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Resumo 

 Diferentes sociedades adotam diferentes políticas redistributivas, cujos 
determinantes são estudados por diversas disciplinas. As investigações cobrem 
aspectos como o econômico, o político e o comportamental. Os estudos mais 
aprofundados a respeito do tema comparam Europa continental e Estados Unidos, 
regiões desenvolvidas, mas com divergentes preferências redistributivas. A respeito 
do Brasil, no entanto, poucos estudos foram realizados. Assim, estudamos os 
determinantes das políticas redistributivas no Brasil a partir da aplicação dos 
estudos realizados no contexto da Europa e Estados Unidos. Propomos a 
interpretação de aspectos da sociedade brasileira e dados de pesquisas amostrais 
para iluminar a questão. 
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Introdução 

 Existem diversas questões que propiciam a diferenciação de sociedades 

em questões distributivas. Fatores geográficos, religiosos, econômicos e 

sociológicos influenciam a visão dos indivíduos quanto à distribuição de renda. A 

estrutura social vigente leva a maioria dos indivíduos a organizarem-se sob os 

moldes de determinadas instituições, notavelmente os governos. Esses governos, 

por sua vez, determinam os rumos das políticas escolhidas pelas sociedades, e as 

crenças sociais determinam que tipos de políticas tais sociedades dispõem-se a 

defender ou recusar. Esse movimento bilateral define a forma como se dará a 

relação entre política e sociedade, uma relação múltipla, complexa e de vários 

aspectos. Um desses aspectos trata da questão econômica, especialmente fiscal e 

redistributiva, que define a forma de atuação dos governos na repartição dos 
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recursos entre os membros da sociedade, o quanto os indivíduos colaborarão com 

seus rendimentos para a manutenção do Estado e o tamanho desse Estado e suas 

atribuições. 

 Essas questões estão sujeitas às percepções dos indivíduos em relação a 

fatores como a distribuição de renda e sua desigualdade, bem como as causas 

dessa distribuição, identificando as atribuições da sorte, conexões, corrupção, 

mérito e esforço nessa conjuntura. Diferentes crenças a respeito do quão justa é a 

competição social e do que determina a desigualdade de renda influenciam a 

política redistributiva escolhida por uma sociedade (ALESINA; ANGELETOS 2005). A 

combinação entre percepções e políticas redistributivas contrasta entre as 

sociedades. Notavelmente, os Estados Unidos e a Europa já foram objeto de amplos 

estudos a esse respeito, enquanto o Brasil permanece um caso pouco explorado.  

 O tamanho médio dos governos na Europa Continental (aqui chamada de 

Europa) é muito superior ao tamanho do governo norte-americano; a taxação é 

muito mais progressiva na Europa que nos Estados Unidos; o percentual do PIB 

gasto com benefícios sociais (como segurança social) e subsídios é muito maior na 

Europa que nos EUA;  os países europeus contam com Estados de bem estar social 

mais pronunciado que os Estados Unidos (ALESINA; ANGELETOS 2005). Enquanto 

isso, o Brasil é o terceiro país com maior gasto social da América Latina e um dos 

países com maiores níveis de tributação do continente (CEPAL, 2012). O Brasil 

conta com o maior programa de transferência condicionada de renda do mundo (o 

Bolsa Família) (IIRSA, 2014), que alguns autores, como Neri (2013) e Barros et al. 

(2010) consideram como um dos responsáveis pela diminuição de desigualdade de 

renda no país – que ainda apresenta desigualdade maior que cerca de 90% dos 

países do mundo (BARROS et al. 2010). 

 Essas observações mostram as diferenças existentes no que tange a 

diversos aspectos de políticas fiscais e distributivas entre países distintos, restando 

investigar quais são as motivações de tal diferenciação. Assim, questiona-se: Quais  

são os determinantes das políticas redistribuitivas nos Estados Unidos e Europa? E 

do Brasil? 

 A presente crise sofrida pela União Europeia trouxe à tona um possível 

debate acerca do modelo político e econômico vigente, ressaltando situações 

problemáticas antigas tais como o desemprego, a previdência, os planos de saúde, 
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etc. Assim, as políticas comuns da zona euro passam por um momento de 

reformulação.Muitos aspectos da crise vão de encontro à problemática da justiça 

econômica e distributiva, e levam a questionamentos sobre o status quo. Tais 

questionamentos não se restringem ao espaço europeu, mas respingam no mundo 

inteiro, sobretudo na principal potência econômica, os Estados Unidos. 

 Longe de estarem imunes à crise, os norte-americanos passam por um 

momento de reavaliação de suas políticas conforme vêm sendo desafiados por mais 

problemas de ordens diversas, mas sobretudo sociais. O presidente Obama tem 

instaurado cada vez mais medidas que se aproximam de um estado de bem estar 

social (como o plano de saúde Obamacare), numa mudança da agenda do governo 

que aumenta o escopo das políticas sociais (OECD, 2013) 

 O Brasil tem sido palco, recentemente, de manifestações civis de vastas 

proporções que questionam inúmeras circunstâncias tais como o papel do governo, 

sua eficácia, suas políticas e a alocação de seus recursos. Nesse sentido, muitos 

demandam maiores subsídios do governo ao transporte público, outros clamam por 

mais investimentos em educação; mesmo os gastos com infraestrutura para os 

eventos esportivos no país foram alvo de indignação – por que o governo investiria 

tanto em tais eventos e não em outros setores deficitários da sociedade brasileira 

como a saúde? (BBC Brasil, 2013). 

 Essa conjuntura de dificuldades do modelo vigente reitera a importância 

de se estudar, analisar e pensar sobre o sistema atual,  de forma a permitir não só 

a reflexão, mas o surgimento de outras propostas. A comparação entre a Europa e 

os Estados Unidos é relevante pois trata de duas grandes potencias mundiais que se 

valem de dois modelos diferentes e que passam por dificuldades. A comparação 

desses modelos com o caso brasileiro permite maior compreensão do contexto 

nacional num momento especialmente delicado.  

 Assim, o artigo está dividido em quatro partes que seguem a presente 

introdução. A primeira parte trata da revisão de literatura a respeito do tema das 

políticas redistributivas, investigando seus determinantes e comparando o caso da 

Europa e dos Estados Unidos. A segunda parte indica o gasto social e arrecadação 

tributária do Brasil, apresentando um panorama das atuais políticas fiscais e 

redistributivas no país. Na terceira parte, tratamos da investigação dos fatores que 

podem determinar as preferências redistributivas dos brasileiros, procurando 
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também autores que buscam explicar esse ponto no contexto da América Latina. 

Finalmente, apresentamos a discussão dos resultados obtidos. 

Políticas Redistributivas nos Estados Unidos e Europa Ocidental 

 As políticas redistributivas correspondem às políticas públicas cujo viés é 

a distribuição dos recursos da sociedade a determinados grupos ou camadas sociais. 

Essas políticas correspondem, em geral, “às políticas sociais universais, ao sistema 

tributário e ao sistema previdenciário” (SOUZA, 2006 p. 34). Esse tipo de política 

costuma resultar em reações contrastantes e polêmicas entre a população do país 

ao qual se destina, causando um cenário frequentemente conflituoso (FEY, 2000; 

SOUZA, 2006; LOWI, 1996). Pesam, à sua implementação, as preferências 

distributivas de diferentes grupos populacionais, especialmente os eleitores 

medianos. Assim, diferentes países instituem diferentes políticas públicas, e 

determinam diferentes níveis de redistribuição. Esses níveis, por sua vez, 

determinarão se um país se aproxima mais de um Estado de bem estar social - 

welfare state (como na maioria dos países da Europa ocidental) ou de um Estado 

de menor intervenção (como os Estados Unidos). Resta investigar quais os 

determinantes das preferências distributivas das diferentes sociedades. 

 Esse é o objetivo do trabalho de Alesina et al. (2001): investigar por que 

os Estados Unidos não possuem um Estado de bem estar social no estilo europeu. Os 

autores desenvolvem um dos primeiros modelos econômicos para explicar as 

discrepâncias entre a redistribuição nos Estados Unidos e na Europa, e dele 

derivam hipóteses que são verificadas ao longo do estudo. Os autores categorizam 

as possíveis explicações em econômicas, políticas e comportamentais, e nelas 

buscaremos insights para o estudo do quadro brasileiro. 

 De cunho econômico, trata-se da (i) desigualdade pré-tributação, (ii) 

custos da redistribuição, (iii) mobilidade social e (iv) incerteza de renda. O 

primeiro ponto determina que quanto maior for a desigualdade antes da cobrança 

de tributos, maior será a demanda por redistribuição. Essa hipótese é descartada, 

pois enquanto a desigualdade antes de impostos é mais alta nos EUA que na 

Europa, as políticas redistributivas têm níveis inferiores nos Estados Unidos. Os 

custos da redistribuição referem-se à aversão por redistribuição quando essa for 

vista como extremamente onerosa ou resultado de tributação vista como 

distorcionária. Tal premissa não se verifica, à medida que a tributação europeia 
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não é mais eficiente que a norte-americana, e não há evidências que indicam 

menor distorção tributária pelos europeus. Quanto à mobilidade social e incerteza 

de renda, postula-se que quanto maior a expectativa de renda futura de um 

indivíduo, maior será sua aversão à redistribuição; por outro lado, mais ele 

defenderá políticas redistributivas se houver por parte dele maior incerteza de 

renda futura. Respostas à pesquisa amostral World Values Survey mostram os 

norte-americanos como mais otimistas que os europeus quanto à sua renda futura – 

o que poderia condizer com seu menor suporte à redistribuição. Dados sobre 

mobilidade social efetiva, no entanto, não mostram grandes diferenças entre as 

duas amostras. Assim, essa hipótese não é descartada nem confirmada (ALESINA et 

al. 2001). 

 Duas variáveis políticas são estudadas por Alesina et al (2001). A 

primeira delas corresponde ao (i) sistema eleitoral, e a segunda procura identificar 

o (ii) impacto da história política. A primeira hipótese afirma que os países com 

sistemas eleitorais mais proporcionais têm maiores programas de transferência de 

renda. A segunda investiga aspectos da formação política norte-america que 

diferem dos europeus, como a prevalência da assistência social privada na forma 

de caridade, da menor aversão ao risco dos imigrantes e da própria formação do 

sistema político. Este foi fruto da descrença à administração política e segue uma 

constituição que previne legislações percebidas como anti-business, e por ser 

descentralizado diminui os impactos de possíveis greves. Assim, as perspectivas 

políticas, em certo grau, parecem ser endógenas às preferências redistributivas. 

(ALESINA ET AL. 2001). 

 As explicações mais aprofundadas pelos autores são de viés 

comportamental e correspondem ao (i) preconceito racial e ao (ii) altruísmo 

recíproco. Como preconceito racial, entende-se a hipótese de que “as pessoas de 

uma raça desgostam das pessoas de outra raça” (ALESINA ET AL. 2001 p. 41 

tradução nossa). Essa hipótese tem raiz em diversos estudos, tais como a 

identificação como parte de determinado grupo: os indivíduos seriam mais 

favoráveis à redistribuição se vissem os recipientes do bem estar social como parte 

do seu próprio grupo – ou raça. Os autores destacam que em nenhum país europeu 

há uma minoria tão pobre, relativamente ao resto da população, que os negros nos 

Estados Unidos. No país, qualquer esquema de transferência de renda beneficiaria 
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desproporcionalmente os negros, hispânicos, e outras minorias raciais. Verificando 

a maior heterogeneidade racial norte-americana e o isolamento geográfico dos 

pobres em combinação com respostas a pesquisas amostrais sobre preferências 

distributivas, os autores consideram essa hipótese plausível.  

 No que tange ao altruísmo recíproco, temos que uma política ótima é 

geralmente uma política olho por olho (tit for tat). Isso se relaciona ao bem estar 

social através das percepções individuais de que aqueles que são pobres e recebem 

benefícios de bem estar social dos pagadores de impostos estariam trapaceando o 

sistema, por serem preguiçosos ou pouco esforçados. Alesina et al. (2001) 

verificaram a relação entre as crenças sobre o papel da sorte ou do esforço na 

renda dos indivíduos, com o gasto social dos países. O resultado foi uma correlação 

positiva entre a crença no papel da sorte na renda e o gasto social. Ou seja, quanto 

maior a crença dos indivíduos de que a sorte é que determina a renda (ou seja, de 

que não é somente uma questão de esforço), maior será o gasto social daquele 

país. Para os autores, isso se deve sobretudo ao desejo social de corrigir as 

imperfeições da renda dos indivíduos que se devem a fatores aleatórios como a 

sorte. Num país onde prevalece a crença no esforço como determinante da renda, 

o gasto social será menor, pois os rendimentos serão vistos como mais justos e não 

haverá tanta necessidade de corrigi-los. 

 Alesina et al. (2001 p. 60) concluem que “a variável racial é fundamental 

ao entendimento das atitudes norte-americanas e europeias em relação ao bem 

estar social”. Eles também consideram que os americanos geralmente não 

acreditam que a renda vem da sorte, e consideram que os recipientes do bem estar 

social não estão se esforçando – e que essa opinião pode ser resultado de fatores 

raciais.  Enfim, conclui-se que: 

Os norte-americanos redistribuem menos que os europeus por três razões: Por que a 
maioria dos norte-americanos acredita que a redistribuição favorece minorias 
raciais, porque os norte-americanos creem vivem numa sociedade aberta e justa e 
que se alguém é pobre é por sua própria culpa, e por que seu sistema político foi 
construído de forma a prevenir a redistribuição. De fato, o sistema politico é 
provavelmente endógeno a essas crenças básicas norte-americanas. (ALESINA et al., 
2001, p. 61). 

 Aprofundando o estudo de Alesina et al (2001), Alesina e Angeletos 

(2005) desenvolvem um modelo cujo ponto chave é a ideia de justiça social. 

Considera-se que há uma preferência social por diminuir o grau de desigualdade 
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induzido pela sorte, recompensando talentos individuais e esforço. Essa visão 

poderia ser interpretada como uma demanda por segurança social.  

 Levando em conta diferentes percepções da origem da desigualdade, os 

autores verificam a possibilidade de dois equilíbrios: um apresenta alto nível de 

impostos, assim, os indivíduos escolhem trabalhar e investir menos e uma 

relativamente grande parcela da renda deve-se à sorte. No outro, há menos 

impostos, mais esforço e investimento em atividades produtivas e uma parcela 

maior da renda é devida ao esforço. Cada um desses cenários parte de uma 

determinada crença – que a renda é mais devida a sorte ou ao esforço – que por sua 

vez estabelece um regime de impostos que leva as pessoas a se esforçarem mais ou 

menos e acaba validando as crenças individuais. Em termos de bem-estar agregado, 

Alesina e Angeletos (2005) consideram o primeiro cenário melhor que o segundo, 

pois ele apresenta menor distorção de tributação, maior papel do esforço na renda, 

menor necessidade de redistribuição e resultado econômicos mais justos (os 

autores baseiam-se numa norma meritocracia de justiça, que determina mais justo 

diminuir o papel da sorte na renda dos indivíduos).  

 Bénabou e Tirole (2006) revisitaram o modelo desenvolvido por Alesina e 

Angeletos (2005) e refinaram-no com a inclusão da crença num mundo justo. Os 

autores examinaram as implicações que a crença num mundo justo tem em 

diferentes esferas da sociedade, tais como as políticas redistributivas e as 

percepções a respeito dos pobres. Eles também encontraram dois equilíbrios, um 

com menor tributação e crenças sobre justiça amplamente disseminadas 

(denominado de equilíbrio “americano”) e outro com um estado de bem estar 

social mais extenso e maior pessimismo a respeito da justiça (chamado de 

equilíbrio “europeu”). Essa diferença é devida ao raciocínio que conduz o seu 

modelo. Para Bénabou e Tirole (2006), o equilíbrio americano é escolhido devido a 

fatores tais como o “Sonho Americano”, que inclui a crença num mundo justo. Tal 

crença é embasada, sobretudo, em percepções de que o esforço compensa e que 

cada um recebe o que merece conforme seu esforço. Os autores consideram esta 

como uma ideologia endógena compartilhada pela sociedade norte-americana, que 

por sua vez levaria as pessoas a se esforçarem mais e validaria suas crenças - 

tornando-as auto realizáveis como no modelo de Alesina e Angeletos (2005). 

Gasto Social e Tributação no Brasil 
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 Quais das hipóteses que estudamos poderiam ser aplicadas ao cenário 

brasileiro? Para responder a essa pergunta, é importante verificar os níveis de 

desigualdade do país, bem como seu gasto social e estrutura tributária. 

 O Brasil é o terceiro país mais desigual da América do Sul. Com um 

índice de Gini de 0,495 em 2013 (EUROMONITOR, 2014), o país fica atrás somente 

da Colômbia e do Equador. Considerando o índice de Theil, o Brasil representa a 

maior concentração de renda da América Latina (correspondendo a 0,666)(CEPAL, 

2011). No ranking de desigualdade do Euromonitor, o Brasil ocupou, em 2013, a 11º 

posição - mesmo tendo alcançado, em 2011, a sexta posição no ranking mundial do 

PIB. O Brasil também é, na América Latina, o país com o maior nível de 

arrecadação tributária e o terceiro país com maior gasto social (atrás apenas de 

Cuba e da Argentina) (CEPAL, 2009). Esse cenário de alta desigualdade, alta 

tributação e alta redistribuição torna o país um caso particularmente interessante 

ao estudo dos determinantes políticas redistributivas.  

 O gasto social corresponde a todos os recursos públicos gastos em 

educação, saúde (incluindo planejamento familiar e programas de alimentação), 

água potável, serviços sanitários básicos, subsídios à moradia, transferências 

diretas aos pobres e segurança social (BRECEDA et al. 2008). No Brasil, o gasto 

social corresponde a cerca de 16% do PIB, sem incluir as pensões contributivas, e 

esse número sobe para 25% do PIB quando as pensões contributivas são incluídas 

(PEREIRA E HIGGINS, 2013).A participação de 16% do PIB em gastos sociais 

corresponde à soma de, respectivamente, 4,2% do PIB em transferências diretas de 

renda e alimentos, 1,4% à assistência social (não transferências diretas), 5,4% para 

a educação e 5,3% ao sistema de saúde universal – as pensões contributivas 

representam, portanto, 9% do PIB.  

 Quanto ao sistema tributário, temos que os impostos brasileiros são 

coletados nos níveis federal, estadual e municipal. A totalidades destes impostos 

corresponde a 34,4% do PIB, percentual que é a soma de 23,9% de impostos 

federais, 9% de impostos estaduais e 1,6% de impostos municipais. Há mais de 85 

categorias de impostos diferentes no Brasil representando robustamente 45% de 

impostos diretos e 55% de indiretos (PORTAL TRIBUTÁRIO, 2013; PEREIRA E 

HIGGINS, 2013). Um dos aspectos mais distorcionários do sistema tributário 
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brasileiro corresponde ao efeito cascata, que é responsável por mais de 20% da 

arrecadação tributária brasileira (AFONSO, 2001).  

 O valor total de arrecadação tributária, que em 2009 correspondeu a 

34,4% do PIB, hoje já corresponde a cerca de 36,3% do PIB. No âmbito da América 

Latina, em 2012, o nível de tributação como percentual do PIB no Brasil ficou atrás 

somente da Argentina (37,3%) – ambos os países ficando acima da média tributária 

dos países da OECD – enquanto os países latino-americanos com menor tributação 

foram a Guatemala com 12,3 por cento do PIB e a República Dominicana, com 13,5 

por cento do PIC. Nos países da OECD, esses valores estão entre 48 por cento de 

tributação em relação ao PIB, na Dinamarca, até 19,6 por cento no México (OECD, 

2013). Ademais, O Brasil tem a maior carga tributária dos países que compõem os 

BRICs: “Enquanto que no Brasil a carga tributária em relação ao PIB é de mais de 

36%, na Rússia é de 23%, na China de 20%, na Índia de 13% e na África do Sul de 

18%” (IBPT, 2013, p. 2). 

Estudo dos Determinantes da Redistribuição no Brasil 

 Para o Brasil, procuramos explorar algumas das propostas que já foram 

investigadas para a Europa e os Estados Unidos. Seguindo a lógica de Alesina et al. 

(2001), tratamos dos aspectos econômicos, seguidos dos políticos e dos 

comportamentais. Começamos com o aspecto econômico. Uma premissa derivada 

do modelo de Alesina et al (2001) determina que, quanto maior a percepção de 

mobilidade ascendente que os indivíduos têm na sua sociedade, menor será sua 

propensão a favorecer a redistribuição. As respostas à pesquisa amostral do 

Latinobarometro (2011) sobre mobilidade econômica mostram o Brasil como o país 

da América Latina cujos habitantes mais acreditam que sua renda futura 

aumentará. Ao mesmo tempo, o país é um dos que mais redistribuem na região. 

Portanto, não parece existir uma correlação entre esses dois fatores no Brasil. 

Alesina et al. (2001) também não encontram essa correlação para a sua amostra, e 

destacam que isso pode se dever ao pouco poder político detido por aqueles que 

creem na sua mobilidade ascendente, e também que essa própria percepção pode 

ser endógena as políticas redistributivas vigentes. 

 No âmbito político, a história do Brasil aponta para vários pressupostos. 

Primeiramente, verificamos a herança colonial do Brasil, que levou à instituição do 

país de um Estado grande aos moldes de Portugal. Depois, temos a formação 
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cultural do povo brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda (1936) definiu o brasileiro 

como um “homem cordial”, que ao estender sua cordialidade ao âmbito público vê 

o Estado como uma extensão do ciclo familiar. Da formação política do país, 

Buarque de Holanda discorre: “A democracia no Brasil foi sempre um lamentável 

mal entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de 

acomodá-la, onde fosse possível, a seus direitos e privilégios” (HOLANDA, 1995 p. 

160). Como define Schwartzman (1988; 2007), o brasileiro convive com 

características como a confiança na família que prevalece sobre a confiança nos 

outros, no governo e nas instituições, os altos níveis de patrimonialismo (uso dos 

bens públicos para fins privados), hierarquia e autoritarismo (que aumentaram com 

os anos de ditadura). Desses pontos, a alta confiança na família e menor nas 

instituições e a hierarquia também foram encontradas em pesquisas empíricas por 

Almeida (2007).  

 Além dos aspectos históricos, temos como possível explicação política 

em Alesina et al. (2001) a orientação de esquerda – quanto mais de esquerda o 

indivíduo, mais ele seria favorável à redistribuição. Comparando as respostas à 

pergunta sobre orientação política do World Values Survey (2006), encontramos a 

média dos brasileiros posicionada mais à direita do espectro político que os 

Franceses, e mais à esquerda  que os Estados Unidos. Istopoderia indicar que esse 

ponto esta de acordo com a correlação encontrada por Alesina et al. (2001), dado 

que os gastos sociais do país também são intermediários em relação aos desses 

países – menores que os franceses, maiores que os estadunidenses. 

 Quando se trata de explicações comportamentais, encontramos 

hipóteses nos estudos de DaMatta (1986) na sua obra que estuda “O que faz o 

Brasil, Brasil” – especialmente a alternância entre a flexibilização das hierarquias e 

a sua afirmação – o jeitinho e o você sabe com quem está falando. Sobre tal 

aspecto, temos a pesquisa amostral que Almeida (2007) aplica no Brasil inspirado 

em DaMatta (1986). O estudo encontra dois “brasis”: Há uma clara divisão entre os 

respondentes que se mostram autoritários, defensores das hierarquias, mais 

preconceituosos e menos educados; e aqueles que defendem o contrário. Dessa 

divisão de percepções, Almeida (2007) indica que o divisor de águas poderia estar 

nos aspectos religiosos. Para o autor, nos EUA e na Inglaterra os indivíduos teriam 

aprendido os valores da sociedade moderna não na escola, mas nas igrejas 
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protestantes. O protestantismo teria moldado os ideais democráticos e de pouca 

intervenção do Estado. Já o catolicismo português teria levado o brasileiro a 

moldar uma visão do Estado com um poder crucial e de uma sociedade hierárquica. 

Assim, a mentalidade norte-americana privilegiou valores democráticos, 

considerando que o ponto de partida de todos é semelhante e o Estado deveria 

intervir o mínimo possível. Já no Brasil, a preferência por um Estado mais forte 

teria vindo sobretudo das classes menos escolarizadas; conforme a educação do 

país fosse se desenvolvendo, a mentalidade vigente se tornaria mais liberal. 

(ALMEIDA, 2007). Esse ponto é também tratado por Bénabou e Tirole (2006), no seu 

modelo que define um equilíbrio mais protestante, que almeja mais o trabalho 

duro, e outro com religiões que favorecem menos o trabalho duro. Para os autores, 

o primeiro favoreceria menos a redistribuição que o segundo.   

 Os níveis de redistribuição escolhidos por um país relacionam-se, 

também, ao nível de responsabilidade que seus habitantes atribuem ao governo. 

Assim, podemos verificar as respostas à questão do World Values Survey sobre 

quem deveria ter mais responsabilidade sobre a provisão das necessidades dos 

indivíduos: o governo ou os indivíduos eles mesmos. Para fins de comparação, 

analisamos os Estados Unidos, França, Brasil e Noruega hipótese proposta por 

Alesina et al. 2001 diz que quanto mais o governo é tido como responsável maiores 

são os níveis redistributivos daquele país. Tal pressuposto parece se encaixar 

parcialmente à amostra estudada: temos que os Estados Unidos correspondem ao 

país com menor redistribuição e maior responsabilidade atribuída aos indivíduos. 

Nesse ponto, temos que as respostas dos franceses quanto à responsabilidade dos 

indivíduos são muito semelhantes às dos norte-americanos, e seguidas dos 

noruegueses que também creditam maior responsabilidade ao governo. Numa 

média que indica propensão a atribuir mais a responsabilidade ao governo temos o 

Brasil, que redistribui menos que a Noruega. 

 Já ao considerarmos os aspectos religiosos, poderíamos considerar que os 

indivíduos de religiões protestantes defenderiam mais a responsabilidade individual 

enquanto os mais católicos defenderiam o contrário. Nesse ponto também não 

parece haver uma correlação, dados os altos níveis de responsabilidade que os 

países protestantes do norte da Europa atribuem ao governo, frente a menores 
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níveis atribuídos por países católicos como o Brasil ou a França (WORLD VALUES 

SURVEY, 2001;2004; 2006) 

 Ainda à luz de Alesina et al. (2001), partimos à consideração das 

preferências sobre seguro-desemprego. Comparamos as respostas dos Estados 

Unidos, França e Brasil sobre se o benefício consiste ou não numa característica 

fundamental da democracia. Encontramos que, no Brasil, prevalece a percepção 

muito frequente da importância do seguro-desemprego para a democracia, 

percepção que é mais baixa nos Estados Unidos e ainda menor na França (WORLD 

VALUES SURVEY 2006). Dado que dentre esses três países a França é a que mais 

fornece tal benefício, seguida do Brasil e dos EUA, talvez não haja uma correlação 

entre o apoio ao benefício e o gasto social. 

 A partir de uma pergunta mais objetiva, podemos obter respostas a 

respeito das preferências redistributivas das sociedades – e também, talvez, de sua 

aversão à desigualdade. Analisemos uma questão do World Values Survey sobre a 

desigualdade de renda. Dentre os países considerados, temos que os brasileiros (e 

holandeses e espanhóis) acreditam que precisamos de desigualdades de renda 

como incentivos, crença ainda maior dentre os norte-americanos – que equivale a 

dos suecos. Já na Suíça e Chile, temos que os rendimentos deveriam ser mais 

equiparados. Desse resultado, podemos inferir duas considerações. Para ilustrar a 

primeira, temos médias de respostas equivalentes nos EUA e na Suécia. Nos dois 

países os indivíduos parecem acreditar que precisamos de desigualdades como 

incentivos. Se tomássemos essa crença como determinante de uma maior aversão à 

redistribuição, esperaríamos baixos níveis de políticas redistributivas nos dois 

países, e em graus semelhantes. No entanto, a redistribuição na Suécia é 

amplamente superior àquela dos Estados Unidos. Talvez os dois aspectos não sejam 

correlatos. Depois, ao incorporarmos os fatores religiosos à análise, também não 

encontramos uma correspondência. Os Países Baixos, de maioria marcadamente 

protestante, indica uma percepção semelhante à do Brasil, católico, sobre a 

necessidade de desigualdades como incentivos. Já a Suíça, de maior influência 

protestante, conta com percepções de que os rendimentos deveriam ser mais 

equalizados, tal como o Chile, cuja maioria da população é católica.  
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 Finalmente, verificamos mais três questões exploradas por Alesina et al. 

(2001), a saber, (a) se os pobres são preguiçosos, (b) se os pobres estão presos na 

pobreza, e (c) se os rendimentos se devem mais à sorte ou ao esforço. As respostas 

dos brasileiros mostram uma percepção predominante de que os pobres não são 

preguiçosos, percepção que é um pouco menos marcada na Europa e muito inferior 

nos EUA. No Brasil, prevalece a crença de que os pobres estão presos na pobreza, e 

também que a renda se deve mais à sorte do que ao esfoço. Para ambas as 

questões, a média europeia é um pouco inferior à brasileira, e a norte-americana 

indica o oposto – os pobres não estão presos na pobreza e a renda se deve mais ao 

esforço. A premissa de Alesina et al. (2001) sobre esses pontos indica que respostas 

tais como as brasileiras apontam para altas preferências redistributivas, enquanto 

as percepções dos norte-americanos mostram maior aversão à redistribuição. 

Quando relacionamos as respostas dessas três questões à orientação de esquerda, 

assim como Alesina et al. (2001), não encontramos uma correlação significativa. 

 Depois de ter estudado alguns fatores que poderiam sinalizar as 

preferências redistributivas dos brasileiros, podemos explorar os trabalhos de 

outros atores que buscam identificar os determinantes da redistribuição na 

América Latina. Trataremos especialmente das análises de Figueiredo (2012) e da 

CEPAL (2012).  

 Para Figueiredo (2012) vimos que há um contraponto entre o modelo 

proposto por Alesina e Angeletos (2005) no âmbito dos Estados Unidos e Europa e 

sua aplicação para a América Latina. Para o autor, os determinantes das 

preferências redistributivas dos latino-americanos não correspondem àqueles dos 

norte-americanos e europeus – a percepção da sorte ou esforço como determinante 

da renda e justiça social – mas sim, se encaixam num contexto de marcantes 

desigualdades que os indivíduos desejam corrigir antes de incorrer a uma avaliação 

meritocrática dos rendimentos. A correlação que autor encontra entre percepção 

de igualdade de oportunidades e gasto social, no entanto, não se aplica para vários 

países daqueles testados.  

 Uma razão para a ausência ou fraqueza dessa correlação em alguns 

países pode corresponder às considerações da CEPAL (2012). Para a CEPAL (2012), 

na América Latina, fatores como os altos níveis de desigualdade e percepções de 
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injustiça social não devem ser tomados como indicadores inequívocos de demanda 

por redistribuição. Afinal, temos que os níveis de redistribuição e gasto social 

efetivamente praticados num determinado país podem se dever a fatores além das 

preferências redistributivas da maioria da população, pois pode ser que essa 

maioria não tenha poder de voto para influenciar as políticas que são 

implementadas. Ademais, complementarmente às preferências redistributivas, 

temos o debate que vimos sobre a confiança nas instituições, que pode levar à 

“armadilha social” de Uslaner e Rothestein (2005): prevalecem altos níveis de 

desigualdade que não podem ser corrigidos pelas instituições devido à uma legítima 

falta de confiança. 

Considerações finais 

Nossos resultados, por um lado, parecem indicar, para o Brasil, alguns 

indícios que poderiam apontar para baixas preferências redistributivas - tais como 

a inclinação política mais de direita e a alta expectativa de renda futura (World 

Values Survey...). Porém, a inclinação política também é de direita na França, por 

exemplo, país cujos níveis de bem-estar social são muito elevados. Ademais, a 

hipótese de expectativa de renda futura pode ser mitigada por fatores como o 

altruísmo recíproco – que é o que verificamos com as respostas sobre a situação dos 

pobres como não sendo preguiçosos, estando presos na pobreza, e pobres por azar.  

Talvez prevaleçam, então, os indicadores de altos níveis de preferências 

redistributivas pelos brasileiros, como sugeridos pelos resultados dos questionários 

que estudamos. O Brasil, efetivamente, é um país cujos níveis de redistribuição são 

altos – e mais altos que os Estados Unidos, cujas preferências indicam maior 

aversão à redistribuição – no entanto, as crenças dos brasileiros sobre a injustiça da 

redistribuição de renda, a aleatoriedade dos rendimentos e a armadilha da pobreza 

poderiam fazer com que esperássemos níveis ainda mais altos de redistribuição do 

que os efetivamente praticados. Esse hiato talvez seja devido à falta de confiança 

nas instituições que verificamos nas pesquisas aplicadas no país - e que também é 

encontrada no restante da América Latina- e provavelmente relacionado também à 

falta de poder político da população.  

 Por fim, de forma normativa, diversos autores têm propostas sobre as 

políticas que deveriam ser instituídas na América Latina. A recomendação da CEPAL 

é que os governos desenvolvam suas estruturas de proteção social de modo tratar 
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de problemas de “representação democrática, a fim de garantir maior participação 

de grupos tradicionalmente excluídos, reconstruir as conexões entre os grupos e 

aumentar a confiança nas instituições” (CEPAL 2012 p. 98 tradução nossa). Uslaner 

e Rothestein (2005) concluem que os países em desenvolvimento podem estar 

presos numa “armadilha social”: uma situação na qual a confiança social não 

aumenta porque massivas desigualdades prevalecem, mas as politicas públicas que 

poderiam remediar essa situação não podem ser estabelecidas precisamente por 

que há uma genuína falta de confiança - tanto entre os indivíduos, quanto nas 

instituições governamentais necessárias à implementação de políticas universais. 

Portanto, a fim de melhorar a satisfação da sociedade latino-americana com suas 

políticas sociais, instituições e distribuição de renda, não basta apenas aumentar os 

níveis de gasto social. É necessário corrigir a percepção de descrença nas 

instituições do governo que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, endereçando 

também problemas de representação democrática e participação de grupos 

socialmente excluídos (CEPAL, 2012). Ademais, a associação entre a desigualdade 

objetivamente mensurada e os sentimentos de insatisfação indicam que pode-se 

esperar que as percepções melhorem conforme diminuam as assimetrias de renda. 
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