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Este texto destina-se a explicitar e co
mentar os principais argumentos do livro So
cial foundations o f post-industrial économies ,
de Gosta Esping-Andersen, publicado origi
nalmente em 1999. Para tanto, iniciamos
com uma rápida recuperação dos argumentos
e conclusões contidas em sua publicação The
three worlds ofW elfare Capitalism, de 1990,
por julgar que o novo livro é justamente uma
tentativa de consolidar um debate de quase
uma década em torno tanto de sua tipologia
tríplice dos Estados de Bem-estar Social,
como, fundamentalmente, em torno do con
ceito de desmercadorização, idéia central que
estrutura o pensamento do autor.
Em seguida, resenhamos o novo livro
no intuito de esclarecer a posição de EspingAndersen com respeito aos pontos mais po
lêmicos por ele identificados ao longo desses
anos de discussão acadêmica. Por fim, nas
considerações finais, tentamos identificar os
principais avanços e limites no pensamento
do autor, projetando para o debate brasilei
ro algumas questões que nos parecem perti
nentes, sem o que a resenha pura e simples
do referido livro teria efeito incompleto.

Os Três Mundos do Capitalismo de
Bem-Estar Revisitado

The three worlds ofW elfare Capitalism foi
muito importante e influente no debate sobre

o significado do Welfare State nos países cen
trais. Ele recuperava os termos do debate do
imediato pós-guerra, centrado nos trabalhos
de Beveridge (1942), Marshall (2000) e Titmuss (1968), e consolidava uma interpreta
ção teórica e histórica consistente sobre as ori
gens, desenvolvimentos especificamente
nacionais e significados políticos das diversas
estruturas de proteção social no mundo de
senvolvido.1
Resumidamente, podemos dizer que
Esping-Andersen organiza esse seu trabalho
em torno de uma grande tese central — a
chamada Teoria da Luta de Classes Demo
crática —e de dois fortes conceitos teóricos
explicativos - desmercadorização e estratifi
cação social.
Essa tese (também denominada Teoria
da Mobilização das Classes Sociais, ou, ainda,
Modelo de Recursos de Poder) tem seus fun
damentos teóricos e metodológicos expressos
em Korpi (2000), um dos seus principais formuladores.2 Segundo esse modelo interpretativo, há três elementos-chave a se observar em
cada um dos contextos nacionais estudados
para captar as causas das diferenças históricas
entre os regimes de bem-estar dos países cen
trais: i) a natureza da mobilização das classes
sociais, sobretudo o modelo de organização
política da classe trabalhadora, em sindicatos
e partidos políticos; ii) as estruturas de coali
zão das classes políticas, tendo em vista os
processos de transição e modernização social;
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e iii) o legado histórico da institucionalização
dos regimes de bem-estar, o qual influencia as
preferências das classes (notadamente das
classes médias) e o comportamento político
nacional em termos agregados.
Com esses elementos em mente,
os riscos de retrocesso do Welfare State não
dependem dos gastos, mas do seu caráter de
classe. Os Welfare States das classes médias,
bem sejam social-democratas (como na Es
candinávia) ou corporativistas (como na
Alemanha), forjam lealdades de classes mé
dias. Ao contrário,

Welfare States

residuais

ou liberais (como nos EUA e Canadá) de
pendem das lealdades de um estrato social
numericamente débil e com freqüência poli
ticamente residual. Neste sentido, as coali
zões de classe nas quais se baseiam os três ti
pos de

Welfare States

explicam não só sua

evolução passada, como também suas pers
pectivas futuras (Esping-Andersen, 19 9 3 , p.
55). [grifos meus]

Em outras palavras, teria sido a consoli
dação da social-democracia européia a res
ponsável pela viabilização do chamado re
formismo parlam entar social-dem ocrata,
através do qual se buscava conciliar, de um
lado, os fundamentos da economia capitalis
ta de mercado (sobretudo a propriedade pri
vada dos meios de produção) e, de outro, os
fundamentos da democracia representativa
de classes (sobretudo o sufrágio universal):
“a mobilização parlamentar das classes so
ciais é um meio para a realização dos ideais
socialistas de igualdade, justiça, liberdade e
solidariedade” (Esping-Andersen, 1993, p.
30). A democracia representativa é então
vista como a forma política através da qual
atores organizados e instituições burocráti
cas manifestam seus interesses e resolvem
conflitos baseados em regras e consensos de
maiorias. As classes sociais, portanto, são ti
das como atores políticos com poderes reais
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(ainda que manifestos de forma indireta,
pois parlamentar) para influenciar os pro
cessos econômicos de produção e distribui
ção dos excedentes sociais.
O tipo de mobilização e articulação en
tre as classes sociais, notadamente o papel
desempenhado pela organização em sindi
catos e partidos políticos das classes traba
lhadoras, teria sido responsável, em últim a
instância, pelos diferentes modelos de pro
teção social encontrados por Esping-Ander
sen no mundo desenvolvido, hierarquiza
dos segundo o grau de desmercadorização
de cada um, de tal sorte que teríamos: i)
modelo liberal-residual (Austrália, EUA,
Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Reino
Unido); ii) modelo bismarckiano-meritocrático-corporativo (Itália, Japão, França,
Alemanha, Finlândia, Suíça); e iii) modelo
beveridgian o -un iversalístico -so cialdem o crata (Áustria, Bélgica, Holanda, D inam ar
ca, Noruega, Suécia).
Quanto menos fragmentados os interes
ses em jogo e mais institucionalizados os gru
pos sociais em disputa (incluindo-se aí os
próprios grupos da burocracia estatal), mais
as regras estáveis da representação democrá
tica têm condições de fazer valer a força da
maioria, estruturando, por exemplo, maiores
ou menores níveis de transferências e de pro
teção social em geral, ancorada em direitos
de cidadania (modelo universalista nórdico),
seguros sociais obrigatórios (modelo corporativista da Europa continental) ou ainda em
assistência social focalizada sobre os segmen
tos mais vulneráveis da população (modelo
liberal-residual da América do Norte).
No modelo interpretativo de EspingAndersen, a mediação/operacionalização da
tese da luta de classes democrática é feita,
em cada caso concreto, pelos conceitos de
desmercadorização e de estratificação social.
A idéia de desmercadorização remete o
autor à obra de Polanyi (2000), para quem os

direitos sociais de cidadania corporificam-se
em direitos de desmercadorização, isto é,
o critério relevante para os direitos sociais
deve ser o grau em que eles permitem que as
pessoas tenham níveis de vida independente
das forças puras de mercado. E nesse sentido
que os direitos sociais diminuem o status
dos cidadãos como mercadorias (EspingAndersen, 19 9 3 , p. 20).

Ainda segundo Polanyi (mas também
poderíamos reivindicar a obra de Marx para
tratar do assunto), há uma contradição inescapável no Capitalismo de livre mercado, tal
que a mercadorização pura e simples da força
de trabalho, se levada às últimas conseqüên
cias, traria em seu bojo a própria destruição
da sociedade. Em uma frase, a mercantilização da força de trabalho é incompatível com
a reprodução capitalista no longo prazo.
A desmercadorização é, portanto, um
princípio de cidadania social que im plica
um a situação na qual os cidadãos podem
decidir livrem ente, vale dizer, sem um a po
tencial perda de emprego, renda ou prote
ção social, se desejam trabalhar ou não, e
sob quais condições. Nesses termos, o grau
e as formas pelas quais a desmercadorização
se dá em cada caso concreto sugere tipos
diferentes de estratificação dos indivíduos
em sociedade, pois interfere, diretam ente,
na composição setorial e ocupacional do
emprego e da renda, e, indiretam ente, no
tipo de relação que se estabelece entre cida
dãos, fam ílias, mercados de trabalho, em
presas privadas e instâncias burocráticas,
ou, mais sim plesm ente, entre Estado, mer
cado e sociedade.
Esping-Andersen faz questão de subli
nhar uma diferença fundamental entre a for
ma marxista e aquela histórico-institucional
de compreender a relação dos sistemas de
bem-estar social com o modo capitalista de

produção. Enquanto para o marxismo o
Welfare State sancionaria a estrutura de clas
ses existente, operando funcionalm ente
como promotor e legitimador do modo de
reprodução capitalista, para os chamados
institucionalistas históricos o Welfare State
transforma a estrutura de classes da socieda
de, promovendo um a acomodação política
da luta de classes, seja por meio da incorpo
ração econômica da classe trabalhadora a pa
tamares mais elevados de renda e consumo,
seja por meio da sua incorporação política e
social, mediatizada tanto pelo sufrágio uni
versal como pelo acesso aos bens e serviços
fornecidos pelo Estado social.
Assim sendo, através do modelo teóri
co de Esping-Andersen, é possível estabele
cer um a correspondência entre grau de des
mercadorização da fo rça de trabalho e tipo de
estratificação social, tal que: i) aos modelos
bismarckianos corresponderia um tipo de
estratificação social dito corporativistacontributivo, fortemente influenciado pe
las estruturas m ilitares e/ou religiosas da
sociedade e, em não raros casos, também
marcado por uma forte presença estatal de
tipo paternalista; ii) aos modelos liberais
corresponderia um tipo de estratificação
orientada pelo mercado, que tem na filoso
fia individual com petitiva e no sistema de
preços relativos os guias definidores por ex
celência dos insiders e dos outsiders, daí a
ênfase desses regimes em um padrão de
proteção social de tipo assistencial-focalizado; e iii) aos modelos beveridgianos corres
ponderia um tipo de estratificação guiada
por valores igualitários e universalistas, for
temente ancorados em um a sociedade de
classe m édia regida por regras estáveis e res
peito aos consensos de m aiorias, aspectos
centrais das democracias representativas
mais desenvolvidas.
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Os “Novos” Fundamentos Sociais das
Economias Pós-lndustriais

Antes de entrar propriamente na argu
mentação central do segundo livro de Esping-Andersen, Social foundations o f post-industrial econom ies, julgam os pertinente
apresentar brevemente o contexto no qual
ocorre o debate teórico, bem como a funda
mentação metodológica do autor.

Contextualização do Debate Teórico

A principal motivação desse livro é fazer
um a revisão crítica do debate de quase dez
anos, travado a partir da publicação em
1990, do seu The three worlds ofW elfare Capitalism. Para tanto, o autor estrutura a dis
cussão em torno das duas críticas que consi
dera as mais relevantes para a compreensão
da natureza e transformações do Welfare Sta
te contemporâneo, a saber:
• a questão da pertinência e aderência da sua
tipologia tríplice e
• a questão que classifica como a crítica fe
m inista realmente relevante.
Ambos os aspectos são tratados sim ulta
neamente ao longo dos três blocos temáticos
do livro (Parte I: Os tipos de Capitalismo de
Bem-estar; Parte II: A nova economia políti
ca; Parte III: Refundar o Capitalismo de
Bem-estar?), motivo pelo qual vamos aqui
tentar fazer uma abordagem transversal, se
lecionando as temáticas principais em vez de
seguir a ordem expositiva do autor.
De antemão, é possível dizer que Esping-Andersen discorda da prim eira crítica
e incorpora positivamente a segunda. No
primeiro caso, trata de reafirmar a tipologia
dos três mundos do Estado de Bem-estar
(modelos liberal, conservador e social-de-
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mocrata), refutando os argumentos dos que
defendem tratamento exclusivo, respectiva
mente, para os casos da Austrália e Nova
Zelândia, países asiáticos (Coréia, Taiwan e
Japão) e países da Europa M eridional (Itá
lia, Espanha e Portugal). Segundo EspingAndersen, Austrália e Nova Zelândia seriam
casos de países em transição para o regime
liberal de proteção social, enquanto Coréia,
Taiwan e Japão teriam traços predominan
tes dos regimes conservadores, o que não
justificaria a abertura de uma nova tipolo
gia. Já com relação aos países do sul da Eu
ropa, embora reconheça o forte traço familístico presente nesses países, não se
convence da necessidade de representá-los
separadamente.3
No caso da chamada crítica feminista,
Esping-Andersen a incorpora ao seu modelo
teórico para alagar e, segundo ele, confirmar
as descobertas e sugestões já contidas no livro
anterior. Essencialmente, a crítica feminista
questiona a aderência do conceito de desmercadorização para tratar da relação das mulhe
res com o Estado de Bem-estar. Isso porque a
idéia de desmercadorização pressupõe uma
ampla difusão do assalariamento como forma
dominante da relação capital-trabalho. E o
que tais estudos sustentam é que
se o conceito de desmercadorização pode tal
vez descrever de modo adequado a condição
do trabalhador típico de sexo masculino, não
é entretanto facilmente aplicável às mulhe
res, cuja função econômica

é

de fato em

muitos casos não mercantilizada. A questão é
que os Estados sociais, no pior dos casos,
contribuem para manter as mulheres prisio
neiras da sua condição de pré-mercadorias, e,
no melhor, fazem pouco para aliviar o duplo
peso do trabalho fora de casa e das responsa
bilidades familiares. O conceiro de desmer
cadorização seria então inaplicável às mulhe
res, a menos que, para começar, os Estados

sociais comecem a ajudá-las a tornar-se mer
cadorias (Esping-Andersen, 2 0 00, p. 81).

Para tanto, nosso autor vai buscar na ex
periência histórica os casos de Estados de
Bem-estar que promovem políticas ditas de
desfamilização, as quais devem buscar redu
zir a dependência das mulheres em relação
às obrigações familiares tradicionais.
Quer dizer: enquanto desmercadorizar
significa reduzir a dependência das pessoas
da relação m ercantil-m onetária, fazendo,
para tanto, com que os trabalhadores este
jam protegidos das livres forças de oferta e
demanda na determinação das suas condi
ções de trabalho e remuneração, o conceito
de desfamilização (algumas vezes também
chamado de wom en -friendly) , por sua vez,
sai do âmbito da regulação do mercado de
trabalho e vai para dentro da esfera familiar,
em um estágio anterior que precede a pró
pria condição de mercantilização da mãode-obra, mas que, ao mesmo tempo, viabili
za as condições para que as mulheres (alvo
central desse conjunto de políticas) possam
se colocar em posição de desmercadorizar-se
no mercado de trabalho formal. Novamente
nas palavras de Esping-Andersen (2000, p.
84), diz-se que
a redução ao m ínimo das dependências fa
miliares pressupõe um Estado social radical
mente diverso. Fundamentalmente, através
da desfamilização das responsabilidades de
bem-estar, o

Welfare State social-democrata

ajuda as mulheres a entrarem em relações
mercantis (e a conquistarem maior indepen
dência dos homens) para poder posterior
mente se desmercadorizarem.

Ou seja, o autor apenas encontra um
conjunto de políticas organizadas de desfa
milização na experiência européia nórdica

(notadamente na Suécia e na Dinamarca),
cuja eficácia pode ser por ele avaliada através
da constatação de que nesses países, ao con
trário do que ocorre em praticamente todos
os países onde tais políticas inexistem ou
não são operantes, não há um trade-ojfzx plícito entre taxa de participação das mulheres
no mercado de trabalho e taxa de natalida
de, sinal claro de que neles as mulheres têm
conseguido conciliar, razoavelmente bem,
ambos os desejos: o de inserção no mundo
do trabalho e o de maternidade.
Portanto, é basicamente para incorporar
o estudo da chamada economia das fam ílias
que Esping-Andersen reescreve a sua teoria
dos três mundos do Estado de Bem-estar.
Ou seja, traz para o debate sobre a natureza
e as transformações dos sistemas de welfare
contemporâneos a dimensão das famílias na
provisão de bem-estar para o seu corpo cole
tivo. Tem-se a convicção de que depois de
muito avançarem os estudos em torno das
contribuições do Estado e dos mercados
para a provisão de bem-estar social, a partir
do que Esping-Andersen sofisticou a famosa
tipologia de Titmuss (1968) dos três tipos
ideais de Welfare States no mundo capitalis
ta desenvolvido, teria chegado a hora de re
conhecer que somente essas duas dimensões
de análise, embora fundamentais, são insufi
cientes na explicação tanto da crise atual dos
sistemas nacionais de proteção social como
do real comportamento de cada sistema na
cional e das respostas que cada um vem dan
do aos desafios do presente. Em linhas ge
rais, procura-se avaliar os impactos das
decisões familiares (notadamente das m u
lheres) sobre as variáveis do mercado de tra
balho e sobre as estratégias de provisão de
proteção social no interior do grupo fami
liar4. Particularmente relevante para o caso
brasileiro são as experiências dos chamados
países da Europa do sul (Portugal, Espanha,
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Itália e Grécia), cujo familismo seria um tra
ço sociocultural bastante im portante na
identificação e entendimento dos respecti
vos sistemas de proteção social. Portanto, é
sobre esse aspecto central do livro de Esping-Andersen que vamos melhor nos deter.

Fundamentação Metodológica

Creio que vale a pena explicitar quais
são os dois fundam entos metodológicos mais
importantes desse trabalho de Esping-Andersen, a partir dos quais se torna mais fácil
compreender parte de suas motivações pes
soais tanto para explicar a natureza da crise
contemporânea nos diversos regimes de Wel
fa re State como para defender a trajetória social-democrata de ajuste seguida pelos países
nórdicos (notadamente a Suécia), em con
traposição às trajetórias liberal (cujo para
digma é os EUA) e conservadora (como a
Alemanha).
A trajetória social-democrata de ajuste
frente à crise se caracterizaria por um refor
ço de intervenção do Estado social, o qual
estaria procurando tanto reestruturar e reor
ganizar o mercado de trabalho (através das já
conhecidas políticas de desmercadorização),
como também sustentar as estratégias fami
liares (sobretudo das mulheres) de inserção
no mundo do trabalho (através das novas
políticas de desfamilização, as quais discuti
remos adiante).
O importante a reter daqui é que Esping-Andersen está trabalhando com o prin
cípio de justiça social de Rawls ([2001]
2002), o qual, sucintamente, propõe que: i)
as pessoas devem ter direitos iguais em um
sistema abrangente de liberdades civis e po
líticas; ii) as desigualdades sociais e econô
micas devem ser dispostas de tal forma que
estejam ligadas a posições abertas (de acesso
potencial livre) a todos os cidadãos, sob con
dições de igualdade de oportunidades. Além
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disso, prevê que o sistema favoreça sempre
os menos privilegiados do regime de estrati
ficação, isto é, que forneça o máximo de
vantagens para as pessoas em piores condi
ções e posições sociais, o que sugere um tipo
de igualitarismo ativo que, portanto, refe
rendaria atitudes e intervenções públicas
contra as desigualdades sistêmicas.
Enquanto o critério de justiça liberalparetiano sustenta que uma situação de es
tratificação social é melhor que outra sem
pre que pelo menos um dos seus membros
esteja em situação mais vantajosa e desde
que isso não coloque nenhum outro em
um a situação pior, o critério de justiça liberal-rawlsiano sustenta que um a situação de
estratificação é melhor que outra sempre
que alguém menos favorecido esteja em me
lhor posição relativa, mesmo que isso im pli
que o desfavoreci mento de alguém original
mente em situação melhor (mas ainda mais
vantajosa que a nova posição alcançada pela
pessoa menos privilegiada).5
O outro fundamento teórico-metodológico importante de Esping-Andersen, para
entender sua explicação à crise atual dos re
gimes de Welfare State, está relacionado à
adoção do chamado institucionalismo euro
peu (como ele o define) ou histórico (como
define a maior parte da literatura atual em
ciência política), como estratégia principal
de abordagem do seu objeto de estudo.6
Em termos muito breves, é possível di
zer que o institucionalismo histórico tem
inspiração teórica nos trabalhos seminais de
Schumpeter (1968), Weber (1999) e Polanyi
(2000), bem como em algumas concepções
presentes na tradição do estruturalismo-funcionalista (a idéia de que a política e a econo
mia são sistemas de partes integradas) e na
teoria pluralista dos grupos de interesses (a
idéia de que os conflitos entre os grupos por
interesses divergentes estão no centro da po
lítica). A base de análise desse tipo de abor
dagem institucional é o conceito de path de-

pendency (dependência de trajetória ou traje

Em Esping-Andersen, está claro que o

tória dependente), segundo o qual seria pos
sível entender e explicar eventos históricos
específicos a partir do arranjo institucional
(em sentido amplo) que teria dado origem a
certa trajetória macro-histórica. Como esta é,
em realidade, também uma certa trajetória
das instituições que animam o movimento
da grande história, e esta poderia ser lida e
interpretada em um nível intermediário, de
mesodeterminações objetivas, cuja funda
mentação teórica se daria pela identificação e
análise dos atores sociais e processos políticos
relevantes em cada caso concreto/

Welfare State é um tipo especial de capitalis

Argumentação Central

Pois bem, tendo em conta esse último
fundamento teórico da estratégia metodoló
gica de Esping-Andersen (o institucionalismo histórico), fica mais fácil entender sua
tese central a respeito da crise dos regimes
contemporâneos de welfare (ou, como ele os
define, dos diferentes tipos de Capitalismo
de Bem-estar). Essencialmente, o autor sus
tenta que a crise seria fruto de um descom
passo ou desacordo entre o arcabouço (leiase: trajetória) institucional dos Estados de
Bem-estar consolidados no pós-guerra e a
emergência de novos riscos sociais prove
nientes das transformações recentes (anos de
1970, 1980 e 1990) nos mundos do traba
lho e da fam ília tradicional. O problema es
taria centrado no fato de que as fases de
amadurecimento e consolidação dos três capitalismos de bem-estar (ou regimes de wel
fare, a saber: o liberal, o conservador e o social-dem ocrata)
teriam
coincidido
historicamente com as fases de “desregulação” do mundo do trabalho (que ele chama
de mau funcionamento dos mercados de
trabalho) e de alteração comportamental das
mulheres (que ele chama de mau funciona
mento das fam ílias).8

mo voltado à produção e distribuição de
proteção social (ou bem-estar social) para
um conjunto definido de cidadãos. Assim, o
que singularizaria cada tipo específico de
Capitalismo de Bem-estar seria a forma pela
qual as instituições interdependentes do Es
tado, do mercado e da fam ília se arranjam e
se combinam para a tarefa de produção e
distribuição de Welfare (Esping-Andersen,
2000, p. 65).9 Segundo tal definição, o tema
da igualdade seria na verdade um produto
secundário do objetivo principal das políti
cas de bem-estar, qual seja, proteger a popu
lação dos riscos sociais historicamente crista
lizados como tais (Esping-Andersen, 2000,
p. 61). Em outras palavras, a discussão sobre
os tipos de Capitalismo de Bem-estar é na
realidade um a discussão sobre como cada
sociedade, em cada momento do tempo,
afronta os seus riscos sociais, os quais obvia
mente podem variar de lugar para lugar e de
época para época.
A combinação entre Estado, mercado e
família para atender a um a determinada es
trutura de riscos sociais define, em cada lu
gar, um regime específico de provisão de
Bem-estar. Daí a conclusão por três tipos de
Estados de Bem-estar social: um tipo liberalresidual, bem representado pelos EUA, onde
a focalização sobre os mais necessitados do
sistema é a característica principal; um tipo
meritocrático-contributivo, bem representa
do pela Alemanha, em que a cobertura so
cial é estratificada por corporações e onde o
acesso é garantido pela inserção formal e re
gulada no mercado de trabalho; e um tipo
social-democrata, bem representado pela
Suécia, cujos princípios de igualdade e uni
versalidade são os definidores das políticas
públicas de inclusão social.
Para compreender os fundamentos de
cada regime de proteção, vejamos a seguir o
Quadro 1, o qual mostra o papel que as ins-
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Quadro 1

Principais Características dos Regimes de Welfare State no Mundo Desenvolvido (2000)

Regime Liberal

Regime
Social-democrático

Regime Conservador

Família

Marginal

Marginal

Central

• Mercado

Central

Marginal

Marginal

• Estado

Marginal

Central

Subsidiário

Regime Liberal

Regime
Social-democrático

Regime Conservador

* Unidade Social
da Solidariedade

Indivíduo

Coletividade

Parentesco,
Corporações e Estado

• Local Prevalecente
da Solidariedade

Mercado

Estado

Família

• Grau de Mercantilização

Mínimo

Máximo

Alto
(para trabalhadores chefes de família)

EUA

Suécia

Alemanha e Itália

Funções por
Segmento Social
•

Welfare State

• Caso Nacional
Paradigmático

Fonte: Esping-Andersen (2000, p. 146, tab. 5.

Tabela 1
Despesa Social Pública e Privada (1990)

Despesa Social em % do PIB

Despesa Social do Estado
Despesa em Instrução Privada
Despesa Sanitária Privada
Despesa Previdenciária Privada
Ônus Dedutíveis
Total

Suécia
33,1
0,1
1,1
1,8
0

EUA
14,6
2,5
8,2
3,0
1,3

36,1

29,6

Despesa Social em % das Despesas lotais das tam üias

Saúde, Instrução, Pensões Privadas
Creches (famílias com filhos)

Suécia
2,7
1,7

EUA
18,8
10,4

Total

4,4

29,2

Taxas

36,8

Total mais Taxas

41,2

39,6

10,4

Fonte: OCDE, 1994 e 1998; US Bureau of Labour Statistics (1990); Mishel e Bernstein (1993), citados em EspingAndersen (2000, p. 290, tab. 9-1)-
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tituições sociais representam em cada tipo
de welfare, e a Tabela 1, a qual exemplifica
com números da Suécia e dos EUA as dife
rentes estratégias institucionais de provisão
de proteção social. Notemos que o custo to
tal da proteção é basicamente o mesmo em
ambos os países, a despeito das imensas di
ferenças que caracterizam e separam os mo
delos liberal norte-americano e social-democrata sueco.
Dada a definição geral anterior, fica fá
cil entender porque Esping-Andersen classi
fica a crise atual dos sistemas de proteção so
cial como uma crise institucional ampla, no
sentido de que a institucionalidade dos res
pectivos sistemas de bem-estar do pós-guer
ra tenha se tornado anacrônica diante da
nova estrutura de riscos sociais em emergên
cia no mundo desenvolvido desde meados
dos anos de 1970. Em termos gerais, o Wel
fa re State consolidado durante os chamados
30 anos gloriosos do Capitalismo dos países
centrais (1945 a 1975) estava baseado em
quatro grandes pilares: i) a idéia de solidarie
dade ou cidadania social, da forma como di
fundida pelos famosos trabalhos de Beverid
ge (1942) e Marshall (2000); ii) a difusão da
instrução em massa; iii) a busca macroeco
nômica do pleno emprego, duplamente via
bilizada pelas políticas keynesianas de de
m anda efetiva (das quais a própria
construção do Welfare State faz parte) e pela
difusão de um sistema corporativista de rela
ções de trabalho que previa a existência de
sindicatos patronais e de trabalhadores for
tes e representativos, negociações centraliza
das, contratação coletiva e regulação da rela
ção salários
reais—produtividade
do
trabalho, aspectos estes diretamente vincula
dos à estruturação do mercado de trabalho;
iv) as práticas de estruturação de interesses e
de resolução de conflitos ditadas pela cha
mada luta de classes democrática, também
definida por outros autores como modelo
corporativista de representação social.10

Sob o manto desses grandes pilares estru
turais das sociedades industriais desenvolvi
das há ainda um conjunto de hipóteses a pro
pósito do funcionamento das economias, dos
mercados de trabalho e da estrutura padrão
das famílias que são muito importantes na ló
gica discursiva de Esping-Andersen, a saber:
• taxas de crescimento econômico compatí
veis com a busca do pleno emprego;
• dinâm ica macroeconômica centrada nas
conquistas da segunda revolução industrial;
• força de trabalho relativamente homogê
nea e predominantemente masculina;
• família tradicional relativamente estável,
em que: i) o homem é o chefe do domicílio
e o principal provedor de renda; ii) as taxas
de fecundidade são altas, o que garante uma
baixa razão de dependência entre a popula
ção maior de 65 anos e a população em ida
de ativa (ou seja, não há problemas intergeracionais de financiamento da seguridade
social); iii) a família (leia-se: a mulher) é a
principal provedora de bem-estar total do
grupo familiar.
Com isso quer o autor dizer que a estrutu
ra de riscos sociais do pós-guerra (desemprego
friccionai, acidentes de trabalho, aposentadoria
e assistência social) estava consolidada e perfei
tamente adaptada ao edifício institucional do
welfare em construção. Ou seja, de um lado,
há uma dinâmica capitalista favorável à manu
tenção de uma demanda por trabalho (de bai
xa qualificação) em alta e, de outro, há um
comportamento presumido das famílias que
mantém a oferta de trabalho limitada pela par
ticipação dos homens. Na visão de Esping-An
dersen (2000, p. 60), então, seriam as dinâmi
cas macroeconômica e demográfica favoráveis
os principais fatores explicativos do sucesso das
economias desenvolvidas no período do pósguerra, e não exatamente a emergência e con
solidação dos distintos regimes de bem-estar.
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Não é por outro motivo que o autor
identifica na alteração dos parâmetros ma
croeconômico e demográfico a partir dos
anos de 1970 as raízes da crise contemporâ
nea do emprego e do próprio sistema de
bem-estar social.
Do ponto de vista da dinâm ica macroe
conômica, mesmo sem aprofundar a discus
são sobre as causas das mudanças estruturais
recentes (Terceira Revolução Tecno-produtiva, globalização financeira etc.), o autor
elege a terciarização das economias modernas
como uma das novidades mais relevantes
que explicam a nova configuração das ocu
pações ditas pós-industriais. Sua idéia aqui
é mostrar que, nos países desenvolvidos,
embora o crescimento do setor terciário
(também chamado de economia dos servi
ços) exija novos e mais sofisticados requisi
tos educacionais e de qualificação dos traba
lhadores, não pode, em si mesmo, ser
responsabilizado diretamente pelo aumento
do desemprego aberto nem pela desestruturação dos mercados de trabalho (aumento
do desemprego oculto pelo trabalho precá
rio e pelo desalento).11
O problema que na verdade adviria da
terciarização das economias diz respeito ao
que Baumol (1967) chamou de o problema
da “doença de custos” das atividades do se
tor de serviços, o qual tem a ver com as difi
culdades de esse setor incorporar progressos
técnicos que aumentem a produtividade da
força de trabalho nele empregada para redu
zir os preços finais dos serviços prestados.
Devido à baixa produtividade do trabalho
no terciário, um aumento de demanda por
um dado serviço não necessariamente se
converte em um aumento da produção da
quele serviço, nem tampouco da ocupação
naquela atividade, e é por esse caminho que
a terciarização generalizada das economias
modernas poderia afetar o nível global de
empregos. Mas isso depende da estratégia
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adotada por cada país em relação ao preço
final dos serviços.
Embora os nexos entre esse aspecto da
terciarização e o perfil dos Estados de Bemestar não sejam de visualização imediata, Esping-Andersen chama atenção para as dife
renças nacionais no tratamento da questão.
Constata que onde os preços dos serviços não
são regulados ou subsidiados, como nos EUA
(modelo liberal de welfare), prevalece uma so
lução desregulamentadora do mercado de
trabalho, visando maximizar a ocupação, ain
da que ela venha em detrimento da qualida
de dos postos de trabalho. Uma outra estraté
gia estaria sendo fornecida, por exemplo, pela
Alemanha (modelo corporativista de welfare),
onde, na ausência de uma desregulamentação
radical do mercado de trabalho, predomina
uma grande taxa de desocupação, mas aliada
a uma melhor qualidade do emprego gerado.
Por fim, nos países representantes da estraté
gia social-democrata, como a Suécia, estaria
havendo certa combinação de alta ocupação
com alta qualidade dos postos de trabalho,
em um contexto no qual o Estado regula e
subsidia fortemente os serviços sociais (Esping-Andersen, 2000, pp. 187-189). Ou seja,
neste último caso, para escapar da escolha en
tre maior nível de ocupação (mais postos de
trabalho) ou menor nível de precarização do
trabalho (maior igualdade entre os rendimen
tos), o autor mostra que uma solução concre
ta (embora talvez não a única) é o reforço do
Estado como provedor de proteção social e
também como grande absorvedor da oferta
de trabalho feminina.
Portanto, segundo Esping-Andersen, as
razões principais para a piora das condições
de funcionamento dos mercados de trabalho
poderiam ser, como fator de segunda ordem,
os problemas ligados à natureza das ativida
des e ocupações do setor terciário, e como
fator explicativo de primeira ordem, a nova

dinâm ica demográ fica estim ulada pelas
mulheres. Mais precisamente, pela tentativa
de inserção produtiva das mulheres no mer
cado de trabalho, fenômeno esse originário
do âmbito microeconômico das decisões fa
miliares, mas portador de enormes repercus
sões do ponto de vista macrossocial. Com a
ajuda da Tabela 2, poderíamos dizer, usando
outras palavras, que o problema do desem
prego contemporâneo para Esping-Andersen está na verdade ligado às condições que
imperam no lado da (ou sobre a) oferta de
mão-de-obra no mercado de trabalho, con
dições essas motivadas pelo forte movimen
to de entrada das mulheres na composição
da força de trabalho ativa, o que é em geral
captado pelo aumento da taxa de participa
ção das mulheres no mercado de trabalho,
desde meados dos anos de 1960.12
Assim chegamos à discussão relativa
para a nova dinâm ica demográfica dos países
centrais, o que nos remete, finalmente, à

discussão acerca da chamada econom ia das
famílias. Pois bem, para entendermos por
que, no raciocínio de Esping-Andersen, a
nova dinâm ica demográfica deflagrada pelas
mulheres cria novos riscos sociais e afeta ne
gativamente os sustentáculos institucionais
dos Estados de Bem-estar é preciso voltar
mo-nos à nossa família-padrão dos anos de
1950 e 1960.
Em primeiro lugar, é muito interessante
a observação que o autor faz a respeito do
fato de que a família composta de um pai
trabalhador e uma mãe doméstica tenha sido
mais exceção que regra na história da família
ao longo do Capitalismo, isto é, um fenôme
no passageiro da metade do século XX, cer
tamente fruto do processo de desruralização
levado a cabo entre o começo do século e o
pós-guerra. Nesse período, grande parte das
mulheres que antes trabalhavam no campo
passou a viver como casadas nas cidades,
onde a renda de seus maridos permitia pro-

Tabela 2
As Ondas de Desruralização e de D esindustrialização no Mundo Desenvolvido

Desruralização
Países Selecionados

Alemanha (1947-67)
França (1946-68)
Suécia (1945-65)
EUA (1946-67)
Itália (1955-76)
Espanha (1960-82)

(1) Redução da
Ocupação Agrícola
(em milhões)

- 3.200
- 4.340
-344
- 4.280
- 4.240
- 2.700

(2) Crescimento da
Ocupação —Oferta de
(2) —(1) (em % sobre
Ocupação Industrial
Trabalho (em % sobre a
Força de Trabalho)
(em milhões)
Força de Trabalho)

4.360
1.920
300
7.950
1.500
785

4,3
- 11,6
- 1,3
4,4
- 13,6
- 13,1

1,6
- 0,4
0,6
- 1,3
7,6
- 18,2

Desindustrialização
Países Selecionados

(1) Redução da
(2) Crescimento da
Ocupação — Oferta de
(2) —(1) (em % sobre a
Ocupação na Indústria Ocupação no Terciário
Trabalho (em % sobre a
Força de Trabalho)
em milhões)
(em milhões)
Força de Trabalho)
- 1.010
3.960
9,3
- 10,8

Alemanha (1973-90)
França (1973-93)
- 1.740
4.370
10,7
-9,4
Suécia (1973-93)
980
-415
13,1
- 5,9
EUA (1973-93)
- 1.495
25,0
32.015
-3,4
Itália (1973-93)
-770
4.110
14,8
- 5,1
Espanha (1973-93)
- 1.320
4,2
1.965
-20,4
Fonte: Ho, Yearbook of Labour Statistics, Genève, citado em Esping-Andersen (2000, pp. 52, cf. tab 2.3).
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ver o domicílio com o mínimo de bens e ser
viços sociais (Esping-Andersen, 2000, p. 97).
Mas é claro que ainda no pós-guerra, devido
ainda à precariedade dos sistemas de prote
ção social (fossem eles baseados no seguro so
cial, fossem em tese universalistas), grande
parte das tarefas e obrigações de provisão de
proteção tinha de ser satisfeita no interior do
grupo familiar, vale dizer, pelas mulheres.
Elas deviam cuidar não só das crianças pe
quenas, mas também, em não raras vezes,
dos parentes mais idosos. E isso envolvia cui
dados do tipo alimentação, vestuário, mora
dia e, porque não dizer, enfermagem e assis
tência médica básica.
Além disso, é também interessante aten
tar para a constatação de que a taxa de parti
cipação no mercado de trabalho das mulhe
res casadas começou a aumentar já por
meados dos anos de 1960,13 seja influenciada
pelo movimento mais geral de liberação e
emancipação feminina (movimento feminis
ta), seja pelo fato de as mulheres estarem acu
mulando maior número de anos de instrução
e formação, ou seja ainda pelo desejo ou ne
cessidade de complementar o orçamento fa
miliar. Fato é que as mulheres têm alterado,
com esse novo comportamento social, os pa
drões pretéritos sobre os quais se fundavam
os sistemas de bem-estar do pós-guerra (Esping-Andersen, 2000, pp. 55-60). Enquanto
a família padrão do pós-guerra era a base ins
titucional de maior importância para a sus
tentação (financeira e moral) dos regimes de
welfare , a(s) nova(s) família(s) em emergên
cia no cenário atual passam a ser o principal
objeto de preocupação e atuação dos novos
regimes de proteção social.
Para tanto, é preciso entender que o co
lapso dos fundamentos dos antigos modelos
de proteção social deu-se não só pelo lado
do aumento da oferta de trabalho disponível
em um contexto de crescente readequação
da demanda por trabalho, como visto aci
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ma, mas também pelo lado da própria mo
dificação (e maior instabilidade) do padrão
fam iliar tradicional, em que se destacam as
seguintes conseqüências: i) maior instabili
dade dos matrimônios, com aumento das
taxas de divórcios e seguidas núpcias; ii)
maior probabilidade de constituição de fa
m ílias m onoparentais (tendo a m ulher
como chefe de fam ília), com aumento da in
cidência de pobreza justamente nesses do
micílios; iii) maior dificuldade de concilia
ção entre carreira profissional e atividades
domésticas, ou, dito de outra forma, um trad e-o ff complicado entre optar pelo trabalho
fora de casa (opção vinculada à taxa de par
ticipação) e a opção pela maternidade (op
ção vinculada à taxa de natalidade); iv)
maior desigualdade de rendimentos entre ti
pos diferentes de composição familiar; v)
maior insegurança pessoal, decorrente não
só desses novos riscos sociais no âmbito das
famílias, mas também decorrente dos riscos
presentes no mundo do trabalho, isto é: pro
liferação de contratos atípicos de trabalho
(part time e tempo determinado), jornadas
de trabalho e rendimentos instáveis e irregu
lares no tempo, aposentadorias e pensões de
valores insuficientes ou incertos, maiores ta
xas de desemprego localizadas entre os jo
vens até 24 anos e as mulheres, desemprego
de longa duração para adultos ainda na fase
ativa da vida profissional.14
Essa nova estrutura de riscos sociais,
quando confrontada por Esping-Andersen
ao arcabouço institucional ainda prevale
cente na m aioria dos países capitalistas de
bem-estar o leva a adotar um conceito cor
relato ao de desmercadorização que havia
servido para estruturar a discussão sobre a
tipologia tríplice de Capitalismos de Bemestar. Trata-se agora de usar o conceito de
desfamilização para referir-se às políticas so
ciais que visam reduzir a dependência das
pessoas (notadamente das mulheres) das re

lações familiares tradicionais. Como procu
ra deixar claro o autor,
desfamilizar não significa opor-se à família;
ao contrário, o termo desfamilizaçio preten
de descrever em que medida as responsabili
dades de atenção, cura e bem-estar das famí
lias foram reduzidas. [...] Um sistema é
familista não porque seja a favor da família,
mas porque sua política pública assume (e
age para) que qualquer núcleo familiar seja o
primeiro responsável pelo bem-estar dos
seus membros. [...] O conceito de desfamilização é paralelo àquele de desmercadorização; com efeito, para as mulheres, a desfamilização é em geral uma precondição da sua
capacidade de se mercadorizar (Esping-Andersen, 2000, p. 94).
Como visto logo no início do texto, o
autor apenas vê políticas estruturadas de
desfamilização nos países europeus nórdicos
(Suécia e Dinamarca à frente), em franca
oposição tanto à ausência ou precariedade
de tais políticas nos países ditos liberais
(EUA, Canadá, Grã-Bretanha, Nova Zelân
dia, Austrália), como em relação aos países
do bloco corporativista-familista (Alema
nha, França, Bélgica, Itália, Portugal, Espa
nha). Neste último caso, de especial impor
tância para a experiência brasileira são as
políticas dos países da Europa do sul (Itália,
Portugal e Espanha), nos quais parece vigo
rar de modo explícito um modelo de prote
ção social ainda fortemente dependente das
responsabilidades tradicionais de provisão
de bem-estar da fam ília tida como padrão
no período do pós-guerra.
Contudo, apesar da ausência de políti
cas articuladas de desfamilização nos casos
dos modelos liberais e corporativistas-familistas, é possível observar um tipo de desfa
milização em curso, o qual poderia ser cha
mado de desfamilização conquistada ou

desfamilização subvencionada pelo Estado,
que envolveria algumas das seguintes situa
ções: i) barateamento e massificação dos
aparelhos domésticos substituidores de tra
balho manual; ii) dim inuição do número de
filhos por mulher ao longo de sua vida re
produtiva; iii) diversificação dos contratos
de trabalho por tempo determinado e em
tempo parcial, os quais em muitos casos aju
dam as mulheres a superar o trade-off entre
opção pela carreira profissional e opção pela
m aternidade; iv) aumento relativo no valor
das pensões e diversificação dos tipos de be
nefícios; v) aumento da renda fam iliar dis
ponível para compra de bens e serviços so
ciais no mercado de fornecimento privado;
vi) diversificação e melhoria de alguns pro
gramas públicos de apoio, como creches
para crianças e asilos para idosos. É claro
que, além dessas, outras situações nacionais
particulares ajudam a desfamilizar as m ulhe
res das relações familiares tradicionais. O
exemplo brasileiro dos serviços pessoais do
mésticos poderia ser visto como uma alter
nativa informal e pré-capitalista de desfami
lização das mulheres de classes média e alta
no país. Mas, nesse caso, quem ou como se
desfamilizam as mulheres que trabalham
como empregadas domésticas de suas pró
prias responsabilidades familiares?
Por fim, resta-nos posicionar o pensa
mento de Esping-Andersen em relação às
virtudes do modelo social-democrata de
provisão de welfare, tendo em conta as pos
sibilidades de superação da crise mais geral
do Capitalismo de Bem-estar. O autor, ins
pirado na experiência social-democrata, apa
rentemente a mais exitosa de adaptação do
edifício institucional de bem-estar aos novos
riscos sociais, sugere que uma possível solu
ção positiva para a crise passaria por um re
forço da presença do Estado em termos de
políticas sociais de caráter universalizante e
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inclusivo. Enfatizando em especial as já dis
cutidas políticas de desfamilização, sugere
que elas poderiam ser virtuosas em vários
sentidos, dentre os quais se destacariam:
• o poder m ultiplicador de renda e de em 
pregos dos investimentos estatais em servi
ços sociais, cujos postos de trabalho ten
dem a ser de qualidade superior à média
das ocupações no setor terciário, além de
ser um setor tradicionalm ente absorvedor
de força de trabalho fem inina e bastante
qualificada;
• a eliminação (ou pelo menos a minimização) do tra de-ojf das mulheres entre a opção
pela carreira e a opção pela maternidade, o
que permite um equilíbrio entre os desejos
femininos por realização pessoal e profissio
nal, num contexto de crescente independentização das mulheres;
• o aumento das taxas de participação femi
nina no mercado de trabalho e de natalida
de, o que, por um lado, sanciona positiva
mente o maior acúmulo de escolaridade
média das mulheres em relação aos homens
de mesma faixa etária e, por outro, reduz o
ritmo de envelhecimento populacional e de
encarecimento dos custos do welfare para a
população idosa, pois se reduz a razão de de
pendência entre a população maior de 65
anos e a população em idade ativa;
• a viabilidade financeira intergeracional do
sistema, já que as considerações anteriores
apontam para um quadro de maior taxa de
ocupação geral da população economica
mente ativa e para uma mais sadia estrutura
de financiamento do bem-estar social;
• a redução da discriminação de rendimen
tos no mercado de trabalho, entre homens e
mulheres de mesma faixa etária e nível de es
colarização, já que cresce o poder de m obili
zação e barganha das mulheres na sociedade;
• o aumento da renda familiar e do bem-es
tar geral de famílias com dois trabalhadores
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ativos também tende a reduzir a incidência
de pobreza e indigência na sociedade.
Assim, em resumo, o que deve ser esti
mulado na concepção de Esping-Andersen,
de modo a se viabilizar a superação positiva
da crise atual dos regimes de Welfare State no
mundo é criar condições para a máxima di
fusão de famílias com dois trabalhadores ati
vos e remunerados. Mas, para tal objetivo, é
imprescindível que o Estado invista em po
líticas de desfamilização (além, é claro, da
quele investimento clássico em políticas de
desmercadorização da força de trabalho), a
despeito da conjuntura atual adversa às
idéias de Estado forte e de promoção do ple
no emprego.

Considerações Finais

Sem dúvida, a incorporação, por parte
de Esping-Andersen, da crítica relativa ao pa
pel desempenhado pelas famílias (vale dizer,
pelas mulheres) nas diferentes estratégias na
cionais de provisão de proteção social consti
tui um importante passo rumo ao preenchi
mento da lacuna de compreensão acerca do
funcionam ento dos diversos regimes de
bem-estar social no mundo. Ao lado das já
bastante discutidas funções desempenhadas
pelos mercados privados e pelos Estados na
cionais, o estudo da chamada economia das
fam ílias pode, de fato, acrescentar importan
tes aportes teóricos para as pesquisas empíri
cas de nova geração, sendo isso particular
mente im portante em países de forte
tradição católica e familiar como o Brasil.
Aqui, nossa tradição de pesquisas sobre as fa
mílias, não obstante larga, apenas muito re
centemente tem integrado analiticamente a
dimensão familiar aos estudos sobre proteção
social; mas há ainda um grande espaço de in
vestigação por ser preenchido.15

Outrossim, em que pese a ênfase na
ação cenrral do Estado em defesa dos siste
mas nacionais de welfare , Esping-Andersen
mais se aproxima do que se afasta das leitu
ras ditas conservadoras sobre o assunto. Isso
porque a idéia de que um novo tipo de in
tervenção do Estado seja necessário (e mes
mo inevitável) no âmbito econômico e so
cial, diante da chamada crise de paradigmas
que hoje vivemos, em vez de soar progressis
ta, acaba na verdade por se confundir com
algumas das posturas mais liberais e conser
vadoras a respeito das possíveis soluções para
os problemas contemporâneos. Não quere
mos com isso dizer que não se deva proceder
a um a grande revisão das relações historica
mente constituídas entre Estado e mercado
ou entre Estado e sociedade civil, mas sim
que, da forma como expostos os argumentos
de alguns autores da chamada nova esquer
da européia, o que se tem, no fundo, são po
sições políticas retrógradas em termos das
possibilidades de enfrentamento dos desa
fios da mundialização financeira e também
dos novos contornos das questões sociais em
cada país. Senão vejamos: os autores alinha
dos politicamente às proposições de EspingAndersen (e claro, ele próprio), embora teo
ricamente considerados progressistas (ou
situados à esquerda) nos debates acadêmicos
sobre o assunto, na verdade desenvolvem
seus argumentos analíticos tomando p o r base

o diagnóstico liberal-conservador acerca das
transformações econômicas contemporâneas e
seus efeitos sobre os sistemas nacionais de prote
ção social e sobre as (im)possibilidades de
( re)ação dos respectivos Estados nacionais. Em
outras palavras, tanto os regimes de welfare
como os Estados nacionais são vistos como

agentes meramente passivos ( option takers)
dos processos econômicos mais gerais que
caracterizam as transformações no Capitalis
mo contemporâneo.
Dessa maneira, tomando fenômenos
históricos que são em si mesmos dinâmicos e
mutáveis no tempo como constrangimentos
macroeconômicos insuperáveis e intratáveis
pelos atores em disputa, pensadores progres
sistas como Esping-Andersen acabam res
tringindo o campo de possibilidades analíti
cas e de proposições políticas ao âmbito das
discussões e alternativas já presentes nos
meios mais conservadores do pensamento
social. Por certo, não seria por outra razão
que grande parte dos chamados teóricos da
nova esquerda, ainda que eleitoralmente tal
vez se contraponham aos partidos de direita,
para este lado acabam convergindo com rela
ção às propostas de restructuring and re
trenchment, voltadas ao campo das políticas
sociais, tais como: diminuição e focalização
dos gastos sociais; privatização da gestão e
implementação de políticas públicas; deslo
camento do Estado das atividades de provi
são para as de regulação das políticas privadas
de fornecimento de bens e serviços sociais.
Embora focalizado nas experiências dos
países centrais, este debate é fundamental
para o futuro de nossas próprias estratégias de
enfrentamento da crise do Estado brasileiro e
do nosso ainda precário e insuficiente sistema
de proteção social. Apesar do atraso (ou mes
mo por causa dele), temos ainda condições de
não incorrer nos erros apontados acima, evi
tando com isso a camisa-de-força teórica de
tomar, como dados imutáveis do problema,
realidades econômicas, sociais e políticas em
constantes transformações.

Notas

1.

As idéias centrais deste debate podem ser encontradas na coletânea organizada por Pierson e Castles (2000).
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2.

Para bons exemplos de aplicação, ver, além do próprio Esping-Andersen (1993, 1999,
2000), Przeworski (1989) e M ishra (1995).

3.

A crítica européia que reivindica uma quarta tipologia para representar os países católicos
do sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália e Grécia) sustenta que o forte familismo pre
sente nesses países alteram a essência de funcionamento do chamado regime conservador
de proteção social, o que legitim aria a abertura de uma nova tipologia para tratar desses
casos. Os melhores argumentos em prol dessa visão encontram-se em Ferrera (1998,
2000) e Adão e Silva (2002).

4.

Sobre esse tema, vale a pena ler Carrasco (1998); Ginsborg (2002) e Flaquer (1998,
1999).

5.

Deve estar claro que esse debate nos remete à discussão de filosofia moral, o qual não te
mos condições de desenvolver, mas para o qual sugerimos a leitura de Rawls ([2001]
2002) e Barry ([1989] 1995). Esping-Andersen (2000, pp. 277-278), no livro que esta
mos resenhando, menciona superficialmente a questão.

6.

Também nesse caso, Esping-Andersen (2000, p. 27) trata apenas superficialmente da
questão, motivo pelo qual é preciso remeter a discussão para outros autores, em particu
lar, Peter ([1999] 2003) e Fernandes (2002).

7.

Outros conceitos importantes dentro do institucionalismo histórico são os de custos de opor
tunidade das opções históricas tomadas, retornos crescentes das mesmas opções, momentos crí
ticos das trajetórias históricas, os quais indicariam as possibilidades históricas de mudanças
nas (ou das) trajetórias, podendo ser motivadas por fatores exógenos ao curso histórico (in
tervenção dos atores envolvidos, que obviamente não são atores passivos dos processos his
tóricos) ou endógenos a ele, em geral motivadas pelo esgotamento dos chamados legados his
tóricos das trajetórias, quando se abrem janelas de oportunidades para mudanças estruturais.
Enfim, uma discussão completa desses e outros importantes e sugestivos conceitos dessa
abordagem teórica pode ser vista em Peter ([1999] 2003) e Fernandes (2002).

8.

O autor não discute profundamente as causas das transformações nos âmbitos do traba
lho e da família, apenas faz o registro da nova dinâmica capitalista, a partir de meados dos
anos de 1970, invocando as transformações nos campos produtivo e tecnológico como
motores da nova dinâm ica e causadores da terciarização, que para ele é o traço fundamen
tal das sociedades pós-industriais. Também em relação às famílias, somente constata os si
nais de mudança comportamental, mas em nenhum momento aprofunda a discussão so
bre suas causas, com o que ficamos sem saber se se tratam de mudanças motivadas pelo
ímpeto feminista dos anos de 1960 ou pelos desejos e/ou necessidades de as mulheres
também auferirem renda monetária pelo trabalho fora de casa, por ambos os motivos, ou
por outros mais.

9.

Apenas em notas de rodapé é que Esping-Andersen (2000, pp. 65 e 67) aborda a especi
ficidade do chamado Terceiro Setor como uma possível quarta grande instituição do welfare. Acaba por desconsiderar tal alternativa, sob os argumentos de que ou tal setor é pou
co institucionalizado e, portanto, suas ações seriam de difícil identificação e precisão
analítica, ou de que ele seria quantitativamente irrelevante na maior parte dos países em
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questão, ou ainda que tal setor seria Fortemente dependente de recursos públicos, o que
apenas o transformaria numa forma especializada (pública não-estatal) de o Estado agir.
10. Dentre os aspectos listados por Esping-Andersen, há pelo menos dois pontos não consen
suais: o primeiro questiona a eficácia das políticas de demanda efetiva para a pujança ca
pitalista do pós-guerra, enquanto o segundo questiona a eficácia do modelo corporativista para a realização dos objetivos democráticos. O prim eiro aspecto está bem
desenvolvido em trabalhos de Glyn (1990, 1995), enquanto o segundo o está nos traba
lhos de Offe (1984, 1989) e Schim itter (1974, 1989), dentre outros.
11. Essa é certamente uma questão polêmica em se tratando de economias subdesenvolvidas
como a brasileira, em que à baixa demanda agregada por trabalho se soma a grande ofer
ta de mão-de-obra pouco qualificada, resultando em um processo de terciarização por
m im classificado como patológico, onde predominam atividades em serviços pessoais e
distributivos de qualidade muito inferior a dos serviços produtivos ou sociais. Em parti
cular, ver Cardoso Jr. (1999).
12. O autor também faz uma rápida discussão sobre as teses do desemprego causado pela glo
balização excludente, pela revolução tecno-produtiva (causadora de desemprego estrutu
ral ou tecnológico) e pela tese da euroesclerose (ou tese do excesso de regulamentação e
rigidez dos mercados de trabalho na Europa). Descarta todas com argumentos teóricos e
empíricos convincentes; mas, na m edida em que não aprofunda a discussão, optamos
aqui por remeter esse assunto para outro livro: Esping-Andersen e Regini (2000).
13. A taxa de participação no mercado de trabalho das mulheres não casadas sempre foi mais
alta e manteve-se praticamente constante desde os anos de 1970.
14. A estrutura de riscos de uma sociedade pode ser classificada, segundo Esping-Andersen
(2000, pp. 75-80), em riscos de classe, riscos do ciclo de vida e riscos intergeracionais.
15. A esse respeito, ver os trabalhos publicados pelo Ipea desde 1996, em particular os de
Medeiros (2000) e Camarano (1999).

Bibliografia

Adão e Silva, P.
2002
“O modelo de welfare da Europa do sul: reflexões sobre a utilidade do concei
to”. Lisboa, Sociologia, Problemas e Práticas, 38.
Baumol, W.
1967
Barry, B.
[1989] 1995

The macroeconomics of unbalanced growth. Journal o f Economic Literature,
57.

Teorias de la justicia. Barcelona, Gedisa.

Beveridge, W.
1942
Report on social insurance an d allied services. London, Hmso.

87

Camarano, Ana Amélia (org.).
1999
Muito Além dos 60. Os novos idosos brasileiros. Rio de Janeiro, Ipea.
Cardoso Jr., J. C.
1999
Anatomia da distribuição de renda no Brasil: estrutura e evolução nos anos 90.
Dissertação de Mestrado, Campinas, Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas.
Carrasco, C.
1998

Mujeres y Estado de Bienestar: un debate teórico. M adrid, Instituto de la Mujer,
M inistério del Trabajo.

Esping-Andersen, G.
1990
The three worlds o f Welfare Capitalism. New Jersey, Princeton University Press.
1993

Los tres mundos d el Estado del Bien-estar. Valencia, Alfons el M agnam im .

1999

Social foundations ofpost-industrial economies. Oxford/New York, Oxford U ni
versity Press.

2000

I fondam enti sociali delle econom ic postindustriali. Bologna, Società Editrice il
Mulino.

Esping-Andersen, G. (ed.).
2002
Why we need a new Welfare State? Oxford/New-York, Oxford University Press.
Esping-Andersen, G. & Regini, M . (eds.).
2000
Why deregulate labour markets? Oxford/New-York, Oxford University Press.
Fernandes, A. S.
2002
“Path dependency e os estudos históricos comparados”. São Paulo, BIB: Revis
ta Brasileira de inform ação Bibliográfica em Ciências Sociais, 53.
Ferrera, M .
1998

Le trap ole d el welfare. Firenze, Instituto Universitário Europeu; Bologna, Socie
tà Editrice il Mulino.

2000

“A reconstrução do Estado social na Europa M eridional”. Lisboa, Análise So
cial, 34 (151-152).

Flaquer, L.
1998

El destino de la fam ilia. Barcelona, Ariel.

1999

La figu ra menguante dei padre. Barcelona, Ariel.

Ginsborg, P.
2002
Glyn, A.
1995

“Famiglia, società civile e Stato tra otto e novecento”. M ilão, Passato e Presente:
Revista di Storia Contemporânea, 57.
“Os custos da estabilidade: os países capitalistas avançados nos anos 80”, in E.
Sader (org.), O mundo depois da queda , São Paulo, Paz e Terra.

Glyn, A. et al.
1990
“The rise and fall of che Golden Age”, in S. M arglin & J. Schor (org.), The Gol
den Age o f Capitalism: reinterpreting the postw ar experience. Oxford, Clarendon
Press.
Korpi, W.
2000
M arshall, T.
2000

“The power resources model”, in C. Pierson & F. Castles (orgs.), The Welfare
State: a reader , Reino Unido, Polity Press.
“Citizenship and social class”, in C. Pierson & F. Castles (orgs.), The Welfare
State: a reader , Reino Unido, Polity Press.

Medeiros, M.
2000
A importância de se conhecer melhor as fam ílias para a elaboração de políticas so
ciais na América Latina. Brasília, Ipea (TD n. 699).
Mishra, R.
1995

O Estado-providência na sociedade capitalista: estudo comparativo das políticas
públicas na Europa, América do Norte e Austrália. Oeira, Celta Editora.

Offe, C.
1984

Problemas estruturais do Estado capitalista. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.

1989

Capitalismo desorganizado. São Paulo, Brasiliense.

Peter, B. G.
[1999] 2003 El nuevo institucionalismo: teoria institucional em ciência política. Barcelona,
Gedisa.
Pierson, C. & Castles, F. (orgs.).
2000
The Welfare State: a readier. Reino Unido, Polity Press.
Polanyi, K.
2000

A grande transfo?7nação: origens da nossa época. Rio de Janeiro, Campus.

Przeworski, A.
1989
Capitalismo e social-democracia. São Paulo, Com panhia das Letras.
Schimitter, P.
1974
“Still the century of corporatism?”. Review o f Politics, 36.
1989

“The corporatism is dead? Long live corporatism!”. Government and Opposi
tion, 24 (1).

Schumpeter, J.
1968
Capitalismo, Socialismo y democracia. M adrid, Aguilar.
Rawls, J.
[2001] 2002 La justicia como equidad: una reformulación. Barcelona, Paidós.

89

Titmuss, R.
1968

Commitment to welfare. London, Allen and Unwin.

Weber, M .
1999

Economia e sociedade: fundam entos da sociologia compreensiva. Brasilia, Editora
da UnB.

Resumo

Fundamentos Sociais das Economias Pós-industriais:
uma Resenha Crítica de Esping-Andersen
Este texto explicita os principais argumentos contidos no livro Social foundations o f post-indus
trial Economies, de Gosta Esping-Andersen, publicado em 1999- Em essência, mostra que a in
corporação da crítica relativa ao papel desempenhado pelas famílias (vale dizer, pelas mulheres)
nas diferentes estratégias nacionais de provisão de proteção social constitui um importante pas
so metodológico rumo ao preenchimento desta lacuna de compreensão acerca do funciona
mento dos diversos regimes de bem-estar social no mundo. Por outro lado, sua abordagem peca
ao tomar fenômenos históricos que são em si mesmos dinâmicos e mutáveis no tempo como
constrangimentos macroeconômicos insuperáveis e intratáveis pelos atores em disputa, o que
acaba restringindo o campo de possibilidades analíticas e de proposições políticas no âmbito
das alternativas já presentes nos meios mais conservadores do pensamento social.
Palavras-chave: Gosta Esping-Andersen; Economias Pós-industriais; Fundamentos Sociais;
Desmercantilização; Desfamilização.

Résumé

Fondements Sociaux des Economies Postindustrielle:
une Recension Critique de Esping-Andersen
Ce texte explicite les principaux arguments contenus dans le livre Socialfoundations ofpost-industrial economies , de Gosta Esping-Andersen, publié en 1999. II démontre que l’incorpora
tion de la critique relative au rôle exercé par les familles (où, plutôt, par les femmes) dans les
différentes stratégies nationales de provision de protection sociale, constitue une avancée mé
thodologique importante pour la compréhension du fonctionnement des divers régimes de
bien-être social dans le monde. Par ailleurs, l’abordage proposé par Esping-Andersen est ine
xact lorsqu’il considère les phénomènes historiques —qui sont dynamiques et mutables dans
le temps - comme des contraintes macro-économiques insurmontables et intraitables par les
acteurs en discussion, ce qui restreint le champ des possibilités analytiques et des propositions
politiques dans le cadre des alternatives déjà présentes dans les milieux les plus conservateurs
de la pensée sociale.

90

M ots-clés: Gosta Esping-Andersen; Économies Postindustrielles; Fondements Sociaux; Démercantalisation; De-familiarisation.

Abstract

Social Foundations o f Post-industrial Economies:
a Critical Paper on Esping-Andersen
The paper presents the main arguments of the book Social foundations o f post-industrial eco
nomies , by Gosta Esping-Andersens, published in 1999. The book shows appropriately that
the study o f the economy of families (particularly the functions developed by women) is very
important to better understand the operation of the major part of welfare regimens around
the world. However, the author’s option of taking the several macroeconomic constraints as
too rigid regarding the global dynam ic is, from our point of view, inadequate. Esping-Andersen’s argumentation restrains his analytical approach and makes him closer to the most con
servative positions in the academic debate.
Keywords: Gosta Esping-Andersen; Post-industrial Economies; Social Foundations; De-mercantilization; De-familization.
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