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Parte III 

O ESTADO DE BEM-ESTAR NO CONTEXTO ATUAL 



Política versus Economia: 
notas (menos pessimistas) sobre globalização e 
Estado de Bem-Estar 

Maria Lucia Werneck Vianna 

POLÍTICA, ECONOMIA E BEM-ESTAR SOCIAL 

Política e Economia constituem esferas do conhecimento cujas fronteiras são 
extensas e tensas. Os estudos sobre políticas sociais, seguridade social, Welfare 
State, ou como quer que se designem os arranjos públicos de proteção social 
contemporâneos, ilustram bem a extensão e as tensões desta fronteira. Tanto a 
Economia quanto a Ciência Política reivindicam os louros de um saber superior 
sobre o tema e atribuem, cada uma a si própria, maior capacidade elucidativa, 
embora esbarrem uma na outra a todo momento e estejam em geral juntas nas 
formulações de fôlego. 

No campo da Ciência Política, particularmente, inúmeras abordagens foram 
desenvolvidas refutando o economicismo contido em análises que associavam a 
emergência e/ou a expansão dos Estados de Bem-Estar, nos anos que se seguiram 
às duas guerras mundiais, ao avanço (irreversível) da industrialização. 1 Explici ta
ram, ass im, os e lementos pol í t icos (no sent ido de politics) que in termediam a 
re lação en t re inputs e conômicos - p ressões or iundas da esfera indust r ia l , 
venham elas de " n e c e s s i d a d e s " do capital ou da ampl iação das demandas 

1 Para não falar da rejeição as teorias econômicas propriamente ditas. GOUGH ( 1 9 7 8 , 1 9 7 9 ) , por exemplo, 
critica tanto as teorias funcionalistas (que entendem a política social como decorrência inevitável da 
industrialização) quanto as teorias econômicas que consistem em aplicações da welfare economics à política 
social e em estudos macroeconômicos sobre gastos públicos. Na mesma linha, MISHRA ( 1 9 8 1 ) , TAYLOR-
GOOBY & DALE ( 1 9 8 1 ) , COIMBRA ( 1 9 8 7 ) , GOMEZ DE SOUZA ( 1 9 8 7 ) , entre outros, desqualificam a funda
mentação do que denominam "teoria da convergência" (todo país, ao alcançar determinado nível de 
industrialização, passaria a instituir mecanismos públicos de proteção social). ASHFORD ( 1 9 8 6 ) se dispõe 
a superar três conjuntos de explicações insuficientes porque economicistas: as que percebem o Estado de 
Bem-Estar como "conseqüência da demanda" (à medida que aumentam a concentração da população nas 
cidades, a diferenciação ocupacional etc., o Estado é obrigado a transformar-se); as que o explicam com 
base na idéia de oferta, correlacionando o provimento de bens e serviços às imperfeições do mercado; e 
aquelas que priorizam valorações quantitativas e dados estatísticos. 



consumidoras dos t rabalhadores - e outputs pol í t icos (agora, no sent ido de 
policies), t raduzidos , por exemplo , na universal ização do a tendimento médico , 
no aumento da cober tura previdenciár ia , na criação de programas para desem
pregados etc. Foi, sem dúvida, a literatura política sobre o Welfare State que trouxe 
ao debate, esclarecendo-o, o papel dos atores e seus recursos de poder (mobilização 
operária, formas de organização, voto e t c . ) , 2 bem como o papel das inst i tuições 
(regime de governo , s is tema par t idár io , estrutura da burocracia , desenho admi
nis t rat ivo e t c . ) . 3 

Desse modo, evidenciou-se como e porque países com performances econômicas 
semelhantes e que dispendem muitas vezes o mesmo volume de recursos em rubricas 
sociais o fazem de maneira diversa. Uns, privilegiando a seleção das populações 
beneficiárias, outros, a instituição de direitos universais; uns dando prioridade às 
prestações homogêneas, outros, às provisões diferenciadas segundo a inserção no 
mercado de trabalho. 4 

Em suma, as investigações, na esfera da Ciência Política, sobre a emergência 
e a expansão do Welfare State, ainda que fazendo uso de achados e instrumentos da 

2 RIMLINGER ( 1 9 7 1 ) é um autor sempre lembrado nas interpretações deste tipo. Na origem da política social 
identifica a necessidade de integrar o emergente movimento operário ao Estado burguês; diante do 
radicalismo das organizações sindicais e políticas dos trabalhadores, as elites teriam operado com o fito de 
fragmentar sua ação, fazendo com que os mecanismos de relação mais direta com o Estado, via política 
social, tendessem a afrouxar seus vínculos com organizações militantes. No centro da análise de FLORA 
( 1 9 8 1 ) também está a convicção de que os problemas de mobilização emergentes com a expansão do 
mercado, através da mediação das associações, exerceram pressões sobre a burocracia estatal, variando, 
contudo, as soluções, segundo as singularidades do desenvolvimento político dos diferentes países. 

3 "O desenvolvimento capitalista provoca a expropriação da força de trabalho e ameaça a reprodução, mas 
tais problemas não dão lugar, necessariamente, a medidas de política social. A intervenção do Estado Social 
verifica-se quando a mobilização dos trabalhadores - por sua vez determinada apenas parcialmente pelo 
processo de acumulaçã o - demonstra-se, na luta de classes, suficientemente forte para exercer pressão 
eficaz sobre o Estado. Por sua vez, a capacidade deste de realizar a política social será tanto maior quanto 
mais forte for sua autonomia relativa frente aos setores da classe dominante, assim como mais elevada for 
sua centralização (do poder decisório). Mas, a autonomia e a centralização do Estado não são funções do 
estágio de desenvolvimento, pois dependem da evolução precedente da própria estrutura estatal e das 
conotações mais fortemente representativas ou, ao contrário, absolutistas e centralizadas, que tenham 
previamente adquirido" (ALBER, 1 9 8 6 ) . Esta é visivelmente uma variante marxista da compreensão do 
papel das instituições. Há outras, como a de FLORA & HEIDENHEIMER ( 1 9 8 1 ) , para quem o Welfare State 
corresponde à politização dos problemas da modernização, expressando uma reação variável conforme a 
estrutura organizativa do país, as características institucionais, e a natureza do Estado. 

4 A valorização das diferentes concepções de proteção social e de suas expressões em também diferentes 
sistemas de política social deu margem, como se sabe, a classificações dos Estados de Bem-Estar. A mais 
conhecida é a de TITMUSS ( 1 9 5 8 ) , que discrimina três modelos: o residual (caracterizado principalmente 
por políticas seletivas, concretizadas em programas para segmentos sociais específicos oferecidos através 
de testes de renda), o meritocrático (caracterizado por reproduzir, na provisão de benefícios e serviços, a 
estratificação existente no mercado de trabalho) e o redistributivo (caracterizado pela política substancial
mente universalista-igualitaria e mais ou menos temperado por programas seletivos). Muitos estudos 
comparativos, na área, desenvolveram tipologias aproximadas a esta. Ver¿ por exemplo, KORPI ( 1 9 8 0 ) , 
ESPING-ANDERSEN & KORPI ( 1 9 8 4 ) , ASCOLI ( 1 9 8 4 ) . ESPING-ANDERSEN ( 1 9 8 7 ) , embora adotando um critério 
mais abrangente (o grau de democratização social do capitalismo alcançado por cada tipo) trabalha 
igualmente com três modalidades análogas de Welfare State: o liberal (como o americano), o conservador 
(os casos típicos são Alemanha e França) e o social-democrata (Suécia). 



Ciencia Econômica, guardaram uma margem de manobra própria. Afirmaram sua espe
cificidade e se saíram bastante bem na competição pela eficácia explicativa. 5 

É de estranhar, porém, que, diante de um novo contexto econômico - não mais o da 
expansão e consolidação da produção industrial - e ante à necessidade de interpretar não mais 
a emergência e a ampliação do Welfare State, e sim o que vem sendo chamado de encolhimento 
do Welfare State, a Ciência Política se tornou tímida, acovardou-se perante sua tradicional 
competidora intelectual, submetendo-se a postulações analíticas que não eram originalmente 
as suas. A ótica econômica passou a predominar, produzindo a maioria das variáveis inde
pendentes para o exame da crise do Estado de Bem-Estar Social. E são, sobretudo, as mudanças 
em curso nas estruturas produtiva e financeira do capitalismo que ganharam a preferência dos 
analistas.6 Pierson (1995) observa o surgimento de "uma nova 'lógica do industrialismo', pela 
qual, dadas as conseqüências da crescente globalização da economia e do aumento da 
competição imposto pelos NICs (newly industrialized countries) deve-se esperar uma também 
nova 'convergência' dos modelos nacionais de política social"; convergência que teria, agora, 
diversamente da anterior, o sentido do "encolhimento". 

O ponto de partida do presente artigo reside na negação do status de variável 
explicativa por excelência (para a crise do Welfare State) à globalização da economia. A 
razão mais geral para a escolha deste "ponto de partida" se encontra na desconfiança de 
que, assim "explicada", a suposta crise do Welfare State se torna irremediável, implicando, 
no limite, uma tendência irreversível ao seu desmonte. Como não há evidências convin
centes de que qualquer desmonte tenha ocorrido em países do Ocidente desenvolvido -
onde, naturalmente, se localizam os reais Welfare States - é descabido atribuir tal respon
sabilidade (ou irresponsabilidade) à globalização da economia. Uma segunda razão que 
leva a descrer da relação de causalidade automática entre globalização da economia e 
alterações drásticas nos sistemas de proteção social tem a ver com a opção, aqui assumida, 
pelo ângulo da Ciência Política. Fatores políticos (que, obviamente, se cruzam com fatores 
econômicos, conforme dito antes) esclarecem melhor tanto a emergência e a expansão 
quanto, na atualidade, as reformas dos Estados de Bem-Estar Social. Principalmente, 
explicam com maior rigor as diferenças entre as respostas dadas às "novas" condições 
econômicas. 

5 Vale uma citação, ainda, por espelhar com precisão tal sucesso. "Historicamente, o Welfare State foi o 
resultado combinado de uma variedade de fatores que se compuzeram de modo específico em cada país. 
Reformismo social-democrata, socialismo cristão, elites políticas e econômicas conservadoras, mas ilus
tradas, e grandes organizações de trabalhadores industriais foram as principais forças que lutaram por isto 
e concederam esquemas de seguro compulsório mais e mais compreensivos, legislação de proteção ao 
trabalho, salários mínimos, expansão das facilidades de saúde e educação e subsídios estatais para moradia, 
assim como o reconhecimento dos sindicatos como representantes, na economia e na política, dos 
trabalhadores" (OFFE, 1984a). 

6 Os principais eixos do questionamento atual do Welfare State, de acordo com DRAIBE & HENRIQUE (1988) 
são determinados "pelas necessidades advindas de uma nova divisão internacional do trabalho, vis-à-vis o 
movimento de globalização da economia, resultando num descompasso entre a economia do bem-estar e 
os processos sociais vigentes nas economias desenvolvidas". Para DEPPE (1994), a crescente interdepen
dência de mercados, produção e circulação de moeda (causas principais), agravada pela derrocada do 
socialismo no Leste Europeu (causa secundária), praticamente inviabilizou a integração dos sistemas de 
seguridade social na Comunidade Européia. 



DESMONTE: MUITO ALARDE, POUCAS EVIDÊNCIAS 

Não se trata de desconhecer as adversidades que hoje saturam as pautas do 
Welfare State. A globalização dos mercados de capitais reduz, com efeito, a possibili
dade de utilização, por parte dos governos nacionais, de alguns instrumentos cruciais 
de política econômica, impondo constrangimentos às políticas sociais. A internaciona
lização da economia redefine a interdependência e a concorrência entre as nações, 
enfraquecendo-as enquanto unidades decisoras. A multiplicação das empresas transna¬ 
cionais, a extensão planetarizada das redes de transporte de mercadorias, do dinheiro 
e do capital - tanto quanto das redes de informação e de comunicação - permitem aos 
agentes econômicos contornar as normas nacionais e mesmo subtrair-se a elas (Del-
court, 1992). A ameaça do dumping social paira, virtual (e às vezes concreta), sobre as 
civilizações industriais: às grandes firmas mundiais torna-se possível, operando pro
dutivamente em países onde o salário social é baixo, forçar a queda dos preços das 
competidoras, levando-as (sobretudo aquelas cujos custos são mais altos) a sair do 
negócio, migrar para locais menos onerosos, ou pressionar seus respectivos governos 
a implementar políticas para diminuir os custos do trabalho. Disto decorreria, por 
conseguinte (acatando as premissas do raciocínio econômico), a evaporação, num 
horizonte não muito remoto, das fontes geradoras de recursos para a sustentação do 
Estado de Bem-Estar Social. 

No entanto, a despeito de tantas vicissitudes, os dados fornecidos por organismos 
internacionais abalizados não autorizam os vaticinios alarmantes contidos nestas conexões. 
As transferências sociais como porcentagens do PIB na Inglaterra eram de 9.8% em 
74; passaram para 14.1% em 1986 e para 12.2% em 90. Na Alemanha, eram 14.6% em 74, 
15.9% em 86 e 15.3% em 1990. Na Suécia, 14.3% em 74; 18.4% em 86 e 19.7% em 90. 
Nos E.U.A., 9.5% em 74, 11.0% em 86 e 10.8% em 90. 7 Os gastos governamentais foram 
crescentes nos quatro países mencionados: na Inglaterra passam, de 41.4% do PIB em 78, 
para 42.5% em 86 e 44.8% em 94; na Alemanha, de 47.3% em 78, para 46.4% em 86 e 
51.4% em 94; na Suécia, de 58.6% em 78, para61.6% em 86 e 70.9% em 91; nos E.U.A., 
de 30.0% em 78, para 33.7% em 86 e 33.9% em 94. 8 O emprego público como porcentagem 
do emprego total se manteve estável ao longo da década de 80: 9 na Inglaterra, 19.6% em 
74,21.8% em 86 e 19.2% em 90; na Alemanha, 13% em 74, 15.6% em 86 e 15.1% em 90; 
na Suécia, 24.8% em 74, 32.2% em 86 e 31.7% em 90; nos E.U.A., 16.1% em 74, 14.8% 
em 86 e 14.4% em 90 . 1 0 No âmbito da Comunidade Econômica Européia (CEE), os gastos 

7 Dados da Organization for Economic Co-Operation and Development _ OECD (Historical Statistics. 
1 9 6 0 - 1 9 9 0 ) , transcritos de PIERSON ( 1 9 9 5 ) . 

8 OECD (Economic Outlook, 1 9 9 4 ) apud PIERSON ( 1 9 9 5 ) . 

9 Na década de 8 0 , segundo varios autores, teriam se reedificado muitos dos Estados de Bem-Estar europeus, 
sob a égide do "encolhimento". Ver GLAZER ( 1 9 9 0 ) , KOPITS ( 1 9 9 3 ) , KAMERMAN & KAHN ( 1 9 8 9 ) , entre 
outros. KoRNis ( 1 9 9 4 ) faz uma boa resenha desta literatura. 

10 Dados da OECD (Historical Statistics, 1 9 6 0 - 1 9 9 0 ) , retirados de PIERSON ( 1 9 9 5 ) . 



sociais estavam, em 1989, no mesmo nível que em 1980, apresentando pequenos graus de 
crescimento ou diminuição diferenciados por função e por país. 1 1 

Não se está, então, diante de um desmonte. Como observam Ascoli & Dente (1985), "o 
smantellamento del Welfare State aparece cada vez mais como uma palavra de ordem de sabor 
claramente utópico". Alguns autores já contestam o catastrofismo de certas perspectivas 
demográficas (Taylor-Gooby, 1991; Flynn, 1989), discutem as determinações econômicas da 
crise da seguridade (MacGregor, 1990) e enfatizam a adesão da população a seus Estados de 
Bem-Estar (Navarro, 1991). Um artigo do The Economist, transcrito no Brasil pela Gazeta 
Mercantil de 3 de junho de 1993, apesar do título ("A opção por um Estado de Bem-Estar mais 
seletivo e eficaz"), reconhece que "...os eleitores britânicos estão compreensivelmente descon
fiados das tentativas de economizar dinheiro nessas áreas (sociais)". 

O caso da Grã-Bretanha, aliás, é paradigmático, pois em nenhum outro país europeu 
se deu uma reforma do sistema de Welfare tão alardeada quanto lá, a partir de 1986. 1 2 

Examinando-a, Ringen (1987) e Johnson (1987), além dos já citados, assinalam o faccio¬ 
sismo do diagnóstico oficialmente divulgado, bem como a discrepância entre as soluções 
implantadas e os objetivos anunciados. 1 3 Para Taylor-Gooby (1991), o discurso contencio¬ 
nista dos anos 80 teve motivações políticas e não econômicas, uma vez que manteve-se 
inalterado o volume do gasto. Assim, também, o que Flynn (1989) identifica como a 
tentativa ideológica de reverter os alicerces do Welfare State 1 4 se revelou, por exemplo, na 
política habitacional: os cortes nas despesas públicas com esta rubrica representaram 

11 Usando dados do EUROSTAT (banco de dados estatísticos da União Européia - Statistical Office), STEPHENS, 
HUBER & RAY ( 1 9 9 4 ) mostram "surpreendente continuidade e estabilidade" nos Estados de Bem-Estar 
europeus nos anos 8 0 . PIERSON ( 1 9 9 5 ) indica que do total de prestações sociais, 4 3 . 7 % eram destinados, 
em 1 9 8 0 , às aposentadorias e pensões, percentual que passou a ser de 4 5 . 9 % em 1 9 8 9 . 0 gasto com saúde 
na CCE diminuiu ligeiramente: de 3 7 . 6 % , em 1 9 8 0 , para 3 6 . 2 % em 1 9 8 9 (diminuição ocorrida, por 
exemplo, na Alemanha e Suécia, mas não na Inglaterra, onde, ao contrário, houve aumento). A assistência 
às famílias - a mais atingida das rubricas sociais - se reduziu de 1 0 . 4 % do total das prestações para 7 .9%. 
Programas para o desemprego tiveram elevação, de 6 . 3 % , em 1 9 8 0 , para 6 . 6 % , em 1 9 8 9 . 

12 Segundo os próprios conservadores (que formularam e implementaram a reforma), mais alardeada que 
efetiva (FLYNN, 1 9 8 9 ; TAYLOR-GOOBY, 1 9 9 1 ) . Em outros países, medidas tópicas foram tomadas durante 
a década de 8 0 e só recentemente alterações legais nos sistemas vêm sendo tentadas. Na Itália, a proposta 
apresentada pelo governo ao Parlamento em 1 9 9 2 modifica os requisitos para obtenção da aposentadoria 
(aumenta a idade mínima e amplia o período de contribuições necessárias para o, indivíduo se aposentar) e 
o cálculo do valor das mesmas. Também a Alemanha iniciou em 1 9 9 2 um processo de reforma para ser 
implementado gradualmente até 2 0 1 3 ; os alemães terão de pagar mais pelas suas pensões estatais e os 
benefícios serão aos poucos reduzidos. Em ambos os países houve bastante cautela nas mudanças 
projetadas, que só podem ser levadas a cabo mediante intensas negociações. Ao contrário, na França, onde 
as discussões em torno da questão não amadureceram, os protestos contra a reforma pretendida pelo governo 
foram veementes em fins de 1 9 9 5 . 

13 Estes autores refutam expressamente supostos como a influência negativa dos gastos sociais sobre a 
performance da economia, a gravidade da pressão demográfica etc. "A Grã-Bretanha oferece uma 
oportunidade interessante de se analisar o sucesso de uma política social de direita conscientemente radical, 
impelida por uma opção política e não pela influência óbvia de restrições econômicas ou pressões 
demográficas" (TAYLOR-GOOBY, 1 9 9 1 ) . 

14 As mudanças implantadas teriam, para FLYNN ( 1 9 8 9 ) , a finalidade de redefinir o papel do Estado, 
valorizando noções como as de auto-ajuda, autoconfiança etc , reforçando a suposição conservadora de que 
o sistema de proteção britânico disseminou uma "cidadania dependente". Com isso, malgrado a sobrevi
vência física do Welfare State, nele estariam se infiltrando elementos espúrios, capazes de solapar seus 
fundamentos. 



aparente contenção, pois resultaram no agravamento dos problemas de moradia e no 
aumento dos dispendios assistenciais. 1 5 

Mais pessimista, MacGregor (1992) aponta três retrocessos impressos ao Estado de 
Bem-Estar britânico pela estratégia conservadora: a "americanização" do sistema, o 
declínio da responsabilidade pública com a maternidade, e o fato da política social ter se 
tornado absolutamente inconsistente. Segundo a autora, a seguridade social na Inglaterra 
estaria caminhando com assustadora rapidez em direção ao modelo americano, seletivo e 
de caráter residual; em termos europeus, a tendência seria a de se configurar cada vez mais 
como do tipo "rudimentar", num movimento inverso ao dos países latinos (Itália, Espanha, 
Portugal) que, tradicionalmente atrasados em matéria de Welfare, aperfeiçoaram seus 
sistemas de proteção social, aproximando-os aos padrões social-democrata ou de seguro 
social abrangente. 1 6 Da mesma forma, o descaso com a maternidade, num momento em 
que "todos os países europeus, à exceção da Inglaterra, reconhecem as necessidades das 
mães trabalhadoras e alocam alguma modalidade de provisão para elas", indicaria um 
recuo. Finalmente, "inconsistência e turbulência" seriam características adquiridas pelo 
Welfare State inglês na última década, manifestas sobretudo no padrão errático de gasto 
público, 1 7 que desmente as metas de saneamento financeiro dos reformadores. 1 8 

A argumentação anterior abre espaço para uma indagação que reitera a relevância 
dos aspectos políticos. Porque - se é que isso realmente ocorreu - na Inglaterra, e não nos 
demais países desenvolvidos do velho continente, o sistema de proteção social afastou-se 
da concepção européia, "americanizando-se"? As dificuldades econômicas do período 
indiscutivelmente acentuaram a polarização política e introduziram fissuras no consenso 
acerca do Estado de Bem-Estar keynesiano do pós-guerra. King (1988) observa que Suécia 
e Dinamarca experimentaram importantes greves nos anos 80, a Alemanha virou-se, 
em termos eleitorais, para a direita, e na França as políticas orçamentárias do presidente 

15 As vendas das council houses foram bem aceitas pela população num primeiro momento porque os 
descontos nos preços eram altos e porque as autoridades locais se viram compelidas a colaborar para que 
a medida surtisse efeito. Aos poucos, o sucesso diminuiu, na mesma medida em que a inadimplência dos 
compradores crescia. Do ponto de vista orçamentário, grande parte dos subsídios foram remanejados para 
os benefícios assistenciais da seguridade social. Como, porém, os postulantes passaram a alugar moradias 
no mercado, já que a oferta de imóveis públicos baixou, os proprietários privados foram favorecidos. Cf. 
FLYNN (1989). PIERSON (1995) também considera o "encolhimento" da rubrica habitacional na Inglaterra 
como exceção, uma vez que a regra teria sido a manutenção do Welfare State. 

16 "Cinco perfis de Welfare podem ser delineados na região européia: o social-democrata ou escandinavo; o 
de seguro social ou corporativo, aquele dos países bismarckianos; o liberal ou residual (anglo-saxão); 
o rudimentar (latino); e o pós-comunista (Europa do Leste). A experiência britânica dó pós-guerra pode 
ser caracterizada como tendo se movido do modelo social-democrata dos anos 40, para o de seguro social 
ou corporativo nos anos 60, e para um modelo residual nos anos 80" (MACGREGOR, 1992). 

17 "O gasto governamental total no Reino Unido cresceu fortemente de 41% do PIB,em 1971, para 49% em 
1975, mas caiu também abruptamente para 42% em 1977. Cresceu para 47% em 1982, caiu para 43% 
em 1986 e para 38.2% em 1988, o mais baixo nível desde 1966. Com o crescente desemprego, esta 
proporção tende a se elevar novamente" (MACGREGOR, 1992). 

18 MACGREGOR (1992) mostra que os cortes foram realizados em alguns programas, assim como a contenção 
de despesas se restringiu a certos setores; o valor real dos benefícios pagos integralmente pelo Estado caiu, 
subsídios para serviços públicos decresceram etc. Gastos volumosos, todavia, seguiram sendo realizados -
em saúde, por exemplo - só que, insuficientes para atender à demanda e mal dirigidos para as necessidades 
reais (os investimentos cessaram), acabaram por implicar boas doses de desperdício. 



socialista Mitterand passaram longe do radicalismo; mas - corroborando a afirmação de 
MacGregor (1992) - embora o grupo dos que procuraram controlar o crescimento do 
setor público, típico do Estado de Bem-Estar, "inclua países como Dinamarca e 
Holanda, é nos Estados Unidos e na Inglaterra que esta tendência tem sido mais 
pronunciada". 

Para King (1988) - que obviamente não leu o artigo de MacGregor (1992) a 
analogia entre os sistemas atuais de seguridade inglês e americano pára por aí. Ou seja, 
embora tenha sido o país europeu que mais "americanizou" sua proteção social, a 
Inglaterra, diversamente dos E.U.A., conta com fontes de apoio ao Welfare State integradas 
à estrutura da sociedade. Mesmo que fracas, em relação às vigentes na Suécia, Holanda ou 
Alemanha, estas fontes de apoio constituem a garantia de que os esquemas públicos de 
bem-estar não serão destruídos com facilidade. Fontes de apoio integradas à sociedade: eis 
o gancho que introduz um ângulo essencialmente político na avaliação das perspectivas do 
Estado de Bem-Estar Social nos dias que correm. 

A POLÍTICA CONTRA A ECONOMIA 

Como sugerido anteriormente, as redes e empresas, quando transnacionalizadas, 
habilitam-se a escapar do controle político exercido pelos governos nacionais. Delcourt 
(1992) levanta a hipótese de que venha a se cristalizar uma dissociação entre, de um lado, 
os poderes transnacionais, agindo nos planos econômico/financeiro e científico/tecnoló
gico, e, de outro, o poder político, encerrado nos limites territoriais da nação e "especia
lizado" na gestão do social. A gravidade de tal cenário estaria justamente na desconside
ração, pelas redes e empresas multinacionais, das instâncias (nacionais) de concertação e 
negociação, porque são elas que viabilizam em grande medida o chamado acordo social¬ 
democrata sobre o qual está fundada a própria idéia de Welfare State.19 Fragilizados os 
atores que firmaram o pacto de solidariedade social nas décadas que se seguiram à 
Segunda Guerra Mundial, fragmentadas suas organizações e destituídas de poder as 
instâncias de legitimação e efetivação das macropolíticas concertadas, como sobreviveria 
o Estado de Bem-Estar Social? 

19 Um dos achados decisivos da Ciência Política para o entendimento do Welfare State foi a sua íntima 
associação ao "compromisso de classes" representado pela Social Democracia. Este compromisso, pelo 
qual os trabalhadores aceitaram a lógica do lucro e dos mercados em troca da obtenção de padrões 
civilizados de vida, forjou "um consenso quanto as prioridades, desejabilidades e valores básicos da 
economia política, a saber, o crescimento econômico e a segurança social" (OFFE, 1984b). Por outro lado, 
tanto o acordo quanto seus resultados se tornaram possíveis graças ao formato agregado da organização de 
trabalhadores e empresários e à presença do Estado enquanto interlocutor, traços que tipificam o neocor¬ 
porativismo do Norte Europeu. Ver PRZEWORSKI (1989), ROTHSTEIN (1987) e outros. Uma aproximação 
entre neocorporativismo e Welfare State está em WERNECK VIANNA (1995). 



Esta circunstância traria, decerto, conseqüências nefastas para a política social. 2 0 

Entretanto, ainda aqui, as informações disponíveis não apontam nem para a consu
mação do desmonte nem para a destruição das bases de apoio do Welfare State. As já 
referidas reformas da seguridade social em alguns países fornecem evidências de que as 
respostas não têm sido unívocas, são políticas, e mais: a maior ou menor vulnerabilidade 
dos Welfare States aos ditames no novo contexto econômico tem a ver com a vitalidade 
dos mecanismos neocorporativos (ou equivalentes funcionais) que sempre lhes deram 
suporte. 

Na Alemanha, uma coalizão de centro-direita está no poder desde 1982. Em anos 
recentes, contudo, os social-democratas conseguiram maioria no Bundesrat, ampliando o 
rumo das discussões sobre a reforma. Os poderosos sindicatos alemães viveram agudas 
pressões e o número de seus afiliados caiu, ficando, em 1994, pela primeira vez nas quatro 
últimas décadas, abaixo de 10 milhões, número que em termos comparativos ainda é 
excelente. Assim, a Alemanha representa "um caso de autoridade apenas relativamente 
fragmentada, um caso de poderes moderadamente diminuídos" (Pierson, 1995). 2 1 

O Welfare State alemão é um dos mais extensivos do mundo, embora não se oriente 
para a maximização do emprego (como o sueco), e sim para o provimento de subsídios aos 
outsiders, que são encorajados a sair, deixando o mercado de trabalho para os altamente 
produtivos. Os custos são altos, empregadores e empregados contribuem muito. Mas não 
há sinais de que as dificuldades (fiscais, principalmente) venham a se expressar em conflitos 
entre os de dentro e os de fora (Pierson, 1995). Como observa também este autor, a linha 
de clivagem potencial se localiza na idade: o maior e mais dispendioso grupo de outsiders 
se compõe de pensionistas e aposentados - vale dizer, daqueles que já foram insiders - , o 
que torna improvável a polarização conflituosa. 2 2 

A reforma do sistema previdenciário alemão em fins dos anos 80 seguiu, à primeira 
vista, o padrão geral de encolhimento dos programas sociais. As razões alegadas, o 
diagnóstico enfatizando déficits, problemas demográficos e tc , foram semelhantes aos 
divulgados em outros países. No entanto, as alternativas apresentadas pelos críticos do 
Estado de Bem-Estar não tiveram muita chance (Schmâll, 1991). O Governo Kohl procurou o 

2 0 Ou traz, segundo os prognósticos contidos nas análises meramente econômicas. Assim, para MÉDICI & 
BRAGA ( 1 9 9 3 ) , por exemplo, a crise econômica que se instaurou a partir de 1 9 7 4 / 7 5 "propiciou a aceleração 
da queima de capitais investidos em antigos processos tecnológicos, agilizando o uso e o desenvolvimento 
de novas tecnologias em setores como a microeletrônica, a informática, as telecomunicações, a química 
fina, etc. Corolários de tais mudanças foram a despadronização da organização industrial, a redução do 
tamanho das plantas e a descentralização da produção que incidiram sobre o mundo dotrabalho, desmobi
lizando as bases territoriais dos sindicatos e associações de trabalhadores, reduzindo o assalariamento (na 
medida em que fizeram crescer a terceirização e o trabalho a domicílio) e redefinindo critérios de 
remuneração". Com isso, para os autores, as bases de sustentação, financeiras e políticas, do Welfare State 
estariam definitivamente abaladas. 

21 Nas palavras de OFFE ( 1 9 9 1 ) , um caso de "smooth consol idation''. 

2 2 Para PIERSON ( 1 9 9 5 ) , na Alemanha há enormes barreiras ao desenvolvimento de clivagens políticas 
intergeracionais, pois, ainda que os custos relativos aos idosos sejam a fonte mais pesada de pressão 
orçamentária, os insiders reconhecem que no futuro serão outsiders. "Isto bloqueia qualquer tendência à 
polarização entre nós e eles". 



consenso entre experts e os parceiros sociais e o apoio da oposição social-democrata. Os 
sindicatos e os empresários fizeram acordo em torno de propostas (Offe, 1991). 2 3 O 
resultado foi um plano envolvendo pequeno aumento nas contribuições, elevação gradual 
da idade para se aposentar, ligeiro rebaixamento dos valores, e que preservou, inalterada, 
a estrutura básica do sistema. No caso da saúde, a acomodação corporativista de fortes 
interesses organizados e a busca de consenso interpartidário igualmente se constituíram 
em regra. 2 4 

Suécia é outro caso emblemático de continuidade do Estado de Bem-Estar e onde 
o papel da organização política dos atores sociais na resistência ao desmonte, além de 
óbvio, merece especial atenção. Um partido social-democrata extremamente bem-su¬ 
cedido, sindicatos fortíssimos e o Welfare State mais amplo e redistributivo do planeta 
combinam-se para enfrentar a globalização. Não que os efeitos desta passem ao largo 
do solo sueco. Na verdade, o poder sindical sofreu revezes, na década passada, 2 5 a 
histórica hegemonia do SAP (o partido social-democrata) deu lugar a flutuações 
periódicas na composição do governo 2 6 e mudanças na seguridade social foram imple
mentadas, obedecendo, ademais, à mesma dinâmica percebida em países como Alema
nha e Inglaterra: independentemente de quem estava no governo, ocorreram ocasionais 
cortes em programas sociais. 

Nos primeiros anos do decênio em curso, a crise fiscal revelou-se. De acordo com 
Pierson (1995), o país, em pouco tempo, trocou o título de maior superávit da OECD pelo 
de maior déficit 2 7 e isto porque, desenhado para operar com pleno emprego, o generoso 
Welfare State sueco se deparou, inesperadamente, com taxas crescentes de desemprego. 2 8 

As condições, assim, pareciam favoráveis a alterações profundas na política social, e não 
por acaso, o SAP perdeu as eleições em 1991. Contudo, nas palavras de Pierson (1995), 
"mesmo sob estas extraordinárias circunstâncias, o que espanta é a ausência de qualquer 

2 3 Todos os partidos, exceto os verdes, apoiaram a legislação aprovada em novembro de 1989. 
24 Segundo PIERSON (1995), mesmo a unificação com a Alemanha Oriental, que parecia uma oportunidade 

para reformas mais radicais, não desestabilizou o Welfare State alemão ("a resposta à unificação enfatizou 
a continuidade: os alemães orientais foram trazidos para dentro do regime de política social da Alemanha 
Ocidental"). Ao contrário, a despeito de algumas limitações (nos valores de benefícios assistenciais), o 
sistema avança - por decisão compartilhada - em direção a "uma ambiciosa expansão dos serviços, 
cobrindo cuidados a domicílio para doentes crônicos e idosos desamparados", o que reforça o ceticismo 
quanto ao encolhimento ou quanto a um conflito geracional no seu interior. Pelas novas disposições legais, 
a seguridade social vai colaborar com os fundos de saúde e com os orçamentos locais de assistência social, 
que em geral se responsabilizam por gastos de longo prazo, e o fará, inclusive, mediante aumento das 
contribuições sobre as folhas de pagamento das empresas. Os empresários serão compensados através da 
redução de um dia de pagamento do descanso remunerado. 

2 5 A negociação coletiva altamente centralizada entre trabalhadores e patrões foi abandonada em alguns casos 
(PIERSON, 1995; ESPING-ANDERSEN, 1994). 

2 6 Uma coalizão "burguesa" ascendeu ao poder de 1976 a 1982 e, posteriormente, com as eleições de 1991 
(ano do pior desempenho do SAP em décadas), até 1994 (PIERSON, 1995). 

27 Os gastos governamentais alcançaram 73% do PIB em 1993 e o déficit público ultrapassou 14% do PIB 
(OECD, Economic Survey, 1994). 

2 8 O desemprego na Suécia, incluindo os que participam dos esquemas governamentais de ativação do 
mercado de trabalho, elevou-se de 3% em 1989 para mais de 12% em 1993. Com isto, produziram-se 
simultaneamente decréscimo na arrecadação de tributos e aumento dos gastos públicos. 



sinal de que o Welfare State seria radicalmente reestruturado"; 2 9 Esping-Andersen (1994) 
confirma a assertiva, sugerindo que o sentido dos esforços reformadores "é mais de um 
ajuste marginal do que de um iminente e paradigmático abandono dos princípios básicos 
do Welfare State universal e igualitário". 3 0 A reforma das aposentadorias e pensões, 
introduzida em junho de 1994, "baseada em extensas consultas aos partidos e às repre
sentações do capital e do trabalho, busca garantir ao sistema sueco de seguridade um futuro 
estável a longo prazo sem alterar seus princípios básicos" (Pierson, 1995). 

Convém, assim, insistir: o novo contexto econômico lesa a política social, mas não 
necessariamente a destrói. As maneiras diversas pelas quais os Estados têm enfrentado as 
dificuldades mostram que a necessidade reside, antes, em encontrar caminhos adequados 
às realidades singulares de cada um, o que só pode ocorrer na esfera da política, e mediante 
acordos entre os interessados. Esping-Andersen (1994) vai ao ponto e examina vários 
destes caminhos, já em andamento, identificando três estratégias diferentes 

Os países escandinavos seguiram até recentemente uma estratégia de expansão do emprego no 

setor público, induzida pelo próprio Welfare State. Os países anglo-saxões - em particular a 

Grã-Bretanha, a Nova Zelândia e os Estados Unidos - favoreceram uma estratégia de desregula¬ 

mentação dos salários e do mercado de trabalho, combinada a um certo grau de erosão do Welfare 

State. E, finalmente, os países da Europa Continental, como a França, a Alemanha ou a Itália, 

favoreceram uma estratégia de redução induzida da oferta de mão-de-obra. 

Analisando as três estratégias, Esping-Andersen (1994) destaca a correspondência de 
cada uma delas às especificidades dos Estados de Bem-Estar (que diferem em termos de 
concepção, de estrutura de financiamento, de organização administrativa etc. 3 1 ) e a natureza 
política das negociações que permitem respostas positivas diante de obstáculos econômicos 
um tanto assustadores. É interessante que, ao enfocar a "rota neoliberal", 3 2 verifica que 
"as mudanças não foram nada uniformes". Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, por 
exemplo, "as políticas de liberalização associaram-se a um notável esfraquecimento das 
organizações coletivas, tais como os sindicatos, enquanto na Austrália as políticas de 
liberalização, contrariamente, foram desenvolvidas em cooperação com sindicatos fortes". 

29 A coalizão conservadora, no poder entre 1 9 9 1 e 1 9 9 4 , não tomou nenhuma medida contencionista que 
pudesse afetar seriamente o bem-estar dos cidadãos (ou de alguns deles) sem que obtivesse acordo prévio 
com a Central Sindical e o SAP, procurando cobertura política ainda que "ao preço de perder oportunidades 
de alterações radicais". 

30 ESPING-ANDERSEN ( 1 9 9 4 ) afirma, ademais, que, nos países escandinavos, o papel do Welfare State de 
assegurar e estimular o emprego está sendo fortalecido. "A celebrada política de estímulo ao emprego/ati
vação do mercado de trabalho está sendo acelerada. Particularmente com relação à oferta de treinamento 
e de empregos. O programa dinamarquês de garantia de emprego baseia-se principalmente no setor público, 
mas as políticas de estímulo ao emprego se estendem também ao setor privado por meio de subsídios 
marginais aos salários e, recentemente, de uma renda mínima temporária para aqueles que se estabelecem 
como autônomos". 

31 Ver, sobre as "arrumações" destes elementos nas diferentes configurações de Welfare State, WERNECK 
VIANNA ( 1 9 9 5 ) . 

32 Correspondente ao grupo de países que "adotou deliberadamente estratégias de. desregulamentação 
orientadas para o mercado durante os anos 80, notadamente a Grã-Bretanha, a Nova Zelândia, os Estados 
Unidos e, em menor grau, a Austrália e o Canadá". 



Os resultados negativos das políticas de liberalização do mercado e flexibilização do 
trabalho e dos salários, embora comuns aos países que seguiram aquela rota, também se 
apresentam em graus e intensidade variados. Dados sobre a década de 80 revelam que os 
ganhos dos estratos mais baixos caíram, em relação aos médios, 11% nos E.U.A., mas 
apenas 5% na Austrália. 3 3 Outrossim, as difundidas práticas de cortar gastos e seletivizar 
benefícios foram levadas a cabo segundo orientações distintas. Em contraste com os 
E.U.A., a proteção ao desemprego no Canadá não diminuiu. 3 4 Na Austrália e no Canadá, 
os métodos seletivos, com elegibilidade baseada na declaração de rendimentos (e não em 
testes de meios estigmatizadores), e voltados rigidamente a excluir os ricos (e não a garantir 
a inclusão apenas dos comprovadamente pobres) exibiram uma performance muito melhor 
do que o sistema assistencial americano. 

Outra medida típica da "rota neoliberal", ainda que adotada em parte até pela 
estratégia escandinava de enfrentamento da crise, o estímulo à parceria com o setor 
privado, 3 5 não tem surtido, por sua vez, os efeitos desejados. Nos países em que estes 
arranjos sempre encontraram aceitação, o panorama flexibilizado do emprego passa 
a imprimir mais óbices do que incentivos ao seu crescimento. 3 6 Naqueles em que a 
suplementação não é considerada essencial, os limites à ampliação da clientela parecem 
claros já há algum tempo. 3 7 E nos novos 'tigres asiáticos', onde, na ausência de sistemas 

3 3 OCDE, Employment Outlook, 1 9 9 3 . Na Inglaterra, a queda foi de 1 4 % e no Canadá, 9%. ESPING-ANDERSEN 
( 1 9 9 4 ) coteja esta situação com a da Europa Continental e da Escandinávia, onde observa-se "uma 
estabilidade ou até mesmo um declínio na desigualdade dos ganhos, e nenhum dos países dessas regiões 
teve um crescimento da pobreza". 

34 De acordo com ESPING-ANDERSEN ( 1 9 9 4 ) , 9 9 % dos desempregados recebem benefícios. 

35 Em resumo, e no que realmente importa em termos do "encolhimento" do Welfare State, o sentido desta 
parceria tem sido a fomentação de esquemas suplementares de previdência (aposentadorias e pensões) e 
de saúde patrocinados pelas empresas, através dos fundos de pensões e planos de assistência médica. Algo 
semelhante vem acontecendo na Suécia, mas de uma maneira tal que todos os prestadores privados de 
serviços permanecem sujeitos a normas rígidas e definidas centralmente. Segundo ESPING-ANDERSEN 
( 1 9 9 4 ) , a implementação de parcerias, neste país, ao invés de incentivar a privatização, "parece ser motivada 
muito mais pelo critério da eficiência, assim como por um interesse em permitir que os serviços variem 
mais de acordo com as demandas diferenciadas dos clientes". 

3 6 ESPING-ANDERSEN ( 1 9 9 4 ) diz que "os Welfare States como o norte-americano, que prevêem suplementa¬ 
ções por parte das empresas, tendem a enfrentar lacunas cada vez maiores na seguridade social e 
desequilíbrios sérios com uma freqüência crescente". Também no caso do Japão há evidências, segundo o 
mesmo autor, de que o sistema de empregos vitalícios e de garantias de bem-estar propiciadas pelas 
empresas se enfraquecerá, devido às transformações na estrutura do emprego. "Se a privatização gera uma 
transferência das responsabilidades pelo bem-estar para as empresas, então é muito improvável que se torne 
uma panacéia. A experiência norte-americana mostra que os planos de empresa, especialmente aqueles de 
benefícios diferenciados, enfrentam problemas semelhantes aos dos esquemas públicos. Além disso, tais 
esquemas empresariais são cada vez menos viáveis em uma estrutura de empregos dominada pelos serviços, 
em que as empresas são menores e os trabalhadores menos sindicalizados" (ESPING-ANDERSEN, 1 9 9 4 ) . 

3 7 Segundo REYNAUD ( 1 9 9 4 ) , os regimes de empresa ou fundos de pensões, substitutivos ou complementares 
à previdência pública, não desempenham papel relevante na França, Itália ou Espanha, e muito menos na 
Escandinávia. Mas mesmo em países onde passaram a ter alguma adesão, como na Alemanha, ou se 
tornaram importantes, em virtude da desvalorização das aposentadorias básicas, como na Inglaterra, o 
crescimento se acentuou na década de 6 0 , mantendo-se estável ou declinante de lá para cá. Na Inglaterra, 
em 1 9 6 3 , 4 8 % dos assalariados ocupados estavam filiados a um regime de empresa, proporção que subiu 
para 5 3 % em 1 9 6 7 e baixou, gradativamente, para os 4 8 % anteriores em 1 9 9 1 ; na Alemanha, a proporção 
de assalariados do setor industrial filiados a fundos fechados de pensão era a mesma em 1 9 7 9 e 1 9 9 3 ( 6 6 % ) 
e no comércio, a variação foi de 2 3 % em 7 9 para 2 8 % em 9 3 . 



públicos significativos, 3 8 a seguridade na empresa poderia se constituir em caminho, à 
moda japonesa, a tendência parece ser a de valorizar, antes, as vantagens do modelo 
europeu. 3 9 

NOVO CENÁRIO, NOVOS ATORES 

O Estado de Bem-Estar Social, portanto, continua a ser uma referência decisiva 
na concretização dos direitos de cidadania. E sua sustentação não parece ter sofrido os 
abalos propagandeados. Os autores que batem na tecla do não desmantelamento, 
reproduzindo informações comprobatórias da resistência, variadamente empreendida 
pelos Estados nacionais, ao autoritarismo do mercado globalizado, sublinham dois 
grandes issues, ambos aqui já insinuados quase à exaustão. O primeiro consiste no 
reconhecimento do caráter político - vale repetir mais uma vez - da movimentação que 
freia a suposta irreversibilidade econômica; o segundo, que especifica tal caráter 
político, sugere que a possibilidade, maior ou menor, do êxito da dita movimentação 
se situa no formato de articulação dos interesses envolvidos. 

O caráter político das respostas (positivas) dadas à crise do Welfare State é 
enfatizado por Pierson (1995), quando chama a atenção para a estabilidade do mesmo. 4 0 

Estabilidade que atribui, por um lado, ao fato de que o Welfare State representa, hoje, 
o status quo e, por outro, aos custos eleitorais das iniciativas desmanteladoras. A força 
do Welfare State repousa, desse modo, nas instituições democráticas que se consolida
ram pari passu à sua expansão (Ashford, 1986) e isto significa que a realização de 
mudanças profundas requer o (difícil) consentimento de numerosos atores. Como 
assinala ainda Pierson (1995), "onde o poder é compartilhado por várias instituições 
(e.g. Alemanha) ou por coalizões partidárias (a maioria dos países com sistemas 
eleitorais de representação proporcional), a mudança profunda vai ser difícil". Mas 
mesmo nas nações que dispõem de estruturas concentradas de poder - Suécia e 
Inglaterra são casos de administração bastante centralizada do Welfare State - , dimi¬ 

38 Tratam-se, em geral, de economias que cresceram rápida e recentemente e que, até agora, viveram mais o 
problema da escassez de mão-de-obra do que o do desemprego. A capacidade, pois, das famílias (no Oriente, 
por motivos de tradição e religião, ainda fontes decisivas de proteção) de prover bem-estar, assistência, e 
compensação aos riscos do mercado prevalece, embora, conforme ESPING-ANDERSEN (1994), isso não possa 
"continuar indefinidamente". 

39 ESPING-ANDERSEN (1994) menciona as reformas previdenciária na Coréia do Sul, no final dos anos 80, (uma 
tentativa de criar uma rede de seguridade social mais abrangente e universal) e do sistema de saúde em 
Taiwan (setembro de 1994) que, de início, previa torná-lo universal e obrigatório, embora o sucesso de 
ambas as iniciativas tenha sido, pelo menos até agora, parcial. 

40 "Comparada com as aspirações de muitos reformadores, e com a extensão da mudança em campos como 
o da política de relações industriais, a estabilidade do Welfare State é espantosa". 



nuir benefícios ou eliminar serviços públicos tem alto preço político, expresso nanegação 
do voto aos decisores que realizam cortes excessivos. 4 1 

Reiterar a importância da dinâmica política na continuidade do Welfare State não 
basta, todavia, para consumar o resgate da política, enquanto campo do conhecimento, na 
compreensão dos processos em tela. E não basta porque o clamor permanece no patamar 
de generalidade que quer superar. Se o ângulo da Ciência Política permite, com efeito, rever 
o tom de irreversibilidade que a perspectiva econômica transmite, o faz na medida em que 
relativiza as formulações genéricas acerca da correlação entre globalização e políticas 
(policies), introduzindo a noção de modos (diferentes) pelos quais os interesses (múltiplos 
e/ou antagônicos) se articulam e se fazem presentes nas instâncias decisórias. A institucio¬ 
nalidade democrática, então, se configura como dimensão indispensável mas não suficiente 
para a resposta positiva e incisiva à adversidade do contexto econômico. Tanto quanto a 
vigência de uma estrutura legal de direitos adquiridos - com burocracias especializadas no 
provimento dos mesmos - , tanto quanto as expectativas (e as possibilidades) eleitorais de 
satisfação das demandas por bem-estar, conta o formato propiciador de negociações e 
consensos a respeito de tais direitos e demandas. 

Aludiu-se, anteriormente, à estreita ligação entre Welfare State e neocorporativismo -
um formato de intermediação/articulação de interesses fundado basicamente em dois atributos: 
o intercâmbio político entre os setores público e privado e a organicidade do sistema de 
representação de interesses, 4 2 e pois, propiciador de negociações amplas em torno das 
macropolíticas que afetam as rendas e os direitos dos cidadãos. Ora, as diferentes respostas 
também vistas anteriormente revelam que as mais positivas e incisivas têm sido aquelas 
dadas por países com maior grau de organização neocorporativa, independentemente do 
tipo de Welfare State que possuem. Não por acaso, os Estados Unidos, onde prevalecem o 
pluralismo dos grupos de interesse e, em especial, o lobismo como veículo de influência 
sobre as decisões, 4 3 apresentam os índices mais alarmantes de empobrecimento. 4 4 

41 Evidentemente a classe média (sobretudo) não quer pagar mais impostos; quando se defronta, porém, com 
a perda do bem-estar a que se acostumara, muda de opinião, como demonstram NAVARRO ( 1 9 9 1 ) , MULGAN 
( 1 9 9 1 ) e outros. A vitória dos social-democratas na Suécia, em 1 9 9 4 , se deu em cima de uma plataforma 
que prometia reduzir o déficit público através de aumento dos impostos e não de cortes nos programas 
sociais (PIERSON. 1 9 9 5 ) . 

4 2 Intercâmbio político significa que entre o Estado e os diferentes grupos de interesse (do capital e do trabalho) 
se estabelece uma relação através da qual o Estado cede parte de sua autoridade decisória a estes grupos 
em troca do apoio às decisões tomadas em conjunto; as prioridades de políticas públicas resultam, assim, 
de processos negociados sob â supervisão do Estado e regidos por uma lógica de concertação, que reduz o 
conflito de interesses. A organicidade do sistema de representação' de interesses deriva da centralização e 
concentração das organizações, processos que acompanharam o fortalecimento do movimento operário 
europeu, bem como o associativismo empresarial, produzindo atores coletivos dotados de alta legitimidade 
para interagir. 

4 3 E onde, y pour cause, o Estado de Bem-Estar Social sempre foi residual (ver WERNECK VIANNA , 1 9 9 4 ; 
GRAZIANO , 1 9 9 5 ) . 

44 A pobreza infantil em famílias formadas por pai e mãe quase dobrou nos E.U.A. durante os anos 8 0 e teve 
crescimento mais dramático ainda entre as famílias com um só responsável. O número de pessoas sem 
proteção à saúde é estimado entre 3 0 e 4 0 milhões. Os empregos que vêm sendo criados se concentram em 
empresas que não patrocinam nenhum tipo de benefício social. Ver ESPING-ANDERSEN ( 1 9 9 4 ) , SMEEDING 
( 1 9 9 2 ) e outros. 



Nesse sentido, e igualmente voltando ao que foi dito antes, duas interrogações feitas 
podem ser melhor elucidadas. Primeira: porque a Inglaterra americanizou o seu sistema de 
seguridade mais do que outros países europeus? De acordo com Pierson (1995), o 
movimento sindical inglês, cujo vigor se acentuara no pós-guerra, sofreu derrotas devas
tadoras nos anos 80, em virtude do aumento do desemprego e de mudanças na legislação 
que regula as relações industriais. 4 5 O enfraquecimento das organizações coletivas, portan
to, que sobreveio mais na Inglaterra que em outros países, incidiu negativamente sobre o 
Welfare State. Contudo, o declínio desta tradicional base de apoio não comprometeu 
o sistema de proteção social britânico. E assim, passa-se à segunda questão: sobreviverá o 
Welfare State num quadro de deterioração de suas fontes históricas de sustentação? 

A literatura aqui citada sugere que a preservação do Welfare State vem se dando, 
particularmente no capitalismo europeu, por via de negociações abrangentes, apesar do 
debilitamento dos sindicatos operários. Para King (1988), "no interior das estruturas 
contemporâneas do Estado de Bem-Estar fixaram-se vigorosas forças sindicais resistentes 
a cortes e bem-situados funcionários públicos defendendo valores burocráticos e compro
missos programáticos com os princípios representados na política e no gasto social". O 
autor parte da percepção que o Welfare State implica alterações substantivas das relações 
mercantis, da cultura política e do emprego nas sociedades nas quais se instaura; e central 
no argumento é a mudança nos padrões de emprego, do mercado para o setor público. 4 6 

"Os empregados públicos estão freqüentemente interessados nos programas que adminis
tram e, coletivamente, constituem grupos de pressão que tanto podem ser uma causa como 
uma conseqüência do crescimento do governo" (Rose, 1985). 

A maturação do Welfare State gera, pois, fontes de apoio adicionais às que promoveram seu 
desenvolvimento prévio. Fontes que incluem grupos não considerados originalmente como alvos 
das políticas sociais, incorporam camadas médias - que consomem os serviços de bem-estar e 
neles se posicionam como produtoras, ou seja, enquanto profissionais que trabalham no Estado 
de Bem-Estar - e sedimentam uma burocracia cujos interesses convergem para o prosseguimento 
dos programas sociais (King, 1988). No dizer de Pierson (1995), as redes de interesses organizados 
que perpassam o Welfare State bloqueiam modificações que o desfigurem. 

Este apoio adicional, no entanto, não se conforma da mesma maneira em todas as 
sociedades nem se traduz linearmente em cabal resistência ao desmonte do Welfare State. 
A possibilidade maior ou menor de que isso aconteça depende da capacidade de absorção, 
pela estrutura sindical existente, dos novos grupos de sustentação do Estado de Bem-Estar 
e da legitimidade das arenas de confluência de seus interesses na direção de políticas 
concretas. 4 7 No que, também, os Estados Unidos se distinguem dos países avançados da 
Europa Ocidental, onde, ademais, partidos trabalhistas ou social-democratas influentes no 

45 A densidade sindicai passou de 55% em 1979 para 35% em 1988. 

46 Os dados apresentados no início deste capítulo confirmam a continuidade de tal tendência. 
47 "...Se a sindicalização estendeu-se ao setor público- a área cujo crescimento no emprego foi mais dinâmica 

na era pós-45 - e se tais organizações partilham dos objetivos dos primeiros movimentos sindicais quanto 
à importância das políticas de bem-estar, então isso pode constituir uma nova e poderosa base de apoio 
para o Estado de Bem-Estar" (KING, 1988). 



cenário político desempenham funções decisivas, canalizando e legitimando as decisões 
negociadas. O caso da Suécia é típico: a central sindical operária e o partido social-demo¬ 
crata alargaram suas bases substituindo antigas alianças com grupos rurais (a aliança 
vermelho-verde) por alianças com grupos white collar, com os quais acordaram uma 
política de redução dos diferenciais de salários e de ampliação da solidariedade entre os 
diversos grupos sociais (King, 1988). 

Outrossim, a sindicalização de funcionários públicos constitui um fenômeno cons
tante em todas as democracias ocidentais. 4 8 Professores, médicos, assistentes sociais, 
burocratas da seguridade tornaram-se peças fundamentais nos processos de ação coletiva. 
Obviamente, porém, suas estratégias podem se afastar do padrão solidário demonstrado 
pelos suecos e pelos alemães, 4 9 enfraquecendo, ao invés de fortalecer, a cultura política do 
Welfare State. Segundo King (1988), o que impede que o particularismo prevaleça sobre 
os princípios generalistas é a natureza do próprio Estado de Bem-Estar - o alcance das 
mudanças que efetua no tecido social e na cultura política - , 5 0 razão pela qual os ingleses, 
mesmo se "americanizando", continuam favoráveis a seu Welfare State, ao passo que os 
americanos são e sempre foram mais refratários à proteção pública. 5 1 

Com efeito, a forma de expressão dos interesses predominante nos Estados Unidos, 
o lobbying, consoante com a "tradição individualista", obstaculiza a formação de bases 
coligadas de apoio ao Welfare State.52 Como afirma Dobbin (1992), o aparato institucional 
americano e a diversidade dos grupos de pressão explicam em grande parte a preponderân
cia de modalidades privadas de seguridade. Ao contrário, na Europa, estruturas neocorpo¬ 
rativas de organização dos trabalhadores (aí incluídos os colarinhos brancos) centralizando 

4 8 Nos E.U.A., em 1 9 8 0 , a sindicalização entre empregados públicos era maior do que no setor privado. Na 
Inglaterra, entre 1 9 6 1 e 1 9 7 9 a sindicalização entre trabalhadores do National Health Service passou de 
3 7 % para 7 4 % e entre trabalhadores dos governos municipais e do setor de educação, de 6 6 % para 8 1 % 
(ROSE, 1 9 8 5 ) . 

4 9 Na Inglaterra, segundo TAYLOR-GOOBY ( 1 9 9 1 ) , a sindicalização no setor público se apresenta como 
"sindicalização defensiva", isto é, uma sindicalização que visa a proteção dos diferenciais de salários. 
HARRISON ( 1 9 8 9 ) também observa a "recorporativização", no sentido da defesa particularista de interesses, 
dos empregados em alguns serviços sociais. 

50 "Um Estado de Bem-Estar duradouro [ou seja, um Estado de Bem-Estar institucional, como o são os 
europeus, e não marginal, como o americana] gera apoio social para suas instituições e políticas (...) Sendo 
os Estados de Bem-Estar institucionais mais abrangentes do que os marginais, espera-seque tenham maior 
capacidade de resistência a tentativas de corte nas despesas. As coalizões que apoiam sua formação devem 
ser capazes de evitar e debilitar as críticas conservadoras e as tentativas de corte" (KING, 1 9 8 8 ) . 

51 KING ( 1 9 8 8 ) observa que "...nos Estados Unidos, o Estado de Bem-Estar tem que competir em termos 
culturais com a forte tradição individualista americana e o status inferior dos beneficiários da assistência". 
Pode-se inferir, por conseguinte, que os profissionais da seguridade nos E.U.A., ainda que sindicalizados, 
quando atuam politicamente o fazem em conformidade com esta tradição, defendendo interesses particu
laristas. 

5 2 FURNISS & TILTON ( 1 9 7 7 ) evidenciam o sucesso dos sindicatos americanos em negociar medidas de 
bem-estar para si, independentemente do Estado, conseguindo compensações ao desemprego, custos 
de saúde, pensões e férias remuneradas para grupos específicos de trabalhadores. Segundo os autores, este 
sucesso reduz a pressão sobre o governo federal americano para o provimento de benefícios, especialmente 
porque os trabalhadores não sindicalizados constituem um grupo de pressão com pouca capacidade de 
mobilização. 



as negociações e dividindo tarefas com partidos de extração sindical, compõem um quadro 
conveniente à conservação do Estado de Bem-Estar. 

E O BRASIL? 

De que servem estas lições primeiro-mundistas para o Brasil? Naturalmente, países 
periféricos, como o são os da América Latina têm suas especificidades, se inserem em ainda 
piores condições que as descritas no processo de globalização econômico-financeira e 
sofrem redobradas perdas em termos de autonomia política. Comentar as implicações do 
novo contexto mundial sobre o sistema de proteção social brasileiro - que, além de 
incipiente do ponto de vista da capacidade de proteger os cidadãos, é imaturo quanto à 
consolidação institucional - , e, assim, discutir seu potencial de resposta à crise, exigiria 
mais espaço do que o aqui disponível. No entanto, certos aspectos gerais merecem algumas 
breves considerações, à guisa de, simultaneamente, conclusão e justificativa do texto. 

A Constituição Brasileira de 1988 consagrou a expressão seguridade social, até então 
oficialmente inexistente, para consignar um padrão de proteção social que se queria 
abrangente e redistributivo, coroando um ciclo de debates que, desde fins dos anos 70, se 
desenvolvera em torno da Previdência. Na agenda da transição para a democracia, as 
políticas sociais se revestiram de um caráter salvacionsita - expresso no slogan adotado 
pelo primeiro governo da Nova República, o "tudo pelo social" - para elas concorrendo 
o "ímpeto reformista" do momento. 5 3 O conceito de seguridade, a universalidade da 
cobertura e do atendimento, a uniformidade dos benefícios, a seletividade e a distributivi¬ 
dade da proteção, a irredutibilidade dos valores pagos, a eqüidade na forma de participação 
no custeio, a diversidade das bases de financiamento, o envolvimento da comunidade nas 
decisões e o caráter democrático e descentralizado da gestão, foram princípios inscritos na 
Carta que, sem dúvida, responderam aos anseios mudancistas manifestos por vários 
segmentos da sociedade. 

Entretanto, a despeito da concepção "européia" sancionada constitucionalmente, a 
proteção social no Brasil vem se tornando cada vez mais do tipo "americano". Pois, ainda 
que formalmente universais e imaginadas como promotoras de cidadania, as provisões 
públicas se resumem a parcos benefícios para os pobres, enquanto ao mercado cabe a oferta 
de proteção àqueles cuja situação permite a obtenção de planos e seguros privados. Sem 
que nenhuma alteração estrutural tenha (ainda) revogado os preceitos da Lei, a universali
zação dos serviços de saúde, na prática, resulta na redução do sistema público a um 
atendimento para quase indigentes, portanto - ou porque - ruim, induzindo os assalariados 

53 "O moto do Governo Sarney para definir a estratégia social de seu governo foi, conforme amplamente 
divulgado, 'tudo pelo social'. Para além de uma peça retórica, ele traduz com precisão o ímpeto reformista 
presente na Nova República (...) O diagnóstico implícito nas novas propostas era de que a 'dívida social' 
do País resultava do padrão vigente - 'burocrático-autoritário' - de políticas públicas, caracterizado por 
burocratização excessive centralização decisória, caráter privatista-excludentee permeabilidade a interes
ses empresariais" (MELO, 1993). 



de poder aquisitivo estável (os que vocalizam reivindicações) a aderir à medicina de grupo, 
de empresa etc. A previdência individual ou "complementar", 5 4 via mercado, invade os 
orçamentos domésticos das camadas médias, que assim supõem se prevenir contra a 
insuficiência das pensões e aposentadorias pagas pelo INSS. Nas escolas públicas, 
a péssima qualidade do ensino empurra crescentemente para a rede particular os filhos dos 
menos desfavorecidos. De implantação recente, o Estatuto da Criança instalou expectativas 
ceteris paribus inalcançáveis. 

Os vetores que impulsionaram a lógica da americanização do Estado de Bem-Estar 
no Brasil foram de natureza política: decisões tomadas durante o autoritarismo, sobretudo, 
que ampliaram o sistema de proteção social, especialmente nas áreas de previdência e 
saúde, "racionando" o público e proporcionando incentivos ao desenvolvimento de um 
mercado de seguridade no País (Werneck Vianna, 1995; Faveret & Oliveira, 1990). A 
modernização econômica levada a cabo pelo regime militar instaurado em 1964 estimulou 
a expansão capitalista, recrutou para o universo da lucratividade setores antes residuais (a 
assistência médica, por exemplo), e estendeu oportunidades (não necessariamente supri
das) de inclusão a milhares de marginalizados. 5 5 Criando novos interesses e atores, ao 
mesmo tempo em que impedia ou fragmentava suas vias de expressão, a ditadura mudou 
a relação tradicional entre Estado e sociedade. 5 6 A permeabilidade da esfera pública ao 
privatismo aumentou, antigas fontes de solidariedade grupai dissolveram-se, e a (embrio
nária) identidade coletiva reduziu-se à apologia governamental do Brasil Grande. 

A democratização não logrou reverter substantivamente este quadro. Criaturas da 
modernização autoritária, os novos (e numerosos) atores e interesses, neófitos em partici
pação e carentes de canais de representação política, aderiram ao lobbying como forma de 
pressionar os decisores em favor de seus pleitos. A prática dos lobbies ganhou notável 
visibilidade no período de atuação da Assembléia Constituinte e hoje se constitui no 
cotidiano da política no interior do Congresso Nacional. 

O Brasil convive, por conseguinte, com duas "americanizações" - uma, de seu 
sistema de Welfare e outra, do perfil de articulação dos grupos de interesse - ambas 
perversas. De fato, nas contingências brasileiras, tanto a residualidade da proteção social 
quanto o lobismo têm graves conseqüências. Um sistema de seguridade mercantilizado -
e não assumido enquanto tal, portanto sem normas condizentes para controle das prestações 
- aprofunda as desigualdades e penaliza contundentemente os de baixo; além do que, a 
assistência "caritativa" aos excluídos, que são muitos, é cara para os cofres públicos. O 
lobismo, por seu turno, também se configura como um formato de intermediação de 
interesses que acentua as divisões sociais e favorece os poderosos; num país de imensos 

54 A complementaridade dos planos de previdência privada, aberta ou fechada, em relação à previdência 
pública, no Brasil, é praticamente nenhuma. Ver WERNECK VIANNA (1995). 

55 A incorporação dos trabalhadores rurais à Previdência Social só ocorreu em 1971; domésticas e autônomos 
também tiveram acesso a benefícios previdenciários neste período (1972 e 1973, respectivamente). 

56 Como se sabe, o regime militar, embora mantendo formalmente a estrutura corporativista de organização 
sindical montada por Vargas nos anos 30 e 40, esvaziou-a do conteúdo político que adquirira e, principal
mente, reduziu-a a um formato de extrema segmentação. 



fossos entre as classes e recorrentes privilegios, como o Brasil, a prevalência dos 
lobbies reitera a exclusão. Como se não bastasse - e este o ponto de convergência das 
duas "americanizações perversas" que o ângulo da Ciência Política permite apreender - , 
o modo lobista de influenciar decisões incide negativamente sobre as possibilidades de 
alargamento da proteção social promovida pelo Estado, uma vez que coíbe coalizões 
amplas e duradouras. 

No Brasil, a necessidade de um eficiente sistema público de seguridade social é 
inegável. Contudo, se as observações anteriores se constatam, há que alterar as estratégias 
para consolidá-lo. Robustecer mecanismos de proteção social não estigmatizadores - ou 
seja, construir um Welfare State - na época atual, e diante do contexto de globalização, já 
constitui per si empreendimento complexo. Fazê-lo num país onde a privatização se estende 
tão rápida quanto desordenadamente e o particularismo dos interesses vem atropelando em 
ritmo acelerado muito do que se julgava estar enraizado na cultura nacional (como o velho 
corporativismo de Estado), se afigura um mais que árduo desafio. 

Não obstante, apesar de todas as dificuldades, reconhecer as pedras do caminho pode 
ser útil (pelo menos para evitar equívocos) na busca de saídas. E, nesse sentido, resgatar a 
política, tanto como ferramenta de análise quanto como dimensão do agir - as lições que, 
afinal, se deve acatar - , é fundamental. 
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