
 
 

 

                  

LUTA DE CLASSES E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: imolando o cordeiro profano1 

 

Jessé Sales Rêgo2 
 
 

RESUMO 
 
O presente texto trata das desonerações sobre a folha de 
pagamento que foram concedidas as empresas brasileiras de 
determinados setores entre 2011 e 2012 no contexto da 
atualidade da categoria Luta de Classes. Trata ainda da forma 
como essas concessões podem comprometer o financiamento 
do sistema de seguridade Social no Brasil, além de tratar da 
forma como se têm movimentado forças política, econômicas e 
sociais no sentido de desconstituir direitos sociais conquistados 
no Brasil com a constituição de 1988. 
 
Palavras-chave: Desonerações. Lutas de Classes. Seguridade 
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INTRODUÇÃO 

 

Em uma conjuntura política antônima à observada nos anos de 1848, 

quando da publicação do Clássico Manifesto do Partido Comunista, os anos de 2011 

e 2012, apesar de ainda reverberarem os efeitos da crise econômica deflagrada em 

2008, são marcados pelo rotineiro marasmo da ―normalidade‖ do dia a dia da 

economia e da política no Brasil. Apesar da história continuar sendo escrita, não se 

obervam no Brasil revoluções, queda de dinastias, proclamação de comunas ou algo 

semelhante ao descrito por Boyle (2012). O que se observa é uma forma silenciosa 

de embate de classes proscrito e isolado a setores específicos. No entanto, como 

sempre, e afirmado sabiamente por Marx e Engels (1848) ―A história de todas as 

sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes‖, e 

não há como desvincular o caso brasileiro desta afirmativa geral.  

É neste sentido que o presente texto tem por objetivo fazer uma 

discussão, no contexto generalista da luta de classes, sem se aprofundar nos 

detalhes teóricos das categorias que serão utilizadas, de dois instrumentos 

normativos, a saber: Lei nº 12.546 de Dezembro de 2011 e Lei 12.715 de setembro 

de 2012. Ambas versam a respeito das desonerações da folha de pagamento de 

setores ―selecionados‖ ou mais bem ―articulados‖ nas casas legislativas e junto ao 

executivo nacional. Também trataremos da forma como estas desonerações podem 

comprometer a saúde financeira do sistema de Seguridade Social no Brasil. A meu 

ver a aprovação de tais normativos constituiu-se como mecanismo silencioso de 

desconstrução de uma das maiores conquistas da classe trabalhadora no Brasil, 

especificamente o Sistema Previdenciário, e em termos mais gerais o Sistema de 

Seguridade Social. Tais leis distanciam cada vez mais os sistemas do desenho 

institucional construído em 1988 e jogam sobre os ―ombros da Classe trabalhadora‖ 

a responsabilidade para com os custos da manutenção da vida daqueles, que de 

forma brutal, foram explorados quando da juventude no mercado de trabalho.  

Antes de dar por concluída essa pequena introdução, cabe um adendo no 

que se refere ao trocadilho, se posso assim chamar, do subtítulo usado pra 

substantivar o presente trabalho. No sistema econômico que hoje conhecemos e na 

literatura econômica burguesa amplamente difundida, categorias como 

produtividade, eficiência, equilíbrio, maximização e lucro parecem estar em simbiose 



 
 

 

                  

perfeita com ―as sociedades‖ e seus objetivos. Tais categorias, fortemente 

revestidas de forte caráter ideológico, amplamente enviesadas e correlacionadas 

com os objetivos das classes dominantes, tornaram-se dogmas e não devem ser 

profanadas por categorias como repartição, equidade e redistribuição.  

Desta forma deve-se, no entendimento dos dominadores, imolar, para não 

causar reverses sociais, as conquistas das ―classes dominadas‖. Tais conquistas, 

que resultaram no Orçamento da Seguridade Social, do ponto de vista do orçamento 

público brasileiro, representam o melhor dos recursos ainda disponíveis. Se que 

podem, mesmo que não se devam, ser utilizados em conformidade com os 

interesses do capital, é questão ideológica de cada classe, dentro da 

representatividade de seus interesses, no entanto, o que se vê é uma luta silencioso 

para desconstruí-las, ou seja, o trabalho não deve profanar os lucros do capital. 

Concluídas estas explicações, nas partes seguintes iremos tratar de uma 

forma superficial, porém abrangente, dos conceitos de classe e luta de classes e 

como essas produziram no Brasil o que hoje se conhece por Sistema de Seguridade 

Social. Em seguida, abordaremos os aspectos gerais das tentativas e conquistas de 

desconstrução desse sistema, com ênfase nas desonerações da folha de 

pagamento e seu impacto no financiamento da Previdência Social. Para concluir, 

serão apresentadas algumas considerações, não no sentido de dar por finalizado o 

trabalho, mas de apresentar uma agenda para discussões posteriores.      

2 LUTA DE CLASSES: uma categoria atual 

 

Nos dias atuais ressoam, nas discussões que tratam de classe e lutas de 

classes, categorias que reverberam no seio das sociedades capitalistas e revestem 

o tema de uma aura de transformação dinâmica, no sentido de inviabilizar a 

discussão clássica3 sobre o tema. Cultura, hegemonia, ideologia, tecnologia, 

reestruturação produtiva, internacionalização do capital, fim das classes sociais etc. 

parecem ter substituído as clássicas oposições entre categorias como capital e 

trabalho, burgueses e proletários, e o tradicional antagonismo de classe como 

expresso no Manifesto do Partido Comunista (MARX, ENGELS, 1848). De 

interesses conflitantes e diametralmente opostos, vivemos agora em mundo no qual 

parece ser possível conviver de forma pacífica e harmoniosa com os interesses dos 

                                                           
3
 Os trabalhos Clássicos de Marx e Engels. 



 
 

 

                  

capitalistas e com os interesses dos trabalhadores (MATTOS, 2014). Um momento 

no qual as saídas para as crises sistêmicas, que já se tornam mais rotineiras que de 

costume, se dariam pela via da melhor utilização dos recursos no chão de fábrica, 

no que se convencionou chamar de reestruturação produtiva (MATTOS, 2014; DIAS, 

2014).  

Antes de adentramos a discussão mais atual, voltemos rapidamente a 

Marx e Engels. No Manifesto do Partido Comunista os dois pensadores já deixam 

claro ter concebido uma teoria original a respeito das classes e de suas lutas. 

Segundo Pereira (2014, p. 2): 

 

A teoria das classes sociais está no centro da concepção marxista da 
história das sociedades. Pode ser considerada também uma das 
contribuições mais relevantes do marxismo às ciências sociais e, em 
particular, à sociologia. Paradoxalmente, não recebeu de Marx e Engels um 
tratamento sistemático, apesar das ricas análises concretas que eles 
empreenderam.   

 

A centralidade das classes e a discussão sobre suas lutas4 apresenta um 

caráter dinâmico e permanente no manifesto, o que é facilmente observado logo que 

se inicia a leitura de sua segunda parte. Para os autores, quando todo o desenrolar 

da história se dá ou é construído a partir dos antagonismos de classes, fica evidente 

que, apesar de parecer reducionista, a oposição de interesses entre dominadores e 

dominados é que tem movido à frente a história das sociedades. ―Portanto, as 

classes emergem na base econômica quando ela se ergue sobre modos de 

produção antagônico‖ (PEREIRA, 2014, p.4).  

Na discussão atual, como já dito, as categorias classes e lutas de classes 

parecem ter perdido todo o sentido. Tais categorias, segundo a literatura burguesa, 

não devem ser utilizadas por terem perdido sua capacidade analítica, tendo em vista 

que no entender desta, a classe caiu (MATTOS, 2014). 

 

As teses sobre o recuo da classe na atualidade – intimamente associadas à 
ideia de perda da centralidade do trabalho – são tentativas de resposta 
analítica a uma série de transformações pelas quais vem passando a 
economia capitalista em escala internacional ao longo das últimas três 
décadas, pelo menos. Podemos localizar a origem de tais mudanças na 
busca do capital por reerguer-se de uma crise estrutural, iniciada nos anos 
1970, marcada pelas quedas nas taxas de lucro e crescimento econômico, 

                                                           
4
 Discussões mais profundas sobre o tema Classes e Lutas de Classes são encontradas em Simionatto (2009), 

Pereira (2014) e Machado (2011). 



 
 

 

                  

mas também pelas contestações operárias ao padrão fordista de exploração 
do trabalho, ocorridas em vários países de desenvolvimento industrial 
avançado nos últimos anos da década de 1960 e primeiros anos da década 
de 1970. (MATTOS, 2014, p.1). 

 

Neste sentido, a saída para a crise estrutural do sistema volta-se mais 

uma vez contra quem produz a riqueza e é dela expropriado de forma absoluta e 

relativa. Surge então o discurso da ―reestruturação produtiva do capital‖, que em sua 

essência traz camuflada a existência do conflito original diagnosticado por Marx e 

Engels no Manifesto do Partido Comunista. Está evidente, mas a forma sutil como 

se apresenta o problema fecha os olhos da classe trabalhadora de tal forma que 

talvez seja preciso um ―messias a abrir olhos de cegos‖. Quando me refiro ao conflito 

original, trato do antagonismo dialético entre capital e trabalho da forma apresentada 

por Marx e Engels. Atualmente o conflito parece ter deixado de existir, foi reificado, e 

por isso, como coisa inanimada, tornou-se incapaz de produzir qualquer ruído 

sonoro sem a ação de alguma força externa.  

Aproveitando-se dessa surdo-mudez da classe trabalhadora e munida de 

mimetismo e catalepsia, a classe capitalista, sob a égide do neoliberalismo, segue 

desconstruindo direitos sociais adquiridos. À moda francesa, destruindo 

titularidades. (MATTOS, 2014; DIAS, 2014; KERSTENETZKY, 2012). 

Neste sentido: 

 

 

A face principal do neoliberalismo quando aplicado à ação estatal, 
entretanto, foi constituída pela redução das políticas sociais compensatórias 
e derrubada das garantias legais dos ―direitos trabalhistas‖ – limites à 
exploração direta do trabalho pelo capital, conquistadas pelas lutas dos 
trabalhadores nos últimos dois séculos. (Mattos, 2014, p.02) 

 

Portanto, se compreendido pela ótica das classes e lutas de classes, o 

véu que separa a essência da aparência se desfaz e torna possível ao sujeito 

observador atento perceber que não faz sentido algum, no estágio atual de 

desenvolvimento do capitalismo, acreditar no convívio pacífico e harmonioso entre 

capital e trabalho. Enquanto classes, permanecem em conflito ―opressor e oprimido, 

em constante oposição, têm vivido uma guerra ininterrupta, ora disfarçada, ora 

aberta‖ (MARX, ENGELS,  1848). Abstraindo a realidade e transformando-a em 

―concreto pensado‖ e aplicando esta breve análise teórica ao caso brasileiro, no que 



 
 

 

                  

se refere à construção do que hoje conhecemos como Seguridade Social e ao 

processo de desmonte que esta vem sofrendo desde sua criação, percebemos que 

teoria e aplicação apresentam grande aderência.  

Neste sentido, na seção seguinte trataremos brevemente do sistema de 

seguridade social brasileiro, sua criação, forma de financiamento, tentativas de 

desmonte. Abordaremos a situação atual do sistema sob a ótica da luta de classes, 

nos distanciaremos das questões atuariais e dos cenários catastróficos desenhados 

pela ortodoxia liberal. Não que tal discussão seja irrelevante, mas esta se mantém 

na aparência do problema e esconde a essência que se camuflou sob o manto de 

questões financeiras, sem no entanto perder seu caráter classista. 

 

 

 

 

3 SEGURIDADE SOCIAL E PREVIDÊNCIA PÚBLICA UNIVERSAL: uma conquista 

do ―proletariado‖ 

 

Os sistemas de seguridade social não são novidade. São resultado de um 

processo histórico marcado por conflitos entre a classe capitalista e a classe 

trabalhadora. No entanto, ―erigida no campo de luta dos trabalhadores, ela é sempre 

e continuamente objeto de investidas do capital no sentido de ―adequá-la‖ aos seus 

interesses‖ (MOTA, 2014, p.1). Diferente dos seguros sociais, os sistemas de 

seguridade social são voltados à proteção da população em situações de 

contingencias sociais sem a exigência de prévia contribuição dos beneficiados.  

O formato atual dos Sistemas de Seguridade tem origem, segundo alguns 

historiadores, em 1942 no Plano Beveredge, que ―é considerado por muitos autores 

como o responsável pelo surgimento da Seguridade Social propriamente dita, uma 

vez que consagra ações estatais nas três esferas de tal sistema: Saúde, Assistência 

e Previdência Social.‖ (JESUS, 2014, p.6). No entanto, o primeiro sistema 

conhecido, custeado por trabalhadores, empregadores e Estado, foi criado por Otto 

Von Bismarck na Alemanha, entre 1883 e 1911. Mas é somente com o Welfare 

State, norteado pelo paradigma keynesiano, que este encontra sua fase de maior 

desenvolvimento (JESUS, 2014; KERSTENETZKY, 2012). 



 
 

 

                  

No Brasil, normativamente, o Sistema de Seguridade como o 

conhecemos hoje só é positivado com a Constituição de 1988. No entanto, tem 

como marco histórico inicial a Lei Eloy Chaves de 1923, apesar de já encontrarmos 

embriões do sistema em atos normativos anteriores5. O sistema atual é resultado de 

um processo constitucional marcado pela participação popular, em um período 

histórico em que se buscava desconstruir as marcas deixadas pelo período da 

ditadura militar. Em seu texto original, como afirma Plínio de Arruda Sampaio – 

Deputado Federal Constituinte – na época de sua elaboração a Constituição tinha 

por objetivo uma nação que vislumbrava a redistribuição dos excedentes. 

(CARDOSO JR; SIQUEIRA, 2009). 

Aloísio de Azevedo deixa bem claro que apesar de já terem sido 

realizados vários vetos e cortes no texto constitucional de 1988, este ainda guarda 

um conjunto de normas que, se obedecidas, promoveriam uma sociedade mais justa 

(CARDOSO JR; SIQUEIRA, 2009). Segundo ele, a Constituição traz como espinha 

dorsal artigos que visam um Estado Democrático de Direito, soberano, no qual 

prevalece a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, a defesa do trabalho, 

da livre iniciativa, do pluralismo de ideias, da integração com as nações latino-

americanas, do mercado interno para os empresários brasileiros, das riquezas 

minerais para o Estado, do comprometimento para como o desenvolvimento 

científico e tecnológico e da garantia da busca pelo Pleno Emprego. Somado a todos 

esses objetivos o texto constitucional torna o Princípio do Planejamento 

Orçamentário como um princípio legal e estabelece a necessidade de uma 

distribuição mais equitativa de renda no país bem como redistribuição dos 

excedentes, pela ótica da reforma agrária6 e da Seguridade Social (CARDOSO JR; 

SIQUEIRA, 2009).  

Quando o autor acima citado se refere a vetos, cortes e emendas no texto 

original, ao observador menos atento tal afirmativa passa despercebida e, por isso, 

em sua forma sutil, não se evidencia o caráter classista do problema. O que foi 

vetado, literalmente cortado, emendado, objeto de leis complementares e tornou 

parte do texto constitucional uma grande colcha de retalhos, foram justamente as 
                                                           
5
 Para discussões mais detalhadas ver: Rêgo (2013), Jesus (2014) e http://jus.com.br/artigos/26145/antecedentes-

historicos-da-seguridade-social-no-mundo-e-no-brasil.  

6 Historicamente não se conseguiram grandes resultados no que se refere à reforma agrária. Logo, nos parece 

que um dos caminhos importantes para a consolidação desse objetivo (redistribuição da renda) é a Previdência 

Social Universal. Sobre domínio do Território, ver  Tavares(2000). 

http://jus.com.br/artigos/26145/antecedentes-historicos-da-seguridade-social-no-mundo-e-no-brasil
http://jus.com.br/artigos/26145/antecedentes-historicos-da-seguridade-social-no-mundo-e-no-brasil


 
 

 

                  

conquistas sociais que no texto original estavam regulamentadas. Tal processo não 

cessou, continua ocorrendo paulatinamente, de forma que as conquistas sociais, 

objeto de lutas, metamorfosearam-se em concessões que o Grande Capital realizou, 

não em busca de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, mas muito mais 

relacionado aos objetivos de legitimação da classe capitalista em ―sua posição‖ de 

classe dominante. Como um pêndulo que parte da origem e volta ao mesmo ponto 

de partida, conquistas sociais estão sendo silenciosamente destruídas. A exemplo, 

da desoneração da folha de pagamento, objeto do presente texto. Muito mais que 

incentivo e estímulo à boa saúde do sistema econômico, tais medidas desconstroem 

as fontes de financiamento do sistema de Seguridade Social. 

A Previdência, ente mais questionado do sistema, já foi objeto de duas 

reformas pelo lado da concessão dos benefícios7 e no momento atual, mais uma 

vez, é objeto de sangria de recursos. Em oposição às reformas anteriores, na forma 

atual, atacam-se as fontes de receita que alimentam o sistema. O Estado, o 

mercado e a sociedade, como gladiadores, estão constantemente em combate em 

torno dos recursos da Previdência. O Estado luta no sentido de poder usar os 

recursos previdenciários na execução de sua política fiscal (GENTIL, 2006), 

desviando recursos para o cumprimento das metas de superávit primário (RÊGO, 

2013); o mercado luta levantando a bandeira da competitividade, quando na verdade 

esconde a bandeira das margens de lucro; e a sociedade, em meio a isso, clama por 

serviços públicos de qualidade.  

Na seção seguinte trataremos especificamente das desonerações sobre 

folha de pagamento e o significado das mesmas para o sistema de Seguridade 

Social no Brasil.  

4 SEGURIDADE E PREVIDÊNCIA REFORMAS E DESONERAÇÕES: vitórias 

silenciosas do capital 

 

Arquitetado de forma a não sofrer efeitos acerca de problemas de 

financiamento originários dos efeitos sazonais dos ciclos econômicos, o Sistema de 

Seguridade Social Brasileiro foi desenhado de forma a ser financiado por 

trabalhadores, patrões e Estado. Historicamente, o Estado não tem cumprido seu 

                                                           
7
 Aqui me refiro às reformas ocorridas entre os governos FHC e LULA – fator previdenciário. 



 
 

 

                  

compromisso para com o sistema e, repedidas vezes, subtrai recursos deste, com 

vista a realizar seus próprios objetivos. A título de exemplo em: 

 

Em 1939, autorizou os fundos previdenciários a efetuarem empréstimos a 
pessoas físicas ou jurídicas em processos de reflorestamento, papel e 
celulose e material bélico. Também tratou de impor a subscrição de ações 
preferenciais de empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional, a 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Companhia Nacional de Álcalis 
e a Fábrica Nacional de Motores. No decreto de criação do Banco Nacional 
de Desenvolvimento, em 1952, constou um artigo onde era exigida das 
instituições previdenciárias a concessão de empréstimos compulsórios em 
montante fixado pelo Ministério da Fazenda. [...] Os recursos 
previdenciários, que, na primeira metade do século XX, contribuíram para o 
processo de financiamento do crescimento econômico do País, 
continuaram, na segunda metade do século, colaborando com o 
financiamento do Estado brasileiro na construção de Brasília, da ponte Rio-
Niterói, da Usina Hidrelétrica de Itaipu, da estrada Transamazônica e das 
Usinas Nucleares de Angra dos Reis. A professora da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) Eli Gurgel Andrade (B. Inf. UNAFISCO..., 2003) 
estima que o volume total de recursos da Previdência utilizados para o 
financiamento do Estado era equivalente a 69,7% do PIB daquele ano 
(2003). Dessa forma, com um volume importante de reservas, a Previdência 
Social, a partir da década de 30, é transformada em ―sócia‖ do Estado no 
financiamento do processo de industrialização e crescimento econômico do 
País. (PACHECO FILHO, 2007, p. 69) 

 

O modelo de financiamento posto em prática em 1988 tem cumprido seu 

papel e o sistema, apesar de muitas investidas contrárias, ainda continua robusto 

em recursos financeiros8.  

Devido as dificuldades políticas em se aprovar novas reformas no sistema 

previdenciário, entre 2011 e 2012, foram convertidas em lei e já passaram por várias 

modificações, medidas provisórias que garantiam direito a desonerações sobre a 

folha de pagamento a determinados setores da economia. Sob a justificativa de 

elevar a competitividade nacional, os beneficiados deixaram de contribuir para a 

previdência social da forma estabelecida na Constituição, neste caso 20% sobre a 

folha de pagamento, e passaram a contribuir percentualmente sobre o faturamento 

bruto, entre 0,5% a 2% a depender da atividade desenvolvida pela empresa, o que 

já sinaliza problemas de financiamento futuro para o sistema previdenciário. As leis 

também determinam que a União deve repassar aos cofres da Previdência os 

recursos que deixarão de ser arrecadados devido às desonerações.  

Desta forma, os novos atos regulatórios se convertem em renúncia fiscal 

por parte da União. A questão é: quem pagará essa conta? Estudos recentes da 
                                                           
8
 Para discussões técnicas mais precisas ver http://www.anfip.org.br/#.  

http://www.anfip.org.br/


 
 

 

                  

Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal – ANFIP, apontam 

para uma série de assimetrias que tais instrumentos normativos provocaram no 

financiamento do sistema previdenciário e na seguridade social (ANFIP, 2013). E 

notícias recentes publicadas em respeitados jornais econômicos parecem ratificar 

tais estudos.  

Vejamos as seis assimetrias mais importantes segundo a ANFIP (2013): 

1ª- fica evidente que as alíquotas substitutivas foram inferiores para compensar a 

diminuição da receita previdenciária; 2ª- as desonerações representaram uma 

grande renúncia fiscal; 3ª- ao adotar as desonerações, o Governo, mesmo que de 

forma involuntária, endossou o argumento de que a baixa competitividade das 

empresas brasileiras se deve ao custo do trabalho – salários e encargos9;  4ª - o 

faturamento bruto como base de cálculo para a contribuição patronal, tornou o 

financiamento da Previdência sujeito ao ciclo econômico, o que não ocorria no 

modelo anterior, dada a estabilidade do mercado de trabalho; 5ª- o Governo não tem 

repassado aos cofres da Previdência os recursos destinados a cobrir a perda de 

arrecadação da forma como está previsto em lei; 6ª - em termos médios a mudança 

reduziu em aproximadamente de 40 a 50% a arrecadação previdenciária nos setores 

beneficiados10 a depender da atividade realizada pelas empresas.  

As desonerações são um fato e dificilmente serão abolidas, apesar do 

Governo atual já sinalizar não expandir mais esse ―benefício a outros setores‖ 11, 

apesar do cenário de ajuste liberal que se desenha agora no começo do segundo 

governo Dilma. Outro fato importante a ser destacado é que a política adotada 

desde 2011 já apresenta reflexo nas contas da União e da Previdência. Em 2012, 

segundo estimativas da Receita Federal do Brasil, que após a entrada em vigor dos 

atos normativos, ficou com ―a obrigatoriedade de realizar a mensuração do impacto 

da desoneração da folha na receita previdenciária, mês a mês12, as desonerações 

custaram aos cofres públicos aproximadamente R$3,6 bilhões a preços correntes. 

Em 2013 a conta cresceu e chegou ao montante de mais de 12 bilhões de reais, 

segundo dados da RFB. Em 2014 foram mais de 90 bilhões em desonerações, 

                                                           
9
 Os números dessa relação, entre custo da folha e faturamento, especialmente para as empresas da indústria de 

transformação (onde a folha representa apenas 7%), demonstram a falácia desse discurso. (ANFIP, 2013, p. 23) 
10

 Segundo o art 7º da Lei nº 12.546/2011 e art 8º da referida lei. (BRASIL, 2011) 
11

Ver http://www.valor.com.br/brasil/3870276/dilma-veta-23-artigos-da-mp-656-que-ampliavam-renuncias. 
12

 Está prevista no inciso IV e § 2º do art. 9º da Lei nº 12.546/2011” (BRASIL, 2011). 

http://www.valor.com.br/brasil/3870276/dilma-veta-23-artigos-da-mp-656-que-ampliavam-renuncias


 
 

 

                  

sendo que destes, 17,5 bilhões são referentes a desonerações sobre a folha de 

pagamento das empresas13. Bem, quem pagará a conta destas benesses ao 

capital? Ao que tudo indica os trabalhadores do Brasil mais uma vez pagarão a 

conta.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir o presente texto, mas sem pretensão alguma de dar por 

concluído o trabalho, teço algumas considerações. Em relação às desonerações da 

folha de pagamento, fica evidente que as mesmas foram resultado de certo 

―patrimonialismo‖ por parte do Governo e tornaram muito mais complexo o sistema 

tributário nacional, por gerarem custos administrativos elevados aos cofres públicos. 

Os retornos esperados de tais políticas não vieram e por detrás das concessões 

podemos observar, mesmo que de forma sutil, que o caráter de classe e o 

antagonismo de classe.  

Mais uma vez parece recair sobre os ombros dos trabalhadores a 

responsabilidade de financiar os lucros do capital, já que 2015, ano de ajuste fiscal 

no Brasil, se inicia com uma agenda de ajustes liberais, com certo sarcasmo, ―pelo 

bem da economia‖. Ao que tudo indica não ocorrerão reversões no sentido do ajuste 

ser financiado via elevação da carga tributária das grandes empresas, tributação 

sobre grandes fortunas ou revisão de benefícios fiscais, com criação de critérios 

mais rígidos e técnicos para concessão, já que em sua maioria são concedidos via 

acordos políticos. Pelo visto o ajuste será regressivo e penalizara a classe 

trabalhadora.  
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