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Governo garante quase metade da alta da renda
Sergio Lamucci, de SÃ£o Paulo
O governo federal vai responder por quase metade do aumento da renda neste ano, proporÃ§Ã£o que deve
se manter tambÃ©m em 2010. Do crescimento esperado para 2009 - R$ 56,2 bilhÃµes - da massa de
rendimentos, jÃ¡ descontada a inflaÃ§Ã£o, 49,7% se devem a impulsos oficiais, como o impacto do reajuste
do salÃ¡rio mÃnimo sobre os gastos federais, o aumento da remuneraÃ§Ã£o dos funcionÃ¡rios pÃºblicos e o
avanÃ§o do Bolsa FamÃlia, segundo a MB Associados. Para 2010, a expectativa da MB Ã© de que a fatia do
governo fique em 49,4%, respondendo por R$ 35,9 bilhÃµes da alta de R$ 72,7 bilhÃµes projetada para a
massa de renda. Em 2008, a proporÃ§Ã£o foi bem menor - 27%.
Para o economista-chefe da MB, SÃ©rgio Vale, os nÃºmeros mostram que o governo foi "um dos atores
principais" para segurar a renda em 2009, "no que isso tem de bom e de ruim". O lado positivo Ã© que o
governo ajudou a estimular o consumo, amenizando os efeitos da crise global sobre a atividade
econÃ´mica. O bom desempenho da massa de rendimentos foi decisivo para manter em alta as vendas do
comÃ©rcio varejista. De janeiro a julho, elas cresceram 4,7% em relaÃ§Ã£o ao mesmo perÃodo do ano
passado. No segmento de supermercados e hipermercados, a alta foi ainda mais forte, atingindo 7,1%.
O lado negativo, segundo Vale, Ã© que houve um aumento expressivo de gastos correntes, como as
despesas com pessoal e aposentadorias. SÃ£o dispÃªndios que permanecerÃ£o em nÃvel elevado ao longo
dos prÃ³ximos anos, nÃ£o sendo possÃvel comprimi-los.
Vale estima que, dos R$ 28,5 bilhÃµes de aumento de renda de responsabilidade do governo, R$ 17,5
bilhÃµes, ou 62,9%, se referem Ã alta dos salÃ¡rios do funcionalismo. Outra parcela significativa - R$ 10,5
bilhÃµes, ou 36,8% - estÃ¡ ligada ao impacto do aumento do salÃ¡rio mÃnimo sobre os gastos federais. AÃ
estÃ£o incluÃdos os cerca de dois terÃ§os de benefÃcios previdenciÃ¡rios vinculados ao piso salarial, as
despesas com seguro-desemprego e os gastos ligados Ã Lei OrgÃ¢nica de AssistÃªncia Social (Loas), que
garantem um mÃnimo para quem tem 65 anos e nÃ£o contribuiu para a PrevidÃªncia ou Ã© invÃ¡lido). O
piso teve aumento de 12% neste ano.
O economista da MB considera ainda mais preocupante o fato de que o quadro deverÃ¡ se repetir no ano
que vem, quando a economia estarÃ¡ mais forte e um impulso oficial dessa magnitude nÃ£o seria
necessÃ¡rio. O governo jÃ¡ contratou novos aumentos expressivos para o funcionalismo, que, pelas contas
de Vale, vÃ£o contribuir com R$ 19,7 bilhÃµes para a alta da renda em 2010, descontada a inflaÃ§Ã£o.
AlÃ©m disso, o salÃ¡rio mÃnimo vai subir mais 10% e deverÃ¡ haver reajuste acima da inflaÃ§Ã£o para as
aposentadorias superiores ao mÃnimo, o que nÃ£o ocorreu nos Ãºltimos anos. "No front fiscal, o prÃ³ximo
governo vai receber uma heranÃ§a maldita", diz ele, por apostar que, com gastos correntes tÃ£o elevados,
haverÃ¡ pouco espaÃ§o para o investimento e a carga tributÃ¡ria terÃ¡ que seguir elevada.
O professor Fernando Sarti, da Unicamp, discorda da avaliaÃ§Ã£o de Vale. "Ã‰ necessÃ¡rio conhecer
melhor a natureza desses gastos. Despesas com educaÃ§Ã£o, saÃºde e seguranÃ§a sÃ£o importantes e
podem aumentar o bem estar da sociedade e trazer mais eficiÃªncia para a economia", afirma, condenando
o "julgamento a priori" do aumento de dispÃªndios com pessoal.
Sarti diz tambÃ©m que a aÃ§Ã£o do governo teve carÃ¡ter anticÃclico importante, sendo fundamental para
garantir a demanda em momento de crise. "AlÃ©m disso, o Bolsa FamÃlia e o aumento do salÃ¡rio mÃnimo
tÃªm papel social relevante."
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muito prÃ³xima Ã da mÃ©dia de todas as rendas. Ã‰ um padrÃ£o mais sustentÃ¡vel.
Neste ano e no prÃ³ximo, a histÃ³ria tende a ser diferente. A situaÃ§Ã£o do mercado de trabalho nÃ£o Ã©
tÃ£o boa quanto nos anos anteriores, e as transferÃªncias do governo avanÃ§am a um ritmo mais forte.
Como Vale, Neri se preocupa com a heranÃ§a fiscal que essas polÃticas deixaram para os prÃ³ximos
governos, observando que os reajustes para o funcionalismo beneficiam principalmente as classes A e B.
JÃ¡ as despesas com o Bolsa FamÃlia, que beneficiam os mais pobres, respondem por apenas R$ 500
milhÃµes da alta da renda real de R$ 28,5 bilhÃµes esperadas para este ano, segundo as estimativas de
Vale.
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