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Resumo: A ofensiva contra as políticas sociais sempre foi uma constante do grande capital e 
das instituições que representam seus interesses. Desde a recomposição das economias 
nacionais, orientadas pela metamorfose do mercado internacional, a partir dos anos de 1970, 
surge a preocupação com os indicadores crescentes de pobreza e desigualdade. Nesse 
cenário a Organização das Nações Unidas ao constatar o crescente índice de pobreza 
preocupasse em estabelecer um padrão mínimo de proteção social para todos os países, 
assim, surge a proposta de Piso Básico de Proteção Social que tornar-se um mecanismo para 
orientação de uma proteção social para todos os indivíduos.   
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Abstract: The offensive against social policies has always been a constant of great capital 

and institutions that represent their interests. Since the recomposition of national 

economies, driven by the metamorphosis of the international market, since the 1970s, 

there has been a growing concern about the indicators of poverty and inequality. In this 

scenario, the United Nations Organization, when noticing the increasing poverty rate, was 

concerned with establishing a minimum standard of social protection for all countries. Thus, 

the proposal for a Basic Social Protection Floor appears to become a mechanism to guide 

protection For all individuals. 
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INTRODUÇÃO 

 

No romper dos anos de 1970 as crises cíclicas do sistema de produção passam a 

comprometer, decisivamente, os sistemas de proteção social mais consolidados. A busca pelo 

rompimento do pacto entre capital, trabalho e Estado encontrou suas bases na crítica ao 

modelo desenvolvimentista do período de “ouro”, especialmente na forma de intervenção do 

Estado, nas políticas sociais e no poder que as associações de trabalhadores possuíam para 

pressionar o Estado e o capital por uma repartição mais equânime do resultado da produção. 

A retomada das ideias liberais sub os auspícios da reforma, que mais tarde foram 

nomeadas de neoliberalismo, estimulam a livre concorrência, o aumento da produtividade via 

implantação de tecnologias gestão da força de trabalho. A busca acelerada por crescimento 

econômico, momento no qual, desencadeia-se um novo momento da história, instaurando 

profundos impactos para os trabalhadores, para os estados e para a proteção social. 

O impacto gerado a partir do cenário supracitado gera um aprofundamento das 

expressões da questão social, especialmente, um empobrecimento generalizado nos países 

de capitalismo periférico. A década de 1990 demonstrou como as medidas neoliberais 

capitaneadas por organismos internacionais foram perversas para os mais pobres, registrou-

se índices preocupantes com o constante crescimento da pobreza e da desigualdade, com o 

sucateamento das políticas sociais e com a supressão de serviços universais. 

Essa conjuntura levou a Organização das Nações Unidades (ONU) a preocupar-

se com os impactos da globalização econômica (crise) e das reformas neoliberais diante da 

piora dos indicadores sociais para os mais pobres. Ao mesmo tempo, países latino-

americanos preocupados com os indicadores e sob orientação de organismos internacionais 

criam mecanismo de alivio imediato das expressões da pobreza renda associado aos baixos 

percentuais de acesso a serviços básicos de saúde e de educação. 

Os modelos de proteção social desenvolvidos com base no alívio imediato da 

pobreza, associados a medidas de transferência de dinheiro em espécie, acesso a serviços 

básicos de saúde e educação, configuram-se como um modelo paliativo e residual do ponto 

de vista protetivo. Contudo, será com base nessas experiências que a ONU organizará grupo 

internacional de trabalho com o objetivo de estabelecer um patamar mínimo de proteção 

social, denominado de Piso Básico de Proteção Social. Tal piso ganha dimensões 

recomendativas aos países membros da ONU. 
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MATERIAL E MÉTODO 

 

Em relação ao desenvolvimento metodológico e abrangência da pesquisa optou-

se pela pesquisa exploratória com objetivo de proporcionar maior familiaridade com o objeto, 

com vistas a torná-lo explicito e identificar as novas conformações que a proteção social vem 

assumindo nos últimos anos. 

A intenção com a pesquisa exploratória, neste estudo, foi a de buscar 

compreender e apresentar as inquietações existentes entre a proteção social e as expressões 

da pobreza, especialmente, pela proteção social cada vez mais se aproximar de perspectivas 

focalizadas e de incentivo ao consumo.  

O pressuposto norteador foi o de que as determinações do modelo/s de 

desenvolvimento perseguido/s na atualidade chocam-se com o projeto profissional do Serviço 

Social e coloca a profissão sobre o fio da navalha. De um lado a defesa da ampliação de 

direitos e das necessidades da classe subalterna, de outro lado, a lógica capitalista de ser, a 

‘liberdade econômica’ para estratos de pobres, focalizando recursos entre os mais pobres, 

rompendo com qualquer perspectiva de universalismo pleno, apresentando um conjunto de 

novos desafios para os profissionais. 

Compôs ainda o estudo um resgate bibliográfico para compreender a formação e 

o desenvolvimento da Proteção Social, sua relação com o combate à pobreza e como as 

novas propostas que estão sendo estruturadas para enfrentamento das velhas e novos 

expressões da questão social. 

 

1 A RECESSÃO ECONÔMICA E A RECONFIGURAÇÃO DOS MECANISMOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL 

 

 

A crise que paira sobre os países de capitalismo desenvolvido e em 

desenvolvimento nos anos de 1970, reconfigura a forma de se fazer política e do Estado 

responder as demandas por proteção social. 

A geopolítica passa a ser definida por organismos internacionais de regulação 

econômica e o primado da globalização financeira associada ao neoliberalismo surgem como 

respostas à crise, propõem formulas de recompor economias nacionais sob profundo pacote 

de reformas com a redução do gasto público direcionado à proteção social. 

Para Hobsbawm (2011), a história dos anos que se sucedem a partir de 1973 é 

de um mundo sem suas referências e que escorregou para a instabilidade da crise. A dúvida 

em torno da crise da década de 1970 paira na questão de como a economia mundial tornou-
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se menos instável se os elementos que estabilizavam a economia eram de fato mais fortes 

que antes. Notadamente aqueles elementos impressos pelo “controle de inventário 

computadorizado, melhores comunicações e transportes mais rápidos reduziram a 

importância do volátil ‘ciclo de estoques’ da velha produção de massa” (HOBSBAWM, 2011, 

p. 394). O método iniciado pelos japoneses é viabilizado pelas tecnologias de informação da 

década de 1970, capaz de eliminar os estoques do ciclo anterior (fordismo) para a versão Just 

in time de fornecimento de mercadorias, tendo ainda, uma “capacidade muito maior de variar 

a produção de uma hora para outra, a fim de enfrentar as exigências de mudança” 

(HOBSBAWM, 2011, p. 394). 

O consumo dos governos com a proteção social e suas transferências para a 

iniciativa privada após 1973 não atenderam as demandas do capital, era preciso mais, o crash 

da Bolsa norte-americana em 1987 e a crise do câmbio em 1992 dão sinais e acentuam o 

ciclo recessivo do capital. 

Cabe apontar como elementos desencadeantes da crise, na perspectiva liberal, 

os que sigo expondo em dois blocos. O primeiro deles sobressai aos problemas estruturais 

de um modelo em que o Estado intervém no mercado e atua como garantidor deste e que se 

concretiza em três manifestações. De uma parte, se produz o fim do que vinha se 

denominando Consenso Keynesianismo, que se concretizou basicamente na “denominação” 

do déficit público e, com ele, imposição ortodoxa econômica que propunha uma intervenção 

mínima do Estado. De outra, se entende o convencimento de que as políticas sociais tem 

efeitos negativos muito grave como consequência dos seguintes fatores: a subida de impostos 

que implica seu financiamento e que poupe a iniciativa privada; os desincentivos que as 

proteções sociais supõem para seus beneficiários, na medida em que a faz dependente dela, 

e a rigidez própria do mercado de trabalho em que se garante aos trabalhadores a percepção 

de um salário mínimo, se agrava a dimensão injustificada e se concede prestações por 

desemprego. E, por fim, se denúncia as falhas do Estado, a ineficiência do setor público, que 

contrasta com a gestão eficiente do setor privado; daí que se aposta na privatização não só 

do setor público empresarial, se não incluso de muitos serviços tradicionalmente públicos. 

O segundo bloco de causas explicativas da crise do Estado social tende a um 

caráter mais conjuntural. Em concreto, se alude a existência de mudanças importantes em 

diversos campos. Ante tudo, se produzem planos econômicos com alterações muito 

significativas como consequências de dois fatores: por uma parte, a consolidação nos países 

mais desenvolvidos de uma economia pós-industrial ou informacional (CASTEL, 1997) 

baseada na realização de serviços em lugar de produção de bens; e, por outra, a consolidação 

do processo dinâmico de crescente liberdade de integração mundial dos mercados de 

trabalho, bens, serviços, tecnologias e capitais, isto é, a globalização financeira, fenômeno 

que culpa a política social pelo impedimento a competitividade exterior. 
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Tais transformações conduzem para um cenário de crescente inseguridade na 

medida que a globalização financeira cresce e que a sociedade exalta o individualismo num 

contexto dominado pelo liberalismo econômico, em que a ação do Estado e o 

enfraquecimento do coletivo e do valor da solidariedade parecem categorias de segunda 

ordem (ESPING-ANDERSEN, 2000). 

 A crise do Estado social põe em questão a distribuição de responsabilidades; 

agora se trata de reduzir o tamanho do Estado para reforçar, fundamentalmente, a ação do 

mercado na hora de fazer frente aos riscos sociais. Desde uma concepção fortemente 

individualista, os distratos governamentais consideram que as formas de proteção social 

pública devem reduzir sensivelmente seu tamanho (desaparecer como um todo), pois tal é a 

única via para lograr a manutenção do nível decrescente econômico e a forma mais adequada 

para responsabilizar os indivíduos. 

Bob Jessop (1999) denomina essa nova fase assumida pelo Estado de Workfare 

State Shumpteriano, o foco se desloca para a promoção da inovação dos produtos, dos 

processos de organização e dos mercados, com vistas à competitividade estrutural de 

economias abertas, a partir de mecanismos de intervenção econômica que priorizam o lado 

da oferta e não mais o da demanda, como no Welfare State Keynesiano. 

Portanto, a redução da cobertura estatal de proteção social para fortalecimento do 

setor mercantil é a nova tônica da economia do período. Em consequência se identificam 

transformações importantes nos seguintes planos: no modo em que as entidades 

empresariais organizam suas atividades; nas características dos trabalhadores e de sua 

posição jurídica; na configuração dos vínculos contratuais que unem o empregador ao 

empregado; no desenvolvimento das atividades sindicais e, em geral, na defesa coletiva dos 

interesses dos trabalhadores; e, enfim, no jogo de forças do direito e no papel atribuído à 

autonomia individual4 (CORUJO, 2006). 

O direito à proteção social é expresso, a partir de então a um conjunto de 

dispositivos públicos e privados dirigidos à atenção das necessidades sociais dos cidadãos 

diferenciando dois blocos: proteção social pública e proteção social privada. 

As necessidades dos cidadãos passam a ser atendidas por um mix de desenhos: 

a previdência social, que figura como função exclusiva do Estado, num bloco bastante amplo 

de países, cabendo sua regulação e legislação unicamente ao poder estatal, podendo ser 

complementada por seguros privados em muitos países. Os serviços de atenção à saúde já 

compõem uma heterogeneidade mais ampla, primeiro porque muitos países atuam com 

seguros privados de atenção à saúde, já outros, desenvolveram mecanismos públicos com a 

                                                 
4 Esse processo aparece no governo Brasileiro com a proposta de reforma das leis trabalhistas que 
reduzem a perspectiva dos direitos e com o fortalecimento do empresariado na livre negociação com o 
empregado. 
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participação da iniciativa privada nos serviços de diagnósticos e laboratoriais e, outros, por 

exemplo, garantem um atendimento público e gratuito. Também há os que possuem uma 

infraestrutura pública de serviços, mas que cobram pela atenção. A assistência social, 

mecanismo de proteção social não contributiva, pauta de serviços sócio assistências, é uma 

outra forma de proteção social pulverizada de mecanismos, objetivos e modalidades. Nascida 

da filantropia em alguns países, a assistência social se consolidou em política pública em 

muitos estatutos de proteção social, sua prestação também é permeada por vários desenhos, 

passando por públicos estatais, públicos privados, públicos condicionados e, privados. E o 

seguro por situação de desemprego. 

Esse cenário que encampa os anos de 1970 a aos anos de 2000 provocara uma 

profunda fissura nos mecanismos de proteção social e nos desenhos dos Estados nacionais. 

Muitos dos países latino-americanos estavam mergulhados em ditaduras militares, com suas 

democracias caladas, seus sistemas de proteção social débeis e com alto grau de 

meritocracia ligadas ao trabalho ou ao clientelismo político. 

Esses anos foram anos difíceis para os países em desenvolvimento o risco já não 

estava somente na ausência de soberania e na ausência da democracia. O desemprego 

cresceu em larga escala, as expressões de pobreza se agigantaram impondo a muitos países 

a graves situações. Notadamente os que sustentavam suas políticas sociais com recursos 

oriundos da tributação do trabalho. Os sistemas de proteção social sofrem profundas 

mudanças, do norte ao sul do planeta. 

Desde então a reedição de testes de meio para acesso aos benefícios de proteção 

social se fizeram mais exigentes, a fiscalização sobre as famílias beneficiadas tornou-se uma 

constante dos objetivos de um novo modelo de proteção social que surgia especialmente no 

continente latino-americano. 

 

 
2 PISO BÁSICO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

 

 

Em 2004, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) instituiu a Comissão 

Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização, dentre suas conclusões elencou a 

necessidade de instituir “um nível mínimo de proteção social”. Tal nível, insistiu a OIT, 

“precisava ser aceito de forma incontestável como parte de um piso socioeconômico da 

economia mundial” (ILO, 2004, p. 110). 

A Comissão alertou para a ocorrência de um modelo vigente de globalização 

moralmente inaceitável, política e economicamente precário e insustentável, no qual, 

enfatizava os desequilíbrios gerados (ILO, 2004). Diante dos índices alarmantes e crescentes 
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de desigualdades e insegurança humana, a Comissão elencou o compromisso global para 

abordar os problemas aferidos como condição fundamental para conferir legitimidade à 

globalização (ILO, 2004). 

Em 2008, a crise mundial financeira, econômica e do emprego confirmou os 

aspectos da avaliação realizada em 2004, pela Comissão. As indicações da Comissão à 

formulação de um piso socioeconômico serviram de base para o conceito de Piso de Proteção 

Social desenvolvido pela OIT, fortemente influenciado pelas experiências de extensão da 

proteção social em países em desenvolvimento. A iniciativa foi incorporada às bases da 

Agenda para o Trabalho Decente da OIT, na qual a proteção social figura entre os quatro 

objetivos estratégicos inter-relacionados, juntamente com a promoção dos direitos 

trabalhistas, a criação de emprego decente por empresas sustentáveis e, por último, o diálogo 

social (OIT, 2011). 

O conceito de Piso de Proteção foi apresentado como parte da estratégia 

bidimensional da Campanha Mundial sobre Seguridade Social e Cobertura para Todos, que 

pronuncia os “objetivos de universalização de níveis básicos de proteção social para toda a 

população (dimensão horizontal), com objetivos de aumento progressivo e gradual dos 

sistemas de proteção a patamares mais elevados, conforme padrões estabelecidos nas 

normas do OIT (dimensão vertical)” (OIT, 2011, p. xi-xii). 

Em decorrência dos efeitos da crise econômica que levou milhões de pessoas a 

patamares de pobreza, antes já superados em algumas regiões, conduziu a OIT juntamente 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a lançarem a Iniciativa coordenada do Piso de 

Proteção Social (I-PPS). Com a I-PPS há o reconhecimento, pelos organismos internacionais, 

do conceito global, devendo ser aplicado de acordo com as necessidades e possibilidades de 

cada país, “dando assim origem à noção de que deve haver diferentes pisos específicos por 

país, com todos perseguindo os mesmos objetivos básicos” (OIT, 2011, p. xiii). 

Contudo, dentre os desafios, os indicadores de desigualdade ainda são 

alarmantes. Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) Global, “foi dez vezes superior ao de 

1950, um aumento per capita de 260%” (OIT, 2011, p. xxiii). Esse forte crescimento do PIB 

Global, não significou que o crescimento econômico desde a década de 50 e com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DHDH), em dezembro de 1948, tenham 

transformado os indicadores de desigualdade, “o acesso a provisões sociais e a serviços 

adequados, mesmo que positivados na DUDH, permanecem um privilégio restrito a um 

número relativamente reduzido de pessoas” (OIT, 2011, p. xxiii). 

Os mapas estatísticos atuais mostram um preocupante nível de pobreza e de 

privações sociais generalizadas. De acordo com dados sintetizados pela OIT, Banco Mundial, 

UN-HABITAT, FAO, UNICEF e OMS apresentam que: 
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Quadro 1 – Indicadores mundiais de pobreza e privações 

 

 

INDICADORES DE POBREZA E PRIVAÇÕES 
Organismo 
sintetizador 

 
5,1 bilhões de pessoas (75% da população mundial) não estão cobertos por 

sistemas adequados de seguridade social. 
 

OIT 

 
1,4 bilhões de pessoas vivem com menos de U$$ 1.25 por dia. 

 
Banco Mundial 

 
38% da população global (2,6 bilhões de pessoas) não têm acesso a 
saneamento básico e 884 milhões de pessoas não dispõem de fontes 

adequadas de água potável. 
 

UN-HABITAT 

 
925 milhões de pessoas sofrem de fome crônica. 

 
FAO 

 
9 milhões de crianças, com menos de 5 anos de idade, morrem todos os anos 

como vítimas de doenças evitáveis. 
 

UNICEF e OMS 

 
150 milhões de pessoas sofrem anualmente catástrofes financeiras e 100 

milhões são empurradas para baixo da linha da pobreza quando obrigadas a 
pegar pelos cuidados em saúde. 

 

OMS 

Fonte: Produzido a partir dos dados do Relatório do Grupo Consultivo sobre o Piso de 
Proteção Social. In. Organização Internacional do Trabalho: Genebra, 2011. 

 
O preocupante quadro que se instala, especialmente após a crise econômica de 

2008, tem demostrando a importância dos progressos estruturais realizados em matéria de 

extensão da proteção social de forma coerente e coordenada a nível nacional e local (No 

Brasil iniciado em 2003 e interrompido em 2015/16). As medidas de proteção social têm 

contribuído para amortecer o impacto da crise sobre a população mais vulnerável, atuando 

com um estabilizador macroeconômico, dinamizando a demanda agrega e facilitando o 

combate à pobreza e à exclusão social (OIT, 2011). 

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

As significativas mudanças ocorridas na política social dirigiram-se na 

“descentralização dos programas e projetos de caráter social, participação da comunidade, 

adoção de um novo modelo de assistência social, implantação de programas e projetos auto-
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sustentáveis, parcerias, implantação de programas do tipo renda mínima, bolsa-escola e 

filantropia empresarial” (KAMEYAMA, 2000, p. 246). 

Tem se tornado notório e consensual entre a comunidade acadêmica e as mais 

diversas instituições políticas, que a pobreza, resulta do cenário de forte desigualdade, 

marcado por profunda concentração de renda, no não acesso aos serviços básicos de saúde, 

assistência, alimentação/nutrição, água potável, segurança pública, moradia, educação, à 

informação, ao trabalho e a renda digna, e na participação política. A pobreza é um fenômeno 

estrutural na sociedade contemporânea, complexo, de natureza multidimensional, relativo, 

não podendo ser considerado como mera insuficiência de rendimentos (NARAYAN e 

PETESCH, 2002). 

O surgimento de práticas de combate à pobreza e outros infortúnios da vida 

biológica e social, de forma geral, estão presentes em todas as sociedades humanas, não 

encontramos sociedades que não tenham desenvolvido algum mecanismo de proteção social 

aos seus membros mais vulneráveis (DI GIOVANNI, 1998), seja de modo rústico, através de 

instituições não especializadas e plurifuncionais, por exemplo, a família, ou com níveis de 

sofisticação e organização, como os modelos desenvolvidos pelos Estados nacionais e 

territórios, assim, diferentes formas de proteção social emergem e se desenvolvem ao longo 

do tempo e do espaço das sociedades em mecanismos de combate as expressões da pobreza 

ou para a sua prevenção ou ainda para o simples alívio imediato das expressões causadas 

pela pobreza. 

A proteção social compreende formas, as vezes mais, as vezes menos 

institucionalizadas, que as sociedades constituem para proteger parte ou o conjunto de seus 

membros. Tais mecanismos derivam de certas vicissitudes da vida natural ou social, 

expressas na velhice, na doença, no infortúnio e nas privações. 

Contudo, desde os anos de 1990 os investimentos nas políticas sociais públicas 

tem sido reduzido drasticamente reprogramando as formas de viver da população mais 

empobrecida. Nesse contexto sofrem uma refração no que concerne à garantia de direitos, 

especialmente os universais, surgindo daí pacotes reformadores dos sistemas de proteção 

social. Novas estratégias para as políticas sociais passam a permear o ideário dos ajustes 

estruturais no que tange a um novo perfil para a política social focalizada e restritiva a 

determinadas demandas subalternas, agravando com isso o quadro social. 

Stein (2005, p. 116) menciona que, com esse cenário, o “último mecanismo de 

redistribuição dos rendimentos são as políticas sociais focalizadas em grupos de maior risco. 

Destinam-se às pessoas mais pobres, a fim de cobrir as suas necessidades essenciais, sem 

exigir contribuição prévia”. Esses processos de reorientção pautam-se em sistemas de 

transferência de renda. Com efeito, “os sistemas de rendimento mínimo não atuam 
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isoladamente, mas sim como elementos de uma combinação de ajudas em espécie, de 

prestação e de serviços sociais”. 
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