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Resumo: O neodesenvolvimentismo propõe o crescimento econômico com equidade social, 
para tal apóia-se nos programas de transferência de renda, que reduzem os índices de 
pobreza e permitem o aumento do consumo. No entanto, essas ações alteram apenas os 
dados de medição da miséria, não a condição de pobreza dos indivíduos. Nesse sentido, 
este trabalho traz uma breve análise dos impactos da atual crise do capitalismo sobre a 
diminuição dos índices de pobreza na América Latina, apontando a falência da utilização 
dos programas de transferência de renda como principal estratégia de intervenção sobre a 
pobreza no campo das políticas sociais no neodesenvolvimentismo.  

 Palavras-chave: neodesenvolvimentismo; combate a pobreza; 
transferência de renda. 
 

Abstract: The neo-developmentism proposes economic growth with social equity, for it relies 
on income transfer programs that reduce poverty rates and allow increased consumption. 
However, these actions affect only the measurement data of misery, not the condition of 
poverty of individuals. In this sense, this paper provides a brief analysis of the impacts of the 
current crisis of capitalism on the reduction of poverty rates in Latin America, pointing to the 
failure of the use of cash transfers as the main intervention strategy on poverty in the political 
field in social neo-developmentism. 

Keywords: neo-developmentism; fighting poverty; income 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há algum tempo, intelectuais de diversas áreas do conhecimento tem debatido sobre a 

temática do neodesenvolvimentismo. Alguns autores afirmam que no Brasil a incidência do 

novo-desenvolvimentismo data, aproximadamente, do início dos anos 2000, atingindo seu 

“auge” no segundo mandato do governo Lula (2003-2010), e tem permanecido como política 

desenvolvimentista no governa Dilma Rousseff. As concepções a respeito do tema não são 

homogêneas.  

 Para alguns autores, o neodesenvolvimentismo consiste em uma redefinição do 

nacional-desenvolvimentismo vivenciado na década de 1940, em outras palavras, seria a 

teoria desenvolvimentista sob novas bases. E nessa nova roupagem primando o 
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crescimento econômico aliado com equidade social, baseado no discurso da igualdade de 

oportunidades e da sustentabilidade. 

 Esse texto está dividido em cinco tópicos, quais sejam: Introdução; ponto 1. 

“neodesenvolvimentismo: breve conceituação”; ponto 2. “combate a pobreza: alguns dados”; 

ponto 3. “política social e diminuição dos índices de pobreza”; conclusão. 

 No primeiro ponto fazemos uma brevíssima conceituação do 

neodesenvolvimentismo. No segundo ponto apresentamos alguns dados sobre pobreza na 

América Latina, mostrando sua progressão ao longo dos anos e o início de sua estagnação; 

No terceiro ponto apontamos como tem se dado o combate a pobreza, e os impactos dos 

programas de transferência de renda nesse processo. É importante enfatizar que trataremos 

aqui da pobreza de caráter absoluto, considerando que as propostas de intervenção sobre a 

pobreza no intuito de erradicá-la, no modo de produção capitalista, são impossíveis de 

efetivação no tocante ao caráter relativo da pobreza. 

 

2. NEODESENVOLVIMENTISMO: BREVE CONCEITUAÇÃO 

 

Um dos principais objetivos neodesenvolvimentismo é proporcionar um crescimento 

econômico combinado com uma melhor distribuição da renda. O neodesenvolvimentismo, 

segundo Castelo, aparece como uma “espécie de terceira via na batalha pela hegemonia 

ideopolítica para formar uma estratégia de crescimento que se contraponha aos modelos já 

existentes na região” (2010, p.194).  

Ainda segundo Castelo, para os autores do projeto novo-desenvolvimentista, um dos 

pilares desse projeto consiste na existência de um “empresariado nacional forte” e que para 

se construir uma economia de mercado forte se faz necessário um Estado forte que 

intervenha como “instância reguladora das atividades econômicas” (Idem, p.196). 

Na concepção de Armando Boito Jr. o novo-desenvolvimentismo dá continuidade à 

política desenvolvimentista, todavia, o faz em uma conjuntura distinta e com aspirações 

mais moderadas, afirma que esse é o modelo de desenvolvimentismo possível no 

neoliberalismo. O autor, no entanto, enxerga algumas diferenças entre o velho e o novo-

desenvolvimentismo, explica que quando comparado ao desenvolvimentismo de 1930-1980, 

o novo-desenvolvimentismo, 

 

a) Apresenta taxas de crescimento econômico bem mais modestas; b) confere 
importância menor ao mercado interno, isto é, ao consumo das massas 
trabalhadoras do país; c) dispõe de menor capacidade de distribuir renda; d) aceita a 
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antiga divisão internacional do trabalho, promovendo uma reativação, em condições 
históricas novas, da função primário-exportadora do capitalismo brasileiro; e) é 
dirigido politicamente por uma fração burguesa, a qual nós denominamos burguesia 
interna, que perdeu a veleidade de agir como força antiimperialista.  

 

Assim como para alguns autores, o neodesenvolvimentismo é uma nova roupagem do 

nacional-desenvolvimentismo, há outros que defendem diferenças entre esses dois projetos, 

a exemplo de Gonçalves (2012), o qual afirma que o neodesenvolvimentismo, em suas 

formulações, aponta os erros do nacional-desenvolvimentismo e posiciona-se como crítica 

ao Consenso de Washington, para ele o neodesenvolvimentismo é uma continuação do 

“liberalismo enraizado”.  

Em seu livro “Desenvolvimento às Avessas: verdade, má-fé e ilusão no atual modelo 

brasileiro de desenvolvimento” Gonçalves afirma que o Brasil “implementou uma „cópia infiel‟ 

do nacional-desenvolvimentismo” a qual o autor denomina como um modelo de 

desenvolvimento Liberal Periférico.  

Segundo o autor, o Modelo Liberal Periférico (MLP) teve início no governo Collor de 

Melo, progrediu no governo Fernando Henrique Cardoso e teve seu aprofundamento 

marcado durante o governo Lula da Silva (2003-2010) e que, segundo o autor, nesse 

período ocorreu um “nacional-desenvolvimentismo às avessas”, e nesse sentido, Gonçalves 

(2013) afirma que o nacional-desenvolvimentismo (ND) experienciado entre 1930-1979 “é o 

projeto político-ideológico de desenvolvimento econômico assentado no trinômio: 

industrialização substitutiva de importações; intervencionismo estatal e nacionalismo”; e que 

pelo comportamento do governo, o desempenho da economia e as estruturas de produção, 

comércio exterior e propriedade terem marcharam no sentido oposto ao do ND é 

considerado as avessas. 

Dessa maneira, entendemos que o neodesenvolvimentismo apresenta-se como uma 

retomada do desenvolvimentismo, mas com objetivos e fórmulas distintas, e com uma 

aproximação indiscutível com os princípios neoliberais. Para seus idealizadores, o desafio 

desse projeto está em conciliar os pontos „positivos‟ do neoliberalismo com os pontos 

„positivos‟ do ND. 

Conjecturamos, pois que apesar de trazer em sua nomenclatura o prefixo “neo”, o 

neodesenvolvimentismo aparece como uma colcha de retalhos, resultante do 

aproveitamento de aspectos “positivos” de outros modelos de política econômica que deram 

certo em algum momento da história e o incremento de novas estratégias de viabilização de 

crescimento econômico em curto prazo. Na verdade o que há de “inovador” nessa política é 

a proposta de desenvolvimento econômico aliado com equidade social. 
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Diante do exposto, percebemos que o neodesenvolvimentismo dá continuidade ao 

capitalismo, buscando novos meios de exploração do trabalho, e tentando maquiar os 

efeitos devastadores de sua atuação através da ideia de maior investimento no social, mas 

o que na verdade se estabelece é a perpetuação da situação de pobreza. É perceptível que 

o neodesenvolvimentismo surge como uma espécie de reforma do neoliberalismo, uma vez 

que as aspirações dessa ideologia são reproduzidas por essa “nova” política.  

No entanto, contraditoriamente, não se pode negar que essa política, de fato trouxe 

benefícios para o país, pôde-se perceber o crescimento econômico, a redução nos índices 

de pobreza absoluta, mas é inegável a continuidade da ideologia neoliberal e que o viés 

social preconizado por essa política não passa de uma tentativa de mistificar seus reais 

objetivos.  

 

2.1. Combate à pobreza: alguns dados 

 

É sabido que a América Latina é hoje considerada a região mais desigual do mundo, 

mesmo sendo a região que apresenta uma das maiores taxas de concentração de renda do 

mundo.  

Nos últimos anos tem-se verificado importante redução nos índices de pobreza na 

região, de acordo com dados da Comissão Econômica para América Latina e Caribe – 

Cepal (2010) entre os anos de “1990 e 2011 a taxa de pobreza na América Latina teve uma 

redução de 17 pontos percentuais (de 48,4% para 31,4% da população), enquanto que a de 

indigência foi reduzida em 10,3 pontos (de 22,6% para 12,3% da população).” Nos anos 

seguintes se verifica uma estagnação nesse processo de diminuição dos índices de pobreza 

e indigência. 

Dados da mesma fonte expressos no Panorama Social da América Latina (2014) 

apontam que a região apresenta uma queda acumulada da pobreza de quase 16 pontos 

percentuais, sendo que 10,4 pontos percentuais correspondem à diminuição alcançada até 

2008, a uma taxa anual de 1,7%. A queda acumulada entre 2008 e 2013 foi de 5,4 pontos 

percentuais, equivalente a uma taxa anual de 1,0%; a partir de 2011 se observa a 

permanência da taxa de pobreza regional em torno de 28%. De acordo com a Cepal (2014) 

esses dados: 

 

Permitem estabelecer que a pobreza extrema apresentou valores similares aos de 
2011, o que representa um retrocesso em termos dos resultados alcançados em 
anos precedentes. Esta situação não é nova, pois os dados apresentados em 
edições anteriores do Panorama Social revelavam tendências similares. Com efeito, 
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as estimativas regionais mostram que a tendência de queda das taxas de pobreza e 
pobreza extrema se desacelerou e incluso revertido nos primeiros anos da presente 
década, fato que, associado ao crescimento demográfico, deixa como saldo um 
maior número de pessoas em situação de pobreza extrema em 2013. (p.11) 

 

  

O gráfico que segue mostra a variação dos índices de pobreza e indigência na região 

descrita no parágrafo anterior.  

  

 

No que tange à pobreza extrema, registrou-se uma trajetória semelhante. Houve uma 

baixa de 6,4 pontos percentuais entre 2002 e 2008, e de 1,2 pontos percentuais desde este 

último ano até 2013. A porcentagem de pessoas em situação de pobreza extrema manteve-

se entre 11% e 12%. 

Posto os dados que mostram a redução dos índices de pobreza, seguida de estagnação 

da queda desses índices na América Latina, passemos a ver como se deu essa redução e 

as possíveis causas de sua estagnação.  

 

2.2. Política social e diminuição dos índices de pobreza 
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Expusemos nas últimas linhas os dados referentes a diminuição da pobreza absoluta a 

nível de América Latina, a partir daqui nos deteremos à realidade brasileira, trazendo um 

brevíssimo resgate da trajetória da política social, seus desafios e limites, na tentativa de 

mostrar como a política social brasileira tem sido funcional ao neodesenvolvimentismo, no 

sentido de possibilitar a equidade social proposta por este modelo econômico. 

A Assistência Social brasileira, por muito tempo, esteve marcada pelo viés do favor, do 

clientelismo, do apadrinhamento, expresso por ações assistencialistas, pelo 

descompromisso do Estado e pela filantropia. No entanto, tem-se conseguido avanços 

importantes na ruptura com esse estigma que durante um longo período marcou a 

Assistência Social no país como um não direito. Nesse sentido Boschetti argumenta que,  

 

[...] É possível afirmar que esta política social enfrentou muitas resistências para ser 
legalmente reconhecida como direito e continua sofrendo enormes resistências na 
sua implementação como tal, porque ela é uma política em constante conflito com as 
formas de organização do trabalho (2003, p. 44). 

 

A Constituição de 1988 é um marco importante para o trato com o social no Brasil, pois, 

além de prever garantia e ampliação de direitos civis, políticos, sociais e econômicos, insere 

a Assistência Social no campo da Seguridade Social assumindo o caráter de política de 

Proteção Social não contributiva.  

Na conjuntura atual, a pobreza tem ganhado um destaque extraordinário, consideramos 

que a focalização na pobreza é apenas uma forma de tirar de foco questões mais 

agravantes. O Estado financia o crescimento do mercado, e sua busca incessante de lucro, 

atende às suas exigências e para não dizer que não está intervindo atende a essa demanda 

com ações pontuais e focalizadas, que apenas perpetuam sua condição de pobre e 

promovem o consumo. Santos (2012) nos adverte de que, 

 

A „questão social‟ passa a ser enxergada, predominantemente, como sinônimo de 
„exclusão social‟ e reduzida a pobreza. Esta redução estratégica das políticas sociais 
ao combate a pobreza é mais uma ferramenta de „desmonte‟ do que se pretende 
afirmar como proteção social de cunho universalizante. (p.441) 

 

 É notório que o Brasil é um país imensamente rico, no entanto sua riqueza é 

altamente concentrada nas mãos de uma minoria, de acordo com dados do Censo (2010) 

do IBGE, 10% mais ricos ficaram com 44,5% do total dos rendimentos, enquanto que os 

10% mais pobres ganhavam apenas 1,1% do total de rendimentos. 
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Dentre os mecanismos usados pelo capital, no que diz respeito a políticas sociais no 

neodesenvolvimentismo, estão os programas de transferência de renda, que têm sido 

aplicados na maior parte dos países latino-americanos. Apresentando-se com configurações 

diferentes em cada país, contudo partilhando o mesmo objetivo: reduzir os índices de 

pobreza e miséria nos respectivos países.  

Ao longo dos anos tem-se notado um gradual avanço do gasto público com a área 

social, dados da Cepal (2012) apontam que desde a década de 1990 há uma crescente 

evolução do gasto público com o social, no caso brasileiro esse gasto se dá em maior parte 

através da transferência de renda, pelo BPC e o Programa Bolsa Família (PBF) que 

consistem nas ações de transferência de renda com maior visibilidade e cobertura no país, 

com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

com o Programa Bolsa Família, no mês de fevereiro de 2015, foram gastos R$ 

2.349.028.965,00. 

A transferência de renda consiste no principal mecanismo de combate a pobreza no 

Brasil, o PBF atende cerca de 14.014.252 famílias, sendo famílias pobres que possuem 

renda mensal entre R$77,01 e R$154,00 por pessoa e extremamente pobres que possuem 

renda mensal de até R$77,00 por pessoa;  

Exige o cumprimento de condicionalidades de educação – sendo exigida freqüência 

escolar dos integrantes da família em idade escolar de seis a dezessete anos, o 

acompanhamento é realizado a cada dois meses; e condicionalidade de saúde – sendo 

cobrado o acompanhamento do calendário de vacinas, do crescimento e desenvolvimento 

das crianças com idade inferior a sete anos, bem como o acompanhamento das gestantes e 

nutrizes. Possui tipos variados de benefícios definidos com base no perfil das famílias 

registradas no Cadastro Único considerando as seguintes informações: a renda mensal por 

pessoa; o número de integrantes da família; o total de crianças e adolescentes de até 17 

anos; bem como a existência de gestantes e nutrizes.  

O quadro 1 traz o demonstrativo dos tipos de benefícios existentes, os valores 

correspondentes e as regras que se aplicam a cada um dos benefícios. 

 

QUADRO I 
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 Pois bem, todo esse investimento é no sentido de diminuir o índice pobreza e miséria 

no país, o que de fato vinha acontecendo. Nesse sentido Sonia Rocha (2013) nos adverte 

de que, 

 

[...] o início do declínio da pobreza ocorria paralelamente à implantação do Bolsa 
Família, mas certamente não pode ser imputado ao programa [...], foram a retomada 
do crescimento econômico e o comportamento do mercado de trabalho os principais 
responsáveis pela queda da pobreza que então ocorria. (p. 123) 

 

Dados da Cepal (2014) expressos na tabela 2 mostram que entre 2012 e 2013, no 

Brasil foi registrada uma queda da taxa de pobreza de 0,6 pontos percentuais. Dados da 

mesma fonte afirmam que “para 2014 não estão previstas mudanças estatisticamente 

significativas dos níveis de pobreza e indigência na região em seu conjunto, devido a que o 

crescimento do produto por habitante será similar ou algo menor que o de 2013 e a que não 

cabe esperar variações consideráveis do emprego nem da inflação na maioria dos países.” 

(p.13)  

 

Tabela 2 
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Ainda segundo a Cepal (2014) a redução no índice de pobreza na América Latina como 

um todo teve um declínio considerável: 

 

A taxa de pobreza da América Latina em 2013 foi de 28,1% da população, enquanto 
a indigência, ou pobreza extrema, alcançou 11,7%. Estas porcentagens equivalem a 
165 milhões de pessoas em situação de pobreza, dos quais 69 milhões são pessoas 
em situação de pobreza extrema (veja o gráfico 1). Estes valores mostram de que a 
taxa de pobreza se manteve sem diferenças significativas em relação aos níveis 
observados em 2012 (28,1%). A pobreza extrema, por sua vez, também 
permaneceu sem mudanças estatisticamente significativas, devido a que o valor 
observado em 2013 é somente 0,4 pontos percentuais acima do de 2012 (11,3%). 
Isto significa que em 2013 o número de pessoas pobres se manteve sem maiores 
mudanças, dado que o número de pessoas em situação de indigência se 
incrementou cerca de 3 milhões e houve uma diminuição de similar magnitude da 
quantidade de pessoas pobres não indigentes. (p.11) 

 

 

Diante do exposto, tecemos uma crítica aos programas de transferência de renda, no 

sentido de que tem sido falha sua interferência sobre a pobreza absoluta, considerando que 

tem havido um retorno das pessoas beneficiárias que teriam superado essa condição e 

ascendido ao nível de pobreza relativa. Nesse sentido, apontamos as falhas na proposta 

neodesenvolvimentista de aliar crescimento econômico com equidade social. 
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Nossa hipótese é de que os programas de transferência de renda só surtem esse efeito 

em tempos de estabilidade econômica e quando em tempos de acirramento da crise há 

também a diminuição dos efeitos dos PTRs sobre o índice de pobreza absoluta. Nesse 

sentido Netto (2012) afirma que,  

 

A política social dirigida aos agora qualificados como excluídos se perfila, 
reivindicando-se como inscrita no domínio dos direitos, enquanto específica do 
tardo-capitalismo: não tem nem mesmo a formal pretensão de erradicar a pobreza, 
mas de enfrentar apenas a penúria mais extrema, a indigência – conforme seu 
próprio discurso, pretende confrontar-se com a pobreza absoluta (vale dizer, a 
miséria extrema). – grifos no original. (p. 428) 

 

Nesse sentido entendemos que a política social tem sido cada vez mais reduzida a 

ações de combate a pobreza operando pela via do consumo através dos programas de 

transferência de renda, logo, esses programas de transferência de renda acabam 

assumindo a centralidade no debate da política social como principal mecanismo de 

reprodução da força de trabalho.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O neodesenvolvimentismo almeja o crescimento econômico, sem esquecer-se do trato 

com o social, e para obter êxito nessa façanha tem as políticas sociais com uma aliada 

importante, utilizando mais precisamente, a transferência de renda, que lhe permite interferir 

em ambos os campos ao mesmo tempo, vez que os programas de transferência de renda 

além de alterar os índices de pobreza e permitem o aumento do consumo de bens de 

mercado.  

Assim, no campo das Políticas Sociais brasileira, os Programas de Transferência de 

Renda passaram a ser o principal investimento social realizado pelo Estado. Devido a esses 

programas, o investimento público social tem aumentado, pois, os PTR melhoram os 

indicadores sociais em curto prazo e são vistos como principais mecanismos de combate à 

pobreza pelos organismos internacionais. 

Quando se fala em política social atualmente, está no centro das discussões a questão 

da pobreza, são várias as iniciativas que preconizam a transferência direta de renda com 

intuito de erradicar a miséria no país. 

Netto (2012) afirma que o capitalismo está “experimentando uma crise de natureza 

sistêmica, que se manifesta envolvendo toda a estrutura da ordem do capital” (p.416).  As 

progressões não são animadoras e os dados descritos anteriormente mostram que mesmo 
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em uma situação econômica estável o país não conseguiu manter os níveis de redução nos 

índices de pobreza.  Diante do exposto, fica-nos a indagação: até quando será possível 

manter a redução dos índices de pobreza? Por quanto tempo mais os programas de 

transferências de renda serão capazes de intervir sobre a pobreza absoluta? 
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