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Redução de desigualdade exige sistemas
educacional e tributário mais eficientes

Por Camilla Veras Mota

Bem-sucedida até recentemente, a política de redução da desigualdade baseada no aumento da renda das famílias
mais pobres chegou ao limite. Para a economista Monica Baumgarten de Bolle, tradutora do best-seller "O Capital
no Século XXI", de Thomas Piketty - que será lançado sábado no Brasil -, a melhoria da qualidade da educação e o
redesenho do sistema tributário brasileiro são os dois grandes "ganhos de eficiência" capazes de dar continuidade
ao processo de desconcentração da riqueza em curso há pelo menos dez anos no país.

O aumento da qualificação de estudantes e trabalhadores atacaria o que Monica considera ser a raiz da
desigualdade brasileira - a ausência de oportunidades iguais para todos. "E não é só colocar as crianças na escola.
Esse foi o primeiro passo, feito em sequência desde o governo Fernando Henrique Cardoso. O que não pode mais
existir é criança na sétima série que não sabe ler e escrever."

Aperfeiçoar a educação, contudo, é um trabalho demorado. No curto prazo, algumas reformas no sistema
tributário poderiam ter um efeito redistributivo "grande", avalia a economista, sócia da consultoria Galanto. Ela
lembra que Piketty dedica um dos capítulos do "Capital" ao tema. "E não é o trecho sobre a taxação de fortunas",
brinca, referindo-se a um dos tópicos que geraram maior repercussão. A discussão sobre o desenho dos sistemas
tributários da França e dos Estados Unidos, por exemplo, mostra como a introdução do imposto de renda nesses
países atuou nesse sentido, afirma Monica.

No Brasil, o mesmo imposto tem o efeito oposto. O teto de aproximadamente R$ 4,5 mil reais - a partir do qual
incide a alíquota máxima de 27,5% - acaba favorecendo os mais ricos, aprofundando a concentração de riqueza.

Para a economista, a grande maioria dos impostos em vigor no país cumpre apenas um dos dois principais
objetivos de um sistema tributário - eles financiam o Estado, mas não redistribuem renda. Isso é decorrência, por
sua vez, da estrutura do Estado, "pesadão", que precisa de um volume expressivo de recursos para se manter e que,
por isso, cria novos mecanismos de arrecadação muitas vezes sem refletir sobre os efeitos colaterais perversos.

O debate travado atualmente em torno da reforma tributária reitera essa mentalidade ao circunscrever-se
basicamente aos impostos sobre bens e serviços, que representam 41,23% da arrecadação total. Praticamente fora
da discussão, os tributos sobre propriedade - que não por acaso respondem por apenas 3,57% do que é recolhido -
poderiam, por exemplo, passar a taxar mais os imóveis que sofreram maior valorização nos últimos.

Monica ressalta, contudo, que muito pode ser feito no âmbito das cobranças que incidem sobre as mercadorias,
também bastante regressivas. Idealmente, a miríade de impostos sobre bens seria unificada e redesenhada
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especificamente para diminuir o impacto sobre os domicílios mais pobres.

Usando as pesquisas de orçamento, onde há informações sobre as cestas de consumo das famílias, a nova estrutura
poderia estipular alíquotas mais baixas para produtos consumidos pela base da pirâmide. "O efeito redistributivo
[das políticas de redução da desigualdade] deveria começar na própria cadeia de impostos", diz a economista.

Como o atual sistema de divisão da arrecadação entre União, Estados e municípios complica esse tipo de iniciativa,
no curto prazo o país poderia criar um "tax credit" como o americano, que devolve uma parte do imposto de
determinados produtos para os consumidores de baixa renda.

"Dadas as limitações que o Brasil tem para 'realizar', isso [o esforço para tornar o sistema tributário mais
progressivo] deveria estar em pauta", afirma Monica. "Nessa área é possível fazer relativamente pouco gerando um
efeito redistributivo grande."


