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RESUMO 
 
O mundo do trabalho transformou-se no século XX com o 
processo de reestruturação produtiva a partir da mudança do 
Fordismo para o sistema de Acumulação Flexível. Estas 
mudanças incidiram nas esferas da produção e da reprodução 
social, alterando, as funções estatais e restringindo direitos 
sociais. Nesse cenário, teremos a Política Previdenciária que 
na busca de manter a proteção social aos trabalhadores 
informais e ampliar sua base de financiamento, evitando um 
colapso de seu sistema, vai criar estratégias que acompanham 
e naturalizam a lógica societária de desregulamentação do 
trabalho e crescimento da informalidade, sem, entretanto, 
primar pela universalidade de sua cobertura. 
 
Palavras-chave: Trabalho informal. Reestruturação Produtiva. 
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ABSTRACT 
 
The world of work has become in the twentieth century with the 
restructuring process from Fordism change for Flexible 
Accumulation system. These changes focused in the areas of 
production and social reproduction, changing, state functions 
and restricting social rights. In this scenario, we have the Social 
Security Policy that in seeking to maintain social protection to 
informal workers and expand their funding base, avoiding a 
collapse of your system, will create strategies that accompany 
and naturalize the corporate logic of deregulation of labor and 
growth of informality without, however, strive for universal 
coverage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta uma abordagem sobre as metamorfoses do mundo 

do trabalho nas últimas décadas do século XX e suas repercussões na esfera da produção e 

da reprodução social, privilegiando a análise da Política de Previdência Social Brasileira, 

que por ter como critério de acesso a contributividade, sofreu constantes rearranjos na 

tentativa de se firmar como sistema de proteção social solidário e democrático.  

O trabalho é a atividade humana fundamental a formação do ser social. É 

através do trabalho que o homem transforma a natureza e, ao transformá-la, também, 

transforma a si próprio, atendendo, assim, suas carências e necessidades. Logo, o conceito 

de trabalho está originalmente associado a realização humana no meio social, 

compreendendo uma atividade teleológica com causalidades dadas ou postas que definirá 

processos objetivos e subjetivos, capaz de produzir novas necessidades, novos objetos e 

novas relações sociais. 

Partindo desse pressuposto, afirmamos que a construção da história dos 

homens está diretamente ligada a evolução do mundo do trabalho, mesmo não estando 

reduzida a ele. Com isso, este torna-se uma categoria elucidativa dos processos sociais, 

repercutindo na reprodução humana, nas formas de viver, e, consequentemente, nas 

relações que os homens estabelecem em sociedade, sejam estas particulares ou públicas.  

Na sociedade capitalista, o trabalho ganha peculiaridades próprias, passando a 

ser um meio de produção de mais-valia4 através da exploração da força de trabalho 

humana. Ele perde sua qualidade principal em atender as necessidades humanas pela 

primazia de acumulação do capital, tornando-se instrumento de acumulação do capital e de 

reprodução social através da acentuação da questão social e suas refrações. 

Desta forma, tendo como panorama histórico a sociedade capitalista de 

produção, analisaremos a Política de Previdência Social e sua proposta  de oferecer um 

sistema de proteção social para os trabalhadores e seus dependentes a partir do espectro 

da precarização.  

Nesse sentido, no primeiro momento estaremos apresentando um balanço das 

transformações ocorridas no mundo do trabalho com a inserção da acumulação flexível na 
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 Mais-valia -  parte do valor da força de trabalho dispendida por um determinado trabalhador na 

produção e que não é paga pelo patrão. 



 
 

                  

lógica de produção do capital. Em seguida, traremos as repercussões de tais mudanças na 

esfera do Estado com primazia para a política de Previdência Social destinada aos 

trabalhadores informais, e, concluiremos apontando os limites e possibilidades dessa 

política na direção de sua universalização. 

 

2. AS METAMORFOSES DO MUNDO DO TRABALHO: Do Fordismo a Acumulação 

Flexível 

 

Ao longo dos anos o mundo do trabalho sofreu profundas transformações no seu 

processo de produção. Até a década de 1970, vivenciávamos um modelo de produção que 

vinha se consolidando ao longo do século XX, o Fordismo/Taylorismo. Neste predominava a 

produção em massa concentrada em unidades fabris verticalizadas, onde existia a nítida 

separação entre elaboração e execução no processo de trabalho e a presença maciça do 

trabalhador coletivo fabril (operário massa), que, por sua vez, tinha suas atividades 

monitoradas para uma maior produção e menor desperdício de tempo através da 

cronometragem de seus movimentos. 

No início da década de 1980, todavia, iniciou-se um processo de mudança na 

produção do capital que sugeria a superação do Fordismo, considerado, a partir de então, 

defasado perante as novas exigências do mercado. 

O novo processo de produção baseava-se na articulação de dois pontos 

predominantes: o desenvolvimento tecnológico, com a inserção da robótica e da eletrônica 

na produção, e a desconcentração fabril, deslocando a produção da grande indústria para 

empresas médias e pequenas. Tratava-se de um modelo que recusava a produção em 

massa típica da indústria fordista; privilegiava nichos de mercado localizados, com 

demandas específicas, lançando no mercado apenas o que este seria capaz de absorver; e, 

ainda, defendia uma produção flexibilizada, realizada no melhor tempo e com a melhor 

qualidade, utilizando de mão de obra especializada e polivalente, e rompendo as barreiras 

geográficas de acumulação do capital. 

A acumulação flexível, ou reestruturação pós-fordista, como ficou conhecida 

essa tendência da produção capitalista foi uma estratégia de combater a crise de 

superprodução que assolou o mundo capitalista no início da década 1970, provocando uma 

queda acentuada nos lucros do capital. Crise esta, desencadeada pela rigidez própria da 



 
 

                  

produção, dos investimentos em capital fixo de larga escala e de longo prazo, dos contratos 

de trabalho e dos mercados. (HARVEY, 2002, p.135)  

As mudanças desencadeadas com a inserção da flexibilização na produção e 

acumulação do capital, realocaram espacialmente setores importantes da indústria com a 

globalização da produção/consumo, abrindo nichos de produção/consumo nunca 

explorados. Reinventaram estratégias para ampliação do capital com a inserção de novas 

tecnologias, bem como propiciaram a desregulamentação do mercado e a precarização das 

condições de trabalho. 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 
a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilização dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. (HARVEY, 2002, 
p.140) 

As consequências dessas processualidades para o mundo do trabalho foram 

drásticas. O trabalho organizado foi solapado, ocorrendo altos níveis de desemprego com a 

inserção do trabalhador polivalente capaz de operar simultaneamente em várias máquinas, 

rompendo com a relação um homem/uma máquina; e, havendo um retrocesso da ação 

sindical provocado pela perca da coesão operária ao descentralizar o locus de produção em 

unidades menores, e pela cooptação de dirigentes sindicalistas.  Segundo Antunes “a 

fragmentação do trabalho, adicionada ao incremento tecnológico, pode possibilitar ao capital 

tanto uma maior exploração quanto um maior controle sobre as forças de trabalho” (2011, 

p.27). 

O mercado de trabalho foi radicalmente atingindo por essa forma de 

acumulação. Diante da fragilidade sindical e do aumento da mão de obra excedente, os 

patrões tiraram proveito para impor regimes e contratos de trabalhos mais flexíveis. Assim, 

considerando um esboço geral5, houve uma redução no emprego regular em favor do 

crescimento do trabalho parcial, temporário ou subcontratado (a periferia da força de 

trabalho6). “A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores 

                                                           
5
 David Harvey (2002) irá apontar que a flexibilização das relações trabalhistas tomaram 

características específicas em diferentes países, conjugando a luta de classes com os interesses do 
empregador e as ações estatais. 
6
 Sobre esses últimos, Harvey irá fazer uma subdivisão em dois grandes grupos: “os empregados em 

tempo integral com habilidades facilmente disponíveis no mercado de trabalho, como o pessoal do 
setor financeiro, secretárias, pessoal das áreas de trabalho rotineiro e de trabalho manual menos 
especializado. Com menos acesso a oportunidades de carreira, esse grupo tende a se caracterizar 
por uma alta taxa de rotatividade [...]. O segundo grupo periférico, oferece uma flexibilidade numérica 
ainda maior e inclui empregados em tempo parcial, empregados causais, pessoal com contrato por 
tempo determinado, temporários, subcontratação e treinados com subsídio público, tendo ainda 
menos segurança de emprego do que o primeiro grupo periférico”. (2002, p.144) 



 
 

                  

„centrais‟ e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida 

sem custos quando as coisas ficam ruis” (HARVEY, 2002, p.144).  

A precarização das condições de trabalho atingiu os vários níveis da divisão 

social e técnica do trabalho, afetando a população trabalhadora como um todo e acentuando 

a vulnerabilidade dos grupos historicamente desprestigiados (negros, mulheres e minorias 

étnicas).  Além disso, estimulou a política concorrencial e competitiva formulada pelo capital 

que passou a fornecer o ideário dos trabalhadores a partir de uma perspectiva de 

supervalorizando do individualismo e enfraquecimento da organização de classe. 

[...] as metamorfoses em curso no mundo do trabalho [...] afetaram a forma de ser da 
classe trabalhadora, tornando-a mais heterogênea, fragmentada e complexificada. 
Essas transformações afetaram também intensamente os organismos sindicais em 
escala mundial. Como expressão mais evidente dessa crise pode-se destacar uma 
nítida tendência de diminuição das taxas de sindicalização, especialmente na 
década de 1980. (ANTUNES, 2011, p.63) 

Outra ponto fulcral para entendemos a acumulação flexível é atentarmos para as 

mudanças ocorridas na oferta de bens e serviços, bem como, no padrão de consumo, uma 

vez que, esse sistema tornar-se-ia inviável se não houvesse uma redução no tempo de giro 

do consumo.  Desta forma, a acumulação flexível permitiu a aceleração do ritmo de 

inovação dos produtos através do avanço tecnológico e da redução de seus gastos na 

produção, dispondo no mercado produtos com meia vida reduzida e de fácil obsolescência. 

Possibilitou, ainda, o crescimento dos setores de serviços, com oferta de serviços quase 

instantâneos, e formas de contrato de trabalho mais flexíveis que as indústrias, expressando 

de forma nítida a desindustrialização e o desemprego estrutural7.  

Diante desse conjunto de mudanças que marcaram a transformação da estrutura 

ocupacional na economia capitalista avançada a partir de 1970, tentaremos iniciar uma 

discussão sobre as tendências estatais brasileiras para a política de Previdência Social no 

intuito de, na “contramão” do modelo de acumulação capitalista, manter o mínimo de 

proteção social aos trabalhadores periféricos ou informais, a massa de subproletariados. 

 

3. A DESESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO E A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

BRASILEIRA:  como fica os trabalhadores informais? 

 

As mudanças implementadas com a introdução da acumulação flexível trouxe 

profundas alterações para o mundo do trabalho. Apresentamos em linhas anteriores, as 

                                                           
7
 Ao falar de desemprego estrutural, Antunes (2011) estará se referindo a massa crescente de 

subproletarização com a expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado e 
terceirizado que marca a acumulação flexível. 



 
 

                  

principais características dessas mudanças e suas implicações nas condições de trabalho 

de maneira geral, todavia, quando nos referimos ao caso Brasileiro, país subdesenvolvido 

de capitalismo tardio, podemos enfatizar que estas transformações tiveram caráter crônico e 

influíram de forma decisiva no desenvolvimento do Estado e das Políticas Sociais. 

O Estado Brasileiro entra no nicho da economia capitalista mundial na década 

de 1930 com o desenvolvimento econômico do governo Vargas. Nessa época, inicia-se um 

processo mais acentuado de industrialização e urbanização com a importação ao mercado 

internacional de produtos primários.  Com o decorrer dos anos, contudo, a indústria 

brasileira foi se ampliando e diversificando, produzindo nos mais diversos setores da 

economia (têxtil, automobilista, alimentos) e incluindo o país na competição capitalista 

mundial.  

Paralela a evolução capitalista que se instalava no Brasil, no entanto, conviviam 

práticas conservadoras, arcaicas, ainda oriundas da formação social do país. O capitalismo 

brasileiro carregava consigo traços de um país marcado pelo colonialismo, imperialismo e 

escravidão que definiram de forma deletéria a cultura, os valores, ideias, ética, estética e 

ritmos de mudança. Assim, vivemos em um país em acelerado processo de 

desenvolvimento que mantinha espectros de um passado colonial, articulando o moderno e 

o conservador. “O Brasil moderno seria, então, um presente que se acha „impregnado de 

vários passados‟”. (BEHRING, 2008, p.87) 

Essa peculiaridade do Brasil teve repercussões no processo de organização da 

classe trabalhadora que quando passou a se posicionar na cena política, extrapolando o 

mandonismo e o paternalismo tradicional das elites, foi tratada com repressão policial e 

dissuasão político-militar.  Tais condições retardaram e deformaram a constituição dos 

Direitos Sociais que já nasciam fragmentados e segregados a grupos restritos da população, 

trabalhadores formais e classe abastada, não chegando a atender as demandas de 

proteção social de todos os cidadãos. 

Essa reflexão preliminar se faz necessário para entendermos o caráter da luta de 

classe que se instaurou no país, principalmente, em meados do século XX. Favorece a 

compreensão das correlações de forças que mediaram o conflito entre a classe trabalhadora 

e os empregadores, bem como, aclara a inexistência de um Estado de bem estar social 

brasileiro e a dificuldade de estruturação de uma política de proteção social para o 

subproletariado, ou seja, pautada principalmente na condição de cidadania de cada 

indivíduo. 

 

3.1 A Previdência Social para os trabalhadores (in) formais 

 



 
 

                  

  

No Brasil não houve a experiência do pleno emprego e nem do “Welfare State”. 

Nosso sistema de proteção social começou a se expressar de forma mais contundente na 

década de 1930, com a organização da classe trabalhadora e fortalecimento sindical de 

setores estratégicos da economia, estando voltado, prioritariamente, a trabalhadores do 

setor formal e seus dependentes.  

Seguindo essa lógica, o sistema de proteção social se desenvolveu em 

consonância direta com a estruturação do mercado de trabalho, atendendo as demandas 

mais explícitas da classe trabalhadora de forma a mantê-la sob controle e produtiva.  

Essa realidade manteve-se até a década de 1980, quando uma nova lógica de 

proteção social se instaura com a ascensão da Constituição de 1988 – CF/88, que 

apresentou uma proposta de Seguridade Social menos dependente do trabalho assalariado 

formal e pautada em diretrizes e princípios que valorizavam a dignidade da pessoa humana, 

a isonomia e a justiça social, sem perder de vista, contudo, a estrutura de proteção social já 

existente (diretamente ligada ao trabalho formal).  

As diretrizes e princípios norteadores da Seguridade Social brasileira definiu uma 

proposta de proteção social com dimensões universalizantes da cobertura e do atendimento, 

garantindo proteção aos cidadãos e aos estrangeiros residentes em território nacional. 

Apresentou uma proposta de participação no custeio equitativa, prevendo o desequilíbrio na 

capacidade contributiva dos diferentes segurados. Garantiu a uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços as populações urbanas e rurais rompendo com as diferenças 

historicamente constituídas entre as mesmas. Defendeu a irredutibilidade no valor dos 

benefícios, garantindo a manutenção do poder aquisitivo dos beneficiários. Previu uma base 

de financiamento diversificada, capaz de absorve recursos de diferentes fontes para a 

manutenção dos programas, projetos, serviços e benefícios da Seguridade Social, bem 

como, sugeriu uma seletividade na distribuição dos benefícios que pudesse garantir o 

acesso desses as populações realmente necessitadas. E, por último, mas não menos 

importante, orientou uma gestão da Seguridade Social democrática e descentralizada da 

administração, mediante gestão quadripartite com a participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. 

Assim, temos uma Seguridade Social, que mesmo apresentando estratégias de 

integração amplas e capazes de acompanhar a nova conjuntura do mundo do trabalho, na 

prática, não conseguiu se realizar plenamente, havendo uma corrosão de seus parâmetros 

originais, que impediu a garantia de proteção social para todos os trabalhadores e tornando-

a inexpressiva para aqueles destituídos do mundo do trabalho, os desempregados e/ou 

desocupados. 



 
 

                  

 

A seguridade social instituída pela Constituição [Federal] de 1988, apesar de 
apresentar caráter inovador e intencionar compor um sistema ou um padrão amplo 
de direitos sociais, acabou se caracterizando como um sistema híbrido, que conjuga 
direitos derivados e dependentes do trabalho (previdência) com direitos de caráter 
universal (saúde) e direitos seletivos (assistência) (BOSCHETTI, 2004, p. 113-114).   

 
É esse sistema de proteção social, híbrido e inconcluso, que será o agente 

mediador das refrações sociais desencadeada pela crise estrutural inerente ao sistema 

capitalista e agravadas pelo modelo flexível de produção. 

Nessa conjuntura, a Previdência Social, como um dos pilares da Seguridade 

Social, passará por um conjunto de adaptações para conseguir integrar os trabalhadores 

informais em seu rol de segurados. Tais adaptações ocorreram tanto no intuito de oferecer 

proteção previdenciária mantendo a capacidade mínima de sobrevivência desses 

trabalhadores em casos adversos, como para garantir a inclusão dos mesmos na base de 

financiamento do próprio sistema através de seu regime solidário e democrático, uma vez 

que, tratava-se de uma categoria em ascensão e de expressividade quantitativa na 

movimentação da economia, podendo compensar a  redução do recolhimento das 

contribuições previdenciária com a queda progressiva do trabalho formal. 

 

[...] em 1987, a previdência social assegurava cobertura a 51,8 % da População 
Economicamente Ativa - PEA (ocupada e desocupada), com idade entre 16 e 64 
anos. A partir de então, porém, esse percentual começou a decrescer, de modo que 
em 1997 o percentual de cobertura previdenciária desse universo correspondia a 
45,1%13. Um decréscimo acentuado, coincidente com o agravamento do 
desemprego e da queda da renda média mensal real dos trabalhadores. (SILVA, 
2011, p.27-28) 
 

As iniciativas estatais de estímulo a vinculação previdenciária do trabalhador 

informal,  foram principalmente: as ações voltadas a educação previdenciária, por intermédio 

da criação do Programa de Educação Previdenciária – PEP em 1999; o Plano Simplificado 

da Previdência Social - PSPS, criado pela Lei Complementar Nº 123 de dezembro e 

regulamentado pelo Decreto 6.042 de 12 de fevereiro de 2007; o Plano do 

Microempreendedor individual - MEI, criado pela Lei complementar nº128 de 19 de 

dezembro de 2008; e, os planos de participação previdenciária ligados ao Cadastro Único - 

CU do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS instituídos pela lei 

no 12.470, de 31 de agosto de 2011, que  compõe a inclusão do contribuinte facultativo de 

baixa renda.  

O Programa de Educação Previdenciária causou pouco impacto social, uma vez 

que, seu foco é quantitativo e resume-se, apenas, em informar a população sobre os 

serviços e benefícios previdenciários, não alterando a condição de renda e as possibilidades 

de integração dessas pessoas.  



 
 

                  

O PSPS visa atrair os trabalhadores informais (pessoa física) que tem 

dificuldades de recolher o percentual de 20% sobre o salário mínimo, assegurando uma 

alíquota de recolhimento reduzida a 11%. Em contrapartida, o contribuinte que optar por 

essa forma de contribuição será excluído do direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição e terá o seu benefício limitado a um salário mínimo.  

O MEI abarca o universo de trabalhadores individuais que se legalizaram como 

pequenos empresários apresentando um rendimento anual de até R$60.000,00. Foi uma 

estratégia estatal de atrair pessoas que trabalhavam por conta própria para formalizarem 

sua situação previdenciária e trabalhista. Esse plano garante encargos reduzidos e 

facilitação para realizar empréstimos, abrir conta bancárias e emitir notas fiscais. Estão 

submetidos as mesmas alíquotas do  PSPS, 11% sobre o faturamento mensal da empresa, 

e, também, são sacrificados quando o não acesso da aposentadoria por tempo de 

contribuição.  

A participação condicionada ao Cadastro Único prevê um percentual de 

contribuição sobre o salário mínimo de apenas 5%, todavia, o contribuinte terá que ter seus 

dados atualizados e validados pelo MDS para gozo dos benefícios previdenciários. Além 

disso, não poderá ter renda própria registrada/declarada no CU e a renda de sua família terá 

que atender aos critérios de baixa renda previstos na Política Nacional de Assistência Social 

– PNAS. Essa forma de inscrição, assim como as anteriores, estimulam o acesso a 

Previdência Social reduzindo os direitos dos segurados quanto ao valor do benefício e a 

aposentadoria por tempo de contribuição. 

As críticas a essas adequações da Previdência Social a atual conformação do 

mundo do trabalho giram em torno da naturalização por parte Estado perante as iniquidades 

desenvolvidas pela Acumulação Flexível, sendo incapaz de empreender iniciativas capazes 

de superar esse modelo de produção tão nocivo a sociedade. Suas iniciativas tratam-se de 

mudanças de alcance reduzido que se apoiam numa visão neoliberal de previdência social  

baseada no seguro privado, na lógica financeira e no contrato social entre várias gerações 

de trabalhadores.  

Essa tendência neoliberal tem se fortalecido no sentido de restrição e redução 

de direitos, dependendo assim as políticas sociais de ações pontuais e compensatórias, 

ocasionando assim uma fragilidade no sistema de proteção social, sob a égide do ideário 

neoliberal para as políticas sociais sustentando-se na privatização, focalização e 

descentralização.  

Além disso, são iniciativas que escamoteiam as causas estruturais do não 

acesso dos trabalhadores a uma proteção social universal, conforme prevê a Constituição 

Federal de 1988, implicando na exclusão previdenciária de milhões de pessoas que não 



 
 

                  

atendem, nem mesmo, aos patamares mínimos de contribuição. Desta forma na ausência 

dessa contribuição a Assistência Social fica sobrecarregada, sendo esta política não 

contributiva, com a responsabilidade de garantir os mínimos sociais a população não 

previdenciária principalmente através dos programas de transferência de renda. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A Previdência Social não passou imune perante as mudanças desencadeadas 

pela renovação no padrão de acumulação capitalista imposto a partir da década de 1980 no 

Brasil. Este novo padrão, conhecido por Acumulação Flexível, desencadeou transformações 

no mundo do trabalho que atingiram, profundamente, a esfera da reprodução social através 

das mudanças nas relações de trabalho com a redução do trabalho formal, agravamento do 

desemprego e do trabalho periférico ou informal. 

 Os novos contornos do mundo do trabalho exigiram adequações no sistema 

previdenciário que possibilitaram a inclusão dos trabalhadores informais em seu rol de 

segurados. Todavia, o sentido apropriada pela Previdência Social para a integração dessa 

categoria deixou claro uma visão pactuado no contrato social neoliberal, onde prevalece a 

lógica financeira do seguro privado. Assim, mesmo ampliando o acesso da população a 

essa política, as estratégias executadas pelo Estado não foram suficientes para combater os 

problemas geradores da exclusão previdenciária e ainda deixaram de abarcar uma parcela 

da população com baixo ou sem nenhuma possibilidade de contribuição. 

Desta forma, a facilitação no acesso a política de Previdência Social com a 

redução das alíquotas não assegurou o princípio da Equidade na Participação e Custeio, 

pois comprometeu o benefício de retorno ao contribuinte ao excluí-lo do direito à 

aposentadoria por tempo de contribuição e ao limitar o salário de benefício a um salário 

mínimo. Portanto, tornou-se uma estratégia que ao ampliar o acesso de uma parcela da 

população que está fora do sistema, restringiu direitos, responsabilizando o indivíduo por 

sua “incapacidade contributiva”, e, ainda, indo de encontro ao princípio da Universalização 

da Cobertura e do Atendimento, que prevê a garantia de direitos iguais a todos os 

segurados, independentemente, de sua forma de participação no custeio. 

Destarte, acreditamos que as possibilidades da Universalização da Política 

Previdenciária conforme os princípios e diretrizes da Seguridade Social perpassa por uma 

decisão política dos governos em construir condições para a sua exequibilidade. Com isso, 



 
 

                  

faz-se necessário o interesse dos mesmos em desnaturalizar as iniquidades sociais geradas 

pelo sistema capitalista de produção e em responsabilizar o Estado pelo bem estar de todos, 

através da implementação de medidas  que generalize e melhore as condições de trabalho; 

que supere o foco no financiamento individual da previdência social, em favor de um 

financiamento plural e solidário; e, que desenvolva uma política de Previdência Social capaz 

de  dá respostas as principais demandas e anseios da população. Política esta, pautada na 

democratização dos espaços de decisão, com a ampliação da participação popular nas 

esferas do planejamento, destinação orçamentária e fiscalização dos programas, projetos e 

medidas governamentais. Isto é, consolidar uma política de Previdência Social capaz de 

reduzir pobreza e desigualdades sociais e ampliar a cidadania. 
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