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APRENDIZADOS RECENTES NO 
ENFRENTAMENTO DA DESIGUALDADE

Luciana Jaccoud

Ao longo da última década, as políticas sociais brasileiras foram objeto 
de expressiva inovação com a emergência de encorpados programas voltados ao 
enfrentamento da pobreza e de situações de grave vulnerabilidade, seja no âmbito 
da renda ou do acesso a serviços. Originais dentro da trajetória histórica do sistema 
brasileiro de proteção social – que segundo Telles, surpreendia pela ausência do tema da 
pobreza1 –, tais iniciativas ganharam espaço adensando desenhos e institucionalidades, 
ampliando coberturas e, principalmente, reconhecendo como meta incontornável o 
enfrentamento das situações de privação e a pauta da desigualdade. 

Tais temas entram na agenda das políticas públicas com relevância antes 
desconhecida. A implementação do Programa Bolsa Família, do Sistema Único 
da Assistência Social e do Plano Brasil sem Miséria, além da política nacional 

1  Como observou Telles (2001), a pobreza no Brasil não era tema ausente das preocupações e reflexões sobre o 
país e seu futuro. Mas era tratada como sinal de atraso ou naturalizada, e permanecia na reflexão apenas como 
um persistente passivo.



O BRASIL SEM MISÉRIA

2

de segurança alimentar e nutricional, são os mais expressivos exemplos desta 
trajetória. Representam inovações na política social brasileira, cujos impactos e 
efetividade vêm sendo evidenciados por amplo conjunto de estudos e avaliações. 
Tais iniciativas, coordenadas pelo governo federal por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Social, também vêm contribuindo no processo de integração 
e coordenação federativa, ao mesmo tempo em que adensaram uma arquitetura 
institucional favorável à redução da desigualdade. 

Contudo, as políticas e programas voltados às situações mais expressivas de 
vulnerabilidade também fazem emergir novos desafios, impondo o debate sobre 
as diferentes perspectivas de evolução dessas ações e com impactos no próprio 
perfil do arranjo brasileiro de proteção social. O objetivo deste artigo é o de trazer 
algumas reflexões e considerações sobre tais desafios, aportando elementos que 
possam contribuir no debate de futuro, tanto no que se refere à continuidade do 
enfrentamento à pobreza como no aprofundamento do combate às desigualdades. 

A ênfase será dada a dois argumentos. O primeiro destaca a relação positiva, 
na atual agenda social brasileira, entre as políticas universais e as políticas seletivas. 
É pelo aperfeiçoamento contínuo dessa relação, com predomínio das políticas 
universais e apoio das demais políticas, que a pauta da redução das desigualdades 
poderá se consolidar. Essa combinação não apenas tem garantido a oferta de atenções 
primárias, mas vem permitindo avançar em termos de resultados, favorecendo 
a igualdade, a desconcentração de renda e de oportunidades, além de apoiar a 
dinamização de um modelo inclusivo de desenvolvimento. Para pautar de forma 
mais adensada a redução das desigualdades, tal conjunto de políticas e programas 
precisa continuar enfrentando desafios expressivos, que se colocam bem além dos já 
reconhecidos constrangimentos financeiros.

O segundo argumento sustenta, em decorrência do primeiro, que a agenda 
da desigualdade implica em recusar claramente a proposta de dualização de nossas 
ofertas sociais. O risco de diferenciação via desqualificação das ofertas para os 
segmentos mais pobres face aos demais grupos sociais é um desafio central a ser 
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enfrentado. Mais ainda, a persistência e o avanço no enfrentamento da desigualdade 
implica a contínua aproximação de trajetórias entre os diferentes segmentos sociais 
no interior das políticas públicas. Depende, assim, tanto dos instrumentos e metas 
específicas para garantir o acesso e a resolutividade da ação pública junto aos públicos 
marcados por mais expressivas desigualdades, quanto da contínua qualificação das 
ofertas públicas universais. Assim, o prosseguimento na evolução dos indicadores 
sociais neste que ainda é um dos mais desiguais países do mundo sugere a operação 
do princípio da universalidade sem desprezar ações e políticas voltadas à equidade. 

Ou seja, fazer frente a processos sociais que favorecem e alimentam a 
reprodução das enormes desigualdades sociais brasileiras – inclusive operantes 
dentro das políticas públicas – impõe compromissos com ambos os princípios, 
via implementação de um conjunto diverso e complementar de ações públicas 
para ampliar a qualidade das políticas abrangentes e ao mesmo tempo reduzir os 
diferenciais entre públicos e territórios. Este caminho não é desconhecido para 
nós. O sistema de proteção social desenhado na Constituição Federal de 1988 
aponta para um arcabouço institucional complexo, no qual pilares diferenciados 
dão sustentação a um projeto de integração social.2 Da mesma forma vêm operando 
as políticas recentes de enfrentamento à pobreza. Desenvolvê-lo sem confundir ou 
excluir, seja universalismo ou equidade, parecer ser a estratégia mais promissora 
para enfrentar os ainda graves patamares de desigualdade social do país. 

Por fim, cabe lembrar que um importante processo de consolidação institucional 
vem acompanhando as experiências recentes, desde o Bolsa Família e a Assistência 
Social ao Brasil sem Miséria. As novas iniciativas foram relevantes tanto por seu 
impacto na ampliação da proteção social em direção aos segmentos mais vulneráveis 
quanto pelo fato de que sua construção deu-se sob forte institucionalidade, 
fortalecendo a integração e coordenação entre os diferentes níveis de governo, a 

2  Ver, por exemplo, MESQUITA et al. (2010).
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intersetorialidade e o aprimoramento da gestão descentralizada. As perspectivas 
abertas poderão ser aprofundadas com ênfase nas vulnerabilidades dos territórios, 
abordagem cada vez mais promissora para o tema da desigualdade. Neste contexto, 
também ganharam destaque as políticas voltadas para públicos específicos, de natureza 
transversal, como as dirigidas à população negra, às comunidades tradicionais ou 
aos setores marcados por situações de miséria, abrindo um campo relevante para 
o desenvolvimento de políticas inclusivas e, ao mesmo tempo, desconstrutoras de 
processos seculares de naturalização e reprodução da pobreza e da desigualdade. 

UNIVERSALISMO E ENFRENTAMENTO 
À POBREZA: APRENDIZADOS RECENTES

A emergência das transferências de renda condicionadas nos países em 
desenvolvimento vem mobilizando o apoio tanto dos adeptos das teorias do 
desenvolvimento e do capital humano como do conjunto daqueles que creditam 
a eficiência e eficácia do Estado social ao seu direcionamento para os que mais 
precisam. Acolhendo apoios teóricos e aportes técnicos a nível internacional, a 
rápida expansão das iniciativas voltadas ao enfrentamento da pobreza também 
atendeu a outras preocupações. Em toda a América Latina, ela respondeu à 
crescente sensibilidade social e política, em um contexto progressivamente 
democrático, face às ainda expressivas realidades de privações sociais e aos 
indicadores gritantes de desigualdade.

O crescimento dos programas de transferência de renda focalizados se 
deparou, contudo, com importantes questionamentos. Teóricos de distintas filiações 
encontraram no trabalho de Korpi e Palme3 um relevante alerta sobre o impacto 
de políticas seletivas dirigidas aos mais pobres. Conhecida como “o paradoxo da 

3  KORPI e PALME, 1998.
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redistribuição”, a tese dos autores, sustentada a partir de forte base empírica, defende 
a existência de uma relação inversa entre focalização das transferências monetárias e 
impacto distributivo. Questionando em que medida os programas de transferências 
de renda voltados aos mais pobres favorecem o efeito redistributivo da ação estatal, 
Korpi e Palme concluem que a focalização aponta para uma menor redução da 
desigualdade e pobreza quando comparados aos programas abrangentes de garantia 
de renda. A universalidade favoreceria a igualdade não apenas pela larga cobertura: 
sua maior popularidade e legitimidade sustentaria orçamentos e benefícios mais 
expressivos e de maior impacto na escala da desigualdade.

Estudos comparados vêm testando a hipótese de Korpi e Palme e, desde 
então, importantes avanços foram gerados tanto no que se refere ao uso de métodos 
comparativos quanto ao nosso conhecimento sobre os impactos das políticas 
sociais. Nesse processo, aquelas conclusões têm sido relativizadas, reconhecendo-
se potenciais impactos distributivos de programas seletivos em certos contextos. 
Entre as lições aprendidas podemos destacar o fato de que universalidade e 
seletividade podem conviver em um mesmo sistema, favorecendo a capacidade 
distributiva da política pública a partir de desenhos específicos e em quadros onde 
os níveis de gasto social são mais elevados4.

A trajetória brasileira ao longo do século XX, não se descola desses 
aprendizados. A predominância de seguro social no campo da garantia de renda 
implicou, desde seu início, em relevante redistribuição horizontal, em que pese 
ter mantido excluídos segmentos importantes da população ativa. Mas foi com a 
implementação das novas diretrizes acolhidas pelo texto constitucional – em especial 
com a implementação do Benefício de Prestação Continuada e da aposentadoria 
rural, além da adoção do piso básico previdenciário vinculado ao salário mínimo5 – 

4  MARX et al., 2013.

5  Para uma avaliação dos avanços representados pelo texto constitucional de 1988, ver IPEA, 2007.
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que a potencialidade redistributiva do sistema afirmou-se. A consolidação do campo 
da garantia de renda na proteção social brasileira realizou-se pela via integrada de 
operação de benefícios monetários de natureza contributiva e não-contributiva. 
Essa engenharia institucional vem se expandindo com os recentes programas de 
inclusão previdenciária6, operando com ampla repercussão na redução da pobreza e 
da desigualdade de renda, como já bastante reconhecido pela literatura7. 

A criação do Programa Bolsa Família expandiu esta capacidade. O novo 
benefício passou a operar de forma complementar, abarcando um público até 
então sem proteção no âmbito da segurança de renda, seja devido a características 
relacionadas ao ciclo de vida, seja pelo modo de inserção no mercado de trabalho. 
O Bolsa Família representou uma novidade ao introduzir a cobertura para o risco 
pobreza independente da condição de atividade ou inatividade dos beneficiários8. 
Não se consolidou como uma segurança concorrente às demais políticas de garantia 
de renda mas, ao contrário, integrou-se às ofertas previdenciárias (Regime Geral 
da Previdência Social e previdência rural) e assistenciais (Benefício de Prestação 
Continuada), que continuaram a garantir e expandir suas coberturas, mesmo no 
período de mais rápido crescimento do Bolsa Família. 

Atendendo a mais de 14 milhões de famílias, o Bolsa Família avançou 
para o reconhecimento do direito a uma renda mínima no país. Em 2012, o 
mecanismo tradicional do Programa (benefícios em valores fixos em função da 
profundidade da pobreza e da composição da família) foi complementado com um 
novo instrumento: um benefício complementar, em valor variável, que opera na 

6  Após 1988, para além os trabalhadores rurais em regime de economia familiar, regras de cobertura flexibilizadas 
também foram implementadas para os autônomos e outras categorias urbanas de baixa renda. Ver a respeito 
GUIMARÃES et al. (2013).

7  Quadro bastante completo dos componentes contributivos e não-contributivos da proteção social brasileira e seus 
impactos pode ser encontrado em MESQUITA et al.,(2010); IPEA (2012) e GUIMARÃES et al. (2013).

8  JACCOUD, 2009 e 2014.
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cobertura do “gap” entre a renda per capita da família e a linha de extrema pobreza, 
permitindo a garantia de um mínimo social9.

O impacto do Bolsa Família vem sendo exaustivamente analisado, seja na 
redução da pobreza e da desigualdade de renda, seja no que se refere aos impactos 
no acesso e permanência nas políticas de saúde e educação, onde atuam suas 
condicionalidades.10 O programa hoje opera integrado às políticas nacionais 
de saúde e educação, compartilhando sistemas de informação e efetivando um 
modelo de acompanhamento das famílias beneficiárias com importante impacto 
na universalização do acesso e sobretudo na permanência e progressão dentro 
daquelas políticas11. Assim, longe de uma iniciativa isolada de focalização na 
pobreza, apoiando ou sustentando redes paralelas de serviços e atendimentos, o 
Bolsa Família tem operado em integração crescente com as políticas universais 
de educação e saúde12, fortalecendo a igualdade de oportunidades e revertendo 
trajetórias tradicionais de reprodução da desigualdade13. 

9  O Benefício de Superação da Extrema Pobreza opera de forma a fazer todos os beneficiários alcançarem a renda 
mínima de R$ 77,00 per capita.

10  Além dessas dimensões, o Programa vem sendo analisado também em diversos outros aspectos, tais como 
seus efeitos sobre as economias locais, sobre o desenvolvimento regional, sobre a trejetória ocupacional dos 
beneficários ou sobre a maior autonomia das mulheres nas decisões intra-familiares. Um conjunto importante de 
avaliações foi reunido em IPEA (2013). 

11  Os resultados da Pesquisa de Avaliação de Impacto do Bolsa Família trazem dados relevantes neste sentido. Ver 
JANNUZZI et al. (2012).

12  Os indicadores de educação das crianças têm progredido sob impacto das condicionalidades. De acordo com 
BRASIL, MDS/MEC (2013), e usando como base o Censo Escolar da Educação Básica de 2012, não apenas 
a taxa abandono escolar destas crianças se reduziu, como ela tornou-se menor que a registrada na média da rede 
pública. Sobre os impactos no campo da saúde, estudos têm indicado que, do mesmo modo do Programa Saúde 
da Família, o Programa Bolsa Família tem impactado na redução da mortalidade infantil, tanto geral e como por 
causas relacionadas com a pobreza (RASELLA et alli, 2013).

13  É particularmente expressiva a trajetória observada de progressão da taxa de aprovação dos alunos de famílias 
do Bolsa Família, que vem se aproximando progressivamente das taxas nacionais e superou a média nacional no 
ensino médio. Ver a respeito XIMENES (Org), 2014. Sobre o impacto no acesso e permanência no sistema de 
ensino, ver ainda SIMÕES (2012) e (2013).
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Cabe ainda lembrar que ao longo dos últimos 10 anos, as políticas sociais 
brasileiras assistiram a outra construção original: o aparecimento, a expansão e 
consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) em todo o território 
nacional. Fruto de uma inovação do texto constitucional de 1988, a política pública 
de assistência social ganhou densidade após 2005, com a aprovação da Norma 
Operacional Básica (NOB-SUAS), que estabeleceu as bases concretas da construção 
federativa desta política14. A partir de então, um rápido processo de estruturação 
operou expressivos avanços em termos institucionais e de gestão, incluindo desde 
mecanismos de financiamento e instâncias e procedimentos de pactuação federativa 
até a expansão de equipamentos, recursos humanos e financeiros15. Os importantes 
avanços no processo de construção e consolidação do SUAS permitiram que a 
Assistência Social superasse o tradicional padrão de prestação de serviços via obras 
filantrópicas e cumprisse função cada vez mais relevante no âmbito da proteção 
social e junto às estratégias de enfrentamento a pobreza. 

O processo simultâneo e articulado de implementação do Bolsa Família e do 
SUAS pode ser analisado em um duplo sentido: enquanto parceria no enfrentamento 
à pobreza e às situações de mais grave vulnerabilidade social, e enquanto construção 
institucional, integrando e fortalecendo ambas as iniciativas16. O SUAS ofereceu 
tanto um ambiente institucional para a implementação do Cadastro Único em 
nível local, como uma interface direta com as famílias beneficiárias, por meio de 
suas equipes e equipamentos públicos – em especial nos Centros de Referência em 

14  Sobre a trajetória do SUAS, ver COLIN e JACCOUD (2013).

15  O SUAS contava, em meados de 2013, com mais de 10 mil equipamentos públicos: 7,9 mil Centros de 
Referência de Assistência Social (Cras), 2,2 mil Centros de Referência Especializados de Assistência Social 
(Creas), e 130 Centros de Referência da População em Situação de Rua (Centro POP). O contingente de 
trabalhadores, inseridos na gestão pública da Assistência Social já havia atingido 250 mil, número 77% maior 
que o identificado em 2005. Ver a respeito o Censo Suas 2013, publicado pelo MDS em outubro de 2014.

16  Entre os exemplos de normativas que avançam na integração do Bolsa Família e SUAS pode-se citar o Protocolo 
de Gestão Integrada de Benefícios e Serviços, de 2009, e a Instrução Operacional Conjunta SENARC/SNAS 
n.19/2013, esta último sobre acompanhamento das famílias beneficiárias.
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Assistência Social (Cras). De fato, é no âmbito dos Cras e pela atuação de suas 
equipes que ações estratégicas do Bolsa Família são realizadas: cadastramento e 
atualização cadastral das famílias em situação de pobreza, acompanhamento das 
famílias beneficiarias em descumprimento de condicionalidades, inclusão destas 
famílias em serviços da assistência social em função de vulnerabilidades identificadas. 
Por outro lado, o Programa dotou o SUAS de grande visibilidade entre o público 
mais vulnerável, ao mesmo tempo em que favoreceu o aprimoramento de processos 
e o fortalecimento da gestão do sistema nas três esferas de governo17. 

Importante desafio nesta trajetória, a integração de ações entre as três esferas 
de governo foi enfrentada com a progressiva institucionalização do SUAS e do 
Programa Bolsa Família no que se refere ao cofinanciamento, ao apoio federal à 
gestão, aprimoramento de sistemas de informação e monitoramento e aos incentivos 
à expansão e qualidade das ofertas. Nesse quadro, a dinâmica de pactuação e 
coordenação federativa operada sobretudo por meio da Comissão Intergestora 
Tripartite (a CIT, representativa das três esferas de governo) e das Comissões 
Intergestoras Bipartites, passou progressivamente a abarcar também aspectos 
relevantes da operacionalização do Bolsa Família. 

A experiência acumulada pelo Programa e pelo SUAS permitiu uma nova 
elaboração, com a estratégia do Plano Brasil sem Miséria, visando adensar a ação 
pública entre a população mais pobre18. O Plano emergiu em 2011, a partir da 
constatação de que, mesmo a agenda de proteção para a população em extrema 
pobreza sendo largamente dependente da expansão e da qualidade das políticas 
universais, ela também pode se beneficiar de ações específicas visando fortalecer as 
ofertas em condições particulares de desigualdade. Pela via das condicionalidades, 
o Bolsa Família havia dado visibilidade e ajudado a enfrentar parte importante 

17  BICHIR, 2011.

18  FONSECA et al. 2013.
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das condições de iniquidade no acesso e permanência nas políticas de educação e 
saúde. Para além dessas duas políticas estratégicas, passou a ser objeto de atenção 
a desigualdade nas ofertas de outras políticas públicas, como aquelas voltadas à 
melhoria da formação, capacitação e inclusão produtiva dos trabalhadores.

De fato, os aprendizados do Bolsa Família também se estendiam às características 
ocupacionais e à dinâmica laboral dos trabalhadores de baixa renda. A insegurança 
e instabilidade de rendimento, as diferentes estratégias de sobrevivência entre 
gênero e ao longo do ciclo de vida, a carência de apoio à dinamização da atividade 
produtiva autônoma e à formação e capacitação para a inserção no mercado formal 
do trabalho apontavam para a ainda acanhada ação pública voltada à população 
pobre no âmbito das políticas de trabalho. As ações voltadas à melhoria da inclusão 
produtiva, rural e urbana, avançaram com o Brasil sem Miséria, levando em conta 
as diferenças de características de territórios, regiões e públicos, e incentivando a 
adoção de desenhos originais em abordagens e em potencial de efetividade. 

Num país com patamares de desigualdade como os do Brasil, a opção por 
operar com políticas seletivas integradas às políticas universais pode continuar 
a fortalecer as perspectivas de enfrentamento à desigualdade. Essas ações podem 
funcionar em dois sentidos: seja visando efetivar ofertas similares em contextos 
diferenciados ou, ao contrário ofertas diferenciadas voltadas a garantia de resultados 
similares. Trata-se, assim, de avançar na extensão e na qualidade das ofertas, mas 
também de garantir a efetiva redução da diversidade de trajetórias dentro das redes 
públicas, de modo a buscar resultados das políticas que sejam não apenas indiferentes 
à origem e condições sociais da população, mas que enfrentem os patamares iniciais 
de desigualdades visando sua reversão. 



PARTE  III 

11

OS DESAFIOS DO ENFRENTAMENTO 
DA DESIGUALDADE

O caminho que vem sendo trilhado no Brasil representa um expressivo 
avanço no sentido da superação da histórica naturalização da miséria. Iniciativas 
como o SUAS, o Bolsa Família ou o Brasil sem Miséria abriram novas perspectivas 
para ultrapassar a desresponsabilização do Estado face à pobreza e aos processos que 
alimentam e reproduzem a desigualdade no país. Mas a ampliação do Estado Social 
não tem se limitado ao campo da pobreza. Contando com adensada institucionalidade, 
e alavancada pela política de valorização do salário mínimo, a proteção social brasileira 
tem sido alargada em termos do gasto, da provisão e cobertura, com repercussões 
positivas na renda das famílias, no acesso aos serviços públicos e nos impactos 
distributivos seja na distribuição pessoal da renda, seja nas oportunidades.19

Contudo, dificuldades importantes se apresentam para a afirmação de 
um sistema de proteção social que fortaleça e amplie processos redistributivos, 
revertendo os déficits de cidadania e sustentando a construção de um tecido 
social mais homogêneo e integrado. Algumas dessas dificuldades serão aqui 
destacadas, começando pelo desafio da consolidação do tema da desigualdade 
no debate social brasileiro. De fato, a busca de uma sociedade mais justa 
instiga a prosseguir, para além da desnaturalização da pobreza, em direção à 
desnaturalização da desigualdade. Consolidar um regime de políticas voltadas 
ao enfrentamento da desigualdade não se limita, como já discutido em outra 
oportunidade20, ao objetivo de promoção de igualdade de oportunidades entre os 
indivíduos. É ao campo largo da inclusão social e das dinâmicas societais que se 
refere o debate dos patamares aceitáveis de desigualdade.

19  Sobre a trajetória recente da proteção social em termos de gasto, cobertura e impactos, ver CASTRO, 2013.

20  JACCOUD, 2013.
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Dotar o universalismo de um forte conteúdo distributivo implica ainda o 
aprofundamento do debate sobre o desenvolvimento e seus aprendizados. Entre as 
lições aprendidas na trajetória brasileira deste último meio século, ainda está fresca 
a de que não há um transbordamento natural do crescimento econômico para o 
social, seja para a redução da pobreza e da desigualdade, seja para as condições de 
vida mais homogêneas e a ampliação de uma dinâmica social inclusiva. Tampouco 
no cenário internacional a iniciativa individual e a participação do mercado têm se 
mostrado mais efetivas e eficientes como instrumentos de proteção a riscos sociais e 
de garantia de acesso a oportunidades. Ao contrário, elas têm resultado em ampliação 
da desigualdade, quando não na cristalização de sociedades duais21.

Desafios também se apresentam no campo politico. Cabe lembrar a 
constância dos julgamentos morais sobre os beneficiários do Bolsa Família – 
como demonstrado exaustivamente ao longo do debate social que acompanhou 
a implementação do Programa –, que expressa a influência ainda limitada de 
um ideário republicano tencionando a proteção social no sentido da igualdade. 
Da mesma forma, o volume de resistências que em pleno século XXI ainda se 
levantam contra o Programa revela que a leitura naturalizadora da miséria e da 
desigualdade ainda se encontra operante na sociedade brasileira, com impactos 
também no formato e legitimidade das ofertas de serviços e benefícios sociais. 

Observa-se entretanto, que a desigualdade vem sendo cada vez mais 
reconhecida como um problema central no país, o que pode ser verificado tanto 
no apoio majoritário da opinião pública ao Bolsa Família22, como no adensamento 
das demandas em prol de políticas públicas universais de qualidade. Para a 
continuidade da trajetória de reversão de desigualdades, dois resultados precisam 
ser simultaneamente perseguidos: a contínua melhoria da qualidade das ofertas 

21  CASTEL, 1998.

22  CASTRO et al., 2009.
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públicas com atendimento das expectativas dos segmentos médios, e a persistência 

do processo de inclusão dos segmentos mais vulneráveis ou mais desiguais. Ou seja, 

ampliar a qualidade das ofertas mantendo metas de redução das desigualdades de 

acesso, permanência e resultados entre os extratos de renda, entre população urbana 

e rural e entre população branca e negra. A ambição dos resultados se multiplica pela 

pretensão de simultaneidade. Mas esse é o desafio que apresenta hoje o projeto de 

construção de uma sociedade que aposta na inclusão e homogeneização social como 

motor e contrapartida do desenvolvimento. 

Tal desafio pressupõe continuidades no avanço na institucionalidade das 

políticas sociais voltadas à equidade – tais como as políticas voltadas à extrema 

pobreza urbana e rural ou à promoção da igualdade racial e sua progressiva 

integração com as políticas universais. Sugere ainda o fortalecimento da abordagem 

por território, particularmente promissora para viabilizar e induzir sinergias 

visando o enfrentamento da desigualdade. O investimento na gestão dos sistemas 

– e particularmente na gestão dos recursos humanos – se impõe não apenas para 

o alcance de metas de qualidade, mas de metas de equidade. Outras dificuldades 

importantes, tais como o aumento de financiamento para as políticas de educação 

e saúde, a regressividade do sistema tributário e a ampliação do gasto social privado 

(os dois últimos relacionados), se apresentam para o processo de consolidação da 

proteção social como instrumento efetivo de redução da desigualdade.

Por fim, cabe lembrar da capacidade da proteção social para apoiar o processo 

de desenvolvimento. Ela não se limita à sustentação de agregados renda – e por 

consequência de patamares de consumo – ou à qualificação de recursos humanos, 

sem dúvida elementos essenciais a uma economia moderna. O mundo da proteção 

social avança também na construção de um caminho de sustentabilidade social 

e política para a trajetória de crescimento econômico. Reduz os custos humanos, 

protegendo as situações de inatividade ou exclusão, promove a qualidade e a 

produtividade do trabalho. Mas vai além. Construindo arranjos institucionais 

favoráveis à redistribuição, promove um tecido social onde não se confrontam 
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vencedores e vencidos, mas se fortalece a solidariedade e se constroem coalizões 
em defesa do compartilhamento de um mundo comum. Não apenas mais justo, mas 
inclusive mais eficiente.
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