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A colateralização da política social

Não é propriamente novidade que a
lógica financeira preside hoje os fundos
de pensão, o setor de saúde
complementar com farta oferta de
seguros privados, o crédito estudantil e
agora, de forma mais efetiva, o
microcrédito, que se tenta uma vez mais
apresentar como o antídoto na
prevenção e no tratamento de choque da pobreza.

A despeito dos incontáveis estudos internacionais que mapearam as falsas
promessas da microfinança, Argentina e Brasil dão-se as mãos ao lançar
programas de microcrédito cuja rentabilidade será assegurada tomando
como colateral as transferências condicionadas de renda pagas pelo Estado
aos beneficiários dos programas de combate à pobreza. Lá este leva o nome
de Benefício Universal por Filho (AHU), equivalente nacional do Programa
Bolsa Família (PBF).

Há três meses, a Casa Rosada tornou público um novo programa de
microcrédito, cujo público-alvo são as famílias pobres com crianças
inscritas no AHU. O pagamento dos juros e do principal desse tipo de
empréstimo não pode comprometer mais de 30% do valor mensal do
benefício, que é de US$ 80 mensais (ou R$ 248) por filho menor de 18
anos. A taxa de juros nominal anual foi fixada em 24%, acima da inflação
esperada, mas ligeiramente inferior aos juros de mercado do crédito livre
pessoa física.

Foram destinados ao programa cerca de US$ 2,9 bilhões (quase R$ 9
bilhões), provenientes das contribuições pagas pelos trabalhadores formais
ao Fundo de Garantia para a Sustentabilidade da Seguridade Social. Ou
seja, a "redistribuição" de renda se faz horizontal e perversamente no
âmbito da própria classe trabalhadora: quem está empregado e contribui
regularmente para a Seguridade estará agora "investindo" para extrair
rentabilidade financeira daqueles cuja inserção no mercado de trabalho é
precária, instável e os condena à pobreza.

Igual destaque recebeu em setembro, em Brasília, o lançamento do
Progredir, cujas linhas mestras o aproximam do programa argentino. É
mais uma tentativa de expandir o microcrédito entre as famílias mais
desfavorecidas e ainda pouco afeitas à lógica do capital de juros. Et pour
cause. Entende-se que quem recebe em média uma transferência mensal
de R$ 180 no Brasil, perfazendo um montante per capita de R$ 50 possa
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Supremo bate-boca

Dizer o quê do lastimável bate-boca entre os
ministros do STF, Gilmar Mendes e Roberto
Barroso, acompanhado em tempo real por
todo o Brasil? Só nos deu a certeza que temos
hoje uma suprema Corte totalmente dividida,
entre os realmente comprometidos com nossa
Constituição e os apoiadores dos puxadinhos
políticos.

Mais do que nunca nossos...
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Beneficiários de políticas
sociais tornam-se
devedores, dependentes do
sistema financeiro

mostrar-se lucidamente arisco a tomar empréstimos que comprometam
parte significativa de sua escassa renda futura, justamente a que é paga
pelo Estado, em virtude de sua condição de pobreza.

Serão disponibilizados R$ 3 bilhões ao ano para operações de microcrédito
para os 27 milhões de famílias registradas no Cadastro Único,
reconhecidas como socialmente vulneráveis. Empréstimos podem alcançar
até o limite máximo de R$ 15.000, isto é, mais de 80 vezes o valor do
benefício médio do PBF.

Desde os idos de 2008, quando o governo Lula tentou emplacar o Projeto
de Inclusão Bancária (PIB), desenhado exclusivamente para os
beneficiários do Bolsa Família, tenta-se, com êxito limitado, estender a
cobertura da chamada "inclusão financeira" àqueles cujos déficits agudos
de renda os tornam a clientela da política de assistência. Além da abertura
de contas e do incentivo à aquisição de pequenos seguros de efetividade
questionável, dado o valor muito baixo do prêmio, e de cursos de educação
financeira, outros serviços e instrumentos financeiros, tal como a obtenção
de cartão de crédito e empréstimos, haviam suscitado pouco interesse.
Segundo relatório do Banco Central, em 2010 - ano de fortíssimo
crescimento do produto interno (7,5%), o que teria potencializado a
demanda por microcrédito - apenas dois milhões de famílias do PBF, ou
seja algo como 15% dos contemplados, haviam aderido ao PIB.

Dados mais recentes indicam que há,
atualmente, cerca de 1,6 milhão de
beneficiários do Bolsa Família que
integram o universo de tomadores de
empréstimo do CrediAmigo do Banco
do Nordeste, o maior programa nacional

de microcrédito, cuja carteira atende a apenas 3,2 milhões de clientes
ativos. Ora, teria sido oportuno saber se o Progredir foi formulado a partir
do desempenho positivo do CrediAmigo junto aos beneficiários do PBF
(quantas famílias microempreendedoras deixaram o Programa?) ou se é
mais um intento em contrabalançar, desde logo, o recuo da provisão
pública, cerceada por todos os lados por força da austeridade e,
sobremaneira, pelo estabelecimento de um teto para o gasto social que, nos
próximos 20 anos, servirá à engorda da rentabilidade já assombrosamente
elevada do setor financeiro.

Falando em juros, em consonância com as promessas do Progredir, o
CrediAmigo, para atender ao público do Bolsa Família, acaba de sofrer
uma redução nas suas taxas de juros, que agora devem situar-se entre
1,08% e 1,90% ao mês. Significa dizer que, ao ano, a órbita dos juros
nominais vai variar entre 12,68% e 25,34% respectivamente, para uma taxa
de inflação esperada possivelmente inferior a 3%. Ou seja, o spread real
cobrado da franja mais pobre e excluída da população deve oscilar entre
9% e 22% ao ano. Especula-se que os bancos privados cobrariam taxas de
juros inferiores a 1% ao mês. Que a taxa de juros caia para 0,75% ao mês,
ainda assim os valores anualizados vão ultrapassar 9%, portanto, com
juros reais superiores a 6%.

Não se pode alegar que juros reais nesse patamar venham compensar o
risco de crédito, até porque este inexiste. Tanto na Argentina como no
Brasil, o pagamento da dívida é automaticamente deduzido do benefício
assistencial, antes que ele seja depositado em conta. É o modelo do
consignado criando asas, já efetivo nos empréstimos aos aposentados, lá
como aqui. Ademais, o sistema financeiro, através de regulação específica,
passa a compartilhar a integralidade das informações contidas nos
cadastros que controlam o perfil dos assistidos pelo Estado, desonerando
os bancos dos processos custosos de prospecção e screenning dos clientes.

Mas o problema nem de longe se resume a juros reais em patamar
indecente. O que está em jogo é a colateralização da política social, sob a
égide do Estado, como alavanca do processo de financeirização sem limite.

Supremo bate-boca

Não acho que o nível que tem de prevalecer no
STF seja o do barraco. Porém, o ministro
Gilmar Mendes também não pode fazer do
plenário a "casa da mãe Joana". Há muito ele
passa dos limites, e, em plenário mesmo,
alguém precisa conter seus chiliques. Está
totalmente desequilibrado. Destila ódio, sim,
como disse Barroso, e age de acordo com
agenda...
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Supremo bate-boca

O bate-boca entre os ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Luís
Roberto Barroso, o mais recente dos que vêm
ocorrendo com frequência cada vez maior ao
longo das últimas décadas, ornados com
linguagem crescentemente áspera, às vezes
irreconhecível, apesar das togas e dos "Vossa
Excelências", demonstra, de modo
inequívoco,...
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Globo Notícias

A retórica favorável ao microcrédito reúne princípios que, até pouco
tempo, mostravam-se antagônicos: fazer negócios da filantropia, caridade
na base do empreendedorismo individual, rentismo para a inclusão social.

Em lugar de progressividade no sistema tributário e do aumento no valor
dos benefícios contributivos e não-contributivos para incentivar o consumo
e relançar a demanda, atuando de forma contracíclica, como recomenda o
mais recente relatório da Unctad em defesa de um novo New Deal,
Argentina e Brasil apostam no aprofundamento do grau de endividamento
das famílias, já em nível inquietante, arrastando, inclusive, para o risco de
inadimplência, aquelas a quem se deve proteção.

Transformam-se, assim, os beneficiários da política assistencial, já em
situação de vulnerabilidade extrema, em devedores, cuja dependência
agora não seria mais vis a vis o Estado, mas fundamentalmente vis a vis o
capital financeiro. A isso denomina-se autonomia. Essa é a transição em
curso do sonho acalentado de um "Welfare State", para aquilo que Susanne
Soederberg cunhou genuinamente de "Debtfare State".

Lena Lavinas é professora Titular do Instituto de Economia da
UFRJ.

Rubén Lo Vuolo é diretor do Centro Interdisciplinar de Estudos
em Políticas Públicas (CIEPP), Buenos Aires.
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Meirelles busca diluir preocupação com velocidade
da retomada da economia
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