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A FINANCEIRIZAÇÃO DO CAPITAL AVANÇA SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS 

 

Jonas Albert Schmidt1 
 
 

RESUMO 
 
A Previdência Social no Brasil, assim como em outros países é 
uma das maiores Políticas Sociais existentes e possui enorme 
capacidade de criar reservas financeiras para seu 
financiamento e, consequentemente a diminuição das 
desigualdades sociais. Entretanto, por esse mesmo motivo, em 
ser capaz de captar recursos pelos Estados, a torna alvo de 
especulações, onde o mercado e os próprios governos utiliza-
se de manobras ideológicas para desmantelar direitos 
adquiridos e garantidos constitucionalmente para transferir no 
todo ou em parte, a proteção que deveria partir do Estado para 
tornar-se mercadoria livremente negociável no mercado 
financeiro mundial.  
 
Palavras-chave: Previdência Social. Contrarreforma. Direitos 
Sociais. Cidadania. Trabalho. Privatização. 
 
ABSTRACT 
 
Social Security in Brazil, as in other countries is one of the 
largest existing and Social Policy has enormous capacity to 
create financial reserves for funding and consequently the 
reduction of social inequalities. However, for that very reason of 
being able to raise funds by States to become the target of 
speculation, where the market and governments themselves 
uses maneuvers to dismantle ideological vested and 
constitutionally guaranteed to transfer in whole or in part, 
protection that should leave the state to become freely tradable 
commodity in the global financial market. 
 
Keywords: Social Security. Counter-reformation. Social Rights. 
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I – INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do século XX o trabalho tomou rumos precarizantes no prolongamento 

de sua jornada diária, sobrecarregando os trabalhadores inseridos ou não na formalidade. 

Com os vários ciclos já experimentados pelo capitalismo, as condições de trabalho impostas 

a partir da década de 1970 tiveram fortes características neoliberalistas após a crise 

enfrentada pelo sistema fordista/taylorista e isto se dá pela própria lógica que conduz essas 

tendências, como afirma ANTUNES (2009, pag. 36), (que, em verdade são respostas do 

capital à sua crise estrutural), acentuam-se os elementos destrutivos. Contudo, este 

prolongamento da jornada diária reflete-se, também, no aumento do tempo contributivo, em 

anos, para aquisição do direito à aposentadoria, que nas últimas duas décadas e meia, vem 

sofrendo ataques austeros na retirada ou restrições destes direitos previdenciários. A 

proposta de criação de um Estado voltado aos direitos sociais na constituinte de 1988, 

implementando uma sistema de seguridade social voltado a todos os estratos sociais, foi 

paulatinamente desconstruído ao longo das décadas de 1990, 2000 e 2010, por meio de 

Emendas Constitucionais que reafirmaram as tendências dos demais países latino-

americanos, contemporaneamente os europeus, de um Estado mínimo para as questões 

sociais. Em casos mais drásticos, como na Argentina, houve a total privatização do sistema 

previdenciário, colocando a responsabilidade da proteção social nas mãos dos 

trabalhadores e o gerenciamento dos fundos de pensão com os bancos e instituições 

financeiras. Porém, a “mão invisível do mercado” não foi capaz de corresponder às 

expectativas exigidas para a proteção social, logo esse sistema entrou em crise já no final 

da década de 1990, houve, portanto, uma reestatização das aposentadorias naquele país.  

Já no Brasil, as críticas em relação à Seguridade Social se deram em relação ao 

questionável déficit das contas da previdência, sempre se afirmou a ingovernabilidade do 

país tendo em vista o custo da previdência para o Estado, e também, para o empresariado 

que, segundo este famigerado discurso, opera a favor do desemprego, empurrando para a 

informalidade. A expressão mais utilizada na atualidade é a explosão demográfica, o 

envelhecimento da população e o custo que isso irá gerar para os cofres do governo.  

Entretanto, não se esclarece que o problema a ser resolvido é de cunho externo 

a previdência, portanto, além dos benefícios que são pagos. Há a necessidade de 

crescimento econômico, isso irá gerar sustentabilidade ao sistema, sem a geração de 

empregos e melhor distribuição e renda, nenhum sistema sobrevive. Assim, FAGANANI 

(2008, p. 32) relembra as conquistas históricas da década de 1980 quando redemocratizou-

se o Brasil e implementou-se as conquistas sociais na constituinte: 
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Ignoram que o real pano de fundo para que se compreenda a questão do 
financiamento da previdência social é o fato de que o Brasil acumula 26 
anos de baixo crescimento econômico. Mais precisamente, a partir de 
meados dos anos 70, no âmago da luta contra a ditadura, o movimento 
social formulou um amplo projeto de reformas a partir de três núcleos: a 
restauração do Estado Democrático de Direito; a construção de um sistema 
de proteção social; e a concepção de uma nova estratégia 
macroeconômica, direcionada para o crescimento com distribuição de renda 
[...] Todavia, não avançamos na construção das bases financeiras que 
dariam sustentação para a cidadania recém conquistada [...] Esse é o pano 
de fundo para que se compreenda, de fato, qual é a real questão do 
financiamento da Seguridade Social.  
 
 

Dessa forma, segundo o governo e o mercado, o problema do desiquilíbrio das 

contas da previdência tem relação direta com o crescimento dos gastos com benefícios e a 

“generosidade” do sistema, contudo, são fatores exógenos, política macroeconômica 

adotada no Brasil nos últimos anos, a qual resultou no baixo crescimento econômico, por 

consequência o desemprego e a informalidade, o que gera menos adesão dos 

trabalhadores no sistema e a dilapidação das receitas previdenciárias. Portanto, “a saída é o 

crescimento da economia. Sem crescimento não há saídas civilizadas para a Previdência 

Social – nem para o país” (2008, p. 32). Porém, as decisões tomadas pelo últimos governos 

ignoram tais fatos, e mantem a desconstrução de direitos sociais sob alegação da 

necessidade de gerar economia, como ocorreu mais recentemente com os cortes feitos nas 

pensões por morte, por meio da Medida Provisória n. 664 de 30 de dezembro de 2014.  

 

1.1 – O “déficit” que é superavitário.  

 

O discurso governista brasileiro sempre foi pautado no déficit das contas da 

Previdência Social, numa tentativa clara de manipular a opinião popular e garantir as 

contrarreformas orientadas para o mercado. Foi esta uma das maiores justificativas do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, quando se aprovou o regime complementar 

para o setor público federal, ainda em 2012, e agora esta sendo usado para justificar a 

Medida Provisória publicada no dia 30 de dezembro de 2014. Entretanto, os números 

apresentados nos últimos fluxogramas de caixa do Regime Geral de Previdência Social 

contrariam as afirmações feitas pelo governo. No acumulado de 2011, o caixa da 

previdência social brasileira finalizou com saldo positivo em 12.313.715 milhões de reais, em 

2012 foi de R$ 22.305.732 milhões de reais e em 2013, último fluxograma disponível para 

consulta, foi de R$ 18.341.223 milhões de reais. Estes saldos positivos vêm se repetindo ao 

longo dos anos, na medida em que se demonstra a capacidade financeira do sistema 

previdenciário brasileiro em pagar seus segurados.  
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Contudo, quando a previdência social brasileira sofreu reformas na década de 

1990, sob a alegação de que a repartição simples e o pacto intergeracional causava déficit 

no sistema, mudou-se a legislação na intenção de se criar regimes de capitalização, que são 

aqueles em que o trabalhador contribui para sua própria aposentadoria, foi na verdade uma 

atuação neoliberal com o intuito de fortalecer os fundos de pensão, sob a maestria do banco 

mundial e do Fundo Monetário Internacional, os quais estimulavam tal prática como nos 

ensina PAULANI (2008, p. 25), não somente nos países subdesenvolvidos, mas também, 

nos países ricos e de capitalismo central, na medida em que a capitalização dos fundos de 

pensão públicos, RPPS – Regime Próprio de Previdência Social dos servidores dos Estados 

e Municípios, contribuem para a financeirização do capitalismo e direciona para a total 

privatização destas carteiras financeiras, as quais é de grande interesse do mercado 

especulativo. Ao passo que os sistemas de repartição simples, fruto dos sistemas de 

proteção oriundos do Welfare State, garantem a atuação do Estado no que diz respeito ao 

financiamento da proteção do trabalhador, portanto, a previdência como um direito de 

cidadania, explica. O sistema de repartição simples, proveniente da história, nos períodos de 

construção de direitos sociais, principalmente no período caracterizado pelo keynesianismo, 

entre o segundo pós-guerra e meados da década de 1970, é caracterizado por princípios, 

segundo a mesma autora (2008, p. 25) em que: 

 

Três princípios básicos caracterizam esse regime previdenciário, conhecido 
por regime de repartição simples e que tem no sistema previdenciário 
público seu instrumento de atuação: a universalidade do benefício, a 
participação do Estado dentro do esquema tripartite de sustentação 
financeira (empregados, empregadores e Estado) e a solidariedade 
intergeracional [...] Todos esses princípios estão ligados entre si e 
conformam uma dinâmica que é impulsionadora do crescimento e joga do 
lado da valorização produtiva do capital e da distribuição de renda.  

 

Dessa forma, leciona, no sistema de repartição simples quanto maior for a 

empregabilidade e a renda, maior será o equilíbrio financeiro e atuarial, portanto, não 

haveria déficit. Ocorrendo o contrário, seria inevitável o déficit nas contas da previdência, 

tendo em vista a baixa participação dos trabalhadores. Em relação ao segundo sistema, o 

de capitalização, a mesma autora (2008, p. 24) nos remete aos regimes herdados das 

associações mutualistas, as quais foram criadas para categorias específicas de profissionais 

que eram de caráter privado e restrito, o regime reforça o vínculo entre contribuições e 

benefício e, contrariamente ao sistema anterior, joga contra o crescimento econômico e ao 

lado da valorização financeira. Essa solidariedade invertida amarra a garantia dos benefícios 

futuros à penúria do presente em termos de emprego e salário. Esse sistema evidente nos 

fundos de pensões privados, oferecidos e gerenciados exclusivamente pelas instituições 
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financeiras, públicas ou privadas, também se caracteriza em regimes previdenciários 

públicos, como são os casos dos fundos de previdência dos servidores estatais e 

municipais. Neste sentido, a maior investida da política neoliberal na década de 1990 foi 

com a promulgação da Emenda a Constituição n. 20 em 1998, onde estabeleceu regras 

para as aposentadorias dos servidores públicos, modificando o texto do art. 40 da Carta 

Magna, e acima de tudo, estimulou a criação e manutenção dos regimes próprios, numa 

formatação de sistema de capitalização individual, tal como os sistemas privados.  

Em relação aos regimes privativos do setor público, é importante esclarecer que 

não se trata de atuação do Estado enquanto provedor fiscal destes benefícios, ao contrário, 

o Estado neste momento é empregador e cumpre com suas obrigações contratuais nesta 

relação trabalhista. Mesmo que a receita provenha dos impostos indiretos, o trabalhador 

público fica desprotegido ao passo que, se perder o vínculo, ou mesmo afastado 

temporariamente, deixa de estar coberto pelos riscos de sua existência. Essa forma 

individualizada de proteção, em que coloca nas mãos do trabalhador a responsabilidade de 

suas garantias presentes e futuras, fica ainda mais caracterizada em situações em que o 

servidor público, ao pedir afastamento de suas atividades, a exemplo, sem contudo, perder 

o vínculo funcional, para manter a qualidade de segurado do regime em que pertence, 

deverá fazer o pagamento mensal de suas contribuições e, inclusive, arcar com a quota 

patronal, já que a obrigação do Estado ou Município é meramente contratual, na qualidade 

de empregador. Portanto, há essa diferença fundamental entre um Estado provedor e 

àquelas situações em que a proteção ocorre em detrimento a um contrato de obrigações 

laborativas, no presente caso, a relação existente entre os trabalhadores do setor público e 

o Ente estatal. No entanto, essas críticas e afirmações ideológicas de um déficit 

previdenciário no Brasil não são feitas por acaso, certamente, já que é de interesse do 

mercado especulativo os fundos de pensão, de caráter privado ou público, mas que sejam 

de capitalização, já que lucram duas vezes, seja na especulação financeira que fazem nas 

carteiras destes fundos, seja na própria essência dos mesmos, já que retira obrigações do 

Estado, enquanto provedor, desonerando-o e, portanto, sobrando mais recursos para 

capital. Assim, com o regime de repartição simples, a previdência joga no sentido de 

redução de taxas de juros e da elevação dos níveis de crescimento, emprego e renda (2008, 

p. 25), portanto, o desenvolvimento interno do país, ao passo que as altas taxas de juros, 

como eram comuns na década de 1990, na implantação das políticas neoliberais, a 

investida do capital é no sentido de especular e lucrar de forma desenfreada às custas do 

sofrimento e subdesenvolvimento do povo.  

A mesma autora afirma ainda que o regime de capitalização é pior que pró-

cíclico, pois ele é neutro quando a maré é favorável, mas joga completamente contra, 



 
6 

 
 

                  

quando os ventos empurram a economia ladeira a baixo (2008, p. 25). O Banco mundial em 

1994, por meio do relatório Averting the Old Age Crisis já mencionava o interesse do capital 

nestes fundos de pensão, comentava, portanto, sobre a crise que o sistema público de 

previdência passava, mencionava o envelhecimento da população, dando exemplos em 

diversos países da Europa, América latina e África. Contudo, apoiava esse relatório na 

necessidade de se operar com múltiplos sistemas, incluindo certamente o privado por meio 

do estímulo à poupança individual. Essa orientação não estava direcionada apenas aos 

países subdesenvolvidos do hemisfério sul, mas incluía até mesmo os nórdicos. Daí o 

discurso do desequilíbrio financeiro dos sistemas públicos de previdência social. Os países 

mergulhados em políticas neoliberais “compraram” essa ideia e contrarreformaram seus 

sistemas, precarizando-os, além é claro, de manipular a opinião popular sobre o déficit nas 

contas públicas.  

 

II – ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA QUE CRIA PROBLEMAS SOCIAIS A CURTO E 

MÉDIO PRAZO  

 

As operações pró-mercado, iniciadas após a constituinte, já sinalizavam a 

retirada estratégica do Estado nas obrigações sociais e delegava para o capital a 

especulação dos fundos de pensões, que nos países de capitalismo avançado já eram uma 

realidade. Iniciaram-se, portanto, as contrarreformas dos direitos trabalhistas e 

previdenciários, que são reformas orientadas para o mercado, num contexto em que os 

problemas no âmbito do Estado brasileiro eram apontados como causas centrais da 

profunda crise econômica e social vivida pelo país desde o início dos anos 1980, conforme 

observa BEHRING e BOSCHETTI (2007, p.148). 

Naquele contexto brasileiro, e nos desdobramentos que se seguiram nos últimos 

e atual governo, o país tomou medidas restritivas de direitos, alegando serem necessárias à 

contenção do déficit previdenciário. Recentemente, a Presidência da República recebeu no 

dia 30 de dezembro de 2014, exposições de motivos e proposta de Medida Provisória, 

assinada pelo então Ministro da Previdência Social Garibaldi Alves Filho, Mirian Aparecida 

Belchior, que ocupava o Ministério do Planejamento e, por fim, o ex-Ministro da Fazenda 

Guido Mantega, para que se alterassem as regras de concessão e pagamento da pensão 

por morte, cujos argumentos principais foram “as distorções que necessitam de ajustes, 

tendo em vista estarem desalinhadas com os padrões internacionais e com as boas práticas 

previdenciárias”, segundo consta nas exposições de motivos apresentadas a Presidente da 

República, que por sua vez publicou a Medida Provisória de n.  664/2014, no mesmo dia.  
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Com as novas regras, a pensão por morte deixa de ser vitalícia para todos os 

beneficiários, e ainda, passa exigir carência mínima de 24 contribuições, tempo mínimo de 2 

anos da união estável ou matrimônio para caracterizar a dependência econômica do(a) 

possível pensionista. Contudo, o discurso para prosseguir com as ações contrarreformistas 

é o mesmo, ou seja, que a população brasileira está envelhecendo e vivendo por mais 

tempo, ocorrendo, portanto, uma explosão demográfica. Assim, a longevidade e a 

expectativa de vida que refletem positivamente nos índices de desenvolvimento humano, 

acabam condenando as pessoas a mais tempo de trabalho, ou ainda, criando problemas 

sociais no que se refere aos cidadãos que antes dependiam exclusivamente do benefício da 

pensão por morte, passam a ficar sem, tendo em vista o prazo de pagamento ser limitado, e 

com isso, terão a necessidade de inserirem-se no mercado de trabalho justamente na faixa 

etária em que a empregabilidade é mínima.  

Se por um lado o governo age no sentido de dificultar, ou melhor, impedir a 

concessão de benefícios de aposentadorias e, neste momento, pensões para trabalhadores 

e trabalhadoras, por outro, temos um mercado de trabalho altamente excludente, 

principalmente para pessoas com idade acima dos 40 anos, o que é preconceituoso e 

paradoxal, visto que não remete, necessariamente, à inserção, neste mesmo mercado, de 

pessoas mais jovens. O quadro abaixo é o mesmo apresentado na Medida Provisória n. 

664/2014, em que estipula o prazo de pagamento da pensão por morte para cada faixa 

etária de sobrevida após a implementação do benefício: 

Tabela 1 
Período de pagamento de pensão por morte para cada faixa etária em relação a 

sobrevida após a implementação do benefício previdenciário de pensão por morte 
 

Expectativa de sobrevida à idade x do 
cônjuge, companheiro ou companheira, em 

anos (E(x)) 

Duração do benefício de pensão por morte 
(em anos) 

55 < E(x) 3 

50 < E(x) ≤ 55 6 

45 < E(x) ≤ 50 9 

40 < E(x) ≤45 12 

35 < E(x) ≤ 40 15 

E(x) ≤ 35 Vitalícia 

Fonte: Tabela extraída da Medida Provisória n. 664, de 30 de dezembro de 2014. 

 

Como podemos ver, o tempo de pagamento do benefício de pensão por morte é 

reduzido na medida em que a expectativa de sobrevida é elevada, sendo pago de forma 

vitalícia apenas para pessoas que tenham expectativa de sobrevida igual ou menor que 35 

anos. O RGPS – Regime Geral de Previdência Social, assim como os RPPS que optarem 

em estipular tais regras, uma vez que tais regras são obrigatórias apenas para os 
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trabalhadores contribuintes do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, terão que seguir 

a tabela de sobrevida apresentada anualmente pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, o qual considera a expectativa de vida média dos brasileiro, sendo que a 

última tabela publicada pelo Instituto, apresentam os seguintes dados: 

 

Tabela 2 
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01 de dezembro de 2014 

 

 
Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisa (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais 
(COPIS).  

 

Pegando de exemplo uma família em que apenas o provedor ou provedora 

principal é o segurado ou segurada do RGPS, sendo os demais membros do núcleo familiar 

apenas corroboradores do orçamento doméstico, o provedor vindo a óbito, portanto, 

gerando uma pensão por morte, temos a seguinte situação. Supondo que o cônjuge 

sobrevivente tenha idade média de 35 anos quando a pensão por morte foi gerada, contudo, 

receberá, pelas novas regras de pagamento, o benefício por um período não superior a 12 

anos. Dessa forma, ao encerrar o direito à pensão por morte, esse beneficiário(a) da 

previdência social irá contar com 47 anos de idade. Esta idade é justamente a faixa etária 

em que há maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, até mesmo para pessoas 

que possuem escolaridade mais avançada. Considerando ainda as dificuldades 

apresentadas, nos últimos dois anos, pelas Políticas de inserção nos cursos de nível 

superior (FIES – Financiamento Estudantil), a situação agrava-se.  

Segundo dados apresentados em 2012 pelo IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, sobre as análises do mercado de trabalho brasileiro, concluiu-se, 

dentre outras coisas, que houve uma redução na taxa de desocupação dos trabalhadores 

economicamente ativos, porém esse percentual foi menor entre o grupo intermediário, ou 

seja, pessoas de 25 a 49 anos. Em relação ao gênero, o Instituto afirmou que os homens 

“tiveram uma relativa estabilidade na taxa de participação na década passada, também 

reduziram sua oferta de trabalho entre 2009 e 2011”, já em relação ao grupo de 
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trabalhadoras, o estudo demonstra que “essa redução na taxa, no entanto, foi menos 

significativa que a das mulheres, tanto em termos absolutos (-1,6 p.p. contra -2,1 p.p.), 

quanto relativos (-2,3% contra -4,3%)”, também afirmaram. A realidade demonstra que 

mulheres, principalmente, ao ficarem viúvas, disponibilizam seu tempo, quase integral, ao 

cuidado dos filhos, já que era o cônjuge ou companheiro o único provedor do núcleo familiar.  

Contudo, os riscos sociais elevam-se na medida em que cria-se uma economia 

orçamentária para a previdência social, mas ao mesmo tempo, gera-se um outro problema 

social, que é justamente a falta de renda e a impossibilidade de inserção no mercado de 

trabalho de pessoas em determinadas faixas etárias, agravando-se, se considerarmos o 

gênero. Portanto, fazer comparações com os “padrões internacionais” em relação ao 

pagamento deste tipo de benefícios, como quer o governo, faz-se de forma irresponsável, 

uma vez que o mercado de trabalho brasileiro é altamente excludente, se fizermos as 

mesmas comparações com países de economias mais avançadas. Esses são fenômenos 

que criam continuamente crises na estrutura social quando se reconfigura os modelos já 

estabelecidos de proteção e cidadania, como lembra MARX (2011, p. 158-159):  

 
Tudo é passível de virar dinheiro e ser vendido tudo se pode vender e trocar 
[...] não escapam dessa alquimia os ossos dos santos e, menos ainda, itens 
mais refinados, como as coisas sacrossantas, „res sacrosanctae extra 
commercium hominum‟ [...] mas o próprio dinheiro é mercadoria, um objeto 
extremo, suscetível de tronar-se propriedade privada de qualquer indivíduo.  

 

No entanto, ainda que o governo brasileiro se motiva ao gerar pseudo economia 

para o orçamento da previdência, sem contudo gerar empregos e renda, inclusive para 

essas pessoas que ficarão desamparadas após o término do benefício, não consideram que 

a pensão por morte é o benefício que menos gera gastos públicos, uma vez que se 

comparado com os demais benefícios, como aposentadorias e auxílios, temos as seguinte 

situação. Os números de 2013 demonstram que foram pagos 383.673 mil aposentadorias 

rurais e 775.310 mil urbanas, somadas chegam a total de 1.158.983 milhões de 

aposentadorias, já os auxílios somaram-se, rurais e urbanos no mesmo período o montante 

de 2.308.001 milhões de benefícios, porém, em relação as pensões por morte os valores 

totais chegaram no ano de 2013 em 414.675 mil pensões urbanas e rurais. Transformando 

em reais, significou para os cofres da previdência no ano de 2013, um gasto de R$ 

4.529.775 milhões de reais em aposentadorias urbanas e rurais, R$ 2.384.590 milhões de 

reais em auxílios, também urbanos e rurais, e por fim, R$ 428.955 mil reais pagos em 

pensões durante todo o ano de 2013. Isso demonstra que a falta de sensibilidade 

governista, cria-se uma economia onde os gastos são menores, mas a médio prazo, criou-

se problemas de empregabilidade e renda para determinadas faixas etárias. A mão invisível 



 
10 

 
 

                  

do mercado e os olhos fechados do Estado avançam sobre os direitos de cidadania, 

transformando-os, metamorfoseando-os em mercadorias de alto valor econômico. 

 

III – CONCLUSÃO  

 

Nesta terceira fase capitalista, da financeirização do capital, tudo é possível ser 

transformado em dinheiro e, principalmente, em lucro. O que antes o capitalismo avançava 

sobre a força produtiva dos trabalhadores e trabalhadoras, atualmente lança-se sobre seus 

direitos de cidadania, transformando-os em mecanismos de aumento de lucros e, por 

consequência, retirando do próprio Estado a responsabilidade em relação, por exemplo, a 

Previdência Social. É o lucro que vai além do trabalho excedente, e alcança as garantias 

sociais dos trabalhadores. As medidas atuais, que poderiam indicar novos rumos, são na 

verdade velhos caminhos. As perspectivas de futuro para o sistema previdenciário é de 

desproteção para os trabalhadores e trabalhadoras, na medida em que sua poupança está a 

serviço da exploração capitalista. Seguridade é política inconclusa e incerta para milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, como lembra SILVA (2008). O Estado Social, na 

perspectiva do bem-estar desaparece e a sociedade se metamorfoseia, parafraseando 

CASTEL (2009), o pacto estatal corre riscos, pois a investida do capital financeiro avança 

sobre os fundos públicos que deveriam garantir a materialidade da proteção social.  

Resta, sem dúvida, um Estado mínimo para as questões sociais e máximo para as 

econômicas. Ainda assim o capital declara estar em crise e, se a solução foi, há meio 

século, o pleno emprego e o aumento das condições mínimas para a população nos países 

que experimentaram o Welfare State, novas medidas se fazem necessárias, mas em sua 

lógica mercantilista, para enfrentar a suposta crise, o ataque do capital é sobre os recursos 

das Políticas Sociais. Contudo, o enfrentamento a esta lógica vai demandar esforço e 

consciência de classe por parte dos trabalhadores, pois o mundo capitalista cria e recria sua 

forma de fortalecimento, em que os fundos de pensões e a poupança dos trabalhadores são 

apropriados para pagar a conta da crise mundial, como lembra SILVA (2008). 

Nenhum sistema se mantém pelo simples fato de existir. Assim, é necessária a 

tomada continua de consciência e de luta para se manter os direitos já conquistados e 

avançarmos na efetiva distribuição de renda e na ruptura dos atuais valores políticos. 

Portanto, novas soluções deverão surgir para enfrentamento das crises que deixam de ser 

cíclicas para torna-se cada vez mais constantes.  

O ponto de partida é sem dúvida o fortalecimento dos Estados e o rompimento com a 

dependência dos organismos econômicos mundiais que ditam as regras que deveriam ser 

expressões da soberania, a qual demonstra estar em crise, na media em que os Estados 
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devem seguir rigorosos controles externos para garantir sua continuidade.  Porém, o modelo 

imposto também não se mantém por si só, evidentemente. Os blocos econômicos, 

transforam os Estados nacionais em verdadeiros escritórios despachantes do sistema 

capitalista. Decisões são tomadas sob pontos de vista exógenos, sem o prevalecimento das 

necessidades internas de sua população e, acima de tudo, reflexo de um sistema que após 

a segunda grande guerra, transformou os membros do “clube europeu” em dependentes 

contumazes uns dos outros, principalmente do sistema financeiro mundializado, com maior 

grau de risco os países meridionais historicamente menos industrializados do velho 

continente. 

Entretanto, se por um lado o capitalismo massacra, as políticas sociais avançam, 

recuam, mas permanecem. A construção de um Estado se faz por meio do pacto social e 

ele se mantém pelas políticas adotadas em prol de toda a população enquanto direito de 

cidadania como afirmam BALTAR e LÚCIO (2008), a qual vai além dos três pilares de 

Marshall e abarca a democracia, ainda que em crise, como mecanismo de sua plena 

realização, principalmente em que pese a apropriação dos bens socialmente criados, e 

ainda, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida 

social em cada contexto historicamente determinado, como lembra COUTINHO (2008, p. 

50/51). Há muito que se fazer, os caminhos a serem trilhados são tortuosos e cheios de 

mazelas. As correções históricas são necessárias e não se farão de um governo para o 

outro. Podemos até, e muitas vezes, ter uma visão romanceada na atual conjuntura da crise 

global, mas este otimismo e a visão que foge do senso comum é que permitirão os avanços 

sociais. 

IV – REFERÊNCIAS 

 

ANTUNES, Ricardo. O continente do labor. São Paulo: Boitempo, 2011. 
 
BALTAR, Paulo Eduardo de Andrade e LÚCIO, Clemente Ganz. Previdência social: como 
incluir os excluídos? uma agenda voltada para o desenvolvimento econômico com 
distribuição de renda. São Paulo: LTr, 2008. 
 
BANCO MUNDIAL. Averting the Old Age Crisis. 
http://elibrary.worldbank.org/content/book/9780821329702. Acessado em 27 mar. 2015. 
BRASIL. Medida Provisória. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2014/Mpv/mpv664.htm. Acesso em 28 mar. 2015. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti, BOSCHETTI, Ivonete. Política Social, fundamentos e história. 2 
ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: Uma crônica do salário. Tradução de 
Iraci D. Poleti. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009.  
COUTINHO, Carlos Nelson. Contra a corrente. Ensaio sobre democracia e socialismo. 2ª 
ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv664.htm


 
12 

 
 

                  

 
ENPS – 7º ENCONTRO NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL. A experiência inédita de 
(re)estatização das aposentadorias na Argentina. Vitória. In. Minicurso. 2012.  
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tabela de sobrevida. Disponível em: 
Disponível em: http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/conrmi/tabES.htm. Acesso em: 
27 mar 2015.  
 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. PNAD 2011: primeiras análises sobre o 
mercado de trabalho brasileiro. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121011_comunicadoipea156
.pdf. Acesso em: 27 mar 2015.  
MARK. Karl. O Capital. Tradução de Reginaldo Sant´Anna. Livro I. Vol. 1. 28ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA. Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/wp-
content/uploads/2015/03/AEPS-2013-v.-26.02.pdf. Acesso em 29 mar. 2015.  
 
PAULANI, Leda Maria. Seguridade Social, Regimes Previdenciários e Padrão de 
Acumulação: Uma Nota Teórica e uma Reflexão sobre o Brasil. In FAGNANI, Eduardo. 
HENRIQUE, Wilnês e LÚCIO, Clemente Ganz. (organizadores). Previdência Social: Como 
Incluir os Excluídos? Uma agenda voltada para o desenvolvimento econômico com 
distribuição de renda. São Paulo: LTr, 2008. 
 
SILVA, Marluce A. S. Nem déficit, nem superávit na seguridade social: contra-reforma com 
retenções, renúncias e suplementações orçamentárias. Tese (doutorado em Política Social) 
Instituto de Ciências Humanas. Universidade de Brasília, Brasília: 2008. 
 

http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/conrmi/tabES.htm
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121011_comunicadoipea156.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/121011_comunicadoipea156.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/AEPS-2013-v.-26.02.pdf
http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/AEPS-2013-v.-26.02.pdf

