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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A proporção de gastos sociais com relação ao PIB no Brasil se apresenta como a mais 

alta da América Latina. Em 1995, o país devotava 20.9% do seu PIB a gastos sociais contra a 

média de 10.8% entre 17 países da região, superando inclusive países de reconhecida tradição 

na área de gastos sociais como a Costa Rica, por exemplo. Na definição de gastos sociais totais 

encontramos previdência social, assistência social, emprego e defesa do trabalhador, 

treinamento de recursos humanos, organização agrária, ciência e tecnologia, habitação e 

urbanismo, benefícios a servidores públicos (em particular previdência pública) adicionados de 

conceitos mais amplos do que os usados em gastos sociais básicos de educação, saúde, 

saneamento e alimentação e nutrição. As principais conclusões do diagnóstico traçado são três: 

i) o Brasil não gasta pouco na área social, tanto em termos relativos como em termos absolutos. 

ii) o país devota relativamente poucos recursos à área de serviços sociais básicos. O país precisa 

aumentar mais de 125% a parcela destinada a gastos sociais básicos para atingir a meta 

governamental de 20% dos gastos governamentais fixada em Copenhagen. iii) A agenda de 

reformas estruturais posta em pauta pelo governo federal dá conta de boa parte das condições 

necessárias para a consecução da meta 20/20. 

A principal limitação metodológica deste trabalho se refere à dificuldade de traçar a 

evolução temporal dos gastos sociais durante o período de inflação alta e instável que antecedeu 

o lançamento do plano Real em 1994. Uma outra fonte fundamental de limitações das 

estimativas dos gastos sociais no Brasil é a incorporação das esferas subnacionais de estados e 

municípios no cálculo das cifras agregadas de gastos públicos. No conjunto total de gastos 

sociais básicos a apenas 25% são realizados a nível do governo federal. A nossa opção aqui foi 

centrar grande parte da análise da estrutura de gastos sociais a um corte transversal realizado 

em 1995, incorporando as três esferas de governo.  

As principais medidas para viabilizar a consecução da meta de alocação de 20% dos 

gastos públicos em serviços sociais básicos podem ser classificadas em realocações inter e 

intrassetoriais. As principais realocações intersetoriais propostas se confundem com o debate 

em torno da agenda de reformas posta em pauta pelo governo federal. Em particular, discutimos 

o desenho e o papel desempenhado pelas reformas previdenciária, administrativa e tributária na 

liberação de recursos em direção aos gastos sociais básicos. Estas reformas têm sido 

apresentadas pelo poder executivo como fundamentais para a viabilizar o desenvolvimento 

macroeconômico do país. O argumento é que a magnitude do déficit fiscal e problemas de 

                                                           
1 Este trabalho corresponde a uma versão sintética de relatório da iniciativa 20/20 para o Brasil apresentado ao 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no âmbito da América Latina. Vide Neri (1999). 
2 CPS/IBRE/FGV e EPGE/FGV. 
3 CPS/IBRE/FGV. 
4 CPS/IBRE/FGV. 
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ineficiência econômica produzidas por estruturas previdenciárias, administrativa e fiscal 

arcaicas desprovidas do princípio de compatibilidade de incentivos acaba restringindo o 

processo de crescimento econômico do país. O tipo de argumentação utilizada sobre os efeitos 

das reformas sobre a área social privilegia a operação de efeitos indiretos do seguinte tipo: a 

maior estabilidade e racionalidade econômicas proporcionadas pelas reformas ao produzir um 

maior crescimento agregado da economia, acaba por reduzir os níveis de pobreza observados. 

Apesar de concordarmos inteiramente com a importância do tripé de reformas propostas em 

termos macroeconômicos e sociais, acreditamos que pouca ênfase tem sido dada na defesa das 

reformas como forma de viabilizar diretamente a operação da política social brasileira. Por 

outras, palavras, as reformas são fundamentais não só para viabilizar o crescimento econômico, 

mas uma série de mudanças desejáveis na composição da política social brasileira. O ponto de 

partida é que os gastos sociais mais diretamente afetados pelas reformas como despesas 

previdenciárias e benefícios a servidores públicos absorvem respectivamente 46% e 22% dos 

gastos diretos realizados na esfera federal aonde o impacto das mudanças propostas é mais 

acentuado. No balanço consolidado a três níveis de governo as despesas de previdência e com 

benefícios a servidores públicos absorvem cerca de 23% e 22% respectivamente. Ou seja, três 

vezes e meia o valor total alocado em gastos sociais básicos. 

A análise tanto da política social como da política fiscal brasileira nos últimos vinte 

anos tem como marco fundamental a carta constitucional de 1988. As reformas propostas 

procuram de uma certa forma corrigir excessos e erros cometidos na promulgação da 

Constituição de 1988. Entretanto, o trabalho procura frisar a existência de algum espaço dentro 

das regras constitucionais hoje vigentes de melhorar a política de gastos sociais. Como por 

exemplo a concessão de reajustes de benefícios previdenciários diferenciados por nível do 

benefício percebido. 

No campo da reforma fiscal ressaltamos que a relativamente alta carga tributária 

brasileira (29% do PIB) para padrões latino-americanos abre preciosos graus de liberdade para 

a atuação do governo na área social. Neste sentido, a busca de maior racionalidade e eficiência 

da estrutura tributária, mesmo que acompanhado de uma redução do total da carga tributária 

incidente no país deve preservar o espaço hoje existente para que o governo gaste em serviços 

sociais básicos. 

 No âmbito das mudanças intrassetoriais propostas conferimos uma especial atenção às 

mudanças desejadas nos diversos programas hoje existentes nas áreas de saúde e de educação. 

O estudo dos efeitos do processo de descentralização destas áreas promovida pela Constituição 

Brasileira de 1988 ocupa um lugar central na análise. Na área de educação o efetivo 

deslocamento da realização dos gastos do nível estadual para o nível municipal não foi 

acompanhado de um deslocamento de vagas oferecidas por estes níveis de governo. Dito de 

outra forma, a expansão descoordenada do sistema educacional implicou num aumento 

indesejado da relação custo-efetividade dos gastos consolidados na área de educação. Na área 

da saúde a inexistência tanto de regras claras de partilha dos recursos entre as áreas que 

compõem a seguridade social como de mecanismos automáticos para o repasse dos recursos de 

origem federal, destinados a estados e municípios, tem trazido dificuldades não só para a 

descentralização do SUS como para o próprio financiamento do sistema como um todo. A 

participação dos municípios no financiamento da saúde tem aumentado, mas, mesmo assim, as 

contrapartidas estaduais e municipais continuam insuficientes para compensar integralmente a 

perda de parte do financiamento federal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é subsidiar a implementação no contexto brasileiro da 

chamada iniciativa 20/20 originada na Cúpula Mundial de Desenvolvimento Social, realizada 

em Copenhagen em 1995. A iniciativa fixa como meta que 20% dos gastos públicos e 20% da 

ajuda financeira internacional deveriam ser alocados em serviços sociais básicos. Por serviços 

sociais básicos entendemos educação básica, saúde primária, saneamento básico e alguns 

programas de alimentação e nutrição. 

A meta de 20% tanto dos orçamentos quanto da ajuda externa fixada se baseia na 

convicção de que a provisão de gastos sociais básicos constitui numa das mais efetivas formas 

de combate à pobreza nas diversas formas que o fenômeno se apresenta. A filosofia da proposta 

20/20 consiste em deslocar a ênfase do debate sobre ajuste fiscal e desenvolvimento do nível 

macroeconômico para níveis meso. No nível meso se determina a alocação dos gastos públicos, 

da ajuda internacional, do crédito concedido, da taxação e etc. A idéia é que taxa de retorno 

para a sociedade de um determinado nível agregado de gastos públicos pode ser, em geral, 

amplificado através de realocações em direção aos chamados gastos sociais básicos.  

O trabalho está dividido em introdução, conclusão e mais cinco capítulos centrais: no 

primeiro realizamos uma retrospectiva da evolução macroeconômica e social do país desde de 

1980. O segundo capítulo traça um painel geral das finanças públicas brasileiras. O terceiro 

capítulo focaliza os gastos públicos. O quarto capítulo analisa o nível e a estrutura dos gastos 

sociais e dos gastos sociais básicos. Por último, e mais importante, o capítulo final propõe as 

principais medidas para viabilizar a consecução da meta 20/20. As medidas de alocação de 20% 

dos gastos públicos em serviços sociais básicos estão classificadas em dois grupos: realocações 

intersetoriais e realocações intrassetoriais.  

 

Capítulo 1: Principais Tendências Econômicas e Sociais deste 1980 

Suprimimos este capítulo para adequar o texto ao formato exigido. 

 

Capítulo 2: Visão Geral das Finanças Públicas 

A estabilidade econômica conseguida a partir de 1994, com o plano Real, revelou um 

grande problema, até então encoberto pela alta inflação e pelo sistema de correção monetária: 

o desequilíbrio das contas públicas. A combinação de declínio da poupança pública, estagnação 

do investimento privado, altas taxas de juros, baixa taxa de investimento e dívida pública 
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crescente sugere que a estrutura macroeconômica ainda não está completamente alinhada e não 

é capaz de fornecer a base necessária para o crescimento sustentável acima dos níveis atuais. 

As contas fiscais do governo consolidadas ao longo do período de 1991 a 1996, 

apresentadas na tabela 2.1, revelam uma forte mudança a partir de 1994. Em 1991, 1993 e 1994 

o setor público não financeiro como um todo apresentou sucessivos superávits operacionais.  

Nesse período o superávit primário aumentou de 2,6% do PIB para 4,3%.  No entanto, as 

finanças públicas estavam longe do equilíbrio, pois com o aumento da inflação o governo podia 

aumentar as suas receitas com a incidência do imposto inflacionário, que alcançou em média 

2,5% do PIB. Após a queda da taxa de inflação propiciada pelo lançamento do Plano Real 

tornaram-se necessárias mudanças estruturais no sistema de impostos e gerenciamento de 

gastos, através das reformas tributária, administrativa e previdenciária. Estas reformas não 

foram, no entanto, implementadas. 

 

Capítulo 3: Análise dos Gastos Públicos Totais 

Após dez anos da constituição de 1988 e quatro anos de estabilização, havia uma 

expectativa de que as contas públicas neste ponto atingissem resultados mais favoráveis.  No 

entanto, os resultados das contas públicas brasileiras vêm se deteriorando bastante nos últimos 

anos, pondo em risco a sustentabilidade do Plano Real e a próprio potencial de cumprimento da 

meta proposta no projeto de alocação de 20% dos gastos públicos em serviços sociais básicos. 

Mudanças estruturais no sistema de impostos e gerenciamento dos gastos tornaram-se 

necessárias na área das finanças públicas.  

A tabela 3.1 apresenta a classificação econômica dos gastos por nível de governo. 

Observamos que os gastos com salários do setor público não foram controlados 

satisfatoriamente entre 1993 e 1996. O aumento dos gastos com salário do governo federal foi 

concentrado, sobretudo, no ano de 1995, quando foi concedido significativos aumentos aos 

salários do funcionalismo público e ao salário mínimo vigente. Em 1996 e 1997 não foram 

concedidos aumentos nominais de salário aos servidores públicos federais e as folhas de salários 

declinaram marginalmente. Nos estados, porém, houve um aumento significativo da folha 

salarial sobre o PIB no ano de 1996. Propostas de reforma administrativa a serem discutidas no 

capítulo 4 são de fundamental importância neste ponto. 

Paralelo ao problema do aumento do peso dos salários nas contas públicas, existe o 

problema dos benefícios previdenciários. Hoje em dia os gastos previdenciários são 

considerados como um dos principais responsáveis pela deterioração das contas públicas do 
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governo. Como veremos a seguir as tentativas de reforma não tem alcançado os resultados 

esperados. 

Outro ponto a ressaltar é o aumento do contigente de obrigações do governo federal. 

Esse aumento é devido, particularmente, ao mix de políticas inerente ao próprio plano de 

estabilização.  O plano de estabilização conduziu a uma maior exposição do Banco Central aos 

bancos comerciais.  Quase US$ 20 bilhões foram emprestados para os bancos privados sob o 

esquema PROER.  A Caixa Econômica Federal, atuando como um agente do Tesouro, 

disponibilizou linhas de crédito no valor de R$ 2.2 bilhões em 1995 e 1996 para financiar as 

dívidas dos estados e programas de demissão. Como vimos anteriormente, o Governo também 

perdeu uma parte dos seus recursos com o fim do imposto inflacionário desde a implantação do 

regime de baixa inflação. 

 

Tabela 3.1:  Classificação Econômica dos gastos por nível de governo 
(% PIB) 

   1993 1994 1995 1996 

Federal       

 Pessoal e Encargos 4.2 5.1 5.2 5.1 

 Benefícios Previdenciários 4 4.7 4.9 5.5 

 Transferências  3.5 3.6 4.2 4.2 

 Outros Despesas Correntes 2.7 2.4 4.3 3.8 

 Despesas de Capital 1.4 1 0.8 0.8 

 Erros e Omissões 0.6 1.3 0.7 0.4 

 Juros Reais Líquidos 1.4 1.4 2.2 2.1 

Estados e Municípios      

 Pessoal e Encargos 6.8 5.9 7 7.4 

 Benefícios Previdenciários 5.7 5.6 4.4 4.6 

 Despesas de Capital 2.1 1.9 1.9 1.6 

 Erros e Omissões 2 0.1 -0.6 0 

 Juros Reais Líquidos 0.3 1.5 2.1 1.3 

Empresas Estatais      

 1.  Federal      

  Pessoal e Encargos  1.7 1.7 1.4 n.a. 

 2.  Outras  n.a. n.a. n.a. n.a. 

       
Fonte: FMI e Ministério da Fazenda 
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Capítulo 4: Gasto Social  

  

4.1. Gasto Social Total 

A comparação dos dados para 16 países da América Latina apresentado em Cominetti e 

Ruis (1996) com os dados apresentados neste trabalho demonstra que o Brasil é o pais que 

possui a maior participação do gasto social total sobre o seu Produto Interno Bruto (20,9%). No 

entanto, desempenho brasileiro em áreas sociais cruciais, como educação e saúde, fica aquém 

de desempenho de vários países. Na área específica de educação, o gasto público social do 

Brasil se situa na 6ª colocação, precedido por Costa Rica, Panamá Equador, México e Bolívia. 

Similarmente, na área de saúde ocupa a 5ª colocação, precedido pelo Panamá, Costa Rica, 

Nicarágua e Colômbia. 

Na área de saúde e seguridade social (previdência), entre os 17 países em questão, o 

Brasil se situa na 2ª colocação precedido apenas pelo Panamá.  É importante ressaltar que este 

item se refere apenas aos gastos com benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), não se incluindo, portanto, as aposentadorias e pensões pagas pelos 

diversos níveis de governo a servidores públicos e/ou seus beneficiários. Por outro lado, no que 

diz respeito aos gastos com previdência social, é preciso enfatizar que nos demais países da 

América Latina, geralmente não há distinção entre os benefícios previdenciários pagos a 

servidores públicos e os pagos ao restante da população, estando as duas categorias 

compreendidas na área de seguridade social. Para efeito de comparação com os demais países, 

portanto, se inserirmos os pagamentos a inativos e pensionistas do serviço público nos gastos 

com a previdência social, a participação relativa desta área no PIB passaria de 5,4% para 9,8%, 

ultrapassando o nível do Panamá (7,6%). 

Estes resultados evidenciam que o Brasil não gasta pouco com a área social, pois entre 

os países da América Latina é o que apresenta maior gasto social relativo ao seu Produto Interno 

Bruto.  No entanto, o seu gasto social é mal alocado e mal distribuído entre a população. A alta 

participação dos gastos em previdência no gasto social do governo e a baixa participação 

relativa de gastos em setores como a educação, põem em dúvida o objetivo da política social 

no Brasil, dado que nem sempre os benefícios da previdência são direcionados para a parcela 

mais pobre e mais necessitada da população. Esta estratégia minimiza simultaneamente os 

impactos diretos exercidos sobre o nível de bem-estar social e sobre o potencial de crescimento 

econômico brasileiro. Toda a moderna teoria de crescimento enfatiza o papel desempenhado 

por investimentos em capital humano. 
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4.2. Gasto Social Básico 

A inclusão de gastos realizados pelo Governo Federal em Serviços Sociais Básicos 

(SSB) obedeceu aos seguintes critérios: 

 

Saúde Primária  

- Controle de Doenças Transmissíveis; Assistência Médica e Sanitária (Estados e municípios; 

Manutenção e Reaparelhamento de Unidades do Ministério da Saúde e Reaparelhamento 

Servidores dos SUS nos Estados; Vigilância Sanitária; DST/AIDS e Vigilância 

Epidemiológica. 

 

Educação Básica 

- Educação 0 a 6 anos; Ensino Fundamental; Ensino Supletivo; Educação de Jovens e Adultos 

e Educação Especial. 

 

Alimentação e Nutrição 

- Merenda Escolar; Combate à Carências Nutricionais e Distribuição Emergencial de 

Alimentos. 

 

Saneamento 

- Abastecimento de Água; Saneamento Geral; Sistema de Esgotos. 

 

4.3.1. Gasto Social Básico Consolidado nas Três Esferas de Governo 

No que se refere apenas ao Gasto Social Básico, a participação das três esferas de 

governo é bastante diferente daquela observada para o Gasto Social Federal. Dos quase US$ 

20,5 bilhões gastos em 1995, a participação da União foi de 25%; dos Estados 40% e dos 

Municípios 35%. O governo federal dispende apenas 0,68% do PIB, os estados 1,07% e os 

municípios 0,95% com serviços sociais básicos. Este comportamento deve-se, em parte, à não 

inclusão da Previdência Social neste critério, dado que este item é de inteira responsabilidade 

do governo federal e, como vimos, possui um grande peso sobre o gasto social total. É 

importante ressaltar também o processo de descentralização ocorrido na área de educação que 

transferiu a maior responsabilidade dos gastos para os estados e municípios.  De acordo com a 

tabela 4.2., em 1995 a União gastou menos de 10%, do gasto total, em educação com crianças 

de 0 a 6 anos, ensino fundamental, ensino supletivo e educação especial, enquanto os estados e 

municípios gastaram, respectivamente, 51% e 39%. 

 



 10 

Tabela 4.2 - Gasto Social Básico: Participação das três Esferas de Governo US$ Milhões de Dez96 

 Federal  Estadual  Municipal  Total 

Área de Atuação Valor %   Valor %    Valor %   Valor %  

EDUCAÇÃO     1,340,753  9.68   7,092,601  51.18   5,424,313  39.14   13,857,667  100.0 

Educação Criança de 0 a 6 Anos           11,065  0.96           55,099  4.77      1,088,127  94.27        1,154,291  100.0 

Ensino Fundamental      1,295,145  10.41      6,898,949  55.44      4,250,368  34.15      12,444,461  100.0 

Ens. Supletivo e Ed. Jovens e 

Adultos 

          11,991  11.89           64,150  63.60           24,732  24.52           100,873  100.0 

Educação Especial           22,552  14.27           74,403  47.08           61,087  38.65           158,042  100.0 

            

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO       857,683  95.99           8,982  1.01         26,829  3.00         893,494  100.0 

Assist. Alim. e Nutric. e Combate 

Carênc. 

        142,156  91.64             8,104  5.22             4,856  3.13           155,117  100.0 

Alimentação Escolar         712,750  98.04                  -    0.00           14,228  1.96           726,978  100.0 

Distribuição Emergencial de 

Alimentos 

            2,777  24.36                878  7.70             7,745  67.94             11,399  100.0 

            

SAÚDE    2,802,741  63.15       735,531  16.57       900,158  20.28      4,438,429  100.0 

Assistência Médica e Sanitária      1,569,801  54.33         701,958  24.29         617,630  21.38        2,889,389  100.0 

  a) Piso de Atenção Básica       1,546,765  100.0

0 

  0.00   0.00        1,546,765  100.0 

  b) Infraestrutura Básica            23,036  100.0

0 

  0.00   0.00             23,036  100.0 

Controle de Doenças 

Transmissíveis 

        300,990  52.03           25,526  4.41         252,026  43.56           578,542  100.0 

Vigilância Sanitária             4,809  11.09             8,047  18.56           30,501  70.35             43,357  100.0 

DST/AIDS           68,274  100.0

0 

                 -    0.00                  -    0.00             68,274  100.0 

Vigilância Epidemiológica           46,176  100.0

0 

                 -    0.00                  -    0.00             46,176  100.0 

Despesas c/ Pessoal FUNASA         812,690  100.0

0 

                 -    0.00                  -    0.00           812,690  100.0 

            

SANEAMENTO(4)       152,497  11.92       304,774  23.83       821,641  64.25      1,278,911  100.0 

Abastecimento de Água           22,183  5.94           96,677  25.87         254,775  68.19           373,635  100.0 

Saneamento Geral          119,682  16.34         197,403  26.94         415,586  56.72           732,671  100.0 

Sistemas de Esgotos           10,632  6.16           10,694  6.20         151,279  87.64           172,605  100.0 

            

Total Gasto Social Básico (GSB)    5,153,673  24.88   8,141,887  39.95   7,172,941  35.16   20,468,501  100.0 

GSB Per Capita            33.18             52.42             46.18             131.78   

GSB/PIB              0.68                1.07                0.95                  2.70   

 

Na área de Alimentação e Nutrição, 96% dos dispêndios se originam do governo federal. 

Essa participação do governo federal se dá basicamente nos itens de assistência alimentar, 

combate a carência e alimentação escolar. Neste último item, 98% dos gastos são de 

responsabilidade do governo federal.  Quanto à distribuição emergencial de alimentos, os 

governos municipais exercem o papel principal, representando 68% do dispêndio total nesta 

rubrica. 

Na área de Saúde Básica, o governo federal detém 63% dos gastos enquanto os governos 

estaduais e municipais representam 17% e 20% respectivamente. Esse alto percentual do 

Governo Federal é explicado principalmente, pelas despesas referentes ao Piso de Atenção 

Básica, que correspondem a cerca de 19% dos gastos com internações e atendimentos 
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ambulatoriais realizados pela rede do SUS e gastos com infraestrutura básica. Além disso, a 

maioria das despesas em saúde básica, como as despesas nos itens como Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e AIDS, vigilância epidemiológica e as despesas com pessoal da FUNASA, são 

de inteira responsabilidade do governo federal. As maiores participações das esferas 

subnacionais se dão principalmente no item de controle de doenças transmissíveis e vigilância 

sanitária. Neste último, a participação dos governos municipais em 1995 foi de 70%. 

Os gastos na área de saneamento básico são exercidos especialmente pelos governos 

municipais que são responsáveis pôr 64% do dispêndio total nesta área.  Os gastos dos governos 

federal e estaduais nesta área correspondem a 12% e 24%, respectivamente. 

 

4.3.2. Análise do Gasto Social Básico Federal por Áreas de Atuação 

 

Alimentação e Nutrição 

A área de alimentação e nutrição é composta por três subgrupos: o primeiro compreende 

as ações de combate a carências alimentares e de assistência alimentar e nutricional, geralmente 

efetuadas pelo Ministério da Saúde; o segundo diz respeito ao dispêndio com o programa de 

merenda escolar - a cargo do Ministério da Educação; e, finalmente, o terceiro subgrupo inclui 

as despesas com programas da Companhia Nacional de Alimentos - CONAB destinados à 

distribuição emergencial de alimentos. 

O combate a carências alimentares apresentou um comportamento condizente com a 

programação de recursos alocados ao Ministério da Saúde, entre 1994 e 1997. A análise dos 

gastos revela o corte expressivo provocado pela frustração de arrecadação da CPMF em 1996. 

Neste ano, os gastos em alimentação e nutrição apresentaram uma redução de 30% em termos 

reais, e a sua participação no gasto social básico total caiu 6%. Essa queda foi especialmente 

observada nos dispêndios do chamado “programa do leite” e outros destinados à melhoria das 

condições de nutrição das populações carentes. 

Quanto ao programa de distribuição de merenda escolar, a explicação para a queda 

brusca havida em 1996, de cerca de 30%, se apoia em diferenças no cronograma de 

desembolsos deste último ano.  No último bimestre dos exercícios de 1994 e 1995 existe uma 

concentração de dispêndios, pela inclusão de parcelas de antecipação de transferências aos 

Estados e Municípios relativas a despesas do primeiro bimestre do ano seguinte, o que não 

aconteceu em 1996.  Neste ano, as estatísticas apontam para um declínio de 37% das 

transferências direcionadas para este fim, com relação ao ano anterior. É importante ressaltar 

que as transferências representam mais de 95% dos gastos neste item.  Em 1997, o cronograma 
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de desembolsos parece se normalizar, ainda não alcançando o mesmo patamar apresentado em 

1994. 

 

Tabela 4.4. - Gastos Sociais por Área de Atuação - US$ Milhões de Dez96 

 1994  1995  1996   1997  

 Valor 

 

% do 

GST 

% 

PIB 

 Valor 

 

% do 

GST 

% 

PIB 

 Valor 

 

% do 

GST 

% 

PIB 

 Valor 

 

Per 

Capita 

(US$) 

% do 

GST 

Gasto Social Básico (GSB)                 
Educação     1,796,657  2.45  0.25       1,340,753  1.51  0.18       1,360,123  1.46     0.17           970,689  6.06  0.96  
Alimentação e Nutrição        698,083  0.95  0.10          857,683  0.96  0.11          493,471  0.53     0.06           760,250  4.75  0.75  

Saúde     2,158,231  2.95  0.30       2,802,741  3.15  0.37       2,416,888  2.60     0.31        2,918,690  18.23  2.89  

Saneamento        232,710  0.32  0.03          152,497  0.17  0.02          437,891  0.47     0.06           509,460  3.18  0.50  

(a) Total     4,885,681  6.67  0.67       5,153,673  5.79  0.68       4,708,372  5.07     0.60        5,159,089  32.22  5.11  

Outros Gastos Sociais (GS)                

Educação  ( Outros)     6,570,072  8.97  0.90       6,325,638  7.11  0.83       5,559,568  5.98     0.71        5,680,117  35.48  5.63  
Saúde (Outros)   10,239,875  13.98  1.41     12,204,966  13.72  1.61     10,809,799  11.63     1.39      12,973,688  81.03  12.85  

Saneamento e Proteção ao                

Meio Ambiente (Outros)        488,797  0.67  0.07          264,014  0.30  0.03          359,082  0.39     0.05           679,689  4.24  0.67  
Previdência   31,772,435  43.37  4.37     38,859,299  43.67  5.13     44,294,265  47.66     5.68      44,974,592  280.89  44.55  

Assistência Social        964,038  1.32  0.13       1,114,030  1.25  0.15       1,165,183  1.25     0.15        1,790,220  11.18  1.77  

Emprego e Defesa do Trabalhador     2,142,959  2.92  0.29       3,276,196  3.68  0.43       3,723,588  4.01     0.48        3,791,476  23.68  3.76  
Organização Agrária        526,038  0.72  0.07       1,218,123  1.37  0.16       1,110,471  1.19     0.14        1,399,861  8.74  1.39  

Ciência e Tecnologia        631,721  0.86  0.09          536,458  0.60  0.07          554,174  0.60     0.07           544,207  3.40  0.54  

Habitação e Urbanismo        905,932  1.24  0.12          855,500  0.96  0.11       1,311,286  1.41     0.17        3,925,332  24.52  3.89  
Treinamento de Recursos Humanos          68,072  0.09  0.01            48,306  0.05  0.01            20,103  0.02     0.00             37,272  0.23  0.04  

Benefícios a Servidores Públicos   14,071,648  19.21  1.93     19,126,382  21.49  2.52     19,325,117  20.79     2.48      19,991,123  124.85  19.80  

(b) Total    68,381,587  93.33  9.40     83,828,912  94.21  11.1     88,232,635  94.93   11.32      95,787,578  598.24  94.89  

                

(c) Gasto Social Total (a+b)   73,267,268  100.00  10.07     88,982,585  100.00  11.7    92,941,007  100.00   11.92    100,946,667  630.46  100.00  

Fonte: IPEA/DIPOS, com base nas informações dos sistemas SIAFI/SIDOR. 

 

 

Saneamento Básico 

Segundo a PNAD/95, 79.5% dos domicílios rurais e 27 % dos urbanos brasileiros não 

estavam ligados a rede de esgoto ou não possuíam fossa séptica no estado. Os números para a 

região nordeste são piores (82%, rural, 49%, urbano) . Os projetos de abastecimento de água e 

de saneamento geral e sistemas de esgotamento sanitário são financiados com recursos do 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.  Os demais têm como principal fonte de 

financiamento os recursos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

geridos pela Caixa Econômica Federal. É sabido que desde 1990, no início do período Collor, 

e até o final de 1995, não foram feitos novos contratos à conta dos recursos daquele Fundo, e 

os desembolsos, nesse período, correspondem à manutenção de obras contempladas nos 

contratos já existentes. 

No que tange às ações de saneamento, o comportamento da série, a preços constantes, 

espelha tanto a mudança no comando das ações referente aos órgãos mencionados, como o 

encurtamento dos recursos do FGTS para esse fim. A partir de 1996 se faz notar a influência 
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das novas contratações de empréstimos e financiamentos com recursos do Fundo, e do 

crescimento acentuado das despesas cobertas com recursos do Tesouro. 

Entre 1994 e 1997, as despesas em saneamento básico apresentaram um aumento de 

mais de 100%. Este crescimento foi mais acentuado em 1996, quando as despesas totais, nesta 

área, mais do que dobraram com relação ao ano anterior, influenciadas, principalmente, pelo 

volume de transferências direcionadas para os itens de abastecimento de água e saneamento 

geral. Neste, as transferências representaram cerca de 94% das despesas totais. 

Em 1994, 27% dos dispêndios nesta área eram classificadas como despesas em 

investimento. Em 1995 este percentual alcançou 41%. Nos anos seguintes, no entanto, as 

despesas com investimento em saneamento básico sofreram uma queda brusca, reduzindo-se 

para 4,86% em 1996 e 9% em 1997. No entanto, essa redução é explicada, principalmente, pelo 

aumento significativo das transferências.  Por outro lado, durante todo este período as despesas 

correntes não ultrapassaram 2% das despesas totais. É importante ressaltar também que os 

gastos nesta área se concentram especialmente na área de saneamento geral, representando 

quase 50% dos dispêndios nesta área. 

 

Saúde 

Os gastos sociais básicos com saúde representam cerca de 50%, em média, do gasto 

social básico total e, como vimos anteriormente, se divide em seis itens: assistência médica e 

sanitária, controle de doenças transmissíveis, vigilância Sanitária, DST/AIDS, vigilância 

Epidemiológica e despesas com pessoal da FUNASA. No entanto, mais da metade do dispêndio 

desta área é direcionada para o Piso de Atenção Básica (PAB), um subitem da Assistência 

Médica e Sanitária. 

Entre 1994 e 1997, os gastos sociais em saúde básica apresentaram um aumento total de 

35%.  Esse aumento foi impulsionado, principalmente, pelo aumento das transferências 

direcionadas ao PAB. As transferências totais para a área de saúde básica aumentaram cerca de 

oito vezes neste período. A participação das transferências nas despesas totais nesta área 

também vem aumentando ao longo deste período. Em 1994, cerca de 95% das despesas em 

saúde básica eram classificadas como despesas correntes e apenas 4% eram de transferências. 

Em 1997, esse mix despesas correntes e transferência correspondia, respectivamente, a 78% e 

21%. Cabe ressaltar também que, a despeito destes números, as despesas em investimento em 

saúde básica não ultrapassaram 2% do dispêndio total nesta área durante este período. 
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Outro ponto a ser destacado sobre gastos básicos em saúde é a relativa importância do 

controle de doenças transmissíveis que representa cerca de 10% dos gastos básicos nesta área 

e apresentou um crescimento de 66% neste período.  As despesas com pessoal da FUNASA 

também detêm uma parcela significativa dos gastos básicos nesta área, em torno de 20%.  Este 

item, porém, se manteve relativamente estável ao longo deste período, apresentando em 1997 

um decréscimo de 2% com relação a 1994. 

 

Educação 

Os gastos básicos em educação apresentaram as quedas mais acentuadas entre todo o 

conjunto de gastos em educação, apresentando uma queda de cerca de 45%. Conforme vimos 

anteriormente, o gasto básico em educação está dividido entre diversos gastos em serviços 

educacionais básicos: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação 

de Jovens e Adultos (Alfabetização e Ensino Supletivo). Em 1994 os gastos nestas áreas 

específicas em educação representavam 2,45% do Gasto Social Federal Total e 37% do Gasto 

Social Básico Federal Total. Em 1997 a sua participação relativa decresceu, respectivamente, 

para 0.96% e 12%. 

O subgrupo de Ensino Fundamental se divide em três dimensões: Manutenção do 

Ensino, Expansão e Melhoria, e Ensino a Distância, representando cerca de 99% dos gastos em 

educação básica. Neste subgrupo observamos que as quedas mais significativas neste período 

podem ser explicadas pela análise de algumas variáveis:  

Em primeiro lugar, os pagamentos de pessoal em 1996 e 1997 não foram encontrados 

nas bases de dados consultadas para aqueles anos, dentro dos projetos e atividades típicos do 

ensino fundamental. Tudo indica que houve uma mudança de orientação na alocação de alguns 

gastos, que passaram a ser registrados na atividade de administração e não mais na atividade 

específica;  

Outro fator foi a redução dos gastos diretos com investimentos no período. Em 1994, os 

gastos em investimento representavam 38% dos Gastos totais neste item, esse percentual 

decresceu para 24% em 1995, 12% em 1996, alcançando apenas 1% em 1997: Um dos motivos 

para esta brutal queda de investimento no ensino básico foi a extinção da Secretaria de Projetos 

Educacionais Especiais - SEPESPE/MEC em 1995 e a falta de novas autorizações de serviços 

para início de obras no âmbito do PRONAICA/PROJETO MINHA GENTE (cuja finalidade 

era a construção e  implantação de Centros de Atendimento Integrado à Criança - CAICs).  
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Um outro aspecto relevante da evolução dos gastos no período é a redução da execução 

direta pelo Governo Federal, em favor das transferências negociadas junto a estados, municípios 

e entidades privadas. Enquanto em 1994 a execução direta equivalia a 59% dos gastos totais, 

em 1996 essa participação caía para cerca de 33%. Estes dados corroboram o compromisso 

assumido pelo Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de reordenar o papel do 

Ministério da Educação e do Desporto, deixando a cargo das esferas subnacionais a execução 

direta das ações.    

Por outro lado, no que se refere aos indicadores educacionais, na área do Ensino 

Fundamental, tais como matrícula inicial, taxas de aprovação, reprovação e evasão escolar, 

observou-se uma considerável melhora ao longo do período de 1994 a 1997. A matrícula inicial 

cresceu cerca de 6,6% no setor público entre o primeiro e o último ano do período. Crescimento 

ainda maior se verifica em 1997, com a taxa de 10,7% sobre 1994. Contraditoriamente, esta 

taxa de crescimento vem sendo acompanhada de um aumento relativo da participação do ensino 

público no Ensino Fundamental, em detrimento do setor privado. Assim, em 1994, o setor 

público respondia por 88,4% da matrícula inicial neste nível do ensino. Em 1997 a sua 

participação elevou-se para 89,3%. Cabe ressaltar que essa participação crescente do setor 

público é uma tendência histórica, observada desde 1987, quando correspondia a 86,8%. 

 

Capítulo 5 – A Meta 20/20: Realocações Inter e Intra Setoriais 

 

5.2. Mudanças Inter-Setoriais 

De uma forma geral é unânime a percepção de que o problema das contas fiscais pode 

reverter o processo de estabilização, pondo em dúvida, simultaneamente, não só a 

sustentabilidade de longo prazo do Plano Real como também as possibilidades de aumentarem 

os gastos a título de serviços sociais básicos. Desta forma, a implementação de um ajustamento 

fiscal é de extrema importância para a política de estabilização no Brasil. 

   

Reforma da Previdência 

As despesas da previdência social constituem, convencionalmente, um gasto social. Ao 

mesmo tempo, a previdência social constitui a principal fonte de gastos públicos no Brasil, 

consumindo quase metade dos recursos destinados ao gasto social pelo governo federal. Desta 

forma, o déficit da previdência é importante não só pelo efeito produzido sobre as contas 

agregadas do setor público, como principalmente pela limitação que exerce sobre a capacidade 

do governo de implementar realocações em direção aos gastos sociais básicos.  
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Apesar da ação de efeitos demográficos adversos nas despesas previdenciárias, 

provenientes do envelhecimento do perfil etário da população brasileira, uma parte substantiva 

do aumento do déficit previdenciário está intimamente ligada às regras estabelecidas pela 

Constituição de 1988. Raul Velloso (1998) consolidou as receitas e despesas da previdência, a 

fim de determinar as mudanças no déficit previdenciário ocorridas após o lançamento da 

Constituição de 1988. Segundo esses cálculos, a relação do déficit da previdência com o PIB 

passa de 1% deste em 1987 para 4.8% em 1997. 

 

Reforma Administrativa  

A reforma do emprego público, que tem como principal objetivo reduzir o peso fiscal 

do setor público, pode ser vista como uma medida de reduzir o montante de funcionário 

públicos, induzindo-os a migrarem do emprego público para o privado. Vários instrumentos 

podem ser utilizados para atingir esta finalidade. Estudos do Banco Mundial relacionaram os 

seguintes instrumentos como relevantes para a obtenção de uma reforma dessa magnitude. 

- Restrição Fiscal: incluindo redução dos salários dos empregados no setor público 

através da política de manutenção deliberada dos reajustes do salário nominal abaixo da taxa 

de inflação; 

- Reforma administrativa que reduz os direitos de estabilidade dos servidores públicos. 

- Reforma das pensões públicas: mudança nas aposentadorias do setor público, 

aumentando o tempo de serviço requerido, introduzindo contribuições para os servidores 

públicos ou reduzindo a taxa de reposição salarial. 

- Reforma econômica: aumenta a demanda por trabalho no setor privado e a renda 

relativa dos trabalhadores do setor privado em relação aos trabalhadores do setor público; 

- Reforma da Previdência Social: que objetive a eliminação de alguns incentivos 

perversos que induzem os trabalhadores a migrarem para a informalidade. 

- Reforma no mercado de trabalho para eliminar distorções que artificialmente 

aumentam as taxas de rotatividade do setor privado formal. 

 

Reforma Tributária 

A crise fiscal do Estado brasileiro praticamente elimina qualquer proposta que implique 

diminuição significativa do patamar atual de carga tributária. No nível federal de governo, 

observa-se a inflexibilidade das despesas, a despeito do drástico corte já realizado nos 

investimentos (cujo montante já foi superado, em muito, pelos investimentos dos governos 

subnacionais). Os estados, por sua vez, vêm enfrentando dificuldades crescentes diante das 
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reivindicações de servidores e com o peso do serviço da dívida, fatores que, inclusive, 

motivaram o movimento recente de renegociação de seu endividamento e a privatização de suas 

empresas, especialmente as elétricas. Já os governos municipais, os mais beneficiados pela 

descentralização de receitas na Constituição de 1988 e constrangidos pela maior proximidade 

da população, expandiram sua atuação e vêm realizando investimentos crescentes, geradores 

de custeio futuro, o que obviamente impede a redução de sua receita. 

Quanto á tributação do fluxo de bens e serviços, tanto o IPI como o ICMS foram 

assumindo características incompatíveis com uma tributação do valor adicionado de boa 

qualidade, e o ISS, como se sabe, é um imposto cumulativo. O ICMS sofreu uma profunda 

reformulação, através da Lei Complementar 87/96, que melhorou substancialmente a sua 

qualidade. Contudo, as legislações do IPI e - mais ainda - do ICMS foram se tornando cada vez 

mais complicadas, de modo que dificilmente um contribuinte tem a possibilidade de conhece-

las e cumpri-las integralmente. A solução ideal seria promover a fusão dos três impostos 

mencionados neste parágrafo, formando um único imposto sobre o valor adicionado com receita 

compartilhada pelas três esferas de governo. 

No Brasil tanto a tributação da renda quanto da riqueza pessoal pode ser melhor 

utilizada. A solução é fortalecer as administrações fiscais para que elas sejam capazes de cobrar 

tributos de boa qualidade. 

 

5.2 - Mudanças Intra-Setoriais 

  

A Descentralização dos Recursos Federais Destinados ao Social 

O período 1994-1997 apresentou uma tendência acentuada de alta do total das 

transferências negociadas, demonstrando uma disposição do governo federal de orientar e 

acompanhar a aplicação do dinheiro transferido. A efetivação destes repasses requer a 

determinação de metas a serem cumpridas e o estabelecimento de mecanismos de controle 

(alguns exercidos pela sociedade civil representada em conselhos comunitários) sobre a 

aplicação mais eficiente desses recursos. 

As áreas de educação e saúde exibem uma tendência gradual e nítida de redução de 

dispêndios feitos diretamente pelo governo da União, acompanhada de aumento de repasses de 

recursos aos níveis subnacionais de governos estaduais.  

Em alimentação e nutrição, as variações de comportamento dos gastos diretos, ao longo 

da série, se dão em consequência da contração ou expansão dos dispêndios com projetos e ou 



 18 

atividades a cargo do Ministério da Saúde, os quais têm forte participação das transferências 

intergovernamentais. Em 1997, em particular, se acentua a participação relativa dos gastos 

diretos, em decorrência do alto incremento real das despesas com a distribuição emergencial de 

alimentos (programa a cargo da CONAB). 

Na área de saneamento e proteção ao meio ambiente, embora a tendência de 

descentralização de despesas seja pronunciada, a forma de atuação do governo federal varia ao 

sabor da diminuição de despesas a cargo do Ministério da Saúde e do reforço da atuação da 

SEPURB/MPO (que têm alta participação de transferências intergovernamentais), além da 

influência dos gastos financiados com recursos do FGTS. 

 

A descentralização na saúde 

A descentralização da política nacional de atenção à saúde consolidou-se como um 

princípio de gestão a partir da VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 e da Constituição 

de 1988. Desde então, um conjunto de leis, normas operacionais e portarias ministeriais vem 

regulamentando o processo. 

Em ordem cronológica as iniciativas incluíram as AIS (Ações Integradas de Saúde - 

introduzidas em 1984), o SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - iniciado em 

1987), a Constituição de 1988, e o SUS (Serviço Único de Saúde - estabelecido pela Lei 8080). 

Seu impulso efetivo, contudo, deu-se apenas com a implantação do Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde (SUDS), quando se reforçou a função dos estados na gestão do 

sistema, pois as secretarias estaduais de saúde passaram a gerir a rede própria do INAMPS e 

parte da rede privada conveniada. 

O processo foi abruptamente interrompido em 1991, quando o Governo federal voltou 

a assumir a administração e o repasse de recursos para a rede conveniada e estabeleceu uma 

relação direta com os municípios, reduzindo a participação dos governos estaduais. 

A partir de 1990 houve um processo negociado de institucionalização progressiva do 

processo de descentralização, aprimorado pela Lei Orgânica da Saúde (LOS) de 1990 e, 

posteriormente, pelas normas operacionais básicas (NOB).  

Uma das mais importantes inovações foi proporcionada pela NOB 01/96 com a 

instituição de apenas dois estágios de gestão descentralizada para os governos estaduais e 

municipais (gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema de saúde), em 

substituição aos três estágios de gestão (incipiente, parcial e semiplena) estabelecidos 

anteriormente pela NOB 01/93 do SUS.  
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Ao criar a categoria de gestor pleno da atenção básica a NOB 01/96 permitiu, no limite, 

que todos os municípios brasileiros sejam gestores, no mínimo, do componente da assistência 

básica à saúde.  

Vale ressaltar que permanecem no âmbito do MS as ações de controle de endemias e de 

doenças específicas, bem como a implementação de programas nacionais dirigidos a grupos 

populacionais específicos. 

Este processo vem constituindo no Brasil um novo modelo de prestação de serviços de 

saúde. Entretanto, muitas críticas ainda têm sido feitas à sua engenharia administrativa. 

 

Descentralização na Educação 

A efetiva descentralização do processo de gasto público veio concretizar-se a partir de 

1995 com a alteração e criação, por parte dos novos dirigentes do MEC, de novos mecanismos 

decisórios, conseguidos pela utilização de todos os recursos de poder que estivessem 

disponíveis. Os principais exemplos desse encaminhamento foi a criação do Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - PMDE e as alterações processadas 

nos Programas Nacionais de Alimentação - PNAE e do Livro Didático - PNDL. 

O PMDE, que ficou conhecido por Programa de Repasse de Recursos Diretamente às 

Escolas (dinheiro na escola), tem como objetivo iniciar a correção de rumos dos mecanismos 

de transferências de recursos do FNDE, no sentido de aportar recursos diretamente às escolas 

públicas estaduais e municipais do ensino fundamental. Para tanto, o MEC disponibilizou 

recursos da ordem de R$230,00 milhões, já no primeiro ano de implantação do programa, com 

um montante de recursos investidos em 1997 superior em 22% àquele aplicado em 1995.  

No Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, o processo de descentralização, 

iniciado em 1993, completou-se em 1994 com a total transferência, para estados e municípios, 

da responsabilidade na aquisição e distribuição de gêneros alimentícios destinados à 

alimentação do escolar. 

Observa-se que o número de municípios que aderiram à descentralização da merenda 

aparece em escala crescente, passando de 1.265, em 1995, para 4.025 municípios em 1997, 

representando mais de 70% dos municípios brasileiros. Este crescimento foi equivalente a 

218%. 

No entender dos dirigentes do (novo) FNDE, o processo de descentralização, além de 

agilizar o atendimento e melhorar a qualidade da alimentação, através do respeito aos hábitos 

alimentares locais, leva a maior regularidade no atendimento ao aluno, evitando-se 
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fornecimentos irregulares e descontínuos, e introduz na economia de cada município uma 

demanda que antes beneficiava outro mercado, fortalecendo o mercado local.  

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) insere-se na área do apoio didático 

pedagógico ao estudante. Destaca-se como principal avanço a expansão do atendimento, que a 

partir de 1996 passou a beneficiar também os alunos de 5a a 8a série. Com isso, a quantidade de 

livros distribuídos teve um substancial acréscimo, passando para 110 milhões contra 60 milhões 

em 1995. Dessa forma, estão sendo atendidos, simultaneamente, todos os alunos do ensino 

fundamental das escolas públicas.  

O PNLD também esteve sujeito, a partir de 1995, à diretriz governamental da 

descentralização, mediante convênios para repasse de recursos financeiros às Unidades 

Federadas, desobrigando-se, assim, a FAE/MEC de seu papel de compradora e transportadora 

do livro didático. A transferência da responsabilidade na aquisição e distribuição do livro 

didático foi dada às Secretarias de Educação dos estados. A descentralização de recursos atingiu 

cerca de 34,3% da aquisição (R$59,6 milhões), em 1995, chegando a 41,6% (R$71,3 milhões), 

em 1996, e caindo em 1997 para 27,3% (R$59,5 milhões), que representa em termos absolutos 

o retorno ao valor de 1995.  

Outra importante iniciativa do MEC, em sua função regulatória, foi o estabelecimento 

da avaliação dos livros didáticos da 1a a 4a série do ensino fundamental. Este trabalho é 

realizado por professores experientes e especialistas universitários nas quatro áreas do 

conhecimento básico. De acordo com MEC, a criação do sistema de avaliação, em 1996, 

estimulou uma imediata reação dos editores de livros didáticos no sentido de melhorar o 

conteúdo e a qualidade das publicações.  

Os programas ligados ao apoio didático e pedagógico mantiveram uma capacidade de 

gasto entre 1995 e 1997 que girou em torno de R$187,2 milhões e R$232,8 milhões 

respectivamente, valores estes bem superiores àqueles observados no início da década de 90 

(R$44,2 milhões, em 1991, e R$42,7 milhões, em 1992), refletindo em parte a proposta de 

expansão do atendimento à clientela escolar e a prioridade que o novo governo deu ao 

programa. 

5.3. A Meta 20/20 e Universalização de Acesso a Serviços Sociais Básicos  

A fim de avaliar o aumento requerido de gastos sociais básicos necessários para a 

obtenção de indicadores de resultados sociais condizentes com o nível requerido destes 

serviços, inicialmente implementamos algumas estimativas empíricas da elasticidade das 

últimas variáveis em relação as primeiras. Realizamos regressões cross-section semelhantes as 
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popularizadas por Robert Barro. As chamadas “Barro regressions” são aplicados numa amostra 

das 27 Unidades de Federação Brasileiras.  

 

Saúde  

A regressão abaixo estuda a relação entre o valor da mortalidade infantil, de um lado, 

valor defasado da mortalidade infantil e gastos totais em saúde como proporção do PIB de 

outro. Todas as variáveis estão expressas em logaritmos neperianos. 

 

Ln (Mortalidade Infantil) = -0.51 – 0.22 Ln (Gastos em Saúde) + 0.92 Ln (Mortalidade Infantil –1) 

    (-1.26)        (-2.38)                 (13.3) 

R2 = 0.88, 27 observações 

 

A elasticidade de longo prazo da taxa de mortalidade infantil entre estados brasileiros com 

relação ao montante de gastos totais em saúde é significativamente diferente de zero e corresponde 

a –2.75. Este resultado tomado a valor de face implica que significa que a redução da taxa de 

mortalidade infantil brasileira do nível atual (36 para cada 1000 nascimentos vivos) para aquele 

observado entre os países desenvolvidos (6 para cada 1000 nascimentos vivos) implicaria num 

aumento dos gastos de saúde sustentável da ordem de 30%. Obviamente este exercício abstrai de 

outros determinantes da mortalidade infantil fora os gastos totais em educação como a parcela das 

despesas em saúde devotada a gastos básicos e investimentos em educação. 

Dada a limitação da metodologia e da base de dados aqui utilizadas estes resultados devem 

ser encarados com cautela, fornecendo apenas indicativos do montante de gastos adicionais 

necessários a obtenção de cobertura universal de serviços sociais. 

 

Educação 

Um exercício similar ao observado acima é apresentado para a variável anos médios de 

estudos completos. A diferença básica é que ao invés de utilizarmos a variável endógena defasada 

utilizamos a renda domiciliar per capita como variável explicativa. 

Ln (escolaridade média) = -0.73 + 0.04 Ln (Gastos Educação) + 0.43 Ln (Renda domiciliar per 

capita) 

                (-4.32)     (1.96)                 (13.98) 

R2 = 0.90, 27 observações 

A elasticidade da escolaridade média brasileira com relação ao montante de gastos totais 

em educação é estatisticamente diferente de zero correspondendo a 0.042. Esta elasticidade parcial 
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implicaria que o para aumentar 1 ano de escolaridade média da população brasileira do nível atual 

de (5.5 anos de estudos completos implicaria num aumento dos gastos de educação sustentada da 

ordem de 432%.  

 

Nutrição e Acesso a Água Potável 

A ausência de dados confiáveis sobre desnutrição estudo de gastos sociais em nutrição 

e em saneamento é empreendido a partir de uma amostra dos 10 países Latino-Americanos que 

compõe o estudo regional (Sauma 1998). A principal desvantagem desta base de dados com 

relação àquela utilizada para gastos de educação e saúde se refere a escassez de graus de 

liberdade e a ausência de variáveis defasadas. Por outro lado, os dados provenientes do estudo 

regional nos fornecem medidas de gastos sociais básicos setoriais (e não gastos sociais setoriais 

totais), o que nos permitem fazer inferências diretas sobre o objeto de estudo deste trabalho: a 

política de serviços sociais básicos.  

 As duas regressões abaixo apresentam as elasticidades da taxa de desnutrição e 

da taxa de acesso a agua potável com respeito a Gastos sociais básicos.  

 

Ln (taxa de desnutrição) = 3.24 + -0.41 Ln (Gastos Nutrição)  

                  (4.59)      (-1.3)                 

R2 = 0.25, 7 observações 

Ln (taxa de acesso a Água Potável) = 4.52 + -0.06 Ln (Gastos em Agua Potável)  

                         (68.1)     (-1.52)                 

R2 = 0.04, 7 observações 

Os coeficientes estimados das equações acima não são significativamente diferentes de 

zero. Estes resultados não surpreendem dada o pequeno número de graus de liberdade utilizados. 

Portanto, não existe base para traçar prognósticos. 
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CONCLUSÃO 

 O trabalho visou subsidiar a implementação no contexto brasileiro da chamada 

iniciativa 20/20 originada na Cúpula Mundial de Desenvolvimento Social, realizada em 

Copenhagen em 1995. A iniciativa fixa como meta que 20% dos gastos públicos e 20% da ajuda 

financeira internacional deveriam ser alocados em serviços sociais básicos.  

A meta de 20% tanto dos orçamentos quanto da ajuda externa fixada se baseia na 

convicção de que a provisão de gastos sociais básicos constitui numa das mais efetivas formas 

de combate à pobreza nas diversas formas que o fenômeno se apresenta. A filosofia da proposta 

20/20 consiste em deslocar a ênfase do debate sobre ajuste fiscal e desenvolvimento do nível 

macroeconômico para níveis meso. No nível meso se determina a alocação dos gastos públicos, 

da ajuda internacional, do crédito concedido, da taxação e etc. A ideia é que taxa de retorno 

para a sociedade de um determinado nível agregado de gastos públicos pode ser, em geral, 

amplificado através de realocações em direção aos chamados gastos sociais básicos.  

Em termos de aplicação da proposta 20/20 ao caso brasileiro, a composição da 

assistência oficial de desenvolvimento ao Brasil é irrelevante pelo seu baixo volume, 0.1% do 

PIB, para a operação da política social brasileira. Entretanto, no lado dos gastos públicos o 

Brasil se apresenta como um país aonde a aplicação de uma restruturação não só dos gastos 

públicos, mas especialmente no interior de gastos sociais se apresenta altamente indicada. 

De um lado, a proporção de gastos sociais com relação ao PIB no Brasil se apresenta 

como a mais alta da América Latina. Em 1995, o país devotava 20.9% do seu PIB a gastos 

sociais contra a média de 10.8% entre 17 países da região, superando inclusive países de 

reconhecida tradição na área de gastos sociais como a Costa Rica, por exemplo. Na definição 

de gastos sociais totais encontramos previdência social, assistência social, emprego e defesa do 

trabalhador, treinamento de recursos humanos, organização agrária, ciência e tecnologia, 

habitação e urbanismo, benefícios a servidores públicos (em particular previdência social) 

adicionados de conceitos mais amplos do que os usados em gastos sociais básicos de educação, 

saúde, saneamento e alimentação e nutrição. Como proporção dos gastos públicos diretos, ou 

seja, a despesa efetiva do governo, uma vez descontada as despesas financeiras e as 

transferências intergovernamentais, o país aplica 63% dos fluxos públicos diretos na área social. 

Entretanto, apenas uma pequena parcela do gasto social é devotada aos chamados 

serviços sociais básicos. Quando agregamos as três esferas de governo cerca de 2.7% do PIB 

se destina aos chamados serviços sociais básicos, ou seja, apenas 14% do gasto social total. Em 

relação aos gastos diretos dos governos, 8.2% são aplicados em gastos sociais básicos. Por 
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outras palavras, o país precisa aumentar mais de 125% a parcela destinada a gastos sociais 

básicos para atingir a meta governamental de 20% dos gastos governamentais fixada em 

Copenhagen. 

Em suma, as principais conclusões do diagnóstico agregado traçado por este trabalho 

são duas: i) o Brasil não gasta pouco na área social, tanto em termos relativos como em termos 

absolutos. ii) o país devota relativamente poucos recursos à área de serviços sociais básicos. 

A principal limitação metodológica deste trabalho se refere à dificuldade de traçar a 

evolução temporal dos gastos sociais durante o período de inflação alta e instável que antecedeu 

o lançamento do plano Real em 1994. O expediente utilizado pelos governos neste período de 

postergar a liberação de pagamentos de gastos sociais orçados em termos nominais como forma 

de ajustar os montantes reais efetivamente pagos à disponibilidade de caixa existente, impede 

a consecução de estimativas confiáveis para o período 1980-93. Como resultado a análise da 

evolução dos gastos sociais e gastos sociais básicos a nível federal aqui empreendida se centra 

no período 1994-97. 

Uma outra fonte fundamental de limitações das estimativas dos gastos sociais no Brasil 

é a incorporação das esferas subnacionais de estados e municípios no cálculo das cifras 

agregadas de gastos públicos. No conjunto total de gastos sociais básicos a apenas 25% são 

realizados a nível do governo federal enquanto as áreas estadual e municipal correspondem a 

40% e 35%, respectivamente. Desta forma, a restrição do volume de gastos à esfera federal 

acabaria por subestimar sobremaneira o montante de gastos sociais básicos realizados no país 

a um quarto do seu valor total. A importância relativa assumida pela esfera federal quando 

trabalhamos com gastos diretos totais e gastos sociais totais é bem superior correspondendo a 

51% e 56%, respectivamente. 

A nossa opção aqui foi centra grande parte da análise da estrutura de gastos sociais a 

um corte transversal realizado em 1995. A principal vantagem dos dados produzidos para 1995 

é incorporar as três esferas de governo realizadas num período recente de preços estáveis no 

cálculo dos montantes de gastos sociais básicos.  

As principais medidas para viabilizar a consecução da meta de alocação de 20% dos 

gastos públicos em serviços sociais básicos podem ser classificadas em dois grandes grupos de 

realocações: inter e intrassetoriais.  

As principais realocações intersetoriais propostas se confundem com o debate em torno 

da agenda de reformas posta em pauta pelo governo federal. Em particular, discutimos o 

desenho e o papel desempenhado pelas reformas previdenciária, administrativa e tributária na 
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liberação de recursos em direção aos gastos sociais básicos. Estas reformas têm sido 

apresentadas pelo poder executivo como fundamentais para a viabilizar o desenvolvimento 

macroeconômico do país. O argumento é que a magnitude do déficit fiscal e problemas de 

ineficiência econômica produzidas por estruturas previdenciárias, administrativa e fiscal 

arcaicas desprovidas do princípio de compatibilidade de incentivos acaba restringindo o 

processo de crescimento econômico do país. O tipo de argumentação utilizada sobre os efeitos 

das reformas sobre a área social privilegia a operação de efeitos indiretos do seguinte tipo: a 

maior estabilidade e racionalidade econômicas proporcionadas pelas reformas ao produzir um 

maior crescimento agregado da economia, acaba por reduzir os níveis de pobreza observados. 

Apesar de concordarmos inteiramente com a importância do tripé de reformas propostas 

em termos macroeconômicos e sociais, acreditamos que pouca ênfase tem sido dada na defesa 

das reformas como forma de viabilizar diretamente a operação da política social brasileira. Por 

outras, palavras, as reformas são fundamentais não só para viabilizar o crescimento econômico, 

mas uma série de mudanças desejáveis na composição da política social brasileira. O ponto de 

partida é que os gastos sociais mais diretamente afetados pelas reformas como despesas 

previdenciárias e benefícios a servidores públicos absorvem respectivamente 46% e 22% dos 

gastos diretos realizados na esfera federal aonde o impacto das mudanças propostas é mais 

acentuado. No balanço consolidado a três níveis de governo, as despesas de previdência e com 

benefícios à servidores públicos absorvem cerca de 23% e 22% respectivamente. Ou seja, três 

vezes e meia o valor total alocado em gastos sociais básicos. 

A análise tanto da política social como da política fiscal brasileira nos últimos vinte 

anos tem como marco fundamental a carta constitucional de 1988. As reformas propostas 

procuram de uma certa forma corrigir excessos e erros cometidos na promulgação da 

Constituição de 1988. Entretanto, o trabalho procura frisar a existência de algum espaço dentro 

das regras constitucionais hoje vigentes de melhorar a política de gastos sociais. Como por 

exemplo a concessão de reajustes de benefícios previdenciários diferenciados por nível do 

benefício percebido. 

No campo da reforma fiscal ressaltamos que a relativamente alta carga tributária 

brasileira (29% do PIB) para padrões latino-americanos abre preciosos graus de liberdade para 

a atuação do governo na área social. Neste sentido, a busca de maior racionalidade e eficiência 

da estrutura tributária, mesmo que acompanhado de uma redução do total da carga tributária 

incidente no país deve preservar o espaço hoje existente para que o governo gaste em serviços 

sociais básicos. 
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 No âmbito das mudanças intrasetoriais propostas conferimos uma especial atenção às 

mudanças desejadas nos diversos programas hoje existentes nas áreas de saúde e de educação. 

O estudo dos efeitos do processo de descentralização destas áreas promovida pela Constituição 

Brasileira de 1988 ocupa um lugar central na análise. Na área de educação o efetivo 

deslocamento da realização dos gastos do nível estadual para o nível municipal não foi 

acompanhado de um deslocamento de vagas oferecidas por estes níveis de governo. Dito de 

outra forma, a expansão descoordenada do sistema educacional implicou num aumento 

indesejado da relação custo-efetividade dos gastos consolidados na área de educação. Na área 

da saúde a inexistência tanto de regras claras de partilha dos recursos entre as áreas que 

compõem a seguridade social como de mecanismos automáticos para o repasse dos recursos de 

origem federal, destinados a estados e municípios, tem trazido dificuldades não só para a 

descentralização do SUS como para o próprio financiamento do sistema como um todo. A 

participação dos municípios no financiamento da saúde tem aumentado, mas, mesmo assim, as 

contrapartidas estaduais e municipais continuam insuficientes para compensar integralmente a 

perda de parte do financiamento federal. 
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