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CONJUNTURA E POLÍTICAS SOCIAIS 

Desde que o Brasil abandonou, em janeiro de 1999, a âncora cambial que servia de 
principal suporte à estabilização monetária, a política econômica tem se ancorado na 
tríade câmbio flutuante, superávits fiscais generosos e metas rígidas de inflação. Na visão 
dominante sobre o tema, acredita-se que, além de uma abertura comercial irrestrita, 
deve-se também promover uma abertura radical da conta de capitais, por meio da 
qual o país se habilita como receptor de recursos externos junto ao movimento de 
globalização financeira em curso. Ademais, acredita-se que um expressivo aperto fiscal 
seja necessário para o sucesso desta estratégia de estabilização. 

Apesar de não existir comprovação empírica acerca da necessidade de dito superávit 
fiscal, muito menos sobre sua proporção em relação ao PIB, tem sido disseminada a 
crença generalizada nos meios governamentais, empresariais e midiáticos de que o 
mesmo seja condição fundamental para a estabilidade, uma vez que isso aumentaria a 
confiança dos investidores privados e refinanciadores da dívida pública na capacidade 
do governo federal em honrar, periodicamente, seus compromissos financeiros. Portanto, 
a aceitação do superávit fiscal primário como condição para o controle inflacionário 
depende mais das convenções estabelecidas entre os agentes econômicos do que pro-
priamente de algum fundamento macro ou microeconômico inerente ao sistema. 
De qualquer modo, com dito superávit fiscal em curso, estariam dados os fundamentos 
macroeconômicos mínimos para a adoção de um regime de metas de inflação, considerado 
pelos atuais condutores da política econômica como o mais adequado à sustentabili-
dade da estabilização monetária. 

Ocorre que, desde a desvalorização cambial de 1999, a estabilidade dos preços 
internos tem estado na dependência de uma combinação contraditória de políticas. 
De um lado, uma âncora fiscal produzida com cortes de gastos reais e aumento da 
carga tributária federal; de outro, de um patamar necessariamente elevado para a taxa 
de juros básica do sistema, a Selic, superior a 18% ao ano, em 2005, contra taxas de 
cerca de 2% na zona do euro e de 4% nos EUA. Essa situação seria necessária tanto 
para conter os preços internos por meio da retração da demanda doméstica como para 
continuar atraindo capitais externos a fim de impedir uma desvalorização muito 
intensa do Real, o que poderia comprometer as metas de inflação e de superávit pri-
mário acertadas inicialmente com o FMI, mas depois encampadas como condição de 
governabilidade pela equipe econômica do governo. Apregoa-se que, em um regime 
de metas inflacionárias, os governos nacionais teriam mais espaço para exercer uma 
política monetária ativa. A flexibilidade cambial incumbir-se-ia do ajustamento 
automático nas contas externas, permitindo aos juros  não apenas controlar  a inflação, 
como também  fomentar – ou  poder fomentar – o produto e o emprego agregados. 

De acordo com muitos críticos desse modelo, o uso à exaustão da política monetária 
com vistas a salvaguardar a estabilidade dos preços tem se mostrado um instrumento 
pouco eficaz para compatibilizar objetivos tão díspares quanto complexos. A manutenção 
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das taxas de juros em patamares elevados, por longos períodos, tem limitado o potencial 
de crescimento da economia e ampliado de forma abrupta o endividamento financeiro 
do setor público. De fato, é raro encontrar países detentores de moedas não conversíveis 
internacionalmente que, abertos ao exterior em termos comerciais e financeiros, 
consigam sustentar, por longos períodos, metas rígidas de inflação e liberalidade cambial. 
O cumprimento das metas estará sempre na dependência, em última instância, de 
condições internacionais favoráveis em termos dos fluxos de capitais para os países 
que adotam tal combinação de políticas. Em outras palavras, os capitais só se deslocam 
às moedas fracas, não conversíveis, se melhor remunerados forem. Caso contrário, delas 
emigram – em regra, de maneira abrupta – com efeitos deletérios sobre o câmbio. 
Uma vez desvalorizada a moeda local, as pressões inflacionárias intensificam-se, abortando, 
entre outras coisas, tentativas de implementar políticas monetárias mais hospitaleiras à 
expansão do produto e do emprego. 

Em face dessa conjuntura, não é de estranhar que prevaleça a rígida subordinação 
das políticas sociais às políticas fiscal e monetária em curso. Além do alto custo fiscal 
que advém dessa estratégia de estabilização, que obriga o governo federal a esterilizar e 
transferir recursos do lado real da economia (como o são, por exemplo, os investi-
mentos e gastos em programas sociais) para um tipo de gestão financeirizada da dívida 
pública, há efeitos perversos que se manifestam tanto na desaceleração do ânimo capitalista 
para novos investimentos como na valorização cambial que pode reduzir o saldo 
exportador, justamente os dois motores do crescimento econômico recente. 

Por essas razões, o sistema de seguridade social é outra vez objeto de propostas de 
mudanças restritivas, agora diretamente focadas no Regime Geral da Previdência Social, 
no que tange a dois aspectos cruciais: i) desvinculação do salário mínimo do piso de 
benefícios; e ii) elevação da idade mínima de aposentadoria para 65 anos. As mudanças 
propostas estão explicitamente condicionadas pelas metas fiscais do superávit primário 
e pouca relação guardam com reformas em profundidade no sistema previdenciário-
assistencial brasileiro. Os reais problemas da seguridade social estão a reclamar uma 
outra reforma de caráter magnificador da filiação previdenciária, pari passu  à retomada 
do crescimento econômico.  

Motivações semelhantes têm dificultado a aprovação de lei complementar, pelo 
Congresso Nacional, que regulamentaria a Emenda Constitucional no 29. Em assim 
sendo, as interpretações sobre o que constituem ações e serviços de saúde continuam 
divergindo, abrindo espaço para a contabilização de recursos de  programas como o 
de Transferência de Renda com Condicionalidades, para efeito do cumprimento do 
que dispõe a referida emenda.  

Na área de previdência social, destacam-se algumas medidas para solucionar 
problemas que, até então, não integravam a agenda previdenciária. Em relação à 
qualidade do atendimento dos segurados, discute-se a reestruturação do Instituto 
Nacional do Seguro Social e a realização de concurso público para ampliar o quadro 
de servidores desse instituto. Com essas medidas, prevê-se a melhoria do atendimento 
aos segurados e a redução da incidência de fraudes, principalmente no caso das perícias 
médicas. Outra iniciativa de governo, analisada nesse capítulo, refere-se à realização 
do censo previdenciário, que tem por objetivo reduzir gastos com o pagamento indevido 
de benefícios previdenciários. Também estava na agenda há alguns anos a regulamen-
tação do Acordo Multilateral de Previdência do Mercosul, que entrou em vigor em 
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2005. Outros assuntos tratados são: regulamentação do empréstimo consignado, perfil 
dos contribuintes da previdência complementar e o resultado financeiro dos regimes 
previdenciários dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. 

Em 2005, fortaleceu-se a atuação do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, em suas três áreas de intervenção: transferência de renda, assistência 
social e segurança alimentar e nutricional. Destacaram-se especialmente, nesse ano, as 
ações de transferência de renda, que parecem estar impactando efetivamente a redução 
da indigência, pobreza e desigualdade no país. Conforme evidenciam os dados da 
Política Nacional de Assistência Social (Pnas) 2004, analisados no capítulo dedicado 
à assistência social e segurança alimentar, reduziram-se os índices de pobreza no 
conjunto da população brasileira, assim como houve redução da desigualdade na distri-
buição do rendimento domiciliar no período recente, evidenciada pela queda obser-
vada no índice de Gini. Os desafios, contudo, continuam significativos. Destacam-se 
problemas referentes à ainda modesta cobertura de certos programas, como os serviços 
de atenção continuada da assistência social; a gravidade das situações de violação de direi-
tos, como aquelas atendidas pelo Programa Combate a Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes; a falta de renda gerada no mercado de trabalho para parte significativa 
da população brasileira; ou a incompletude do sistema brasileiro de proteção social, 
deixando sem cobertura e em situações de risco – como doença, invalidez ou velhice – 
grupos sociais que não são extremamente pobres e pessoas sem vinculação com o 
mercado de trabalho formal. 

Em relação às ações do Ministério da Saúde, destaca-se o Projeto de Expansão do 
Saúde da Família (Proesf), que tem por objetivos a disseminação do Programa Saúde da 
Família (PSF) nos centros urbanos com mais de 100 mil habitantes e o acompanha-
mento mais rigoroso dos resultados obtidos. Apesar de ter sido considerável a adesão 
ao programa, com a participação de cerca de 190 dos 230 municípios desse porte, o 
indicador de cobertura populacional pelo PSF ainda se encontra abaixo do esperado.  

Outro aspecto que mereceu destaque nesse capítulo foi a realização de concursos 
públicos para o preenchimento de cargos efetivos nos hospitais federais. Mas, a despeito 
dos ganhos que os mesmos venham a proporcionar, reconhece-se que ainda há um 
longo caminho a ser percorrido nessa área. Além disso, destaca-se que, apesar de essa 
discussão ter ficado restrita à área de saúde, trata-se de um problema que perpassa todas 
as demais áreas sociais e, portanto, deverá tornar-se objeto de análise dessas em edições 
futuras deste boletim. 

A educação brasileira foi marcada, em 2005, pela inflexão no comportamento 
das matrículas no ensino médio. Após longo período de crescimento contínuo, registrou-se 
uma redução em números absolutos, em comparação com o ano anterior. Compor-
tamento semelhante foi observado junto à quase metade das unidades federadas. 
Destaca-se também a tendência de desaceleração do crescimento das matrículas nos 
cursos de graduação em geral e, em particular, nas instituições de ensino privadas 
localizadas nas regiões Sul e Sudeste. No que se refere aos marcos legais, destacam-se a 
aprovação do projeto de lei que cria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pela 
Câmara dos Deputados, com alterações no projeto original do Poder Executivo, o qual 
vem sendo discutido no Senado Federal, e a promulgação da lei que amplia a duração do 
ensino fundamental para nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade. No caso  
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do Fundeb, alerta-se para o fato de que a indefinição do formato de financiamento da 
educação básica (dado que 2006 é o último ano do Fundef) constitui um sério problema 
para todas as instâncias governamentais. Ressaltam-se, no campo das informações 
educacionais, as alterações que poderão ter importante impacto no acesso, na permanência 
e desempenho dos alunos, assim como na gestão dos recursos financeiros, tanto em nível 
federal quanto nos sistemas subnacionais e, até mesmo, no âmbito das unidades 
escolares. Ainda em relação à educação básica, são analisadas ações no âmbito da 
formação de profissionais da educação e da gestão dos sistemas de ensino. Na educação 
superior, são destacadas ações que visam à ampliação do acesso de estudantes de baixa 
renda a cursos de graduação, enquanto que, na pós-graduação stricto sensu, chama-se 
a atenção para sua acelerada expansão.  

A construção de políticas públicas culturais amplas e sistêmicas, em especial as 
voltadas à transformação de seus marcos legais fundantes, teve continuidade em 
2005. A principal característica desse período é a constitucionalização das questões 
culturais, mediante a proposição de emendas à Carta Magna. 

Avanços ocorreram no desenho e na institucionalização das políticas, com a 
consolidação da proposta do Sistema Brasileiro de Museus, da Política Nacional de 
Museus e, mais recentemente, com a proposição do Instituto Brasileiro dos Museus 
(Ibram). Também é importante citar a melhoria da gestão dos recursos financeiros 
pois, além de aumentos significativos nos montantes, houve melhoria na sua execução. 
Os avanços na articulação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) também foram 
evidentes. Por fim, destaca-se o Programa dos Pontos de Cultura, que favoreceu a revisão 
conceitual acerca do objeto de intervenção das políticas culturais. Além dos elementos 
clássicos que compõem esse objeto, tais como os monumentos históricos e as belas-artes, 
foram incorporados as culturas, os saberes, os fazeres e os modos de vida populares. 
Esse mesmo Ponto de Cultura ainda colocou desafios conceituais importantes à gestão 
das políticas. Ao tratar de expressões que prescindem de equipamentos culturais – em 
sentido mais tradicional – para seu desenvolvimento, o programa recoloca a questão 
dos papéis atribuíveis aos equipamentos e à valorização das práticas culturais cotidianas 
na consolidação do SNC.  

Com relação ao mercado de trabalho,  observa-se que teve continuidade, em 
2005, a trajetória de discreta recuperação, iniciada em 2004. Ainda que a expansão 
tenha sido em ritmo inferior ao do ano anterior, não deixou de ser positiva a avaliação 
geral feita com base nos dados da PME/IBGE para – é bom lembrar – apenas seis 
RMs do país. No entanto,  parece ter sido significativa a incorporação, pelo sistema 
econômico como um todo, dos aumentos reais do salário mínimo no biênio 
2004/2005. Ao manter o ambiente macroeconômico relativamente estabilizado e, na 
visão dos empresários, com alguma perspectiva de crescimento sustentado para o futuro 
imediato, os referidos aumentos reais do salário mínimo puderam ser absorvidos pelo 
sistema econômico simultaneamente ao aumento da ocupação e da formalização dos 
contratos, à recuperação real dos rendimentos do trabalho e à redução das desigualdades 
de renda (essa última, decorrente, em 2005, de um aumento mais que proporcional 
dos rendimentos dos decis inferiores da distribuição), e à queda da pobreza absoluta e 
relativa. E com – detalhe crucial – a carga tributária de vinculação social crescendo 
acima dos gastos sociais de origem federal. 



ipea políticas sociais − acompanhamento e análise | 12 | fev. 2006 11 

No que se refere às políticas de trabalho e renda, os resultados alcançados no biênio 
2004/2005 – e provavelmente a se repetirem em 2006 – foram também muito positivos, 
uma vez que, em um contexto favorável como esse, é bem possível que o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) tenha mais força para fazer avançar as propostas de 
aperfeiçoamento das políticas e programas do seu Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda (SPETR), nos moldes pelos quais foram tratadas ao longo desta edição. 
Esse é um assunto de suma importância para a área de trabalho e renda, cujos desdo-
bramentos serão seguidos com todo interesse nas próximas edições deste boletim. 

O capítulo sobre direitos humanos, justiça e cidadania destaca, nesta edição, temas 
que foram marcantes na conjuntura do segundo semestre de 2005, tais como os 
encaminhamentos dados pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos em relação 
a três casos emblemáticos de violações de direitos ocorridos no Brasil, a promulgação 
de novas leis que buscam agilizar a justiça brasileira e o desfecho da crise política que 
envolveu a Secretaria Especial dos Direitos Humanos ao longo do ano. De outra parte, 
o texto registra o acompanhamento de alguns programas e ações selecionados que dão 
continuidade à promoção de uma cultura de respeito à dignidade humana no país, 
por meio de ações que fomentam a mobilização social em torno de questões que atingem 
grupos sociais vulneráveis quanto ao reconhecimento de seus direitos, tais como crianças 
e adolescentes vítimas de violência sexual, mulheres trabalhadoras, homossexuais e 
transgêneros. 

Considerando que o papel a ser exercido pelo ente federal nessa área é de caráter 
fundamentalmente articulador e fomentador, pode-se afirmar que sua atuação gover-
namental, ao longo de 2005, preservou o caráter ambíguo frente às expectativas da 
sociedade já descrito em edições anteriores deste boletim, pois, ao mesmo tempo em 
que envidou esforços no sentido de fortalecer a estruturação jurídico-institucional da 
área, destinou recursos muito limitados para a implementação das ações. Embora esse 
quadro situacional suscite preocupações, também reforça a perspectiva fundamental 
de que as iniciativas na área dos direitos humanos, da Justiça e da cidadania não podem 
ser vistas como tarefa exclusiva dos órgãos executivos do poder público, mas sim como 
resultado da conjunção de esforços destes com os mais diversos setores da sociedade 
brasileira, que devem exercer, ainda, o imprescindível papel de controladores da ação 
do poder público.  

A conjuntura recente da área de igualdade racial foi marcada por dois fatos rele-
vantes: a realização das marchas que vieram a Brasília para comemorar os 10 anos da 
Marcha Zumbi dos Palmares e apresentar as  reivindicações do movimento negro à 
sociedade e ao governo; e a aprovação, no âmbito do Senado Federal, do substitutivo 
ao projeto de lei que instituía o Estatuto da Igualdade Racial.  

Em relação às marchas, destaque-se a apresentação de documento, ao presidente 
da República, que estima em R$ 67 bilhões o custo para reverter o atual quadro de 
desigualdade racial no país, apenas nas áreas de educação, habitação e saneamento. 
No que concerne à tramitação do Estatuto, cabe ressaltar que o substitutivo aprovado 
alterou significativamente o projeto original, a começar pela exclusão do Fundo de 
Promoção da Igualdade Racial, o qual  teria por objetivo assegurar recursos para a 
promoção da igualdade racial. 
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Optou-se, nesta edição, por analisar as desigualdades raciais na área de saúde, assim 
como as ações que o governo federal vem desenvolvendo para atender às demandas da 
população negra nesse campo. Um primeiro diagnóstico do acesso das populações 
negra e branca aos serviços de saúde apontou para a existência de uma universalidade no 
primeiro atendimento no SUS, que não garante, porém, a integralidade do atendimento 
para negros da mesma forma que para brancos. A análise das políticas desenvolvidas pelo 
governo federal nessa área, no entanto, revela que o foco da atuação não está na garantia 
de acesso igualitário ao sistema, mas no atendimento à população negra afetada por 
algumas doenças cuja incidência é maior, ou vem crescendo mais intensamente, nesse 
grupo racial. Nesse sentido, destaca-se no texto o lançamento da Política de Saúde da 
População Negra e algumas iniciativas aí desenvolvidas, referentes às mulheres negras, 
especialmente em relação à incidência de doenças como Aids e hemoglobinopatias, 
assim como a imunização e a vigilância epidemiológica. Desenvolver ações voltadas à 
promoção e garantia do atendimento integral e de qualidade a essa população, constitui 
desafio a ser enfrentado pelas instâncias governamentais responsáveis. 

Por fim, no capítulo sobre desenvolvimento rural são analisadas questões candentes 
que marcaram a agenda da reforma agrária, em 2005, tais como os embates na 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Terra, os conflitos agrários e o 
combate ao trabalho escravo.  

As ações de governo nas áreas de reforma agrária, do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) tiveram implementações bastante diferenciadas, em termos de ritmo e resultados. 
Embora se reconheça a importância da agricultura familiar – e, subsidiariamente da 
reforma agrária e de políticas de garantia de comercialização de agricultores familiares, 
inclusive, os assentados da reforma agrária –, os programas desenvolvidos ainda carecem de 
melhor integração e sinergia nas ações, muitas vezes paralelas e concorrentes.  

Conforme é mostrado nesse capítulo, a reforma agrária continua enfrentando 
obstáculos de ordem administrativa, financeira, técnica e jurídica, cuja superação nem 
sempre depende exclusivamente do empenho do Executivo federal. Os movimentos 
sociais que defendem a aceleração e maior qualificação dos assentamentos têm enfren-
tado, nas arenas jurídica e política, permanente animosidade dos ruralistas. Por sua 
vez, o Pronaf tem constituído importante mecanismo de sustentação da agricultura 
família, enquanto o PAA, mesmo tendo cobertura limitada, mas por direcionar-se aos 
segmentos de agricultores mais vulneráveis, tais como os assentados pela reforma 
agrária, tem contribuído para a consolidação produtiva de seus beneficiários. 

 

Conselho Editorial. 

 



 

 




