

NOTAS

Os dados acima apresentados retratam
de forma sumária e panorâmica o cenário
das transferências municipais para entidades sem fins lucrativos, de 2002 a 2012.
O volume de transferências para ESFL
cresceu expressivamente, alinhado com o
crescimento também expressivo dos orçamentos municipais. Este crescimento pode
resultar da combinação de muitos fatores,
tais como descentralização de políticas

1 Não encontramos, nos dados públicos da Finbra, informações
sobre transferências municipais a ESFL antes de 2002. A Finbra
não apresenta dados sobre todos os municípios no país: entre
2002 e 2012, a Finbra apresenta informações sobre 96,7% dos
municípios.
2 As análises que envolvem receita e despesa municipal também
utilizaram as categorias de despesa corrente e receita corrente,
mas não foram encontradas diferenças substantivas.
3 Há dados faltantes para a população em alguns municípios.
Utilizamos dados da população do Censo de 2000. Como este
é um trabalho em andamento, ainda é necessário verificar se
esses casos se referem a municípios criados após o censo.
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