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UM OUTRO SOCIALISMO DO SÉCULO XXI:
A REDUÇÃO DA POBREZA NO URUGUAI CONTEMPORÂNEO

Herbert Etges Zandomeneco1
Isaura Alberton de Lima2

Resumo
O Uruguai recentemente apresentou índices favoráveis de decréscimo da
taxa de pobreza, em relação aos demais países latino-americanos. Parte desse
resultado, em tese, pode ser atribuído às políticas sociais implementadas no País
assim como ao desenvolvimento econômico percebido. O objetivo do artigo é relatar
a implementação das principais políticas públicas no Uruguai que tiveram impacto na
redução da pobreza a partir de 2005. Trata-se de uma pesquisa teórica, que pode
ser classificada como exploratória, bibliográfica e documental. As políticas para a
redução da pobreza no Uruguai basearam-se nas transferências de renda
condicionadas em voga na América Latina. As transferências de renda
condicionadas constituem uma proteção mínima às famílias mais necessitadas da
sociedade. Elas não alteram a estrutura social, mas se mostram bastante efetivas
para a redução da pobreza e da indigência. A redução da pobreza foi diretamente
proporcional ao crescimento do Produto Interno Bruto/PIB. São necessários estudos
mais aprofundados que permitam aferir o quanto a pobreza é reduzida pelos
programas sociais e o quanto é reduzida em função do crescimento econômico no
Uruguai contemporâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Redução da Pobreza. Políticas Sociais. Uruguai.

11

Mestrando em Planejamento e Governança Pública pela Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Rua Professor Sebastião Paraná, 340, ap 501, Vila Izabel, CEP: 80320-070, Curitiba/PR –
Brasil. Endereço eletrônico: zandomeneco@hotmail.com
2

Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Av. Sete
de Setembro, 3165, Rebouças, CEP: 80.230-901, Curitiba, PR – Brasil, Endereço eletrônico:
alberton@utfpr.edu.br

2

Introdução
O Uruguai atualmente se destaca na América Latina por apresentar-se como
uma sociedade equitativa, com renda per capita alta, baixa taxa de pobreza e
ausência de pobreza extrema. O País alcançou índices altos em vários indicadores
de bem-estar, como o Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice de
Oportunidade Humana e o Índice de Liberdade Econômica. A taxa média de
incremento do Produto Interno Bruto/PIB foi de 5,2%, entre 2006 e 2014, sendo que o
crescimento econômico do Uruguai na última década foi inclusivo e levou a uma
redução significativa da pobreza e das desigualdades sociais. A pobreza moderada
diminuiu de 32,5%, em 2006, para 9,7%, em 2014, enquanto a pobreza extrema
praticamente desapareceu: foi de 2,5% para 0,3% durante o mesmo período
(BANCO MUNDIAL, 2016, tradução nossa).
De acordo com a edição de 2015 do Panorama Social de América Latina,
elaborado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (2015,
tradução nossa), a pobreza caiu na grande maioria dos países da região entre 2010
e 2014. O Uruguai foi o País que apresentou o maior decréscimo anual médio da
taxa de pobreza (-14,9%), seguido pelo Peru (-9,8%), pelo Chile (-9,1%) e pelo
Brasil (-7,9%). Em Honduras, México e Venezuela, a taxa de pobreza elevou-se num
ritmo anual de 2,3%, 2,9%, e 4,9%, respectivamente.
Assim, o pressuposto do presente trabalho fundamenta-se na relevância de
se levar ao conhecimento da comunidade acadêmica da área de Planejamento e
Governança Pública, dentre outras, quais as principais políticas públicas
implementadas pelo país vizinho que o levaram a atingir índices expressivos em
matéria de redução da pobreza.
A problemática da pesquisa concentra-se na seguinte questão norteadora:
Quais as

políticas públicas adotadas recentemente no Uruguai e suas

características que proporcionaram redução da pobreza no País?
O estudo tem como objetivo geral buscar respostas à questão norteadora, de
modo a relatar a implementação das principais políticas públicas no Uruguai, a partir
de 2005, que tiveram impacto na redução da pobreza.
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O artigo está organizado em quatro seções, incluindo esta introdução. A
próxima seção define a concepção das políticas econômicas e sociais no Uruguai
contemporâneo ao apresentar as diretrizes gerais da política macroeconômica do
governo da Frente Ampla e contextualizar as transferências de renda condicionadas
no contexto latino-americano e as bases das novas políticas sociais no Uruguai. Na
terceira seção, discorre-se sobre os principais programas para a redução da pobreza
implementados recentemente no Uruguai, e, na quarta seção, são apresentadas as
considerações finais.
Com relação aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa teórica,
que, quanto aos seus objetivos, pode ser classificada como exploratória. Com base
nos procedimentos técnicos a serem adotados, a pesquisa é classificada como
bibliográfica e documental.

2. A Concepção
Contemporâneo

das

Políticas

Econômicas

e

Sociais

no

Uruguai

O Uruguai, desde as primeiras décadas do século XX, contou com um amplo
sistema institucionalizado de políticas sociais, de orientação universalista, que dotou
o Estado de alta legitimidade como principal agente provedor de bens e serviços
(MIDAGLIA, 2009, p.152). As políticas reformistas implementadas a partir dessa
época impactaram fortemente a cultura cívica e as instituições nacionais de modo a
caracterizar o Uruguai moderno como um país de tradição fortemente estatista, e
detentor de uma estrutura de seguridade social arrojada e abrangente para os
padrões latino-americanos (SOUZA, 2003).
Segundo Midaglia e Antía (2007, tradução nossa), com relação à questão
social no passado recente, a evolução da pobreza no Uruguai passou por três fases
até 2004. Numa primeira etapa (1985-1994), a incidência da pobreza diminuiu
acentuadamente (de 46,2 para 15,3%); numa segunda fase (1994-1999) a tendência
se inverteu e a proporção de famílias pobres começou a aumentar ligeiramente; na
terceira fase, que abarca o período da crise econômica entre 1998 e 2004, os níveis
de pobreza aumentaram significativamente, atingindo quase que um terço da
população do País (32,1% em 2004).
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Diante desse cenário, a Frente Ampla vence as eleições de 2004 com base
em um programa intitulado “Uruguay Social”. Para a construção de um novo país, a
coalizão de esquerda enfatizou seu compromisso de buscar novos parâmetros
públicos para a promoção da integração social. Estava claro no discurso uma forte
preocupação com o reajuste das políticas sociais no sentido de imprimir uma
orientação universal e abrangente, que se articulasse ao mesmo tempo com
algumas ações específicas focalizadas nas situações sociais mais urgentes
(MIDAGLIA; ANTÍA, 2007, tradução nossa).

2.1. As Diretrizes Macroeconômicas do Governo da Frente Ampla
Ao contrário do tradicional discurso da esquerda latino-americana, que
preconizava, de acordo com Moreira (2000), o fortalecimento do capital nacional em
detrimento do estrangeiro; as reformas agrária e tributária; o rompimento dos
acordos com o Fundo Monetário Internacional/FMI; a nacionalização do sistema
bancário; o não pagamento da dívida externa; a estatização dos meios de produção;
etc., o governo da Frente Ampla, ao chegar ao poder, optou por seguir a tendência
hegemônica dos governos progressistas da América Latina de manter a política
econômica de cunho ortodoxo, que vinha sendo praticada pelos governos
predecessores.
É relevante também considerar que a esquerda assume em um contexto
relativamente favorável em termos de preços dos principais produtos de exportação
do País e, mesmo partindo de um patamar muito baixo, o País contava com uma
certa dinâmica de crescimento econômico já instalada (MIDAGLIA, 2009, tradução
nossa).
Merece destaque a importância atribuída pelo governo uruguaio ao
investimento estrangeiro direto como propulsor do crescimento econômico, e seu
esforço para apresentar aos investidores internacionais um cenário seguro e
favorável ao livre fluxo de capitais. O Uruguai é o segundo maior receptor de IED da
América Latina, com fluxos que se mantiveram em cerca de 5% do PIB em 2014. Tal
fato atesta a importância que tem o IED para o País, que apresenta uma
porcentagem significativamente maior de aporte de capitais externos que os demais
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países do Mercosul, cuja taxa de IED gira em torno de 2,2% do PIB (URUGUAY,
2015, tradução nossa).
O programa de governo da Frente Ampla sempre sustentou que o
crescimento econômico é condição necessária porém não suficiente para a melhora
da qualidade de vida das pessoas. O Uruguai teve experiências nesse sentido, basta
recordar que o crescimento econômico, de 1974 a 1980, durante a ditadura, resultou
na maior concentração de riqueza e renda já experimentada pelo País. Na década
de 90, percebeu-se um importante crescimento econômico, no entanto, a
distribuição de renda permaneceu estancada e a exclusão social aumentou. A
experiência internacional mostra que os melhores níveis de distribuição de renda
estão nos países que, tendo alcançado importantes níveis de crescimento, ao
mesmo tempo desenvolveram políticas ativas de distribuição. São exemplos, de
acordo com o governo uruguaio, os países escandinavos e também o Uruguai, de
2005 a 2012 (URUGUAY, 2012, tradução nossa).

2.2. As Transferências de Renda Condicionadas no Contexto Latino-americano e as
Bases das Novas Políticas Sociais no Uruguai
As situações de pobreza e vulnerabilidade faziam parte da agenda social
latino-americana, na medida em que as reformas socioeconômicas implementadas
no final dos anos 80 e 90 tenderam a piorar as condições de vida de grandes
segmentos da população. A promessa de que o crescimento econômico era uma
condição suficiente para superar os processos de exclusão social foi suplantada por
posições políticas e acadêmicas sobre a necessidade de implementar alternativas
sociais de relativa permanência para "aliviar" as situações sociais críticas
(MIDAGLIA, 2009, tradução nossa).
Os programas de Transferência Condicionada de Renda baseiam-se,
conceitualmente, na abordagem da "Gestão do Risco Social". Desse ponto de vista,
a proteção social se concebe como aquelas intervenções públicas que permitem
ajudar indivíduos, famílias e comunidades a melhorar sua gestão de risco e fornecer
apoio para aqueles em situação de pobreza extrema. São instrumentos que incidem
para reduzir a vulnerabilidade das populações pobres a diversos tipos de riscos,
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fornecendo-lhes ferramentas para tanto (HARRETCHE, 2015, p. 52, tradução
nossa).
As Transferências de Renda Condicionadas possuem caráter ambíguo,
apresentando aspectos de corte liberal ao mesmo tempo em que adotam
parâmetros de natureza estritamente intervencionista (MIDAGLIA, 2010, tradução
nossa).
Segundo Midaglia (2009, tradução nossa), nesse marco, foram concebidos,
na América Latina, os chamados programas de transferências de renda
condicionadas, que adquriiram um lugar de relevância nos sistemas de proteção e
assistência na região. A esquerda uruguaia subscreveu essas opções praticando
duas medidas que se inscrevem nesse campo de ação: o Plano de Ação à
Emergência Nacional – PANES – e o Plano de Equidade. Ambas as iniciativas
estipularam como contrapartida para a obtenção dos benefícios a frequência aos
centros educativos e o controle de saúde das crianças e adolescentes assim como
das mulheres grávidas.
Assim, de acordo com Midaglia (2007, tradução nossa), a reforma social no
Uruguai envolveu diversos serviços dirigidos a setores populacionais específicos,
que ocupavam um lugar marginal no antigo sistema de bem-estar. Foi inaugurada
uma série de programas desenhados exclusivamente para tratar problemáticas
associadas a vulnerabilidades de certos grupos etários, em especial os da infância e
dos jovens.
Para Lagomarsino (2009, tradução nossa), a estratégia seguida pelas novas
autoridades públicas do Uruguai, a partir do ano de 2005, pode ser sintetizada em
duas linhas de ação: 1) A criação de novos dispositivos dirigidos aos setores de
maior vulnerabilidade, tendo a inclusão social como objetivo; 2) A modificação dos
seguros sociais tradicionais com vistas a ampliar suas coberturas.
Em linhas gerais, é pertinente afirmar que a esquerda assumiu três tipos
específicos de orientações políticas em relação à reformulação dos sistemas bemestar e proteção social vigentes no País. Uma delas é de corte restaurador; outra do
tipo inovador, e, finalmente, se constata um tratamento cuidadoso em torno de uma
série de prestações reformuladas. As medidas restauradoras básicas se localizam
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no âmbito laboral, onde se observa a reinstalação dos Conselhos de Salários. As
medidas inovadoras se concentram em distintas áreas sociais e adquirem um
significado político particular. Nesse contexto, se localiza a estratégia de
enfrentamento da pobreza e da vulnerabilidade, com o lançamento de um Plano de
Emergência conjuntural e, posteriormente, com a formulação de um Plano de
Equidade. No mesmo sentido, merecem destaque a reforma do setor de saúde e a
reforma tributária. Quanto ao tratamento cuidadoso das demais questões sociais, se
destacam o manejo dos sistemas de educação pública e de seguridade social, em
especial das aposentadorias e pensões, onde as revisões de benefícios da última
década foram substituídas pela instalação de canais de diálogo entre os atores
envolvidos, de modo a criar um consenso sobre a orientação desses serviços
sociais. (MIDAGLIA; ANTÍA, 2007, tradução nossa).

3 Os Principais Programas para a Redução da Pobreza Implementados
Recentemente no Uruguai
Uma iniciativa exitosa do novo governo na elaboração de sua política social
foi calcular o custo da eliminação total da pobreza no País a partir do Sistema de
Indicadores Econômicos da América Latina, disponibilizado pelo Banco Mundial;
com a aplicação do índice de Foster, Greer and Thorbecke, que permite aferir, dada
uma linha de pobreza, a porcentagem de indivíduos com renda abaixo desse nível,
assim como quão distante está a renda dos pobres da linha de pobreza. Assim, foi
possível calcular quanto custaria, como porcentagem do PIB, reduzir a pobreza, se
fosse factível obter uma perfeita focalização e uma transferência individualizada.
Desta forma, em 2005, o custo para erradicar o índice de pobreza extrema da
população, que correspondia a 3,5%, seria de 0,18% do PIB. Para eliminar a
pobreza moderada, incidente, nesse ano, em 29,4% da população, deveriam ser
aplicados 5% do PIB (URUGUAY, 2008, p. 3, tradução nossa).
Essa constatação pode ser uma das explicações da opção pelas
transferências de renda condicionadas como eixo central da política social de caráter
emergencial do governo da Frente Ampla. Também parecem ter colaborado para a
adoção dessa sistemática, os exemplos de políticas sociais que vinham sendo
implementadas em vários países da América Latina, com destaque para o Brasil,
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que, desde 2003, sob o Governo Lula, vinha obtendo importantes avanços na
redução da pobreza por meio da grande expansão do programa de transferência de
renda criado na gestão anterior de Fernando Henrique Cardoso, o Programa Bolsa
Escola, cuja denominação foi trocada por Bolsa Família na atualização do programa
operada pelo novo governo.

3.1 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES)
No início de 2005, foi criado o Plan de Atención Nacional a la Emergencia
Social (Plano de Atenção Nacional à Emergência Social) para fazer frente ao
impacto social da crise macrofinanceira. O Plano consistiu em um conjunto de
políticas sociais dirigidas a lares de renda muito baixa, sendo um dispositivo
transitório de rápida implantação que tentou cobrir os setores mais desprotegidos da
sociedade, onde, em muitos casos, a vinculação com as políticas públicas era
inexistente ou extremamente tênue. Os objetivos do PANES foram: (I) proporcionar
aos lares participantes oportunidades e ferramentas de médio prazo para sair de sua
condição de pobreza extrema e exclusão social e econômica; e (ii) implementar
estratégias que contribuam a que os lares participantes não voltem a cair em
situação de indigência (URUGUAY, 2008, tradução nossa).
A população objeto do Plano foi constituída por aqueles lares em situação de
pobreza extrema e aqueles vulneráveis a ela, abarcando indivíduos abaixo da linha
de pobreza mais os que se consideram pobres segundo outros critérios. O programa
foi concebido, desde o princípio, como um programa temporário de dois anos de
duração (2005-2007), que integra programas sociais inter-relacionados, que têm
como objeto: renda mínima, trabalho, apoio alimentar, emergências de saúde,
educação e acesso à moradia (URUGUAY, 2008, tradução nossa).
O Plano foi iniciado em pouco tempo e alcançou uma grande cobertura
graças a consideráveis esforços institucionais. Foi obtida uma grande quantidade de
inscritos e foram visitados aproximadamente 20% dos lares do País. Segue abaixo
Tabela com a quantificação dos principais resultados do Plano (URUGUAY, 2009,
tradução nossa):
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Passamos agora a identificar e relatar a execução dos principais programas
constituintes do PANES, posto que tiveram maior cobertura e previsão orçamentária,
além de terem sido objeto de avaliações qualitativas e quantitativas, tanto no âmbito
governamental quanto no acadêmico.

3.1.1 Ingreso ciudadano
O programa Ingreso Ciudadano (Renda Cidadã) consistiu em uma prestação
monetária dirigida a chefes de família onde o protagonista assumia compromissos
vinculados com o exercício de seus próprios direitos: realizar os controles médicos
do núcleo familiar, assegurar a permanência de crianças e adolescentes nas
escolas, realizar tarefas comunitárias, melhorar seu entorno e participar de
atividades de capacitação. Esses compromissos ou condicionantes do programa
Ingreso Ciudadano se tornaram requisitos para a participação nos demais
componentes do PANES (URUGUAY, 2008, p. 5, tradução nossa).
O programa Ingresso Ciudadano está bem focalizado na população mais
pobre do País, pois chegou precipuamente ao primeiro e segundo quintis de renda.
No entanto, há indícios que sua cobertura foi insuficiente. Segundo estimativas feitas
com base na Pesquisa de Lares, pode-se constatar que o programa cobriu somente
um pouco mais da metade da população indigente. Além disso, 14% dos lares em
pobreza extrema não postularam participação no programa e aproximadamente 30%
dos pobres extremos que postularam não foram selecionados (URUGUAY, 2008,
tradução nossa)

3.1.2. Construyendo Rutas de Salida
O programa Construyendo Rutas de Salida (Construindo Rotas de Saída)
consistiu na implementação de ações socioeducativas e comunitárias com vistas à
elaboração de estratégias para sair das diferentes situações de emergência social.
Seus objetivos foram a recuperação da capacidade de leitura e escrita, a
capacitação, o fomento aos direitos de cidadania e autoestima, e a incorporação dos
protagonistas em diversas atividades comunitárias. Participaram do programa
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16.175 chefes de família, distribuídos em 780 grupos em todo o território nacional
(URUGUAY, 2009, tradução nossa).

3.1.3. Trabajo por Uruguay
O programa Trabajo por Uruguay (Trabalho pelo Uruguai) foi um dos
componentes do PANES de maior visibilidade e consistiu em um programa social de
atividades laborais e pedagógicas de tempo limitado, em troca de uma remuneração
equivalente ao dobro do valor percebido no Ingreso Ciudadano (URUGUAY, 2009,
tradução nossa).
O programa teve como objetivos: gerar nos participantes processos
individuais e coletivos de fortalecimento de competências; reconhecimento pelos
próprios participantes como sujeitos de direitos; e promoção de uma atitude proativa
para superar a condição de pobreza. O programa foi implementado por meio de
organizações da sociedade civil e consistiu em execução de atividades laborais e
oficinas de capacitação. Em muitos casos, as tarefas consistiram em trabalhos para
o melhoramento da comunidade (URUGUAY, 2009, tradução nossa).
No período de setembro de 2005 a dezembro de 2007, foram criadas 15.449
oportunidades de integração ao programa, sendo que 14.742 pessoas concluíram as
atividades sociolaborais. O convênio com o Sindicato Unificado da Construção gerou
53.798 jornadas de seis horas diárias de trabalho e contribuiu para a especilização
da mão de obra. Foram firmados 543 convênios com organizações da sociedade
civil de todo o País e foram gerados 3.770 postos de trabalho diretos e indiretos
(URUGUAY, 2009, tradução nossa).
O investimento público e políticas destinadas a incrementar o investimento
privado na capacitação laboral se justificam dadas as falas de mercado que ocorrem
em todas as economias. Em uma economia com altos níveis de desemprego
estrutural como a uruguaia, os programas de intermediação laboral e políticas ativas
para o mercado de trabalho têm uma justificação social e econômica tanto do ponto
de vista da eficiência como do ponto de vista do clima para investimento privado
(URUGUAY, 2008, tradução nossa).
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3.1.4. Atención a los Sin Techo

O programa Atención a los Sin Techo (Atenção aos Sem-Teto) iniciou-se com
o PANES, mas continua como uma política permanente. Oferece a cidadãos e
cidadãs em situação de rua um refúgio para descansar, além de café da manhã e
jantar, uma cama onde dormir, roupa e banho. Somente no ano de 2007, 1.900
pessoas se alojaram nos refúgios. Elas receberam alimentação, roupa, cuidados
higiênicos e atenção à saúde na rede de refúgios do Ministério de Desenvolvimento
Social (URUGUAY, 2009, tradução nossa).

3.1.5. Plan Alimentario
Outro dos programas centrais do PANES foi o Plan Alimentario (Cartão de
Alimentos), o qual tem como principais características a liberdade que dá aos
beneficiários de escolher quais alimentos e produtos de limpeza comprar
(URUGUAY, 2009, tradução nossa)..
Até o final de 2007, 68.500 beneficiários fizeram compras com o cartão de
alimentos em 490 pequenos comércios “solidários” que aderiram à rede de
distribuição em todo o País. Esses lares receberam a media de 570 pesos uruguaios
mensais. Os pequenos comércios se beneficiaram com uma rede de clientes fixos,
regularizaram sua situação perante os organismos públicos e puderam acessar
crédito (URUGUAY, 2009, tradução nossa)..

3.1.6. Mejoramiento del Hábitat

O programa Mejoramiento del Hábitat (Melhoramento do Habitat) teve como
finalidade contribuir para a melhora da qualidade de vida nos lares que se
encontravam em situação de emergência crítica habitacional, nos âmbitos rurais ou
urbanos. Ofereceu ajuda em materiais e assistência técnica, para que os próprios
beneficiários fizessem reparos em suas casas (URUGUAY, 2009, tradução nossa).
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Ao redor de 5.200 familías conseguiram melhorar suas casas com seu próprio
esforço. Foram formadas 40 equipes compostas por: um arquiteto, um assistente
social y dois trabalhadores do Sindicato Unificado da Construção. As tarefas se
desenvolveram entre agosto de 2005 e dezembro de 2007 em 40 localidades de
todo o País( URUGUAY, 2009, tradução nossa).

3.2 O impacto das políticas do PANES sobre a pobreza e a distribuição de renda
Desde o começo do governo da Frente Ampla até o ano de 2008 a
quantidade de pessoas pobres diminuiu em aproximadamente 34%; o Produto
Interno Bruto aumentou em torno de 33% e a distribuição de renda se manteve
relativamente estável (URUGUAY, 2009, tradução nossa).
Com relação ao impacto do programa sobre a pobreza, o Banco Mundial fez
uma estimativa, em 2007, com base na pesquisa de lares ampliada. Os autores
simularam o efeito de encerrar o programa Ingreso Ciudadano sobre a taxa de
pobreza extrema e pobreza moderada, a distribuição de renda e os custos anuais
como porcentagem do PIB. A pobreza extrema (indigência), em 2006, foi de 2,87 por
cento da população. Sem o programa, o estudo estima que os pobres extremos
teriam alcançado 4,27 por cento, uma taxa 50 por cento maior. Os outros
indicadores de pobreza e desigualdade não teriam se alterado significativamente. A
porcentagem de pobres teria sido um pouco mais alta: 27,8% contra 27,4%. A
desigualdade teria sido um pouco mais alta e os gastos sociais teriam baixado em
torno de 0,31% do PIB (URUGUAY, 2008, tradução nossa).

3.3. Plan de Equidad

A fim de aprimorar e dar continuidade às políticas sociais implementadas no
biênio de execução do PANES (2005 a 2007), por meio do qual mais de 335 mil
pessoas – cerca de 10% da população do País – receberam a renda mínima do
Ingreso Ciudadano e também participaram de diversos programas sociais, o governo
uruguaio elaborou o chamado Plan de Equidad (Plano de Equidade) para os anos
seguintes (URUGUAY, 2016a, tradução nossa).
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O propósito do Plano foi fortalecer todos os dispositivos públicos existentes,
introduzir transformações substantivas na organização das estruturas e instrumentos
de proteção social e melhorar sensivelmente a provisão e regulação dos serviços
sociais com o fim de promover parâmetros politicamente aceitáveis de integração e
justiça social com a finalidade última de assegurar o bem-estar à toda população
(URUGUAY, 2016a, tradução nossa).

O Plano reúne uma série de definições e decisões de distinta natureza. Por
um lado, são elencados os denominados componentes estruturais da Matriz de
Proteção Social, cuja implementação supõe uma operação de médio a longo prazo:
i) a reforma tributária; ii) a reforma da saúde; iii) as revisões das políticas de
emprego; iv) a nova política de moradia; v) a reforma educativa; e vi) o plano
nacional de igualdade de oportunidades e direitos. E por outro, os componentes
específicos que conforman uma Rede de Assistência e Integração Social, que se
estruturam num conjunto de medidas e estratégias de ação, quais sejam: (i) regime
de prestações sociais não contributivas ou de transferências monetárias; ii)
segurança alimentar; iii) políticas de educação para a infância e a adolescência; iv)
políticas associadas ao trabalho protegido; v) promoção de cooperativas sociais e
emprendimentos produtivos; vi) políticas de promoção e inclusão social e vii)
políticas de atenção à invalidez (URUGUAY, 2016a, tradução nossa).

Tendo em vista a continuidade da Frente Ampla no governo nacional, assim
como a manutenção de sua proposta de combinar crescimento econômico com
justiça social, consubstanciadas num horizonte estratégico estipulado para o ano de
2030, passamos a relatar os principais programas sociais em curso na atualidade,
bem como seus resultados.

3.3.1. Asignaciones Familiares
A partir de 2008, o programa Ingreso Ciudadano deixa de existir formalmente
e seus beneficiários passam a receber as transferências de renda condicionadas por
meio de sua inserção no sistema preexistente de Asignaciones Familiares; que são
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uma espécie de “salário-família”, pago em função do número de crianças existente
em cada lar (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).
Por ocasião da elaboração do Plano de Equidade, uma das alternativas
consideradas pelo governo foi a criação de uma renda básica ou salário social, que
garantisse a cobertura das necessidades básicas da população. No entanto, a opção
por transferências de renda universais não permitiria atingir, com a mesma
efetividade, as desigualdades existentes no País (URUGUAY, 2016b, tradução
nossa).
Nas

novas

versões

de

programas

de

transferências

condicionadas

implementadas na América Latina a partir da década de 90, busca-se conseguir
certos comportamentos por parte dos beneficiários, como comparecimento das
crianças aos sistemas educacional e de saúde. O objetivo dos programas seria,
portanto, proporcionar uma transferência de renda em troca de contrapartidas em
saúde e educação (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).
Assim, optou-se por utilizar o mecanismo preexistente de Asignaciones
Familiares, que já eram de amplo conhecimento da população, sendo que ficou
estabelecida uma nova configuração do sistema de modo que, a partir do Plano de
Equidade, começou-se a utilizar o instrumento como programa de Transferência de
Renda Condicionada, de caráter não contributivo, com vistas à redução da pobreza
e da indigência. Também procedeu-se a um aumento no valor real das prestações,
em função de que diversos estudos nacionais mostravam que as Asignaciones
Familiares, apesar de sua cobertura significativa da população carente, tinham um
papel escasso ou inexistente na redução da pobreza (URUGUAY, 2016b, tradução
nossa).
Também passou-se a utilizar uma escala de equivalência de modo a
aumentar a prestação na medida da evolução do nível educacional, ou seja, às
crianças que atinjam o nível secundário seria transferido um montante maior do que
àquelas que ainda estejam no primário, de modo a oferecer um estímulo aos
adolescentes que favoreça a permanência no sistema educacional. O valor base
para as crianças do nível primário foi de 700 pesos uruguaios em 2008, sendo que a
prestação mensal para as que frequentam o secundário atingiu o valor de mil pesos
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uruguaios à mesma época. As contrapartidas exigidas são: educação primária a
partir dos 4 anos até os 14; educação media ou superior até os 18 anos; controles
periódicos de saúde e confecção de cédula de indentidade a partir dos 45 dias do
nascimento da criança (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).

3.3.2. Tarjeta Uruguay Social
O programa Tarjeta Uruguay Social (Cartão Uruguai Social) funciona desde
maio de 2006. O objetivo principal é permitir que as pessoas em situação de
vulnerabilidade socioeconômica extrema tenham acesso aos produtos da cesta
básica (alimentos, artigos de limpeza e de higiene pessoal), mediante uma
transferência monetária, e tenham a possibilidade de selecioná-los de acordo com
suas necessidades e características de seu núcleo familiar (URUGUAY, 2016b,
tradução nossa).
O público-alvo desse programa é composto pelos 60 mil lares em pior
situação socioeconômica de todo o País. A transferência monetária funciona por
meio de um cartão pré-pago, com um montante de dinheiro preestabelecido e é
utilizável na Rede de Comércios Solidários de todo o País para a compra dos artigos
habilitados. Mensalmente, é carregada em cada cartão uma quantia de dinheiro
segundo a quantidade de menores de 18 anos que vivem no lar. Os lares
constituídos somente por adultos recebem uma quantia correspondente aos lares
com um menor. Os 30 mil lares que se encontram em piores condições
socioeconômicas recebem o montante duplicado, e isso se define segundo as
informações coletadas nas visitas (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).
O cartão do programa Tarjeta Uruguay Social é utilizável em mais de mil
estabelecimentos comerciais que compõem a Rede de Comércios Solidários de todo
o País, e sempre se deve apresentar a cédula de identidade, já que o cartão é
pessoal e intransferível. Podem ser adquiridos alimentos, artigos de limpeza e de
higiene pessoal. É proibida a compra de tabaco e derivados, bebidas alcoólicas e
refrescos (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).
Desde setembro de 2012, a compra de qualquer produto com o cartão conta
com o desconto total do IVA, o imposto sobre valor agregado. A devolução do IVA
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aos beneficiários representa um aumento do poder de compra de 18%.

Essa

medida tem como objetivo impactar positivamente sobre a renda disponível do
primeiro quintil da distribuição, dado o peso que têm as transferências monetárias no
total da renda desses lares. Também podem retirar um litro de leite gratuitamente
por mês todos os lares beneficiários que estejam integrados por mulheres grávidas
ou crianças menores de três anos (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).

3.3.3. Uruguay Trabaja
O programa Uruguay Trabaja (Uruguai Trabalha) é orientado à inserção
laboral de pessoas desocupadas há muito tempo, pertencentes a lares em situações
de vulnerabilidade socioeconômica. Consiste em um regime de acompanhamento
social e educativo para o desenvolvimento de processos de integração ao mercado
de trabalho, onde os participantes realizam trabalhos transitórios de utilidade pública
por 30 horas semanais e por um período de até nove meses, durante os quais
recebem um subsídio denominado “Apoio à Inserção Laboral” (URUGUAY, 2016b,
tradução nossa).
Simultaneamente, os participantes realizam atividades de capacitação e
frequentam serviços de atenção à saúde. Eles também têm direito aos benefícios da
seguridade social, e o período de capacitação se incorpora em seus históricos de
trabalho (URUGUAY, 2016b, tradução nossa).

Considerações Finais
O governo da Frente Ampla iniciou quando o Uruguai se encontrava em crise
e a pobreza atingia cerca de um terço da população. A coalização de partidos de
esquerda formada nos anos 70 chegou ao poder democraticamente no início do
século XXI em um país que sempre esteve na vanguarda latino-americana em
matéria de democracia, liberdades individuais e direitos sociais; e optou por dar
continuidade às políticas macroeconômicas preexistentes, baseadas na garantia da
propriedade privada, respeito aos contratos, incentivo ao investimento estrangeiro e
austeridade fiscal.
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Sob o título de “Uruguay Social”, seu programa para a redução da pobreza
baseou-se nas transferências de renda condicionadas, em voga à época em diveros
países de América Latina, e que apresentavam resultados promissores. No primeiro
biênio do novo governo, foi implementado o Plan de Atención Nacional a la
Emergencia Social (PANES), que teve como eixo central o programa de
transferência direta de renda Ingreso Ciudadano, com o objetivo de prover a
segurança alimentar mínima às famílias de renda mais baixa no País.
Com o final do PANES, o Ingreso Ciudadano deixa de existir e é, em parte,
incorporado ao tradicional programa de complemento de renda das famílias
Asignaciones Familiares (implantado em 1943 com caráter contributivo e que passa
a prover prestações não contributivas com o propósito claro de reduzir a pobreza); e,
em parte, transformado no programa Tarjeta Uruguay Social, que tem por objetivo
garantir a aquisição de itens de subsitência básicos aos 60 mil lares em pior situação
socioeconômica do País.
Os valores repassados por meio da Tarjeta Uruguay Social variam entre 887
pesos uruguaios (que equivalem a aproximadamente 28 dólares americanos, numa
cotação média do início de 2016), para famílias com nenhuma ou uma criança e
4.766 pesos (153 dólares), para as famílias com quatro ou mais crianças e que
recebam o benefício dobrado por estarem entre os 30 mil lares em piores condições
socioeconômicas dentre todos que recebem a prestação.
Percebe-se, com ênfase no primeiro biênio do governo da Frente Ampla, que
os programas sociais implementados no Uruguai, concentrados nas transferências
de renda condicionadas, tiveram um papel muito importante na redução da
indigência, que caiu aproximadamente pela metade entre 2005 e 2007; no entanto, o
impacto sobre a pobreza moderada foi insignificante nesse período.
Assim, pode-se inferir que o enfrentamento da pobreza no País platino neste
início de século tem caráter residual e está focalizado na parcela da população
indigente ou à beira da indigência. Os programas de transferências condicionadas
de renda uruguaios seguem o padrão dos demais países latino-americanos que têm
por objetivo prover uma prestação mínima, a qual seja tão grande que possa garantir
a subsistência alimentar das famílias, porém tão pequena que não represente risco
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de interferir na dinâmica do mercado de trabalho característico da economia
capitalista, que encontra no desemprego estrutural a sua pedra angular. Desta
forma, tais programas não alteram a estrutura social.
Não obstante à natureza residual e até mesmo conservadora das políticas
econômicas e sociais uruguaias, em especial as baseadas nas transferências
condicionadas de renda implementadas recentemente; elas se mostram bastantes
efetivas, tendo em vista seu propósito: a redução da pobreza e da indigência. Essa
contatação é corroborada pelo fato de que o Uruguai foi o País latino-americano que
mais reduziu a taxa de pobreza entre 2010 e 2014.
Quanto ao impacto real dos programas específicos de transferências
condicionadas de renda na taxa da pobreza, se fazem necessários estudos mais
aprofundados, que, por meio de métodos estatísticos apropriados, permitam aferir
quanto da pobreza é reduzido em função dos referidos programas, e quanto dela é
reduzido em função do crescimento econômico propriamente dito, uma vez que este
se mostra determinante no caso da gradual superação da indigência e da pobreza
no Uruguai contemporâneo.
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