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DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO DE RISCO: a concepção de proteção 

social desenvolvida pelo Banco Mundial 

 

Renata Miguel1 
 
 

RESUMO 
 
O artigo apresenta a concepção de proteção social baseada na 
“Gestão de Riscos” oferecida pelo Banco Mundial.  
Problematiza as implicações deste paradigma de política 
social, a partir de analise do documento Social Risk 
Management – A new conceptual framework for Social 
Protection and beyond - e os Relatórios sobre Desenvolvimento 
Mundial:  A Pobreza (1990) e A Luta contra a Pobreza (2001). 
Conclui-se que o paradigma de proteção social apresentado 
por este organismo refuncionaliza e centraliza as políticas 
sociais em torno do combate a pobreza, focalizando suas 
ações em indivíduos e grupos vulneráveis em detrimento de 
políticas universais.  
 
Palavras-chave: Banco Mundial. Proteção Social e risco 
social.  

 
ABSTRACT 
 
This paper presents the design of social protection based on 
"Risk Management" offered by the World Bank. Discusses the 
implications of this paradigm of social policy, from analysis of 
the Social Risk Management document - The new conceptual 
framework for Social Protection and beyond - and the World 
Development Report: Poverty (1990) and the Fight against 
Poverty (2001). We conclude that the social protection 
paradigm presented by this refuncionaliza body and centralizes 
social policies around the fight against poverty, focusing their 
actions on vulnerable individuals and groups at the expense of 
universal policies. 
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I INTRODUÇÃO 

Segundo Netto e Braz (2007), a política das elites orgânicas que se forma a 

partir dos anos 1970 passou a ser conduzida através de instituições e entidades 

supranacionais que se apresentam enquanto institutos imparciais e isentos de qualquer 

interesse de classe, a exemplo das Organizações das Nações Unidas, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial. O Banco Mundial enquanto instituição política que atua 

com a missão de coordenar mundialmente o processo de desenvolvimento econômico 

através da recomendação de parâmetros e metas, progressivamente vem se destacando na 

construção de modelos de proteção social que culminam em modelos de “boas práticas” a 

serem seguidos na construção de políticas de combate a pobreza na contemporaneidade.  

Taís experiências surgem em virtude das propostas do Banco Mundial de 

reestruturação dos modelos de proteção social em nível mundial, em meio a constatação do 

aumento da pobreza em consequência dos planos de ajuste estrutural implementados em 

vários países. Ao recomendar uma leitura ampliada do conceito de pobreza, a estratégia 

proposta pelo órgão é a de potencializar a capacidade dos indivíduos frente às múltiplas 

situações de risco e de aprofundamento da pobreza através da redefinição do paradigma de 

proteção social, por meio de estratégias focalizadas de combate a pobreza na figura de 

indivíduos e grupos em situação de risco e vulnerabilidade social.. Subtende-se com essa 

definição que, a vulnerabilidade encontra-se inerente a certos indivíduos e grupos, e não 

como um fenômeno eminentemente estrutural, sendo, portanto, necessária a reorientação e 

a criação de estratégias de proteção social dirigida a administração e gestão desses riscos. 

Pretendemos evidenciar com isso, que a concepção de proteção social, 

construída pelos organismos internacionais no contexto de contra reforma (Behring, 2003) 

que avança sobre as políticas sociais. O uso desses pares conceituais na estruturação das 

políticas sociais elaboradas pelo Banco Mundial, aliada a concepção de “desenvolvimento 

humano”, passam a fundamentar a “nova concepção” de proteção social desenvolvida por 

este órgão na contemporaneidade.  

Neste ínterim, chamamos atenção para a incorporação dos conceitos liberais 

conservadores de risco e vulnerabilidade social nas formulações do Banco Mundial que, 

apontam para a construção de formas de proteção social reduzidas a estratégias de manejo 

e administração de riscos, enfocando o combate a pobreza através do estimulo as 

capacidades individuais dos sujeitos. Adotamos como forma de pesquisa os documentos 

produzidos pelo Banco Mundial, os quais são apresentados por este organismo como uma 

“contribuição” para pensar o desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social: o 

relatório “Social Risk Management – A new conceptual framework for Social Protection na 
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beyond” (2000); e os Relatórios sobre Desenvolvimento Mundial que se dedicaram ao tema 

do combate a pobreza e do risco social: A Pobreza (1990) e o A Luta contra a Pobreza 

(2001).  

 

 

 

II A NOVA CONCEPÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDA PELO BANCO 
MUNDIAL: A “GESTÃO DE RISCO”. 

 

 

A nova abordagem de proteção social baseado no enfoque da gestão de risco 

social surge através do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial: luta contra a pobreza, 

publicado no ano de 2001, que trabalha com a hipótese de que grandes reduções nos 

índices de pobreza são possíveis através de uma abordagem conceitual mais abrangente 

sobre o conceito de pobreza. No prefácio deste documento, o presidente do Banco Mundial 

James D. Wolfensohn afirma que, somente a partir da ampliação e da compreensão a 

respeito da pobreza e de suas causas, será possível “[...] estabelecer as medidas para criar 

um mundo livre da pobreza em todas as suas dimensões” (Comunicado à imprensa No. 

2001/042/S, p. 1). Dados deste relatório apontavam que no ano de 2001, cerca de 2,8 

bilhões de pessoas (quase a metade da população do mundo) vivia com menos de US$2 

por dia e 1,2 bilhão (um quinto da população mundial) sobrevivia com menos de um dólar 

por dia, sendo que 44% se localizavam no sul da Ásia (Banco Mundial, 2001). 

Apesar de o Banco Mundial reconhecer e destacar a evolução dos processos 

produtivos e tecnológicos no desenvolvimento mundial entende que a globalização aguça as 

diferenças entre os povos, e vem paulatinamente aumentando a vulnerabilidade de 

indivíduos, famílias, grupos étnicos e comunidades. Desta forma, a partir da constatação do 

aumento da pobreza em consequência dos planos de ajuste estrutural, surge à necessidade 

de redesenhar os sistemas de proteção social, readequa-los a realidade atual de milhares 

de indivíduos em situação de pobreza e desemprego. Compreende que o crescimento 

econômico é essencial, mas geralmente insuficiente para criar as condições que os mais 

pobres necessitam para melhorar suas vidas.  

Atendendo a solicitação de um grupo constituído pelos Ministros das Finanças2 

dos sete países mais industrializados do mundo, o Banco Mundial formula o Relatório 

"Princípios sociais e Boas Práticas de Política Social", que se apresenta enquanto 
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mecanismos orientadores de políticas sociais, na tentativa de melhorar as condições sociais 

mínimas de bem estar de indivíduos em períodos de crise. Partem do discurso de que “[...] 

os pobres muitas vezes são os mais expostos a toda uma gama de riscos” (Banco Mundial, 

2001, p.139) e constatando o baixo acesso desse segmento da população aos sistemas de 

proteção social3, o Banco Mundial passa a estruturar novos modelos de proteção social 

destinado a indivíduos em situação de pobreza.   

No relatório A Pobreza publicado em 1990, o padrão de vida mínimo 

estabelecido pelo Banco Mundial estava pautado em critérios de renda e consumo,  isto é, 

em despesas necessárias para que se adquira um padrão mínimo de nutrição e outras 

necessidades básicas e, ainda, uma quantia monetária que permita a participação do 

individuo na vida cotidiana da sociedade. Trata-se de calcular um valor mínimo de renda que 

corresponderia para cada país (ou região) um indicador de bem estar. Por este motivo, a 

definição de pobreza apresentada neste documento era apresentada como: “[...] 

incapacidade de atingir um padrão de vida mínimo” (BANCO MUNDIAL, 1990, p.27).  Nesta 

concepção, para o Banco Mundial Aqueles que tiverem uma renda inferior a esse valor 

poderão ser considerados pobres e, portanto, sem condições de viver minimamente bem.  

Já no Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial publicado no ano de 2001 a 

concepção de pobreza é apresentada enquanto fenômeno multifacetado, decorrente de 

múltiplas privações produzidas por processos econômicos, políticos e sociais que se 

relacionam entre si. O documento ressalta a íntima relação entre a prestação de serviços 

sociais e diminuição da pobreza, pois compreende que os serviços sociais devem significar 

uma promoção de políticas focalizadas de aumento do capital humano dos indivíduos. A 

estratégia de combate à pobreza proposta pelo relatório do Banco Mundial refere-se: i) 

geração de oportunidades econômicas – com aumento de renda o indivíduo poderia 

ultrapassar a fronteira da pobreza e, dessa forma, ser considerado um não-pobre; ii) 

prestação de  serviços sociais – educação e saúde – aos mais pobres. O paradigma de 

proteção social elaborado por este relatório destina-se a expansão do manejo do risco e do 

fomento ao capital humano para que o fenômeno da pobreza, entendido enquanto “privação 

de capacidades”, seja resolvido. 

Em termos de políticas, a resposta à vulnerabilidade deve ter por alvo ajudar 
os pobres a manejar melhor os riscos e atenuar o impacto dos choques. Tais 

políticas abordam os problemas imediatos dos choques e a incapacidade de 
enfrentá-los. Mas lançam também as bases para investimentos que os pobres 
podem fazer para sair da pobreza (Ibid., p. 139. Grifo nosso.). 

 

                                                           
3
 Dados do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial publicado no ano de 2001 apresentam que 

cerca de seis bilhões de pessoas (menos de um quarto de indivíduos da população mundial) não têm 
acesso a programas formais de proteção social, e menos de 5% não pode confiar em seus próprios 
ativos para gerenciar com sucesso os riscos. 
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Nas páginas do relatório Social Risk Management – A new conceptual 

framework for Social Protection na beyond, a concepção de proteção social desenvolvida é 

reduzida a noção de “instrumentos para gerenciar riscos”. O organismo internacional 

entende que à medida que as famílias se aproximam da pobreza extrema e da miséria, elas 

se tornam mais expostas a múltiplos riscos provenientes de diferentes fontes sejam eles 

naturais (terremotos, inundações e doenças) ou artificiais (desemprego, degradação 

ambiental e a guerra).  A noção de risco apresentada nos relatórios normalmente se referem 

à incerteza ou imprevisibilidade que resultam em perdas de bem-estar, ou seja, de proteção 

social. A pobreza neste sentido aparece diretamente relacionada à vulnerabilidade do 

individuo e sua exposição ao risco em decorrência do “[...] acesso limitado e inadequado aos 

instrumentos de gestão de risco” (HOLZMANN; JORGENSEN, 2000, p. 4. tradução nossa). 

Na definição oferecida pelo Relatório do Banco Mundial (2001) a insegurança e a 

vulnerabilidade aparecem definidas da seguinte forma:  

A insegurança é a exposição a riscos; a vulnerabilidade, a consequente 
possibilidade de declínio do bem-estar. À ocorrência que deflagra o declínio dá-se 
muitas vezes o nome de choque, que pode afetar uma pessoa (doença, morte), uma 
comunidade, uma região ou mesmo um país (catástrofe natural, crise 
macroeconômica). Embora estejam relacionados, risco, exposição a riscos e 
vulnerabilidade não são sinônimos. O risco refere-se a ocorrências incertas que 
podem abalar o bem-estar: o risco de adoecer ou o risco de ocorrer uma seca. 
[...] A exposição a riscos mede a probabilidade de que venha a ocorrer 
determinado risco. A vulnerabilidade mede a resistência face a um choque: a 
probabilidade de que um choque venha a resultar em declínio do bem-estar 

(BANCO MUNDIAL, 2001, p. 133. Grifo nosso.).  
 

Nos relatórios é possível identificar que há duas causas principais para a 

“vulnerabilidade”: 

[...] primeiro, a dotação insuficiente de “recursos” (ou ativos) que o indivíduo possui 
parece ser novamente central para a argumentação. Segundo o relatório, portanto, 
são os baixos níveis de “ativos” que geram no pobre essa incapacidade de enfrentar 
os riscos, deixando-o numa situação de vulnerabilidade. Em segundo lugar, destaca-
se o problema institucional – a “incapacidade”, “ineficiência”, dentre outras falhas 
das instituições estatais - que não ajuda os pobres no enfrentamento dos riscos 
(BANCO MUNDIAL, 2001, p 37). 
 

A estrutura de gerenciamento do risco criada pelo Banco Mundial se propõe a ir 

além da proteção social, estendendo-se desde “[...] a política macroeconômica, a boa 

governança e o acesso aos cuidados básicos de saúde e educação, para reduzir ou mitigar 

o risco e, portanto, a vulnerabilidade” (HOLZMANN; JORGENSEN, 2000, p. 4. tradução 

nossa). Políticas econômicas e ambientais, educação e capacitação para o trabalho dentre 

outras medidas, também se destacam nos parâmetros elaborados pelo organismo para 

reduzir uma grande variedade de “riscos”. 

Um aspecto a ser destacado nesta proposta se refere a focalização das formas 

de atenuação de riscos nos indivíduo, família e comunidades locais. Nos parâmetros que 
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norteiam as propostas políticas do Banco Mundial, as famílias pobres, numerosas e 

chefiadas por mulheres aparecem como grupos suscetíveis ao risco e a vulnerabilidade. 

Como as famílias pobres tendem a ter muitos filhos, estes estão mais expostos à 
pobreza e à vulnerabilidade do que outros grupos. Nas famílias pobres, as crianças 
são especialmente vulneráveis a flutuações na renda e no consumo familiar. Elas 
têm mais probabilidades do que outras crianças de ter baixo peso; assim, um maior 
declínio do consumo de alimentos pode causar danos irreparáveis (BANCO 
MUNDIAL, 2001, p. 150). 
 

Por este motivo é que segundo as diretrizes dos relatórios, as ações de proteção 

social devem ser construídas no sentido de potencializar a capacidade dos indivíduos frente 

às situações que os exponham a  situações de risco e vulnerabilidade social.  

Reforçar as capacidades de gestão de risco dos pobres e não-pobres reduz a sua 
vulnerabilidade e aumenta seu bem-estar e deve, assim, contribuir para um declínio 
transitório da pobreza e fornecer uma maneira de sair da pobreza crônica 
(MORDUCH, 1994 apud HOLZMANN; JORGENSEN, 2000, p. 7.  tradução nossa). 

Destarte, para o Banco Mundial, o desenvolvimento de um sistema de proteção 

que tenha como foco atuar sobre tais riscos, seria mais eficiente e eficaz na resolução 

destas situações. A Gestão de Risco Social deve permitir assim, uma melhor concepção de 

programas de política social como um componente estratégico de redução da pobreza. O 

“novo” paradigma de proteção proposto pelo Banco Mundial entende a política social como 

intervenções públicas para “[...] (i) ajudar os indivíduos, famílias, e comunidades a gerenciar 

melhor os riscos, e (ii) dar apoio à crítica aos pobres4” (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 3).  

É possível perceber que a estrutura subjacente à proteção social enquanto 

Gestão de Risco Social carrega em si uma forte incidência do pensamento liberal, ao 

focalizar suas intervenções de forma pontual em grupos e indivíduos pobres, oferecendo-

lhes um conjunto de ações que potencializem a formação de capital humano através de 

ativos e do fortalecimento do desenvolvimento humano. Com esta formulação nota-se que o 

paradigma de gerenciamento do risco encontram-se intimamente articulada aos 

pressupostos de “capital humano”, “ativos” e “privações de capacidade” desenvolvido pelo 

pensamento de Amartya Sen. As  estratégia proposta pelo Relatório do Banco Mundial 

publicado em 2001, para lidar com a pobreza tem como foco  central a concepção deste 

autor, ao ampliar o foco analítico dos critérios de pobreza - exclusivo na renda -, para um 

abordagem que leva em consideração as oportunidades sociais que objetivem o 

desenvolvimento das capacidades humanas.  

                                                           
4
 Esta expressão se refere a métodos participativos, pesquisas de opinião, levantamento de variáveis 

qualitativas. O relatório do Banco Mundial de 2000/2001 toma, como ponto de partida, o estudo “The 
Voices of the Poor”, realizado em 2000, cujo objetivo consistiu em ouvir o que os “pobres” de 
cinquenta países do mundo “em desenvolvimento” têm a dizer sobre a “pobreza”. O estudo partiu de 
uma avaliação “participativa” da pobreza, que consiste num método que procura o expressar a voz 
dos pobres, a partir do que eles têm a dizer sobre a pobreza, uma vez que são considerados os mais 
apropriados a emitir opinião sobre esta temática. 
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Os estudos de Maranhão (2012) revelam que as políticas de desenvolvimento 

humano elaboradas pelo intelectual indiano, não tem como objetivo alterar a distribuição de 

renda entre as classes sociais, como pregava a social-democracia clássica. O autor destaca 

que  

O foco da concepção de desenvolvimento de Sen não está na desigualdade de 
renda, e muito menos na propriedade (já que o mercado é condição natural de 
liberdade), mas sim na desigualdade de liberdade para acessar os benefícios do 
mercado (MARANHÃO, 2012, p. 93).  

Trata-se com isso, de oferecer oportunidades sociais através de políticas 

públicas básicas e focalizadas para que, individualmente os sujeitos desenvolvam suas 

habilidades para melhorar sua condição de renda através das oportunidades de mercado. 

Com isso, Sen vale-se do pensamento do pensador liberal Adam Smith para defender 

intervenções pontuais do Estado na garantira de mínimo acesso ao bem-estar. Propõe um 

modelo de política focalizada nos indivíduos, mais eficiente e adequada à conjuntura 

econômica atual “[...] para evitar tanto déficits orçamentários como o desincentivo à 

iniciativa, as políticas de desenvolvimento econômico e social devem limitar-se a oferecer as 

condições de inserção no mercado” (MARANHÃO, 2012, p. 96). 

Reforça-se com isso, a modelagem do novo marco de proteção social focalizado 

nos mais pobres, como uma estratégia de manejo ou administração de riscos, em 

detrimento de políticas sociais universais e de direitos. De acordo com o Banco Mundial, o 

investimento em capital humano é um dos meios mais importantes para reduzir a pobreza, 

uma vez que:  

[...] o principal bem dos pobres é o tempo para trabalhar.  A educação aumenta a 
produtividade deste bem. (...) A ideia presente seria, portanto, que, ao educar- se 
mais, o indivíduo torna-se mais apto a competir com os outros por um emprego 
melhor no mercado e, consequentemente, a obter uma renda maior. Assim, haveria 
uma contínua necessidade de ele buscar ser mais competitivo que os outros, por 
meio do aumento de sua “empregabilidade’” (BANCO MUNDIAL, 2001, p.59). 

Sendo assim, uma das estratégias para prevenir os riscos é a aquisição de “ativos” 

que podem ser de vários tipos:  

[...] recursos humanos, como a capacidade de trabalhos básicos, as aptidões e a 
boa saúde; recursos naturais, como a terra; recursos físicos, como o acesso à 
infra-estrutura; recursos financeiros, como a poupança e o acesso a crédito; 
recursos sociais, como as redes de contatos e obrigações recíprocas a que se 

possa recorrer em tempos de necessidade, e a influência política sobre os recursos. 
(BANCO MUNDIAL, 2001, p. 34. grifos no original).  

Outro elemento-chave, presente no conceito de ativos, envolve a necessidade 

de ampliação dos canais de participação e empowerment dos mais pobres, em prol da 

redução de sua dependência do aparelho do Estado. Embora o Banco Mundial ressalte a 

importância do crescimento econômico na redução da pobreza – enquanto criador de 

oportunidades para os pobres – o papel do Estado na política social se reduz a proposição 
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de medidas focalizadas, pautadas na concepção de aumento do capital humano. A função 

do Estado no paradigma de proteção e gestão de riscos seria a seguinte:  

(i) implementação de ações de políticas para a prevenção de riscos, (ii) Facilitar o 
set-up de instituições financeiras baseadas no mercado, proporcionando o ambiente 
legal favorável, assegurar a sua regulação e supervisão, e ajudando a facilitar o 
fluxo de informações, (iii) fornecimento de instrumentos de gestão de risco, onde o 
setor privado falhar (por exemplo, o desemprego seguro), (iv) fornecer redes de 
segurança social para o risco de enfrentamento, e (v) aprovar a redistribuição de 
renda, se os resultados do mercado são considerados inaceitáveis do ponto de vista 
do bem-estar social (Ibid., p.18. tradução nossa). 

Neste sentido, o resultado a ser esperado destas iniciativas é a diminuição do 

risco, tendo por meta a inserção dos segmentos pobres ao mercado, seja pela via do 

consumo ou pela venda da força de trabalho. A oferta e o acesso aos ativos são vitais para 

a gestão de risco, especialmente para os pobres. Neste sentido, a promoção da autonomia 

dos pobres é essencial para reduzir a pobreza. 

A compreensão de pobreza desenvolvida pelo Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial (2001) entende que a pobreza tem inúmeras causas sem, 

contudo, propor uma reflexão profunda a respeito desse conceito, detendo-se apenas aos 

seus aspectos descritivos. Ao longo do relatório é possível observar que a menção à 

pobreza aparece como algo autônomo ao desenvolvimento do modo de produção 

capitalista. A partir deste entendimento, os estudos de Texeira (2012) a respeito da 

concepção de política social do Banco Mundial  destaca que:  

[...] a caracterização autônoma da pobreza leva a um entendimento de que os 
próprios pobres têm responsabilidade sobre sua condição, o que aponta para a 

busca de alternativas com o intuito de “ajudá‑lo” para que ele próprio possa romper 

com o “ciclo vicioso”. Essa percepção traz um indicativo de que a política social 
proposta pelo Banco como resposta à conjuntura de existência e crescimento da 
pobreza e da desigualdade estará baseada na responsabilização do indivíduo na 
busca por alternativas de superação de suas condições (TEXEIRA, 2010, p. 162). 

Assim, desenvolve-se o principio sob qual o novo paradigma de proteção social 

é fundamentado: um sistema de proteção social focalizado nos mais pobres, construído sob 

conceitos liberais, que imprimem uma verdadeira refuncionalização na noção de proteção 

social universalizante desenvolvida nos países do capitalismo avançado, cuja ênfase recai 

na premissa individualizante com a qual as expressões da questão social, reduzidas à 

pobreza, passam a ser alvo de intervenção. Neste sentido, o combate à pobreza atrelado ao 

desenvolvimento das capacidades humanas dos indivíduos, as situações de risco e 

vulnerabilidade, torna-se o modelo de proteção social na contemporaneidade. 
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III CONCLUSÃO 

 

Conforme até aqui explicitado, o Banco Mundial empreende reelaborações em 

torno dos sistemas de proteção social para se adequar ao combate a pobreza. Partindo 

supostamente de uma leitura ampliada do conceito de pobreza, pois em seu entendimento o 

combate a pobreza deve incorporar uma concepção ampla a respeito deste fenômeno, induz 

a construção de ações focalizadas em determinados grupos reduzindo as políticas sociais a 

gestão de riscos.  

O que se evidencia nestas formulações é o pensamento desenvolvido pelo 

Banco Mundial de que, conservando um nível de desenvolvimento econômico estável, as 

altas taxas de crescimento econômico seriam capazes de reduzir a pobreza. A ideologia 

propagada é a de que, desprovidos de certos dotes, as políticas sociais deveriam funcionar 

como um “trampolim” para que os indivíduos pobres desprovidos de certos dotes possam 

romper com um ciclo de pobreza e se inserirem no mercado de trabalho. A ênfase em 

políticas territoriais apoiadas em projetos locais, implicando a mobilização e a participação 

da família e dos diferentes parceiros da comunidade está associada de forma direta as 

estratégias de direcionar o enfretamento da pobreza para o âmbito individual. Entendemos 

que a pobreza e a desigualdade social são fenômenos inerentes do sistema capitalista e de 

que o combate a esse fenômeno através do estratégias de capital humano, ativos e estimulo 

as potencialidades de grupos e indivíduos apresenta como uma falsa saída.   

Este tipo de categorizações adota pelo Banco Mundial, possui evidente 

inspiração liberal conservadora - risco, ativos, vulnerabilidades, igualdade de oportunidades 

– e articula-se diretamente com a lógica regressiva, focalizada e compensatória, do marco 

teórico de proteção social proposto pelo neoliberalismo.  

Neste sentido, destacamos a necessidade de superação dos conceitos de risco 

e vulnerabilidade na fundamentação e operacionalização das formas de proteção social na 

contemporaneidade, especificamente no paradigma da política de assistência social na 

contemporaneidade, e a defesa de políticas sociais balizadas pelos princípios da 

universalidade, voltadas para o atendimento das necessidades humanas e que representem 

ganhos de fato, para a classe trabalhadora. 
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