Estados de Bem-Estar, Direitos do Trabalho e Renda Básica na América Latina
Seminário internacional organizado pelo Comparative Research Programme on Poverty – CROP (ISSC/UiB) e pela
Universidade Católica do Salvador (UCSal), Brasil

Salvador - Bahia, Brasil, 21 a 23 de Setembro de 2016
CHAMADA DE TRABALHOS
Durante a última década, num contexto de governos progressistas, alguns países da América Latina (em especial os da
América do Sul) experimentaram um rápido crescimento econômico, e, alguns, maior formalização de seus mercados de
trabalho e aumento do salário mínimo. Ademais, quase todos os governos implantaram programas sociais, visando a
reduzir a pobreza e aumentar a capacidade de consumo daqueles em condições de pobreza mais severas. Um desses
programas, o de Transferências Condicionadas de Renda - CCT - tornou-se emblemático. Abrangendo 21 países, essas
transferências beneficiaram mais de 132 milhões de pessoas ou 21,5% da população regional, a um custo de apenas 0,39%
do PIB regional (CEPAL, 2015). Tanto o crescimento econômico como as intervenções na área social ajudam a explicar uma
ligeira redução da desigualdade de renda, a primeira ocorrida desde que esses dados estão disponíveis. No entanto,
apesar dessas melhorias, a pobreza estrutural e a desigualdade de renda permanecem como marcas das sociedades
latino-americanas.
Uma vez que a capacidade de expansão desses programas pode estar se esgotando, o Seminário irá avaliar criticamente
os três programas - as Transferências Condicionadas de Renda (CCTs), as Transferências Universais de Renda (UCTs) e a
Renda Básica (BI)-, com o objetivo de discutir:
1. o potencial normativo, teórico e empírico dessas três iniciativas distintas voltadas para reduzir a pobreza e promover
a justiça social.
2. seus efeitos diferenciais sobre a sociedade em geral e sobre a organização dos mercados de trabalho, em particular.
3. os incentivos e as dinâmicas sociopolíticas criadas por esses programas (em termos de coalizões de classes, por
exemplo).
Para avaliar o artigo destes programas na redução da pobreza e das desigualdades os organizadores do evento sugerem
trabalhos orientados para a discussão das seguintes questões:
- Qual o impacto desses programas em diferentes países da América Latina e que lições podem ser aprendidas?
- A aplicação maciça dos CCTs e UCTs em alguns países da América Latina poderia preparar o caminho para a adoção de
uma renda básica universal baseada em direitos? Esse poderia ser um caminho a ser seguido por outros países da
região?
- Quais as forças políticas e sociais que apóiam ou se opõem às iniciativas sociais baseadas nas CCTs e na renda básica
para todos? Como elas atuam em diferentes países e que lições pode-se extrair delas?
- Como a renda básica universal pode ser garantida em sociedades marcadas pela segmentação do mercado de
trabalho e com perspectivas improváveis de garantia de empregos decentes para a maioria das pessoas?
O Seminário prioriza as experiências dos países da América Latina, mas estudos empíricos e teóricos que incluem
comparações inter-regionais são também bem vindos.
Os participantes selecionados deverão participar ativamente tanto na apresentação de trabalho como nas discussões de
todos os trabalhos, durante todo o Seminário. As exposições podem ser feitas em Espanhol ou Português. Após o evento
os participantes devem estar dispostos a editar o seu artigo com vista à sua publicação. Haverá suporte para cobrir
despesas de hospedagem e alimentação, durante o evento, mas cada participante responsabiliza-se pelos seus próprios
gastos de viagem e seguro médico. Um número limitado de subsídios de viagem será disponibilizado. Para os trabalhos em
co-autoria, apenas um autor pode candidatar-se às bolsas.

PRAZO FINAL DE SUBMISSÃO DO RESUMO: 15 de Abril de 2016
O resumo não deve ultrapassar 500 palavras (uma página) e deve conter: título do trabalho, apresentação do tema,
argumento central, principais questões de pesquisa e/ou hipóteses e referências-chaves. Um CV de até uma página deve ser
também anexado, indicando o nome do proponente, o seu título acadêmico, nacionalidade e informações de contato, bem
como uma lista das suas publicações mais recentes. O resumo e o CV devem ser enviados por email para o seguinte
endereço: crop@uib.no.
As submissões que excedam duas páginas serão desconsideradas. O Comitê Acadêmico de Seleção informará o resultado
da seleção em 1º de Junho, e indicará as regras de formatação do trabalho, que deve ser enviado até 22 de Agosto de
2016.

