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ARTHUR ITUASSU E 
RODRIGO DE ALMEIDA

Introdução 

A agenda dos bens públicos

No fi m de semana de 14 e 15 de abril de 2007, os jor-
nais brasileiros trataram de dois assuntos no mínimo 
bastante díspares: a morte do offi ce-boy Hélio José 

da Silva Ezequiel e os impactos que a elevação do Brasil ao 
nível de investment grade pelas agências internacionais de 
rating poderiam gerar à economia do país.

Hélio José da Silva Ezequiel, de 25 anos, foi morto no 
morro dos Macacos, no Rio de Janeiro, quando voltava da 
Maternidade Carmela Dutra, onde fora visitar o seu sétimo 
fi lho, uma menina, que acabara de nascer. No caminho, ele 
levou três tiros: dois nas costas e um no queixo. Sem antece-
dentes criminais, a polícia supôs que Hélio fora confundido 
com um trafi cante por uma gangue que invadia o morro. Ele 
era irmão de Edna Ezequiel, de 32 anos, que 43 dias antes 
vira sua fi lha, Alana, de 13 anos, morrer na mesma região, 
vítima de uma bala perdida.

“Isso não é vida, pelo amor de Deus! Se a gente pudesse 
sair daqui, iria para qualquer lugar. Minha família não dá 
mais conta de tanta violência. Eu tenho cinco fi lhos para 
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criar. Agora, vou ajudar minha cunhada na criação de outros sete”, 
afi rmou Edna ao repórter Túlio Brandão, de O Globo.1

A notícia também foi capa da edição da Folha de S. Paulo que 
chegou ao Rio no sábado, 14 de abril. Mas, no dia seguinte, o tema 
que ocupou várias páginas do jornal paulista foi a possibilidade 
de as agências internacionais de rating elevarem o Brasil à posição de 
investment grade.

O jornal relatou uma perspectiva de grande alvoroço no mer-
cado brasileiro. Apesar de o Brasil ter, naquele momento, um baixo 
histórico recente de crescimento, um baixo índice de investimento na 
economia – 16,8% em 2006 – e problemas sociais gritantes represen-
tados especialmente pelos casos de violência que assolam as grandes 
cidades brasileiras, as exportações continuavam bem e o real apreciado 
proporcionara um aumento signifi cativo das reservas cambiais.

Nesse sentido, tanto o saldo positivo nas transações correntes 
do país com o mundo quanto o colchão das reservas – acima dos 
US$ 100 bilhões –, bem como o controle pontual das contas públicas 
pelo mecanismo do superávit primário, abriam caminho para uma 
percepção desanuviada de crise cambial e para o carimbo de invest-
ment grade das agências internacionais de rating, diminuindo a per-
cepção de risco de se investir no país. A elevação da classifi cação do 
Brasil é importante porque possibilita o acesso ao mercado brasileiro 
de uma série de fundos gigantes de aposentadoria da Europa e dos 
Estados Unidos, impedidos em sua própria legislação de comprar 
ativos em ambientes de alto risco. Ou seja, a economia brasileira, 
com o investment grade, se tornaria disponível a um potencial de 
novos US$ 10 trilhões, como noticiou a Folha.2

Dois fatos, dois Brasis. Como de hábito, o país exibe feições 
múltiplas, paradoxais, contraditórias. A enorme disparidade entre 
a realidade da família Ezequiel, no morro dos Macacos, e a saúde da 
economia brasileira é clara. No terreno dos números, isso se traduz 
na absurda concentração de renda com a qual o país convive há 
décadas – entre as piores do planeta.

Com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) para o ano de 2004, percebe-se o grave problema da divisão 
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econômica interna do país. Naquele ano, o Brasil contabilizou 
tragicamente 59,43 milhões de pessoas na pobreza, algo em torno 
de 33% da população, e 23,24 milhões (13,13% da população) na 
indigência. No mesmo ano, a parcela 1% mais rica reteve 12,96% da 
renda, enquanto a 50% mais pobre dividiu 13,85% – o que signifi ca 
que metade da população dividia até pouco tempo praticamente o 
mesmo que o grupo 1% mais rico do país.

No Brasil de 2005, em termos de renda domiciliar, os 10% 
mais ricos da população retinham quase 50% da renda (45,31%). 
Na Espanha, por exemplo, a título de comparação, os 20% mais 
ricos retêm 40% da renda, cinco pontos percentuais a menos que os 
10% no topo da escala social brasileira. Não à toa, o coefi ciente de 
Gini* brasileiro de 2005 fi cou em 0.569, entre os piores do mundo. 
De fato, 95% das nações possuem índices de desigualdade de renda 
melhores que o do Brasil.

Ainda em termos domiciliares, e segundo o Ipea com base em 
ampla pesquisa do IBGE, o grupo das famílias brasileiras entre as 
50% mais pobres teve rendimento per capita médio** de R$ 110,74 
em 2004, enquanto as 10% mais ricas usufruíram um mesmo ren-
dimento 10 vezes maior, de R$ 1.774,27. Isso signifi ca que qualquer 
família que tenha rendimento per capita de R$ 1.800,00 está no 
grupo das 10% mais ricas do país. O conjunto das famílias 1% mais 
ricas, note-se, teve rendimento médio de R$ 5.047,16.3

Esse é um problema trágico e vergonhoso, mas nada recente. 
Analisando os graus de concentração de renda de vários países em 
1994, ou seja, há mais de dez anos, o historiador Eric Hobsbawm 
ressaltou que nas sociedades mais desiguais das ricas economias de 
mercado desenvolvidas – Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos 
e Suíça – os 20% mais ricos recebiam em média entre oito e dez 

* Índice que mede a desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1 o coefi ciente 
estiver, mais desigual esta economia será.

** Defi nido como o quociente entre o rendimento domiciliar e o número de 
pessoas residentes, excluindo pensionistas, empregados domésticos e parentes 
de empregados domésticos.
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vezes mais que o quinto da base, e os 10% de cima retinham entre 
20% e 25% da renda. 

Hobsbawm, na mesma obra, o clássico Era dos extremos, 
chamou a atenção ainda para nações com níveis de desigualdade 
ainda maiores que aqueles das sociedades ricas mais desiguais. 
Os exemplos dados foram Filipinas, Malásia, Peru, Jamaica e Ve-
nezuela, onde os 10% mais ricos levavam, em 1994, em torno de 
um terço da renda (aproximadamente 33%). Na Guatemala, no 
México, no Sri Lanka e em Botsuana, os mesmos 10% mais ricos 
retinham 40% da renda nesse mesmo ano. Há mais de dez anos 
do momento em que este livro está sendo publicado, só depois 
de todos esses países citados anteriormente é que Hobsbawm 
descreveu a situação brasileira, citando dados da ONU para o ano 
de 1991 e 1992:

Para não falar do candidato a campeão mundial de desigualdade 

econômica, o Brasil. Nesse monumento de injustiça social, os 20% 

mais pobres da população dividiam entre si 2,5% da renda total da 

nação, enquanto os 20% mais ricos fi cavam com quase dois terços 

dessa renda. [grifo nosso]

De lá para cá a situação melhorou, mas pouco, e o país está, 
mesmo hoje, longe de deixar o rol dos campeões mundiais de 
desigualdade econômica. Ao mesmo tempo, vale perceber que a 
porção da renda retida pela autoridade pública no Brasil só vem 
aumentando – apesar do caminho notoriamente mais liberal que 
o país adotou desde o Plano Real. Desde 1994, por exemplo, a 
carga tributária brasileira cresceu quase dez pontos percentuais 
em dez anos, passando de 28,61%, em 1994, para 36,74% do PIB, 
em 2004.4 Em 2005, o índice fi cou em 37,37%. Em 2007, o IBGE 
revisou a contabilidade do PIB, o que puxou para baixo a por-
centagem adquirida pelo setor público. Mesmo assim, números 
divulgados pela Receita Federal em agosto de 2007, com base já na 
nova contabilidade, mostraram uma carga tributária recorde de 
34,23% do PIB em 2006.5
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Novamente a título de comparação, vale ressaltar outros países 
que, segundo dados da Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE), orbitam na faixa dos 30-40% do 
PIB em arrecadação tributária: Austrália (31,5%), Nova Zelândia 
(35,1%), Suíça (35,7%), Canadá (35,8%), Reino Unido (37,4%), 
Alemanha (37,9%) e Noruega (40,3%). Países que estão muito longe 
de serem conhecidos pelas suas mazelas sociais.

Mesmo no que diz respeito somente aos gastos públicos do go-
verno federal, o montante também só vem aumentando. Em valores 
atualizados pelo IPCA, como dados do Tesouro Nacional, da Receita  
Federal e do Banco Central, o incremento é de 32,5% entre 2002 e 
2006, passando de R$ 311 bilhões para R$ 412 bilhões no período. 
Vale notar que, no mesmo intervalo, ainda mais subiram os gastos 
com pessoal, 44,4%, passando de R$ 95,2 bilhões, em 2002, para R$ 
108 bilhões, em 2006.6

A situação brasileira no fi m da primeira década do século XXI é 
absolutamente esquizofrênica. O Brasil paga impostos como um país 
desenvolvido, mas a sociedade brasileira vive em meio a um grau de 
desigualdade de renda exorbitante, em meio à violência gritante nas 
grandes cidades e no campo, a um regime discriminatório e corrupto 
no âmbito da justiça, a um sistema precário de saneamento básico e 
atendimento médico, e a uma estrutura educacional pública de primei-

Gráfi co 1. Carga tributária (em relação ao PIB)

Fonte: Ipea.
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ro e segundo graus de baixíssima qualidade, com professores mal pagos, 
métodos de ensino de efi ciência duvidosa e instalações defi cientes.

Para os organizadores desta obra, a alta proporção da renda 
arrecadada pela autoridade pública em seus três níveis e a tamanha 
injustiça social do país são duas faces da mesma moeda e só podem 
levar o debate sobre a ordem pública e a agenda política brasileira 
a um lugar só: a alocação dos recursos públicos. É na alocação dos 
recursos públicos que está a origem da tragédia nacional.

Nesse sentido, é notório perceber que a sociedade brasileira não 
tem à sua disposição um bem público sequer – aqueles que podem 
ser mais bem fornecidos pelo Estado –, seja educação básica gratuita 
e universal de qualidade; saúde pública gratuita e universal também 
de qualidade; acesso à justiça efi ciente, barato, rápido e universal; ou 
quiçá segurança pública. Para os organizadores, essa combinação de 
altos impostos e falta de bens públicos não se faz à toa. Na verdade, 
é o cerne do problema.

De alguma forma, suspeitamos que tamanha injustiça social 
no país advém exatamente de uma distribuição não-pública da alta 
parcela da renda absorvida pela autoridade – novamente, nos seus 
três níveis. Distribuição esta que se torna muito bem representada 
pela ausência completa de qualquer bem público na vida social 
brasileira. 

Dessa forma, a questão é menos o volume da renda absorvi-
da pelo Estado e mais a natureza da sua alocação. Ora, um país 
pode optar politicamente por uma carga tributária mais alta que 
a média. O que prioritariamente não pode é que esta seja consu-
mida sem a geração de qualquer benefício universal e igualitário 
à sociedade.

Às vezes, a questão nem mesmo é primordialmente de escassez 
de recursos. O Brasil gasta em educação algo em torno de 4,3% do 
PIB, próximo da média da OCDE, e mais que países com sistemas de 
educação melhores que os nossos, como Uruguai, Chile e Argentina.7 
Gastamos muito, no entanto, com as universidades ditas públicas, 
onde 55% dos estudantes pertencem à classe dos 20% mais ricos do 
país, e apenas 7,9% dos alunos estão entre os 40% mais pobres – uma 
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lógica que se repete em muitos setores da vida social brasileira e 
que precisa ser transformada. Um relatório divulgado pela mesma 
OCDE, em 2000, mostra que o Brasil é um dos que menos investem 
no ensino fundamental e um dos que mais gastam com o ensino 
superior, entre 32 países ricos e em desenvolvimento estudados.8

Em geral, trata-se, sim, de um problema de alocação de recur-
sos, de estabelecer prioridades com o dinheiro público gasto. Um 
estudo do deputado federal amazonense Pauderney Avelino, por 
exemplo, publicado em 2005, é bastante claro nas prioridades que 
o país vem tomando. Segundo o relatório, de 1995 a 2004, quatro 
grandes contas determinaram os gastos do governo brasileiro: juros, 
previdência, salários da burocracia e o custo do funcionamento da 
máquina pública, que inclui desde viagens, contas de luz ao famoso 
cafezinho na pausa do expediente.

Se normalmente há uma ampla preocupação com a conta dos 
juros, os números do relatório produzido na Câmara dos Depu -
tados mostram que a realidade é um pouco mais complexa. Durante 
o período analisado, o governo federal gastou R$ 725 bilhões com o 
pagamento de juros, mas R$ 2,78 trilhões com o funcionamento 
da máquina pública, R$ 1,07 trilhão com os salários da burocracia 
e R$ 1,2 trilhão com a Previdência Social. 

Vale perceber que o gasto total com as quatro contas citadas 
somou, nos dez anos entre 1995 e 2004, R$ 5,78 trilhões. Ou seja, seis 
vezes mais que o total (R$ 884 bilhões) executado no mesmo período 
com educação, saúde, segurança e infra-estrutura, tudo junto.

Tais evidências não signifi cam ignorar os avanços constatados 
nas áreas aqui radiografadas. O que importa dizer, no entanto, é 
que, se chegamos a avançar, foi muito pouco diante dos enormes 
abismos que nos distanciam da oferta de bens públicos instituídos. Se 
o país alcançou a quase completa universalização do ensino, falhou 
na prova da qualidade. Se programas de saúde pública permitiram 
ao Brasil ter hoje a menor quantidade de leitos hospitalares já re-
gistrados nas últimas três décadas, ao mesmo tempo em que há um 
aumento crescente do total de internações realizadas – prova de uma 
melhor gestão da saúde, capaz de reduzir o tempo de internação de 
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pacientes, de uma melhoria na efi ciência médica e sinal de expansão 
da atenção básica aos pacientes –, milhares de brasileiros pobres ainda 
se engalfi nham nas fi las dos hospitais e postos de saúde públicos, 
unidades onde faltam médicos, remédios e aparelhos.

Há mais. Se é crescente a utilização de recursos institucionais 
inovadores, como a ação civil pública e a ação popular, o cidadão 
brasileiro ainda se perde no cipoal de instâncias, recursos e entraves 
processuais que atormentam os caminhos trilhados pela maioria dos 
processos em curso nos prédios faraônicos dos tribunais – para não 
dizer do tratamento desigual conferido pelo peso da classe social a que 
pertença quem está interessado em justiça. No Brasil, a impunidade 
é a pedra de salvação para criminosos ricos e infl uentes.

E assim a vida segue. A população brasileira não teve em qualquer 
período de sua história política e não tem ainda hoje qualquer bem 
público em um nível mínimo satisfatório de qualidade à disposição. 
Para nós, organizadores desta obra, o problema está, em grande 
parte, no gerenciamento dos recursos disponíveis feito pela autori-
dade pública. Não se trata de defender aqui uma menor ou maior 
participação do Estado na economia. Muitas vezes, no Brasil, perde-se 
tempo e consenso numa discussão sem fi m entre os que defendem 
uma maior ou menor participação do poder público na gestão do 
mercado. Nós, os organizadores, defendemos que há um problema 
mais urgente que não está ao alcance dessa discussão. Algo que mui-
tas vezes obscurece, aliena e desvia a política de duas questões mais 
graves, absolutamente interligadas e prioritárias: a absurda situação 
social brasileira e a completa falta de oferta de bens públicos no país, 
questões estas tornadas ainda mais radicais quando contrapostas aos 
níveis de arrecadação e execução orçamentária de que dispomos.

Nenhuma comunidade política pode viver em paz sem a 
provisão de bens públicos. Esta é uma premissa clássica da vida 
ao redor de uma autoridade pública, fragmentada em seus vários 
níveis. De fato, esse é o princípio original da organização social na 
vida moderna.

Basta lembrar o legalista britânico Thomas Hobbes. Não é 
preciso ser um especialista em ciência política para perceber que 
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o autor de Leviatã, publicado em 1651, se utilizou de uma grande 
fi cção – a do homem no estado de natureza – para estabelecer a 
origem da autoridade moderna. Na representação hobbesiana, o 
cidadão abre mão de uma parte de sua liberdade – total no estado 
de natureza – em prol dessa autoridade, para receber em troca a 
segurança garantida pela lei na vida em comunidade, lei esta re-
presentada pelo Leviatã.

Nesse sentido, a segurança é a pedra fundamental dos bens pú-
blicos e requisito básico para a vida moderna em uma comunidade 
política. Outros bens públicos, como a justiça e, especialmente, a 
saúde e a educação básica, são frutos das revoluções libertárias da 
modernidade, como a Americana, de 1776, e a Francesa, de 1789, bem 
como do desenvolvimento social da política, em especial na Europa, 
em contraposição aos avanços do sistema capitalista de produção.

Uma comunidade sem bens públicos, de fato, ainda não se 
tornou política. Ao mesmo tempo, nesse contexto negativo, a rela-
ção entre a autoridade e a sociedade não se concretizou a ponto 
de garantir legitimidade e estabilidade às instituições. Sem bens 
públicos não há nada concreto de comum que consolide a vida em 
comunidade – a não ser a fi cção do nacionalismo imposto pelo 
patriotismo enganoso, pelas novelas, pela seleção de futebol ou pela 
repressão. Bens públicos garantem o respeito às leis, a legitimidade 
da autoridade, a estabilidade social, institucional e a perenidade do 
ordenamento jurídico. Garante a previsibilidade do funcionamento 
social, institucional e político, e também, por conseguinte, o ambien-
te propício para o investimento econômico de longo prazo.

Além disso, a própria noção da coisa pública (res publica) advém 
da geração de bens públicos. Sem bens públicos a sacralidade da 
coisa pública se esvazia, propiciando o seu uso privado – o que os 
economistas chamam de rent seeking – e a corrupção. Como mos-
tra uma pesquisa do Banco Mundial divulgada em julho de 2007 
pelo jornalista Merval Pereira – colaborador do primeiro volume 
de O Brasil tem jeito? –, o país vem de fato piorando ao longo dos 
anos no que diz respeito à corrupção política. Numa escala de zero 
a 100 que mede o controle da corrupção, o Brasil atingiu o índice 
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de 47,1, sete anos depois de ter sido avaliado com 59,1 (em 2000). 
Merval compara, por exemplo, o grau brasileiro com o chileno, que 
está acima de 90. Para a confi abilidade da política e dos tribunais, 
o Brasil “chegou ao patamar mais baixo desde que se faz a medida, 
há dez anos: 41,4”.9

É nesse sentido que este segundo volume da obra O Brasil tem 
jeito? procura se concentrar nos quatro bens públicos básicos que 
podem contribuir para uma real constituição da vida em comuni-
dade no país: educação básica, saúde pública, justiça e segurança 
pública. Depois dos consensos atingidos pelo país em torno da 
democracia e da estabilidade econômica, urge o momento de a so-
ciedade brasileira se unir em torno de quatro metas fundamentais 
para a estabilidade social (e econômica) do país, procurando cobrar 
da política e dos políticos para que a autoridade pública, em todos 
os seus níveis – municipal, estadual e federal –, independentemente 
das competências instituídas, estabeleça tais prioridades na alocação 
de esforços, mão-de-obra e recursos como programa obrigatório de 
governo. As quatro metas são: (1) a consolidação de um sistema 
de ensino básico universal, gratuito e de qualidade; (2) o real esta-
belecimento de uma rede de saúde pública gratuita, universal e de 
qualidade; (3) a geração de um ordenamento jurídico rápido, efi cien-
te, de acesso fácil e barato, e que garanta o cumprimento universal 
das leis; e (4) a implementação de um corpo de segurança pública 
efi ciente e respeitoso para com o cidadão e as leis.

A velha desculpa da competência das autoridades em seus dife-
rentes níveis não serve mais. Se for preciso, que se rediscutam as com-
petências. É disto que o Brasil precisa: educação básica, saúde, justiça 
e segurança. É isso, pelo menos isso, que a autoridade pública, em 
todos os seus níveis, deveria estar provendo à sociedade brasileira.

Todos os esforços devem estar concentrados na geração desses 
quatro bens públicos, sem os quais nenhuma comunidade política 
se constitui, ou sobrevive. Alarmante é pensar que, em um país 
que está entre as maiores economias do mundo, nenhum desses 
bens públicos está plenamente à disposição da sociedade, mesmo 
quando a autoridade pública arrecada quase 40% de toda a renda 
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gerada. Há algo de muito errado nessa situação, e é preciso repensar 
o papel da autoridade pública no Brasil, sob pena de estendermos 
eternamente a condição de país das distâncias entre as palavras e 
os atos, entre a lei e a realidade, entre as promessas e os direitos.

Tudo isso não signifi ca dizer que o Estado deverá eternamente 
estar proibido de exercer outras atividades. Signifi ca apenas, por ora, 
afi rmar que a viabilização de bens públicos efetivos à sociedade bra-
sileira é hoje a necessidade mais urgente da população e da própria 
constituição da nação como uma comunidade política, necessidade 
esta que não é de forma alguma contemplada.

Não é por outra razão que conceitos-chave como republica-
nismo e cidadania são tão repetidos no debate público quanto 
desconhecidos os seus signifi cados pela maioria da população. 
Novamente se tem aí uma esfera pública de contrastes, em que o 
alto nível de participação eleitoral se contrapõe à incapacidade da 
maioria de mencionar plenamente os seus direitos políticos. Tais 
conceitos devem ser revistos ou, o mais adequado, que se trabalhe 
para efetivá-los na vida política, social e institucional do país.

No sentido de priorizar e privilegiar, no campo da autoridade, 
a provisão de bens públicos à sociedade brasileira, os organizadores 
desta obra chamaram especialistas reconhecidos para cada uma das 
áreas aqui analisadas.

 
 
 
 




