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Resumo:  

O presente trabalho pretende discorrer sobre a política de saúde nos 

governos Temer e Bolsonaro, de modo a apontar os novos contornos da 

contrarreforma que tem sido implementada em ritmo acelerado. Com 

relação ao governo Bolsonaro procura fazer um balanço dos cem dias de 

governo.  Objetiva identificar as repercussões das medidas propostas na 

disputa entre os projetos de saúde de reforma sanitária, reforma sanitária 

flexibilizada e privatista e o do Sistema Único de Saúde totalmente 

submetido ao mercado. Foram analisados documentos que fundamentam a 

ação governamental, portarias governamentais, reportagens de jornais e 

revistas sobre a política de saúde.   

 

Palavras Chaves: Governo Temer; Governo Bolsonaro; Política de Saúde; 

Contrarreformas.  

 

Abstract:  

 

This paper intends to discuss health policy in the Temer and Bolsonaro 

                                                
1 Assistente Social. Pós-doutora em Serviço Social  pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) Doutora em Serviço Social pela PUC/SP Professora Aposentada pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro(UFRJ) . e pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ .Integrante do Corpo 
Permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UER J–Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa registrado no CNPq “Gestão Democrática da Saúde e Serviço Social” UERJ.. Integrante do 
PROCAD/CAPES: Crise do Capital e fundo público: implicações para o trabalho, os direitos e a política 
social. Membro dos Colegiados do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional contra a 
Privatização da Saúde. Email: mibravo@uol.com.br 
2 Assistente Social; Especialista em Saúde Pública e em Avaliação em Saúde, ambas pela Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ); Servidora 
do Ministério da Saúde, lotada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); Atualmente, 
2ª Tesoureira do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) - Gestão É de batalhas que se vive a 
vida (2017-2020).Participante do grupo de pesquisa Gestão democrática na Saúde e Serviço social. 
Integrante do Conselho Nacional de Saúde e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Email: 
elainejpelaez@yahoo.com.br 
 



 
 
 
 
 
 

governments, in order to point out the new contours of the counterreform that 

has been implemented at an accelerated pace. With regard to the Bolsonaro 

government, it seeks to take stock of the hundred days of government. It 

aims to identify the repercussions of the proposed measures in the dispute 

between health reform health projects, flexibilized and privatized health 

reform, and the Unified Health System totally submitted to the market. We 

analyzed documents that support government action, governmental 

ordinances, newspaper reports and magazines on health policy. 

 

 

Keywords: Government Temer; Governament Bolsonaro; Health Policy; 

Counter Reforms. 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO  

 

A discussão sobre a política de saúde nos governos Temer e Bolsonaro objetiva apontar 

os novos contornos da contrarreforma que tem sido implementada em ritmo acelerado. 

Procura-se, identificar as repercussões das medidas propostas na disputa entre os projetos 

de saúde (reforma sanitária, reforma sanitária flexibilizada, privatista), incluindo o projeto que 

vem sendo formulado, do Sistema Único de Saúde (SUS) completamente subordinado ao 

mercado. Partimos da compreensão de que o SUS é fruto das disputas entre projetos 

antagônicos existentes na sociedade brasileira desde antes da redemocratização e da 

Constituição de 1988. Disputas que podem tencionar a política de saúde no sentido da 

consolidação e fortalecimento do SUS ou na direção oposta. Importa compreender como as 

propostas e disputas que se apresentam no atual governo e no seu antecessor tem fortalecido 

o Projeto privatista e, principalmente, o que caracterizamos como o projeto do SUS submetido 

totalmente ao mercado. 

Com relação aos projetos de saúde em disputa, tem-se o Projeto da Reforma Sanitária, 

construído a partir de meados dos anos 1970, com base nas lutas populares e sindicais pelo 

direito à saúde e nos posicionamentos críticos às limitações do modelo médico assistencial 

previdenciário até então vigente no Brasil. Para o mesmo, a saúde possui um caráter 

universal, configurando-se como direito social de responsabilidade do Estado.  



 
 
 
 
 
 

O Projeto Privatista tem sua lógica orientada pelas regras de mercado e pela 

exploração da doença como fonte de lucros. Na década de 1990 tem-se como marco a 

proposta dos chamados “Novos Modelos de Gestão” em substituição à gestão estatal, que 

associado a subvenções e isenções fiscais, avança sobre o fundo público para a garantia de 

acumulação de capital. 

O terceiro projeto é o da Reforma Sanitária Flexibilizada, que adquire contornos 

próprios em meio às contradições inerentes à implementação do SUS no contexto da 

reconfiguração do Estado brasileiro e progressivo desmonte e subfinanciamento das políticas 

públicas, atendendo às exigências da política macroeconômica adotada no país. Esse projeto 

do SUS possível é pautado por arranjos institucionais, mecanismos gerenciais e 

responsabilização dos profissionais para a adequação da política de saúde às exigências de 

uma política de rebaixamento da proposta inicial do Projeto da Reforma Sanitária. Este projeto 

se consolida nos governos petistas (BRAVO, 2013).    

As disputas entre esses projetos inscrevem-se no processo de desenvolvimento do 

próprio sistema capitalista em sua fase neoliberal, com diminuição de direitos para a classe 

trabalhadora e participação cada vez maior do mercado em todos os aspectos da vida social. 

A partir do Governo ilegítimo doTemer verifica-se a aceleração e a intensificação das políticas 

que contribuem com o desmonte do Estado brasileiro. No governo Bolsonaro tem-se a 

perspectiva de aprofundamento das contrarreformas iniciadas no governo anterior, haja vista 

a proposta de Reforma da Previdência apresentada ao Congresso Nacional ,em fevereiro de 

2019, e as declarações de que será necessário fazer mais com os mesmos recursos, que 

retiram do horizonte um maior aporte de recursos orçamentários para as políticas sociais e 

proposição relacionada à revogação da EC 95.  

O presente trabalho está estruturado em dois itens. O primeiro tem como foco a 

conjuntura do governo Temer e a caracterização das ações de desmonte na saúde durante 

os anos de 2016, 2017 e 2018.de forma sintética. O segundo é voltado para a explicitação 

das propostas apresentadas para a saúde no Governo Bolsonaro, desde a transição até o 

primeiro trimestre do mandato. Para finalizar, levanta-se algumas reflexões sobre a conjuntura 

, faz-se  uma análise sobre a atual configuração da disputa de projetos na saúde .e aponta o 

desafio da organização e mobilização popular. 

 

2- A POLÍTICA DE SAÚDE NO GOVERNO TEMER 

 

Compreendemos que as propostas de contrarreformas implementadas pelo governo 

Temer estão embasadas em alguns documentos, divulgados em 2015 e 2016 formuladas pelo 



 
 
 
 
 
 
PMDB para o governo: Agenda Brasil, em agosto de 2015; Uma Ponte para o Futuro, em 

outubro de 2015 e Travessia Social, em abril de 20163.     

No governo Temer tem-se a aceleração dos processos de contrarreforma e a 

continuidade do processo de privatização não clássica na saúde, como já foi ressaltado, 

adensados pelo congelamento de recursos orçamentários para as políticas sociais por vinte 

anos, cortes orçamentários na política de saúde; a proposição dos chamados planos de saúde 

acessíveis; propostas de retrocessos na política de saúde mental e de mudanças na Política 

Nacional de Atenção Básica – PNAB; articulação efetiva com o setor privado através da 

Coalizão Saúde. 

O discurso da falaciosa necessidade de redução do SUS inaugura a gestão do Ministro 

da Saúde Ricardo Barros, que afirma que o país não conseguirá sustentar os direitos da 

Constituição Federal de 1988 como o acesso universal à saúde, e será preciso repensá-los, 

pois não haverá capacidade financeira para isso. Apresenta a proposta de Planos de Saúde 

Populares como um dos pilares da sua gestão.  

São apresentadas de forma sintética as seguintes propostas para o Plano de Saúde 

Acessível: a) Plano Simplificado: cobertura para atenção primária, restrita a consultas nas 

especialidades previstas no Conselho Federal de Medicina (CFM) e serviços auxiliares de 

diagnóstico e terapias de baixa e média complexidade; b) Plano Ambulatorial + hospitalar: 

cobertura de toda atenção primária, atenção especializada, de média e alta complexidade; c) 

Plano em Regime Misto de Pagamento: oferece serviço por intermédio de contraprestação 

mensal para cobertura de serviços hospitalares, terapias de alta complexidade e medicina 

preventiva, e, quando necessário, atendimento ambulatorial.  

Com relação ao financiamento, uma medida drástica do governo foi o congelamento 

dos gastos, através da PEC 95/2016 (BRASIL, 2016a), cujos impactos para a saúde são 

enormes. O estudo realizado pelo IPEA por meio da Nota Técnica 28, elaborada por Fabiola 

Vieira e Rodrigo Benevides (2016), informa que a perda de recursos federais destinados ao 

SUS é estimada em R$ 654 bilhões de reais em 20 anos, em um cenário conservador 

(crescimento do PIB de 2% ao ano). Com estimativa de crescimento maior (3% ao ano), a 

estimativa chega a R$ 1 trilhão. Ou seja, quanto mais a economia brasileira crescer, maior a 

perda de recursos para a Saúde.  

Com relação à revisão da Política Nacional de Atenção Básica, pactuada na Reunião 

da CIT (Comissão Intergestora Tripartite, composta por Ministério da Saúde, Conselho 

Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e Conselhos Nacionais dos Secretários 

                                                
3 Uma síntese desta discussão é encontrada no artigo “As contrarreformas na política de saúde do 
governo Temer”, de autoria de Bravo, Pelaez e Pinheiro, publicado na Revista Argumentum, v. 10, n. 
1, p. 9-23, jan./abr. 2018, constante das referências bibliográficas. 



 
 
 
 
 
 
Municipais de Saúde (CONASEMS) em 31/08/2017, ressalta-se que a mesma não foi 

analisada no Conselho Nacional de Saúde e não foi discutida junto à sociedade. Apesar do 

texto  afirmar que a Saúde da Família continua como a estratégia prioritária para a expansão 

e consolidação da Atenção Básica no Brasil, o mesmo rompe com sua centralidade e institui 

formas de financiamento para outros arranjos assistenciais que não contemplem equipes 

multiprofissionais com a presença de agentes comunitários de saúde (ACS), possibilitando a 

organização da Atenção Básica com base em princípios opostos àqueles norteadores da 

Atenção Primária à Saúde (APS).  

Com relação à Política de Saúde Mental, têm sido propostas alterações avaliadas 

como ameaça às conquistas da Reforma Psiquiátrica no país. Por meio da Portaria 

3.588/2017 (BRASIL, 2017c), o Governo engendrou mudanças na Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) que apontam para o fortalecimento das internações em hospitais 

psiquiátricos e criação de leitos em hospitais gerais e serviços ambulatoriais, por meio de 

ampliação de recursos para tais fins. A proposta foi aprovada pela CIT em 21 de dezembro 

de 2017, sem consulta à sociedade. 

Outra característica do governo Temer foi a articulação efetiva com o setor empresarial 

de saúde. O documento “Coalizão Saúde Brasil: uma agenda para transformar o sistema de 

saúde”, divulgado em 2017, elaborado pelo Instituto Coalizão Brasil, objetiva construir um 

novo sistema de saúde para o Brasil e defende a tese de que os setores público e privado 

precisam construir uma rede integrada de cuidados contínuos, a qual pressupõe maior 

participação da iniciativa privada na gestão dos serviços. O início deste processo data de 

2014, primeiramente com a participação da Associação Nacional de Hospitais Privados em 

articulação com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e em julho de 

2014 surge o Coalizão Saúde4. Avalia-se que o objetivo da criação desta articulação foi 

influenciar nas eleições (MATHIAS, 2016). 

Por fim, destaca-se dentre as medidas de ataque à saúde a Medida Provisória 

839/2018, que estabelece subsídios fiscais de R$9,58 bilhões ao óleo diesel como forma de 

por fim à greve dos caminhoneiros que paralisou o país no final de maio. A desoneração e 

consequente abdicação do recolhimento de recursos da Contribuição para o Financiamento 

da Seguridade Social – COFINS, em especial, trará impacto direto para o financiamento da 

política de saúde e prestação dos serviços, por se tratar de uma das contribuições basilares 

para o financiamento da Seguridade Social. Além disso, a política de saúde teve seu 

                                                
4 AS proposições são debatidas com maior profundidade no artigo “As contrarreformas na política de 
saúde do governo Temer”, de autoria de Bravo, Pelaez e Pinheiro, publicado na Revista Argumentum, 
v. 10, n. 1, p. 9-23, jan./abr. 2018, já citado. 
 



 
 
 
 
 
 
orçamento reduzido em R$179 milhões, valores que seriam destinados inicialmente ao 

programa de fortalecimento do SUS responsável por ações de melhoria da estrutura e da 

qualidade dos serviços de saúde. Trata-se de mais uma medida que favorece o capital na 

disputa pelo fundo público. 

 

3– A POLÍTICA DE SAÚDE NO GOVERNO BOLSONARO: balanço dos cem primeiros 

dias 

Para a análise sobre a política de saúde no Governo Bolsonaro buscar-se-á resgatar 

as propostas explicitadas no programa de governo, em declarações à imprensa, durante a 

campanha eleitoral, no período de transição e no decorrer da gestão ministerial nestes três 

meses de governo. 

 Em série de reportagens publicada no período pré-eleitoral pela página eletrônica G1, 

em que buscou-se conhecer os posicionamentos dos candidatos presidenciáveis sobre 

formação e descentralização dos médicos, financiamento do SUS, o setor de saúde 

suplementar e a judicialização dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), registra-se que a 

assessoria do então candidato Jair Bolsonaro não atendeu às ligações, não respondeu e-mail 

nem disponibilizou um representante para falar sobre os assuntos. Isso fez com que fossem 

buscadas informações no Programa de Governo Bolsonaro, intitulado “O caminho da 

Prosperidade. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos” (PSL, 2018), que se mostrou 

omisso em alguns pontos.  

No que se refere às diretrizes que devem orientar as relações do governo com o setor 

de saúde suplementar e à questão da judicialização no SUS, tem-se a proposição de utilização 

de toda força de trabalho da saúde pelo SUS e que todo médico possa atender a qualquer 

plano de saúde, compartilhando esforços da área pública com o setor privado como forma de 

garantir acesso e evitar a judicialização. (PSL, 2018).  

Sobre o financiamento, não há uma menção que explicite a proposição sobre o tema. 

Aponta apenas que “o Brasil apresenta gastos compatíveis com a média da OCDE (...). 

Mesmo quando observa-se apenas os gastos do setor público, os números ainda seriam 

compatíveis com um nível de bem-estar muito superior ao que vemos na rede pública" (PSL, 

2018, p. 37). No que se refere à relação com o setor privado, sobretudo na liberação de 

subsídios para a saúde, também não há menção no documento. Há apenas a defesa da 

privatização em geral.  

No que tange à proposta para descentralizar a concentração de médicos no país e ter 

mais atendimento no interior, são ressaltados trechos do programa de governo que aponta 

para a criação da carreira de Médico do Estado para atender às áreas remotas e carentes do 

https://g1.globo.com/bemestar/noticia/luta-pela-vida-reforco-da-desigualdade-ou-gasto-desenfreado-a-dificil-equacao-da-judicializacao-da-saude.ghtml


 
 
 
 
 
 
Brasil. Já os agentes comunitários de saúde serão treinados para ser técnicos de saúde 

preventiva e atuar no controle de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. (PSL, 2018). 

Em síntese, verifica-se grande inconsistência e ausência de aprofundamento sobre a política 

de saúde e propostas.  

Passando para a gestão ministerial, o Governo Bolsonaro tem à frente do Ministério 

da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que é médico, filiado ao DEM (partido Democratas), foi 

secretário municipal de saúde de Campo Grande (MS) e deputado federal por dois mandatos 

(2010-2014 e 2015-2018).  

Durante cerimônia de transmissão do cargo de Ministro da Saúde, o novo titular da 

pasta afirmou que "queremos e vamos cumprir um desafio constitucional. Saúde é um direito 

de todos e dever do Estado. Não tem retrocesso, não tem volta da nossa máxima 

constitucional. Mas não existem verdades absolutas a não ser as constitucionais”, publicado 

em reportagem do G1 de 02/01/2019.  Defendeu o princípio da equidade e enfatizou que este 

não pode ser relativizado em favor de um conceito de integralidade que inspira ações judiciais 

individuais que desrespeitam os direitos coletivos.  Ao mesmo tempo, disse que deseja "um 

sistema privado forte" e "solidário". E que o ministério da saúde tem um orçamento muito 

grande e "cada centavo" economizado ao longo de sua gestão irá para a assistência à saúde 

da população, tendo como foco a atenção básica. Informou que estuda a criação de um terceiro 

turno de atendimento nas unidades de saúde, para contemplar os trabalhadores que retornam tarde 

do trabalho e por isso tem dificuldade de acesso. A proposta foi apresentada na reunião da 

Comissão Intergestores Tripartite – CIT de março de 2019. 

Se por um lado, a afirmação de que não haverá retrocessos na máxima constitucional do 

direito de todos e dever do Estado na saúde pode ser avaliada positivamente, a defesa de um setor 

privado forte e a não  proposição de mais recursos orçamentários para o SUS são preocupantes, pois 

não contribuem para o fortalecimento do SUS e seu componente público e estatal. A primeira 

afirmação o diferencia do Ministro Barros no Governo Temer, para o qual o SUS não cabia na 

Constituição, mas a defesa de um setor privado forte e a não ampliação de recursos orçamentários o 

aproxima deste.  

Outra proposta foi a revisão da política de saúde para a população indígena. Afirmou 

que os indicadores de saúde indígena estão muito aquém do que é investido, a exemplo do 

gasto elevado com transporte em regiões distantes, como a Amazônia, que teria “pouca 

capilaridade na fiscalização". Posteriormente, em Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 

Saúde, no mês de janeiro de 2019, propôs modificar o subsistema de atenção à saúde 

indígena e municipalizar tal política, o que vem sendo alvo de críticas por parte de 



 
 
 
 
 
 
representações indígenas. Em face disso, na reunião CIT de fevereiro de 2019 anunciou a 

criação de um GT sobre o tema, com representantes do governo e da sociedade civil.  

Defendeu ainda a carreira de Estado para médicos, a informatização da gestão das 

informações do setor de saúde no país, o fortalecimento das Santas Casas e um “choque de 

gestão” nos seis hospitais federais vinculados ao Ministério da Saúde localizados no Rio de 

Janeiro (RJ). Os últimos pontos merecem atenção, especialmente se somados às declarações 

que questionam a eficiência dos hospitais públicos em comparação com os filantrópicos. 

Com relação à Política de Saúde Mental, teve destaque a divulgação da Nota Técnica 

n. 11/2019 da Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas. O documento 

reacendeu debates e preocupações em torno desta política, por dois motivos principais: 1. 

reduzir a importância dos CAPS e fortalecer as “comunidades terapêuticas”, que pouco tem 

de comunidade e menos ainda de terapêutica; 2. liberar a compra de aparelhos de choque 

elétrico e fortalecer os manicômios, desconsiderando o referencial da reforma psiquiátrica e 

da luta antimanicomial. Diversas entidades, como ABRASME e ABRASCO verbalizaram ser 

contrários ao conteúdo da Nota Técnica e o Conselho Nacional de Saúde emitiu 

recomendação em defesa da perspectiva antimanicomial e contra os retrocessos defendidos 

na Nota, o que contribuiu para que o documento fosse retirado do ar5. 

A política de saúde esteve presente, ainda, em proposta do Ministro da Economia, 

Paulo Guedes, de criação de um voucher para saúde e educação, publicada em reportagem 

da Folha de SP em janeiro de 2019. O voucher funcionaria como um “vale saúde” a ser 

entregue pelos usuários para empresas privadas em troca da prestação de serviços básicos 

nessas áreas. Desse modo, o Estado ficaria desobrigado de ter a estrutura pública para os 

tipos de atendimentos comprados no setor privado. A reportagem menciona que a proposta 

de voucher é adotada majoritariamente em países sem sistemas de saúde estruturados e 

carece de evidências científicas sobre seu êxito, visto que revisão cientifica aponta que tal 

instrumento, ainda que aumente a utilização de serviços de saúde, não tem impacto 

comprovado em indicadores de saúde e de resultados.  

O tema da eficiência dos hospitais está presente na proposta de Reforma do SUS 

explicitada no documento do Banco Mundial denominado “Propostas de Reformas do Sistema 

Único de Saúde Brasileiro”, apresentado na Câmara dos Deputados no dia 04 de abr il de 

                                                
5 O debate em torno da Política de Saúde Mental e da Política de Alcool e Drogas voltou à cena em 
abril de 2019 quando Bolsonaro anunciou o Decreto nº 9761/2019, que busca estabelecer uma “nova” 
Política Nacional de Drogas, que tem como objetivo a construção de uma sociedade protegida do uso 
de drogas lícitas e ilícitas a ser alcançada por meio da promoção da abstinência e do fortalecimento de 
Comunidades Terapêuticas como lócus de cuidado, tratamento e promoção da saúde, entre outros 
aspectos. A citada Política desconsidera a Política de Redução de Danos e o modelo de atenção em 
saúde que privilegia serviços substitutivos como os Centros de Atenção Psicossocial, na perspectiva 
da reforma psiquiátrica e da saúde pública e estatal consubstanciada no SUS.  



 
 
 
 
 
 
2019, em audiência pública requerida pelo ex-ministro de Temer, Ricardo Barros. Uma das 

premissas do Banco Mundial é de que há espaço para o SUS obter melhores resultados com 

o nível atual de gasto público, como se não houvesse necessidade de maior financiamento 

ou de revogação da EC 95. Defende a cobertura universal de saúde, em substituição ao termo 

universalidade como princípio do SUS, e deixa nítido, a cada recomendação, a concepção de 

cobertura universal como um pacote básico de serviços e estratégia de focalização, afastando 

a perspectiva da atenção básica ampla de acesso universal. O atual Secretário Executivo do 

Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, participou da atividade e concordou que os 

hospitais sob a gestão de Organizações Sociais – OS são mais bem geridos que os hospitais 

sob a administração pública. No que concerne à proposta de “reforma da saúde”, afirmou que 

o documento do Banco Mundial é um guia para o governo avançar no setor6.  

Outro Ministério, dessa vez o da Justiça e Segurança Pública, apresentou propostas 

relacionadas à saúde. Em 23 de março de 2019 publicou a Portaria nº263, com o objetivo de 

avaliar a redução da tributação de cigarros fabricados no Brasil, sob a justificativa de controle 

do contrabando. Desloca-se, equivocadamente, o tema da saúde pública para a esfera da 

segurança, com interfaces de interesses econômicos do setor industrial produtor de tabaco. 

Consideramos impensável reduzir o imposto sobre tabaco, sob risco de incentivar o seu uso 

e, consequentemente, o avanço do tabagismo e de agravos à saúde da população. É 

necessário que qualquer proposição considere a contribuição do Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo para a redução do consumo, a Convenção-Quadro para Controle do 

Tabaco e as evidências científicas sobre o tema que apontam o tabagismo como fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças pulmonares, cardiovasculares, oncológicas, entre outras. 

Merece destaque a proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro na 

solenidade comemorativa dos 100 dias de governo, ocorrida em 11 de abril de 2019. Primeiro, 

o Decreto n° 9.759/2019, que extingue diversos conselhos e colegiados da administração 

pública federal, estabelecendo novas diretrizes para estes. Em seu artigo 1º, define o prazo 

de 28 de abril deste ano para a extinção dos colegiados que tenham sido instituídos por 

decreto, incluindo aqueles mencionados em leis nas quais não conste a indicação de suas 

competências ou dos membros que a compõe, ato normativo inferior a decreto e ato de outro 

colegiado.  Bolsonaro declarou nas redes sociais que é uma forma de “economia, 

desburocratização e redução do poder de entidades aparelhadas politicamente usando nomes 

bonitos para impor suas vontades, ignorando a lei e atrapalhando propositalmente o 

desenvolvimento do Brasil”, conforme reportagem da Folha de São Paulo. Parece refutar a 

                                                
6 O Centro de Estudos Brasileiros em Saúde - CEBES explicitou preocupação com os rumos do debate 
em torno da reforma da saúde em matéria intitulada “Mais SUS para os brasileiros”, disponível em 
http://cebes.org.br/2019/04/mais-sus-para-os-brasileiros/.  
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compreensão de que tais conselhos e colegiados são espaços políticos de participação social 

e exercício do poder popular que objetiva aproximar a população do poder decisório sobre 

políticas sociais e públicas, de modo que as decisões não sejam delegadas exclusivamente a 

técnicos e gestores7. 

No que se refere à participação social na atual conjuntura, em que pesem as medidas 

regressivas apontadas acima, tem-se avanços na convocação e organização da 16ª 

Conferência Nacional de Saúde, espaço democrático de avaliação sobre a situação de saúde 

e de proposição de diretrizes para a política nacional de saúde. Nesta Conferência, também 

denominada de 8ª + 8, o tema Democracia e Saúde retoma a perspectiva histórica e a 

mobilização popular presente na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em cujo relatório final 

encontram-se a concepção de saúde e os princípios do sistema de saúde que foram discutidos 

e em sua maioria aprovados na constituinte, consubstanciando o SUS inscrito na Constituição 

Federal.  

 

4- ALGUMAS REFLEXÔES 

 

As manobras parlamentares, jurídicas e midiáticas que culminaram com o afastamento 

de Dilma Rousseff da presidência da república, no dia 12 de maio de 2016, desnudaram as 

fragilidades da democracia burguesa e o esgotamento da política de conciliação de classes. 

Em seu lugar assume, de maneira ilegítima, Michel Temer, representando os setores mais 

atrasados, conservadores e reacionários da sociedade brasileira. Consistiu na restauração 

conservadora de um projeto político ultra neoliberal, assumidamente pró-capital, que visa 

resolver os impasses de acumulação e favorecer os interesses da classe dominante do país 

e aprofundar sua dependência junto ao capital internacional.   

Desde então tem se intensificado os antagonismos presentes na sociedade e o 

aprofundamento da restrição de direitos sociais e de políticas públicas, combinados com o 

desprezo pela democracia e o controle e moralização de corpos e vidas. 

O resultado da eleição presidencial ocorrida em 2018, que alçou Bolsonaro à condição 

de presidente da república, consagrou uma coalizão ultraconservadora na direção do país, 

que articula militares, liberais, privatistas, evangélicos e a família Bolsonaro, com diferentes 

níveis de influência nas decisões políticas nacionais e atuantes em três núcleos - econômico, 

segurança e comunicação. 

                                                
7 Uma análise do Decreto pode ser encontrada em Santos e Funcia. Decreto que extingue conselhos 
federais não alcança Conselho Nacional de Saúde. 16 de abril de 2019. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2019-abr-16/opiniao-decreto-9759-nao-alcanca-conselho-nacional-saude>. 
Acesso em: 16 ab. 2019.  
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 Na saúde, a contrarreforma já em curso se intensificou a partir do governo Temer, com 

a continuidade do projeto privatista e a consolidação de um quarto projeto para a saúde, que 

é o do SUS totalmente submetido ao mercado. Por ele objetiva-se tornar o SUS cada vez 

mais funcional ao capital, sem precisar propor seu fim. Trata-se de extinguir o princípio da 

universalidade da saúde, por meio da proposição da cobertura universal, com a manutenção 

do SUS e a proposição de arranjos e modelos de gestão que incorpore grupos privados para 

tal cobertura.  Assim, não há interesse em pautar a destruição do SUS, haja vista que mesmo 

com tal sistema o Estado é o maior patrocinador de planos de saúde privados, significativo 

nicho de lucratividade do capital apesar do advento do SUS. No governo Bolsonaro, identifica-

se a continuidade deste projeto em vários aspectos, com destaque para a caracterização 

sobre a pouca eficiência dos hospitais sob gestão pública, tal qual evidenciado frente à 

proposta de reforma da saúde do Banco Mundial.  

Permanece como tarefa necessária e fundamental a defesa as saúde pública e do 

SUS com a força do caráter público e estatal, por meio da articulação e mobilização de 

movimentos sociais, sindical e partidos políticos em fóruns em defesa do SUS e na Frente 

Nacional contra a Privatização da Saúde. 
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AJUSTE FISCAL PERMANENTE E CONTRARREFORMAS NO BRASIL DA 

REDEMOCRATIZAÇÃO 

Elaine Rossetti Behring8 

 

Resumo: A comunicação tematiza o ambiente de ajuste fiscal 
permanente neoliberal no Brasil, seus impactos sobre o fundo 
público e a política social, com as continuidades e 
deslocamentos – já que não houve rupturas - dos diferentes 
blocos de poder à frente do Estado brasileiro, desde 1994/1995. 
Ali inaugura-se a contrarreforma do Estado com o Plano Real e 
o Plano Diretor de FHC, documento orientador do período da 
redemocratização, no contraponto à Constituição de 1988. 
Analisa os frágeis deslocamentos dos governos petistas (2003 – 
2015) e debate as principais medidas do novo regime fiscal 
ultraliberal, com o golpe de Estado de 2016 e a vitória eleitoral 
da extrema direita em 2018. 
Palavras-chave: Ajuste fiscal permanente, neoliberalismo, 
fundo público, política social, Brasil 
Abstract: The paper discusses the environment of permanent 
neoliberal fiscal adjustment in Brazil, its impacts on the public 
fund and social policy, with the continuities and displacements - 
since there were no ruptures - of the different power blocs at the 
head of the Brazilian State since 1994/1995. The Counter-reform 
of the State is inaugurated with the Real Plan and the Director 
Plan of FHC, a guiding document for the period of 
redemocratization, in opposition to the Constitution of 1988. It 
analyzes the fragile displacements of the PTs (2003-2015) and 
discusses the main measures of the new ultraliberal fiscal 
regime, with the coup d'état of 2016 an de far-right electoral 
victory in 2018. 
 
Keywords: permanent fiscal adjustment, neoliberalism, public 
fund, social policy, Brazil 

 

INTRODUÇÃO 

Desde abril de 2016, vimos acompanhando com apreensão os desdobramentos do 

golpe de Estado de novo tipo em andamento no Brasil e que criaram as condições para o 

ascenso da extrema direita nas eleições de 2018. De novo Eldorado latino-americano que 

debelou a miséria e alçou milhões à “classe média”, a partir da implementação de um projeto 

“neodesenvolvimentista” que teria rompido com o neoliberalismo, conduzido pelo PT e 

aliados, em menos de dois anos retornamos à barbárie ultraliberal dos prepostos da finança 

e do grande capital, que se aprofunda em 2019 com a chegada à direção da economia de 
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Paulo Guedes e seus Chicago Boys. O argumento central que vamos desenvolver nesta 

comunicação é de que em meio às oscilações políticas e de gestão macroeconômica – 

deslocamentos que tem relação com as coalizões de classe e blocos de poder que se forjaram 

desde a redemocratização do país, bem como com a vulnerabilidade externa e posição do 

país na economia mundial – há uma forte persistência do neoliberalismo e de suas políticas 

de ajuste fiscal, e que atingem de forma deletéria a política social. O neoliberalismo, na pista 

de Dardot e Laval (2016) é, portanto, uma espécie de razão do mundo à qual os projetos 

político-econômicos em curso estiveram mais ou menos conscientemente submetidos. Esta 

resposta burguesa se conecta visceralmente com as contradições geradas pela profunda e 

estrutural crise do capitalismo em curso desde o início dos anos setenta, em que pese suas 

diferentes manifestações ao longo do tempo, sendo a mais forte a crise das subprimes de 

2008/2009. O neoliberalismo é o corolário da reação burguesa à sua própria crise e que tem 

como eixo central uma forte ofensiva sobre os trabalhadores, tendo em vista a extração do 

mais valor em condições ótimas ao redor do mundo, em especial nos países dependentes, 

em busca do diferencial de produtividade do trabalho (Mandel, 1982) e onde a regra é a 

superexploração da força de trabalho (Marini, 1973). A reconstituição da superpopulação 

relativa e alteração das condições de oferta da força de trabalho com as expropriações daí 

decorrentes (Boschetti (Org.), 2018, Boschetti, 2016 e Fontes, 2010) se tornam elementos 

vitais para a recuperação das taxas de lucro, mesmo que ao custo da barbarização da vida. 

E as medidas de ajuste e contrarreformas tornam-se estratégicas nessa direção. 

 Debates sobre a necessidade de um ajuste fiscal no Brasil têm sido frequentes desde 

a debacle da ditadura, aprofundada pela crise da dívida entre 1980 e 1982, que levou muitos 

países latino-americanos para os braços do FMI Fiori e Tavares (1993) mostram que houve 

cerca de 14 planos econômicos de ajuste, tendo em vista controlar o processo inflacionário e 

estabilizar a economia até 1994, quando se tem a elaboração do Plano Real pela equipe 

econômica de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Ali se iniciava a primeira fase consistente 

do neoliberalismo no Brasil, quando se formula aquele que pode ser considerado um 

documento orientador de período e talvez o mais forte elemento de continuidade pós-

constitucional: o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE, 1995). Behring (2003) realiza a 

análise da direção e significado do PDRE, caracterizando o projeto de FHC/Bresser Pereira 

como uma contrarreforma do Estado. Lula chega à Presidência do país nas eleições de 2002, 

abrindo um período de treze anos de gestão petista no Estado brasileiro. Contudo, sob o tacão 

da Carta ao Povo Brasileiro, e seus projetos de mudança ficaram submetidos à estabilidade 

macroeconômica do Real e do FMI. Esta nova correlação e articulação de forças enseja o 

segundo período do neoliberalismo no Brasil, com características específicas e alguns 



 
 
 
 
 
 
deslocamentos importantes sem, contudo, rupturas mais profundas, donde analisamos não 

ser pertinente a caracterização de governos neodesenvolvimentistas. Os acontecimentos a 

partir de maio de 2016 deslanchados com a posse de Michel Temer, abrem um terceiro 

momento de nítido aprofundamento do neoliberalismo no Brasil, de um novo regime fiscal 

ultraliberal, o que se aprofunda no governo de extrema direita que toma posse em 2019. 

Adentremos, então, nestes três períodos caracterizando-os melhor, tendo em vista adensar o 

argumento de que temos um ambiente de ajuste fiscal permanente na redemocratização 

brasileira. 

1- BRASIL EM CONTRARREFORMA (1995 – 2002) 

Vivenciamos nos anos do Plano Real algo bastante diferente do crescimento mal 

dividido do criticado (por vezes cultuado) desenvolvimentismo em seus vários matizes (1930 

a 1980). Tivemos o desmonte, a destruição não-produtiva (Tavares, 1999), numa espécie de 

reformatação do Estado brasileiro para a adaptação passiva à lógica do capital (Chesnais, 

1996, Husson, 1999 e Behring, 2003). Houve ali uma redefinição do padrão de reprodução do 

capital, acompanhada de uma contrarreforma do Estado abrangente no país, cujo sentido foi 

definido por fatores estruturais e conjunturais externos e internos, e que engendrava um 

duradouro ajuste fiscal. 

A “reforma” do Estado orientada pelo ajuste, a partir de 1995, foi a versão brasileira de 

uma estratégia de inserção passiva (Fiori, 2000: 37) e a qualquer custo na dinâmica 

internacional e representou uma escolha político-econômica, não um caminho natural diante 

dos imperativos econômicos. Uma escolha, bem ao estilo de condução das classes 

dominantes brasileiras ao longo da história, mas com diferenças significativas: esta opção 

implicou, por exemplo, em uma forte destruição dos avanços, mesmo que limitados, sobretudo 

se vistos pela ótica do trabalho, dos processos de modernização conservadora e 

desenvolvimentistas que marcaram a história do Brasil, ainda que conduzidos por vezes de 

forma autocrática (Fernandes, 1987). Comparações simplistas com a crise de 29, e a 

referência genérica – ignorando a particularidade histórica brasileira - ao intervencionismo 

estatal nas suas variadas formas ao longo do século XX, no PDRE (1995), no entanto, 

procuravam justificar a direção da “reforma” como necessária e irreversível. O centro da 

“reforma”, na verdade, foi o ajuste fiscal. Aqui ocorreu uma espécie de aparente 

“esquizofrenia”: argumentava-se que as razões da crise estariam localizadas no Estado, 

donde seria necessário “reformá-lo” para novas requisições, corrigindo distorções e reduzindo 

custos, discurso largamente reposto hoje. Enquanto isso, a política econômica – fundada nas 

privatizações, nas desvinculações orçamentárias (FSE, FEF e DRU), no superávit primário, 

na Lei de Responsabilidade Fiscal, na prática de juros altíssimos, e no pagamento de juros, 



 
 
 
 
 
 
encargos e amortizações da dívida pública - corroeu aceleradamente os meios de 

financiamento do Estado brasileiro por meio de uma inserção na ordem internacional que 

deixou o país à mercê dos especuladores no mercado financeiro, de forma que todo o esforço 

de redução de custos preconizado escoou pelo ralo do crescimento galopante das dívidas 

interna e externa, mesmo com toda uma montagem macroeconômica coordenada pela dívida. 

Exemplo disso é que apenas o Ministério da Fazenda gastava 48% do Orçamento da União, 

segundo o Relatório sobre a Prestação de Contas do Governo Federal de 1998 (TCU, 15 de 

junho de 1999) que analisou as contas do Governo Federal, no ano de 1997, onde se 

concentrava o peso dos juros e encargos da dívida9.  

As privatizações e a intensidade do ajuste mostraram o quanto foi preciso muito Estado 

para criar o mercado “livre” do século XXI, o que vai ao encontro da ideia de que há um 

paradoxo ortodoxo (Haggard & Kaufman, 1992): a exigência de um Estado forte para a 

condução do ajuste direcionado à expansão do mercado - o que implica numa pressão para 

um comportamento mais autônomo dos dirigentes, inclusive para tomarem decisões 

impopulares, mas tecnicamente justificáveis - e as exigências da consolidação democrática. 

Ou seja, há uma associação entre autonomia e distanciamento em relação às pressões, que 

cede espaço às tentações autocráticas em nome da eficácia, o que, já se sabe, tem sido 

recorrente, como se revela no recente golpe de Estado no Brasil, na atitude do governo 

Bolsonaro, mas também no uso indiscriminado de medidas provisórias durante todo o período, 

além do uso da força bruta contra os movimentos sociais dissonantes, o que tende a se acirrar 

hoje. Demier (2017) vem caracterizando este ataque frontal como uma blindagem da 

democracia, tendência que também era já apontada por Mandel (1982), na sua caracterização 

do Estado na onda longa de estagnação do capitalismo maduro. 

 Outro aspecto de destaque na contrarreforma neoliberal do Estado foi o Programa de 

Publicização, que se expressou na criação das agências executivas e das organizações 

sociais, bem como da regulamentação do chamado Terceiro Setor para a execução de 

políticas públicas, com destaque para a política social, a exemplo do Comunidade Solidária. 

A essa nova arquitetura institucional na área social – sempre ignorando o conceito 

constitucional de seguridade - se combinou o serviço voluntário, o qual desprofissionalizava a 

intervenção nessas áreas, remetendo-as ao mundo da solidariedade, da realização do bem 

comum pelos indivíduos, através de um trabalho voluntário não remunerado. Colocaram-se, 

a partir daí, as seguintes tendências, considerando que as noções de Estado e de política 

                                                
9 E se concentrou no Ministério da Fazenda ao longo de todos os três períodos analisados. Na verdade, 
a macroeconomia do Real volta-se para assegurar o pagamento de juros, encargos e amortizações 
aos credores, realizando uma punção de mais -valor socialmente produzido para a finança (Behring, 
2017; Salvador, 2017) 



 
 
 
 
 
 
pública se diluem nessa constelação de unidades autônomas e competitivas entre si: de 

superposição de ações; administração visando à rentabilização dos recursos em detrimento 

dos fins; submissão dos fins públicos à interesses privados, reeditando práticas de rent 

seeking por dentro do modelo que afirma querer combatê-las, a medida em que o novo setor 

pode buscar fontes de financiamento extra orçamentárias e fazer aplicações no mercado 

financeiro, dentre outros expedientes; continuidade de práticas clientelistas, já que a admissão 

do funcionalismo não se dará necessariamente por concurso público, e a demissão também 

fica a critério dos dirigentes de plantão, o que deixa o funcionalismo à mercê da ocasião, 

quebrando, nos médio e longo prazos, a continuidade e a memória administrativa nas 

instituições agora autônomas; e a desprofissionalização de intervenções que exigem 

conhecimento técnico especializado.  O contraponto que se ofereceu foi frágil: mecanismos 

de fiscalização dos Contratos de Gestão (agências executivas e organizações sociais) e 

Termos de Parceria (Organizações da Sociedade Civil de Caráter Público) por parte do Núcleo 

Estratégico, quando é conhecida a dificuldade do controle interno do Estado Brasileiro; 

Conselhos Administrativos/curadores nas organizações sociais, mas que contariam com uma 

composição na qual a sociedade civil tem representação insuficiente (Barreto, 1999). 

Portanto, considerando o discurso da “reforma” e sua relação com a política econômica 

anteriormente sinalizada, esteve de fato em andamento uma forma engenhosa e inteligente 

de privatização e desresponsabilização do Estado em setores determinados. 

 Por fim, um último elemento crítico diz respeito à prática da Reforma e à consolidação 

democrática. Os governos FHC de orientação neoliberal não buscaram construir, em geral, 

arenas de debate e negociação, e dirigiram-se para reformas constitucionais num Congresso 

Nacional balcanizado, ou para medidas provisórias. Preferiram, portanto, a via tecnocrática e 

“decretista”, com forte aquiescência de um Congresso submisso ou pragmático, como 

ademais nunca deixou de ser ao longo de todo esse período da redemocratização do país.  

2- GOVERNOS PETISTAS: UM FREIO “NEODESENVOLVIMENTISTA”? 

Sustentamos a hipótese de que houve no Brasil dos governos petistas deslocamentos 

em relação às orientações neoliberais mais duras do Consenso de Washington, plenamente 

realizadas entre 1995 e 2002. Para conter seus impactos mais deletérios e explosivos e 

acompanhando os movimentos internos nos núcleos formuladores daquelas orientações (a 

exemplo de Joseph Stiglitz e Amarthia Sen), bem como respondendo as pressões da crise do 

capital no seu momento mais agudo, destacadamente a partir de 2008, produziram-se 

mudanças no Brasil, induzidas pelo Estado. Mas estas não permitem deduzir que adentramos 

num pós-neoliberalismo, num ambiente reformista, ou mesmo num “reformismo fraco”, como 

concluiu Singer (2012). Se houve, conforme este autor, uma mexida no ponteiro que poderia 



 
 
 
 
 
 
indicar um sentido reformista em aspectos das políticas em curso, não houve ruptura com 

elementos centrais daquela agenda, seja no campo da política econômica seja no campo da 

política social. Nesse contexto, as teses do “neodesenvolvimentismo” e da nova classe média 

- abordagem considerada por Pochmann (2012) como inconsistente, rudimentar e 

tendenciosa - foram os mitos brasileiros que cimentaram ideologicamente a hegemonia 

daquele projeto, que teve no Estado seu dínamo. A economia política singular deste período 

engendrou impactos materiais intensos sobre a vida dos que viviam em pobreza extrema ou 

absoluta, mesmo que não pela expansão dos direitos universais, o que implicaria em efetivas 

reformas. Mas, é preciso reconhecer, favoreceu em proporções muito maiores os ricos, com 

atenção especial ao agronegócio e ao capital portador de juros, além de atrair capital 

estrangeiro para o novo Eldorado brasileiro.  

O deslocamento sem rupturas do Estado brasileiro pode ser identificado em alguns 

processos. Se entre 1981 e 2003 houve tendência de queda do peso da renda do trabalho na 

renda nacional – de 23% -, entre 2004 e 2010 o peso da renda do trabalho subiu em 14,8%, 

enquanto o da propriedade decresceu, retornando à relação que existia entre essas duas 

medidas antes do Plano Real, ainda que suas orientações macroeconômicas tenham se 

mantido, mas não chegando à relação existente no início dos anos 80.  Assim, se em 1995 o 

peso da renda do salário sobre o PIB era de 35,2%, em 2009 chegava a 35,1%, ou seja, quase 

igual, mas que mostra certa recuperação do emprego e da renda destruídos no período 

anterior. Houve expansão de empregos de baixa remuneração – até 1,5 salários mínimos –, 

engrossando as fileiras da classe trabalhadora, como diz Pochmann (2012). Marcelo Neri 

(2010) foi um dos principais defensores da caracterização de nova classe média para este 

segmento, com seu elástico conceito de classe C e que evidentemente opera com a ideia de 

estratificação social e não de classe social. Essa dinâmica atingiu o Índice de Gini – que 

envolve as diferenças entre os rendimentos do trabalho - e que teve queda de 0,5886 em 

2002 (Singer, 2012) para 0,501, segundo informações do IBGE acerca da PNAD 2011 (acesso 

em 21 de setembro de 2012). Dados da PNAD 2013 apontavam para a tendência de 

estagnação do Índice de Gini após essa breve trajetória de queda, mostrando a difícil 

sustentabilidade da tendência de queda da desigualdade de renda no Brasil. Os dados mais 

recentes, de 2017, da PNAD Contínua do IBGE confirmam a contenção/lentidão da queda 

deste indicador: 0,549. O crescimento do emprego na faixa de 1,5 salários mínimos - 95% das 

vagas abertas e quase 59% de todos os postos de trabalho brasileiros, o que segundo 

Pochmann (2012) - ocorreu principalmente no setor terciário, que em 2008 já correspondia a 

66,2% do PIB, seguido da construção civil e indústrias extrativas. Esta força de trabalho que 

sai do pauperismo, é majoritariamente feminina (60% das ocupações geradas), concentrada 



 
 
 
 
 
 
entre 25 e 54 anos de idade, e não-branca (quatro quintos dos trabalhadores). Houve também 

uma concentração regional desse processo no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E nesse 

quadro, 45% da força de trabalho brasileira passava a ter alguma cobertura da legislação 

social e trabalhista, um dado que mostra que os direitos sociais e trabalhistas ainda deixavam 

de atingir 55% da força de trabalho brasileira. Pochmann mostra o peso do trabalho 

doméstico, do setor primário, dos autônomos e temporários neste segmento e indica a 

altíssima rotatividade do trabalho – de 85,3 % em 2009 – o que mostra a insegurança e a 

precariedade do emprego, bem como o crescimento da terceirização formalizada, sem falar 

da frouxidão da legislação trabalhista brasileira já bastante alterada naqueles anos, mas que 

sofreu em 2017 o ataque mais profundo pela contrarreforma trabalhista de Temer (Bolsonaro 

ainda promete mais, após extinguir o Ministério do Trabalho). 

Portanto, nesse contexto de expansão do emprego de baixa remuneração, houve 

nítida redução das pobrezas extrema e absoluta. Esse processo assentou-se na queda do 

desemprego, na formalização do emprego (sete em cada 10 vagas abertas), no aumento do 

salário mínimo, e na expansão do crédito, especialmente o consignado a partir de 2004 

(Moura, 2017), combinados aos programas de transferência de renda - PBF, BPC e 

Previdência Social, com maior peso destes dois últimos considerando seu vínculo com o 

salário mínimo. Segundo análise de Boschetti (2013), as causas do aumento da renda 

segundo o IPEA residiram: 58% na renda do trabalho, 19% na Previdência; 13% no Programa 

Bolsa Família; e 4% no BPC. Cabe destacar o papel da proteção social, mesmo com os 

inúmeros constrangimentos macroeconômicos por que tem passado (Behring, 2008), que 

permaneceu responsável por 36% do aumento da renda do trabalho. Um resultado dessa 

mudança foi a expansão do mercado interno daí decorrente e impulso ao chamado “ciclo 

virtuoso de crescimento”, mesmo na crise que chegou com força em 2009 com impacto no 

PIB, mas que foi administrada com fortes suportes ao capital financeiro e ao agronegócio, 

mas também pelo impulso ao consumo interno. Foram ativados fortes mecanismos de 

desoneração fiscal, a exemplo do IPI para a indústria automobilística e de eletrodomésticos, 

e mecanismos do PAC (Behring et alii, 2010). Segundo dados sistematizados a partir da 

PNAD 2011 por Boschetti (2013), os pobres com renda domiciliar per capita de R$ 140 

passaram de 24% da população brasileira, em 2000, para 10,2%, em 2011, sendo o 

crescimento da renda per capita dos 10% mais ricos de 16,6%, e dos 10 % mais pobres, de 

91,2%.  

Não resta dúvida de que foram mudanças relevantes, significativas e desejáveis, pois 

suscitaram necessidades, ampliaram as fronteiras materiais da classe trabalhadora, incidiram 

sobre a indiferença e a invisibilidade de amplos segmentos. Porém, com flagrantes limites, 



 
 
 
 
 
 
engendrados pelo ambiente de ajuste fiscal permanente, já que tais mudanças não foram 

acompanhadas pela alteração soberana dos parâmetros do Real expostos no item anterior, o 

que poderia engendrar transformações menos superficiais e sustentáveis, o que nos remete 

à crítica do “neodesenvolvimentismo”. Para Gonçalves (2012), estivemos diante de um 

desenvolvimentismo às avessas. Ele mostra que, diferente do desenvolvimentismo (e mais 

ainda do nacional-desenvolvimentismo10), o caminho adotado no Brasil seguiu um viés pró-

mineração e agropecuária, em detrimento da indústria de transformação, processo estimulado 

pela liberação comercial, cujas porteiras não foram protegidas e reguladas, o que implicou no 

aumento das importações de produtos manufaturados. Houve uma forte ênfase em bens 

primários nas exportações (crescimento de 25,5% em 2002 para 38,5% em 2010), com 

implicações no comércio exterior brasileiro, mais dependente das commodities, enquanto o 

desenvolvimentismo esforçou-se na diversificação da economia com consolidação da 

indústria de transformação. O pilar nas commodities é mais vulnerável às crises, argumento 

que é reforçado por Katz (2016). Tivemos um incremento da dependência tecnológica e não 

da autonomia, haja vista o aumento das importações de produtos e serviços intensivos em 

tecnologia. Quanto à origem da propriedade, esteve em curso um intenso processo de 

desnacionalização, com aumento das remessas de lucros ao exterior. Excluindo-se a Vale, a 

Petrobrás e a BR Distribuidora, houve relativo aumento da participação estrangeira nas 50 

maiores empresas brasileiras. Nesse campo da desnacionalização, houve aumento claro do 

Investimento Externo Direto no agronegócio, mineração e extração de petróleo. Junto com a 

desnacionalização tivemos a concentração de capitais, sendo que as 50 maiores empresas 

participavam crescentemente do valor das vendas das 500 maiores. Na esfera financeira a 

concentração foi ainda maior, sendo que a taxa média de rentabilidade dos 50 maiores bancos 

(17,5%) foi maior que a das 500 maiores empresas (11%), revelando a dominante financeira 

desta lógica. Esta economia política, para Gonçalves, levou a uma vulnerabilidade externa 

estrutural, dependente do fluxo de commodities e com um grande passivo financeiro, ou seja, 

dependente da atratividade ao capital financeiro. Não se pode afirmar que tenha sido um novo 

padrão de dependência. Talvez fosse a dependência de sempre, reeditada no contexto da 

mundialização financeira. A conclusão lacônica de Gonçalves, e com a qual concordamos, é 

a de que existiram méritos, mas não reversão de tendências estruturais ou mesmo políticas 

desenvolvimentistas e acrescentamos, reformistas, pois o deslocamento induzido pelo Estado 

brasileiro não operou na reversão da heteronomia, embora tenha atuado sobre parcela da 

outra face do drama crônico da desigualdade, qual seja, a miséria, e ainda incrementou 

                                                
10 Temos algumas diferenças com Gonçalves quando a sua visão do nacional-desenvolvimentismo, 
mas que não teremos espaço para explorar neste momento, adotando sua análise da recente economia 
política brasileira. 



 
 
 
 
 
 
largamente os lucros empresariais e os juros bancários. Pode-se acrescentar ao argumento 

a manutenção estrutural de uma elevada concentração da propriedade da terra no Brasil, já 

que 3,35% das propriedades, todas com mais de 2.500 hectares, detinham 61,57% das terras; 

e 68,55% das propriedades, todas com menos de 100 hectares, ficavam com 5,53% das 

terras, segundo o Censo Agropecuário do IBGE (2011). 

Sobre o suposto Estado indutor, nossos estudos sobre o orçamento público mostraram 

que a capacidade de indução do Estado brasileiro foi muito reduzida, dadas as restrições do 

ajuste fiscal. Sobre o importante papel do BNDES nesse processo, Souza (2017) tem uma 

análise aguda sobre a orientação geral dos empréstimos a juros baixos para as chamadas 

campeãs nacionais. Centraremos o argumento no OGU, onde se concentra mais de 60% da 

receita pública, mesmo após as transferências constitucionais, e houve um constrangimento 

permanente do financiamento dos investimentos e das políticas sociais, em função do 

superávit primário, da DRU e do pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida 

pública. Assim, a existência do PPI, deslocando parte do superávit primário para 

investimentos no PAC em suas várias versões não implicou numa efetiva alteração de rota, 

ainda que tenha impacto após anos de profunda estagnação do investimento, e de Estado 

interditado, o que gerou a ilusão “neodesenvolvimentista”. Vejamos alguns exemplos: 1) Em 

2011, o governo cortou R$ 50 bilhões do orçamento; em 2012 efetuou o contingenciamento 

de R$ 55 bilhões, sendo R$ 5,47 bilhões da saúde e R$ 1,93 bilhão da educação; em 2013, 

houve um contingenciamento de 28 bilhões, e em 2014, de 44 bilhões de reais. O 

contingenciamento tem sido um mecanismo importante para a formação de superávit primário, 

o que permanece como cláusula pétrea da economia política brasileira desde o acordo com 

o FMI de 1999, tendo em vista sua importância para a segurança dos credores da dívida 

pública. 2)No Orçamento de 2014: 22,84% estiveram comprometidos com o pagamento da 

dívida (excluída a rolagem); 4,11% para a Saúde; 3,49% para a educação; 2,86% para a 

assistência social (onde está o Programa Bolsa Família, cujo grande impacto político e 

econômico para a vida das famílias, como se vê, mobiliza poucos recursos); 2,68% para 

políticas de trabalho; 0,22% para a reforma agrária e 0,35% para a segurança pública. 3) 

Sobre a Desvinculação das Receitas da União (DRU), entre 2006 e 2012 foram “expropriados” 

do Orçamento da Seguridade Social: R$ 309.941 bilhões de reais (Fonte: ANFIP, 2013), ou 

seja, este mecanismo retira 20% das fontes de recursos da seguridade social, com destaque 

para a COFINS e CSLL, destinando-os para outros fins, especialmente o pagamento de juros 

e encargos da dívida pública. 

3- NOVO REGIME FISCAL E ULTRALIBERALISMO 



 
 
 
 
 
 

Desde o Golpe de 2016, há um novo momento do neoliberalismo no Brasil, adequado 

aos desdobramentos da crise do capitalismo que se agudizou nos últimos anos, com algumas 

semelhanças discursivas e de medidas concretas com o projeto contrarreformista de FHC. A 

partir das mobilizações de junho de 2013, ficaram expostos os limites da gestão petista do 

Estado brasileiro, com seus governos de coalizão e de conciliação de classes (Demier, 2017), 

tendo como agravante um ambiente internacional desfavorável com a eclosão da crise de 

2008/2009 nos países centrais, mas cujos impactos maiores chegaram ao Brasil poucos anos 

depois. O desfecho desse desgaste, foi o golpe parlamentar midiático com o suporte da 

Operação Lava-Jato. Esta foi a saída burguesa para adentrar neste novo e terceiro momento 

do neoliberalismo no Brasil, em conexão com as exigências do ambiente internacional quanto 

ao ritmo e extensão do ajuste (Demier, 2017). Vale registrar a grande instabilidade do governo 

ilegítimo de Michel Temer e a ausência de decolagem econômica, mesmo com a sinalização 

positiva aos mercados com a vitória de Bolsonaro nas eleições e na sequência a apresentação 

do projeto draconiano da contrarreforma da previdência.  Há uma persistência do desemprego 

e das expressões da questão social daí decorrentes – pauperismo, violência endêmica, 

superlotação das prisões, etc. Hoje temos cerca de 32,3 milhões de desempregados no país 

(março de 2018 – PNAD/IBGE). Mas houve ainda: aumento da capacidade ociosa das 

empresas; aumento do endividamento privado – empresas e famílias – e público (crise dos 

Estados e municípios); continuidade da corrupção sistêmica, inclusive às portas e gabinetes 

do Planalto com Temer e Bolsonaro; acirramento das disputas internas pelo poder e pelo 

butim; implementação de medidas impopulares e agressivamente contra os direitos 

adquiridos; e agudização das lutas sociais, a exemplo da greve dos caminhoneiros em toda a 

sua complexidade; e crescimento das críticas nas redes sociais. Apesar do apoio da grande 

mídia a todo esse processo, também este começou a mostrar fissuras.  Os segmentos do 

grande capital, apoiadores do golpe, mesmo forjando a prisão arbitrária de Lula, tendo em 

vista realizar as eleições de 2018 sob seu controle, não tem em Bolsonaro sua expressão 

direta. Ou seja, não há qualquer estabilidade política, em que pese a maioria governista no 

Congresso, que é também fluida.  

Algumas das medidas mais representativas da “marcha da insensatez” e do “sono da 

razão” que este projeto colocou em marcha no Brasil já produzem estragos visíveis e que 

ainda podem ser mais fortes com as medidas do “novo” governo. A medida abre-alas do Novo 

Regime Fiscal de Temer foi a Emenda Constitucional 95 (EC 95), aprovada sob forte 

repressão em Brasília, em 2016. O discurso da EC 95 foi o de realizar sacrifícios para entregar 

um país saneado e que voltasse a crescer, responsabilizando os gastos públicos e a dívida. 

Mas, apesar da dívida brasileira ter chegado em 2016 a 4,2 trilhões e a relação dívida/PIB 



 
 
 
 
 
 
estivesse em 70,1%, é preciso comparar para justificar a necessidade de uma medida tão 

destrutiva: em 2002, a relação dívida PIB com FHC era de 81%; a dos EUA, de 101%; da 

zona euro hoje, de cerca de 90,7 %; do Japão, de 229,2 %, todos em 2016. O país não está 

quebrado como chantageavam os defensores dessa medida. Ademais, Dilma já vinha 

realizando um duro ajuste fiscal no fim de seu primeiro mandato e em 2015, com medidas 

relacionadas ao seguro-desemprego e pensões, sem crescimento no gasto com pessoal e no 

gasto social, e com contração no investimento, o que tornou comum se falar em estelionato 

eleitoral em 2014. Qual a razão desse enrijecimento do Estado, especialmente do Estado 

Social num prazo tão amplo? Para a economista Laura Carvalho, a EC 95 não tem relação 

com a inflação, cujo impulso se deu com a liberação de preços administrados pelo Estado, e 

não com o gasto público. Ela critica duramente o axioma de que o controle rígido do gasto 

público leva à mítica confiança. De fato, isso não aconteceu com o duro ajuste de curto prazo 

de Dilma, que inclusive vetou a, ao nosso ver, necessária e urgente Auditoria da Dívida, 

aumentou o superávit primário em 2011 e realizou corte monumental de gastos em 2014 e 

2015. Voltando a Carvalho (2016), ela informa que 22 países do mundo têm regras de gastos, 

mas em nenhum deles a regra é para 20 anos. Sobretudo, essas não são regras 

constitucionais. A EC 95, portanto, é de um aventureirismo irresponsável inimaginável, onde 

independentemente do desempenho econômico, congela-se os gastos primários do 

orçamento público brasileiro, no mesmo passo em que se libera a apropriação do fundo 

público pelo capital portador de juros e pelos especuladores. Em caso de descumprimento da 

EC 95, estão previstas sanções. Aqui há uma clara conexão entre a EC 95 e a contrarreforma 

da previdência nas versões de Temer e Bolsonaro, pois uma dessas sanções é não poder 

elevar as despesas obrigatórias, o que atropela a recomposição do salário mínimo, 

indexadora de benefícios previdenciários e assistenciais, como o BPC. Os estragos da EC 95 

têm sido monumentais: 1) Nota Técnica nº27, do IPE, apontava uma tendência de perda de 

recursos da Assistência Social de 199 bilhões em 10 anos e de 868,5 bilhões em 20 anos 

para a política onde se situam os programas de transferência de renda (BPC e PBF). O BPC 

se tornaria insustentável a partir de 2026 com o teto de gastos. Já na passagem de 2016 para 

2017, após anos de crescimento significativo (ainda que insuficiente), o orçamento da 

assistência social caiu 2,8%; o da saúde caiu 7%; o da previdência caiu 0,2% (Boschetti & 

Teixeira, 2018). Vejamos a involução do financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, 

neste país de enorme déficit habitacional: 2015, 20,7 bilhões; 2016, 7,9 bilhões; 2017, 1,8 

bilhões. Ainda sobre a contrarreforma da previdência, ela se anuncia desde que o governo 

Dilma criou um Grupo Técnico, cujo resultado foi apresentado em maio de 2016. Granemann 

(2016) detalha o diagnóstico apresentado que apontava: a necessidade de receitas para a 



 
 
 
 
 
 
previdência, que viriam do aumento da alíquota de contribuição dos funcionários públicos de 

11% para 14% ou 20%; cobrar contribuição dos aposentados do Regime Geral para a 

previdência; unificar os regimes de previdência. Nada se falou sobre a dívida ativa e a 

conhecida sonegação empresarial da previdência. Pautou-se a elevação da idade mínima 

para aposentadoria quando a média de vida em alguns estados brasileiros é de 66 a 68 anos, 

especialmente em alguns estados do Nordeste. Desta forma, se trata de morrer trabalhando 

e não usufruir da velhice com dignidade. Propugna-se a extinção das diferenças entre homens 

e mulheres, ignorando todo o debate sobre a dupla, por vezes tripla jornada das mulheres no 

contexto da sociedade patriarcal brasileira. Aplicar um redutor do custo das pensões por 

morte. Penalizar os trabalhadores rurais “que não contribuem”, ao mesmo tempo em que a 

contribuição do agronegócio altamente lucrativo é tratada com leniência. E por fim, desvincular 

os benefícios do salário mínimo, medida cuja relação com a EC 95 é evidente. Se pensarmos 

na intervenção empresarial cínica que reivindica uma jornada de trabalho de 80 horas, 

estabelecida por mudanças na legislação trabalhista – que vieram com a contrarreforma 

trabalhista de 2017, que legalizou a precariedade, visando condições ótimas de exploração 

da força de trabalho (Dieese, 2017), tem-se o quadro completo da onda conservadora no 

plano econômico e social, que quebra direitos para favorecer uns poucos senhores e famílias.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em Contra-Reforma – desestruturação do Estado e perda 

de direitos. São Paulo: Cortez Editora, 2003. 

_______________________. Política Social no Capitalismo Tardio. São Paulo: Cortez, 1998. 

_______________________. A Dívida e o Calvário do Fundo Público. IN: Revista Advir, n.36. 

Rio de Janeiro: ASDUERJ, 2017. 

_______________________ & BOSCHETTI, Ivanete. Política Social – fundamentos e 

história. São Paulo: Cortez, 2006. 

CARVALHO, Laura. 10 Perguntas e Respostas sobre a PEC 241 {EC 95}. Blog da Boitempo.  

https://blogdaboitempo.com.br/2016/10/13/10-perguntas-e-respostas-sobre-a-pec-241/  

BIONDI, Aloysio. O Brasil Privatizado: Um Balanço do Desmonte do Estado. São Paulo: Ed. 

Fundação Perseu Abramo, 1999. 

BOSCHETTI, Ivanete. Políticas de Desenvolvimento Econômico e Implicações para as 

Políticas Sociais. In: Revista Ser Social, 33. Brasília: UnB, 2013 

____________________. Assistência Social e Trabalho no Capitalismo. São Paulo: Cortez, 

2016. 

____________________. (Org.) Expropriação e Direitos no Capitalismo. São Paulo: Cortez, 

2018. 

http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/9517
http://seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/9517


 
 
 
 
 
 
CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo. Ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. São Paulo: Ed. Boitempo, 2016. 

DEMIER, Felipe. Depois do Golpe: a dialética da democracia blindada no Brasil. Rio de 

Janeiro: Ed. Mauad, 2017. 

DIEESE. A Reforma Trabalhista e os Impactos para as Relações de Trabalho no Brasil. Nota 

Técnica. https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec178reformaTrabalhista.html 

Maio de 2017 

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Ensaio de Interpretação 

Sociológica. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987. 

FIORI, José Luís. O capital e o nacional: Diagnóstico e prognóstico. IN: Revista Praga – 

Estudos Marxistas n. 9. São Paulo: Hucitec, 2000. 

FONTES, Virgínia. O Brasil e o Capital Imperialismo – teoria e história. Rio de Janeiro, 

FIOCRUZ- EPSJV e UFRJ, 2010. 

GONÇALVES, Reinaldo. Novo Desenvolvimentismo e Liberalismo Enraizado. São Paulo: 

Revista Serviço Social e Sociedade 112, out/dez 2012. 

GRANEMANN, Sara. Contrarreforma da Previdência: essencial para quem? IN: Blog Junho. 

http://blogjunho.com.br/contrarreforma-da-previdencia-essencial-para-quem/  

HAGGARD, Stephan & KAUFMAN, Robert R.. The Politics of Economic Adjustment: 

International Constraints, Distributive Conflicts, and the State. New Jersey: Princeton 

University Press, 1992. 

HUSSON, Michael. Miséria do Capital – Uma crítica do Neoliberalismo. Lisboa: Terramar, 

1999 

KATZ, Claudio. Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo. São Paulo: Expressão 

Popular, 2016. 

MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Nova Cultural, 1982. 

MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Lisboa: Editorial Estampa, 1976. 

POCHMANN, Márcio. Nova classe média? O trabalho na base da pirâmide social brasileira. 

São Paulo: Boitempo, 2012. 

SINGER, André. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 

SOUZA, Giselle. BNDES nos governos do PT e a reprodução do capital por meio do fundo 

público. IN: Revista Advir, n.36. Rio de Janeiro: ASDUERJ, 2017. 

TAVARES, Maria da Conceição.  Destruição Não Criadora. São Paulo: Ed. Record, 1999. 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2017/notaTec178reformaTrabalhista.html
http://blogjunho.com.br/contrarreforma-da-previdencia-essencial-para-quem/


 
 
 
 
 
 
___________________________ e FIORI, José Luís. Desajuste Global e Modernização 

Conservadora. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

IMPLICAÇÕES DO AJUSTE FISCAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Sandra Oliveira Teixeira11 
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RESUMO: Este texto aborda implicações do arrocho fiscal 

adotado a partir de 2015 no orçamento da seguridade social, 

especialmente na política de assistência social. Em seus 30 

anos, a seguridade social tem sido alvo de subtrações de 

recursos em benefício do capital como medida de socialização 

dos custos da crise do capital. A assistência social, apesar de ter 

recursos crescentes para o BPC, vem sofrendo a perda de 

recursos para o SUAS. Constata-se a preservação de despesas 

com dívida pública ao mesmo tempo em que ocorre queda de 

recursos na seguridade social, acentuando uma das faces da 

expropriação de direitos sociais. 

 

Palavras-chave: orçamento da seguridade social; ajuste fiscal; 

assistência social; fundo público; dívida pública  

 

ABSTRACT: This text deals with the implications of financial 

adjustments in the social security budget since 2015, particularly 

for the social assistance policy. During its 30-year-history social 

security has been the target of budgetary cuts in benefit of the 

capital trying to socialize costs of the crisis of capitalism. Social 

assistance suffered from budget losses to the SUAS in spite of 

having budget increases to the BPC. In general terms, we can 

observe the preservation of public debt expenditures at the same 

time as the resources for social security policies suffer a great 

decrease, emphasizing one of the faces of social rights 

expropriation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O final da década de 1980 e início de 1990 marcou a possibilidade de instituição, no 

Brasil, de um amplo sistema de seguridade social. Um avanço inegável em relação aos “anos 

de chumbo”, mas que desde cedo foi implodido pelas políticas contrarreformistas dos 

governos neoliberais que se seguiram ao longo dos anos 1990. As esperançosas expectativas 

de uma virada democrático-popular nos anos 2000 com a eleição de Lula não se efetivou, 

ainda que algumas medidas tenham melhorado parcialmente as condições de vida de 

parcelas da classe trabalhadora, a exemplo da recomposição do valor do salário mínimo, a 

instituição do Bolsa Família, o aumento de vagas em universidades públicas. A política de 

conciliação de classes, contudo, se revelou insustentável e se dobrou aos interesses do 

capital, sendo um dos maiores exemplos a entrega da previdência e da saúde ao mercado 

privado. Na previdência, as contrarreformas nos anos 1998, 2003 e 2015 fortaleceram os 

planos privados por capitalização. Na saúde, a mercantilização destrói direta e indiretamente 

o SUS, por meio das Organizações Sociais da Saúde, criadas em 1998 e fortalecidas nos 

anos subsequentes, pela possibilidade de transformação dos Hospitais Universitários em 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - instituída por Decreto no último dia do Governo 

Lula em 2010 e regulamentada pelo Governo Dilma em 2011, apesar das lutas sociais 

contrárias à sua criação -, e também por meio da regulamentação dos planos privados. A 

jovem Seguridade Social que completa 30 anos, núcleo central do Estado Social no 

capitalismo, nunca esteve imune aos ataques do capital, pela enorme soma do fundo público 

que mobiliza, seja em sua arrecadação compulsória, seja em seus investimentos sociais.  

As medidas adotadas pelos Governos Lula e Dilma na direção de sua disponibilização 

para o mercado não foram capazes de aplacar a sanha do capital e nem foram suficientes 

para impedir o golpe parlamentar de 2016. Capitaneado pelo PMDB e PSDB e sustentado por 

imensa parcela do empresariado, da grande mídia, de parte do judiciário e significativa parcela 

da classe média, o golpe alimenta a onda conservadora (DEMIER & HOELEVER, 2016), e 

sustenta uma avassaladora destruição dos direitos conquistados pela classe trabalhadora no 

Brasil. Em contexto de crise mundial do capital, o governo ilegítimo que se instala no Brasil 



 
 
 
 
 
 
em 2016, endossado pela mídia e grandes grupos econômicos do setor produtivo e financeiro, 

cria o ambiente favorável e necessário para aprofundar a avassaladora política de destruição 

dos direitos e das políticas públicas. Sustentado no diagnóstico de redução das taxas de 

crescimento econômico, da elevação da dívida pública e do suposto déficit da previdência 

social, o Governo Federal consegue implementar o amargo remédio do endurecimento do 

ajuste fiscal, centrado na redução de gastos públicos, com exceção das despesas financeiras. 

Nesse contexto, qual tem sido o impacto do arrocho fiscal para a Seguridade Social?  

No sentido de demonstrar o bárbaro ataque aos direitos da seguridade social, por meio 

do estrangulamento de seu financiamento, este estudo mostra as implicações do ajuste fiscal 

permanente (BEHRING, 2017) na seguridade social, especialmente na política de assistência 

social, bem como seu aprofundamento recente com a aprovação do congelamento dos gastos 

públicos pela chamada “PEC do fim do mundo”, aprovada em 2016. A análise abrange as 

despesas gerais do orçamento da Seguridade Social (OSS) no período de 2002 (último ano 

do governo FHC) a 2017 (primeiro ano de vigência do dispositivo legal de congelamento de 

gastos), bem como dispêndios na função assistência social no intervalo de 2012 a 2017. Os 

dados foram extraídos do Siga Brasil, um sistema de informações de acesso público 

disponibilizado no site do Senado desde 2004. Os dados excluem a parcela de 

refinanciamento da dívida pública e são apresentados em valores deflacionados pelo Índice 

Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), a preços de 2017.  

 

2. ARROCHO NO AJUSTE FISCAL E A SEGURIDADE SOCIAL EM RUÍNAS  

 

O ajuste fiscal não é nem recente e nem se restringe ao Brasil (GOMES, 2015). Ainda 

sob o tradicional e falacioso argumento neoliberal de que a causa da crise se situa no excesso 

de gastos públicos, o ajuste fiscal no país foi aprofundado em benefício dos interesses do 

capital, especialmente da fração burguesa rentista, nos últimos 4 anos. Inicialmente no ano 

de 2015, com a Presidenta Dilma Roussef e o Ministro Levy, e, em seguida, numa versão 

ainda mais dura, pelo governo ilegítimo de Michel Temer, após o golpe orquestrado em 2016. 

O ajuste fiscal tem sido endurecido neste momento histórico, marcado pelos últimos meses 

da democracia de cooptação (IASI, 2012) operada pelos governos petistas e início de tempos 

sombrios de acentuação da barbárie e de democracia blindada (DEMIER, 2017). A 

radicalidade do ajuste fiscal, como será demonstrado a seguir, nos credencia a afirmar que o 

golpe de 2016 nunca teve como real propósito coibir a corrupção, mas foi motivado pelo 

interesse e compromisso ideo-político de ampliar a atuação do Estado na canalização de 

recursos públicos para amortecer os efeitos da crise junto aos interesses do capital. Ou, dito 



 
 
 
 
 
 
de outra forma, o golpe foi uma estratégia para que o Estado pudesse se constituir de forma 

ainda mais intensa como “parteiro do capital” (MANDEL, 1982), um requisito fundamental para 

garantir as taxas de lucro em contexto de crise.  

Para sustentar a blindagem de despesas financeiras, no caso a priorização da dívida 

pública, historicamente tem sido fundamental a implementação de ajustes fiscais sustentados 

por medidas como a legitimação do superávit primário como parâmetro de contas públicas, a 

aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000 e a criação da Desvinculação de 

Receitas da União (DRU) em 2000 (criada inicialmente em 1993 como Fundo Social de 

Emergência, transformada no Fundo de Estabilização Fiscal em 1996 e estabelecida como 

DRU a partir de 2000). O endurecimento do ajuste fiscal, ainda no Governo Dilma, reuniu uma 

série de medidas de contenção de gastos, dentre as quais destacamos a proposta da PEC 

87/2015, que não apenas prorrogou a vigência da DRU até 2023, como também aumentou o 

percentual de desvinculação de 20% para 30% de um conjunto de receitas. Esta PEC foi 

aprovada no Congresso Nacional como Emenda Constitucional n. 93, de 8 de setembro de 

2016, já no governo ilegítimo de Temer, com efeitos retroativos ao ano de 2016. Sob este 

governo, o ajuste fiscal se intensificou com esmero. Dentre as medidas aprovadas, situa-se a 

Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, que instituiu o chamado “Novo 

Regime Fiscal”, e estabeleceu um limite para as despesas primárias por um período de 20 

anos, cujo montante no orçamento será o do ano anterior, corrigido pela variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Ao definir um teto para despesas 

discricionárias, impede aumento de recursos para investimentos, saúde, educação, ciência e 

tecnologia, infraestrutura. Além de vetar a abertura de crédito suplementar ou especial, 

também implodiu a regra de vinculação orçamentária de aplicações mínimas nas áreas de 

saúde e educação. Como o teto não pode atingir as despesas obrigatórias como previdência 

social e benefício de prestação continuada (BPC), o draconiano ajuste fiscal quer aprovar a 

contrarreforma da previdência, desvincular os benefícios e reduzir seu valor, além de ampliar 

o tempo de contribuição e suprimir os direitos para cortar os gastos. 

Tais medidas, tanto as implementadas como as propostas em cursos, acabam com a 

concepção de seguridade social ampliada, e reduzem vários direitos sociais, ao tornar mais 

penoso o acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, seguro defeso, pensão por morte, 

auxílio doença, aposentadoria por invalidez e no auxílio-reclusão. Fazem parte ainda desse 

“ajuste fiscal permanente” a contrarreforma trabalhista, a lei da terceirização, a criação do 

programa Criança Feliz, a regulamentação das comunidades terapêuticas em detrimento de 

equipamentos públicos no âmbito da saúde mental. Na impossibilidade de debater todas 



 
 
 
 
 
 
essas medidas nesse texto, será priorizada a análise das implicações do ajuste fiscal no 

orçamento da assistência social.  

É inegável que o Orçamento da Seguridade Social (OSS) tem sido impactado 

negativamente pela sua descaracterização desde sua aprovação na CF/88, bem como pela 

sua utilização histórica como mecanismo do ajuste fiscal para atendimento aos interesses do 

capital portador de juros em detrimento dos direitos sociais (BOSCHETTI & SALVADOR, 

2006; SALVADOR, 2010; 2016). Em contexto de agravamento da crise do capital, as medidas 

indicadas acima, aliadas às desonerações tributárias, constituem medidas que arrocham cada 

vez mais o ajuste fiscal permanente em desfavor da classe trabalhadora a partir de 2014. 

Somadas à proposta de contrarreforma da previdência social, estão levando o já desfigurado 

OSS às ruínas. A análise das despesas do OSS apresentada a seguir abarca especialmente 

os anos entre 2015 e 2017, quando foram decretadas as severas medidas de ajuste fiscal - 

aumento da DRU e EC 95 - em detrimento da garantia dos direitos sociais, como apresentado 

anteriormente. 

 

2.1 Ajuste fiscal, queda no orçamento e dívida pública  

Os dois principais recortes analíticos do orçamento adotados neste trabalho são o 

Orçamento Geral da União (OGU), que envolve a totalidade de recursos da União, e o OSS. 

Os dados apresentados revelam que ambos já sofrem os impactos do ajuste fiscal em curso. 

No período de 2002 a 2017, as despesas do OGU cresceram 53,2%, passando de R$ 1,3 

trilhão para R$ 2,0 trilhões. Já os gastos do OSS13 tiveram aumento real mais elevado, de 

71,2% no mesmo período, saltando de R$ 540,2 bilhões (2002) para R$ 924,7 bilhões (2017). 

Contudo, ambos decresceram após 2016, quando as medidas indicadas entraram em vigor. 

O crescimento do OSS, que possui fontes de financiamentos vinculadas estabelecidas pela 

CF/88, foi mais constante que o OGU, o qual teve recurso inferior ao do ano anterior em 7 dos 

16 anos analisados. As despesas do OSS, marcadas por expansões anuais desde 2005, 

sofreram redução de 1,7% no primeiro ano de vigência da EC 95 (2017), enquanto o OGU 

teve um decréscimo mais significativo, de 4,6% de recursos em 2017 em relação ano anterior. 

Os dados mostram que a queda em 2017 foi inferior à sofrida em 2013, que significou 11,6% 

a menos dos dispêndios de 2012. Mesmo com os constantes ataques que têm corroído o OSS 

(SALVADOR, 2010), este foi crescente ao longo dos anos devido às garantias constitucionais 

no âmbito de alguns direitos sociais (benefícios vinculados ao salário mínimo, o qual teve 

                                                
13 Para este trabalho, que aborda as características gerais do OSS, foram consideradas todas as despesas do 
orçamento classificadas na esfera orçamentária “Orçamento da Seguridade Social”. Como destaca ANFIP (2017) 
e Salvador (2010; 2017), há várias despesas sobre esta classificação que não correspondem à natureza de 
Seguridade Social, por exemplo, gastos com previdência social do servidor público.   



 
 
 
 
 
 
valorização em termos reais durante os governos do PT, contribuições sociais específicas 

como a CSLL e a Cofins, além de despesas obrigatórias no âmbito das três políticas de 

seguridade social).  

Em termos gerais, ao analisarmos as despesas da totalidade do OGU por grupo de 

despesa, no período de 2002 a 2017, conforme ilustrado no Gráfico 1, observou-se reduzido 

gasto com os investimentos, inferior a 3% do OGU, bem como inconstância no comportamento 

das despesas do grupo “outras despesas correntes”, apesar do crescimento de 77% em 2017 

em relação a 2002.  

 

Gráfico 1 - Participação de grupos de despesas na totalidade do OGU - 2002-2017 

 

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. Valores deflacionados pelo IGP-DI. 

Verificou-se, também, pequena inconstância na porcentagem do pagamento para 

trabalhadores no âmbito do serviço público e encargos sociais na totalidade do OGU: ficou 

entre 14,4% (2012 e 2016) e 17,9% (2011). Mesmo com o crescimento real de 31,7% em 

2017 em relação ao ano de 2002, enfatiza-se que o aumento dos gastos na totalidade do 

OGU não significou, em termos relativos, crescimento substancial de despesas com 

trabalhadores do serviço público. Já as despesas voltadas para dívida pública federal têm tido 

peso significativo na totalidade do OGU. Ao somarmos as despesas com juros e amortização 

da dívida, estes dispêndios chegaram a consumir 35,4% dos recursos do OGU no ano de 

2006. Ao longo da série histórica de 16 anos, essas despesas ultrapassaram ¼ do OGU por 

mais da metade do tempo (10 anos). Em 2017, o gasto com o pagamento de juros e 

amortizações da dívida foi de aproximadamente R$ 500 bilhões, correspondendo a 26,7% do 

PIB.  
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Ressalta-se que ocorreu diminuição de recursos em todos os grupos de despesas em 

2017 quando comparado ao ano de 2016, exceto no grupo “amortização da dívida”, que teve 

aumento de 5,7%, o que mostra que o teto de gastos atinge diretamente os gastos sociais, 

mas não implica em redução de transferências do fundo público para o capital financeiro. 

As despesas com juros e amortização da dívida não foram suficientes para evitar o 

refinanciamento da dívida pública, que no ano de 2017 correspondeu ao montante de R$ 

462,8 bilhões. Estas despesas tampouco provocaram a redução do tamanho do estoque da 

dívida pública federal, que alcançou R$ 3,5 trilhões em 2017, correspondendo a um aumento 

de 14,3% (valores nominais) em relação ao ano de 2016 (STN, 2018).  De acordo com Gomes 

(2015), a dívida pública passou de RS 84 bilhões, em julho de 1994, para cerca de R$ 3,5 

trilhões, em 2015, embora o país tenha desembolsado ao longo destas duas décadas as cifras 

de R$ 11 trilhões para pagamento dos juros e amortizações. Estas informações ilustram que 

o alardeado rombo nas contas públicas pode ser explicado em grande medida pela sangria 

de recursos para despesas financeiras, o que coloca em xeque o argumento de “excesso de 

gastos públicos”, que tem sido há anos empregado para justificar as sucessivas reduções de 

direitos sociais.  

Ao analisarmos a dívida pública mobiliária federal interna, observou-se que no ano de 

2017 o grupo de instituições previdenciárias (previdência privada - entidades abertas e 

fechadas da previdência complementar - e regime próprio de previdência social) vem se 

consolidando como principal detentor desta dívida, responsável pela fatia de 25,5%. Antes do 

ano de 2016, este lugar era ocupado pelas instituições financeiras.  Após as instituições 

previdenciárias, situam-se os fundos de investimento14 (25,2%), instituições financeiras15 

(22,3%) e não-residentes (12,1%). Tivemos, ainda, com menor participação, seguradoras 

(4,8%), governo16 (4,5%) e outros (5,6%) (STN, 2018). Juntas, as instituições previdenciárias, 

fundos de investimento e instituições financeiras detêm cerca de 73,0% da dívida pública e, 

portanto, têm sido privilegiados no acesso aos tributos que oneram pesadamente a classe 

trabalhadora.  

Esse lugar ocupado por instituições de previdência social revela sua condição de 

investidoras em títulos públicos em detrimento de seu papel de proteção social à classe 

trabalhadora. Como analisou Granemann (2011), a previdência social como mercadoria leva 

o/a trabalhador/a a entregar ao capital não apenas a mais-valia, mas também uma parte 

                                                
14 Inclui “investimentos das pessoas físicas e das pessoas jurídicas não-financeiras em fundos de investimento” 
(STN) [s.d] 
15 Inclui “bancos comerciais nacionais e estrangeiros, bancos de investimento nacionais e estrangeiros, corretoras, 
distribuidoras e bancos estatais” (STN) [s.d] 
16 Inclui “fundos e recursos administrados pela União, como FAT, FGTS, fundos extra mercado, fundo soberano e 
fundos garantidores” (STN) [s.d] 



 
 
 
 
 
 
significativa do trabalho necessário. Na previdência privada, esse dinheiro transforma-se “em 

capital a procura das melhores oportunidades de aplicação, das maiores taxas de lucro, das 

mais profundas medidas para extrair trabalho não pago” (GRANEMANN, 2011: p.8). Nesta 

busca incessante de lucros, um dos eixos de investimento da previdência privada é a compra 

de títulos públicos, que juntamente com os processos de contrarreformas operados após 

CF/88, têm sido fundamentais para estimular a previdência privada.   

 

2.2 Implicações do ajuste fiscal na destruição dos direitos da seguridade social  

Apesar do crescimento global dos recursos até 2016, conforme indicado 

anteriormente, o montante anual de recursos do OSS representou apenas uma média de 

12,1% do PIB, sendo que a menor participação foi de 11,12%, ocorrida em 2008, e a maior 

participação foi de 14,0%, no ano de 2017. Mantêm-se a histórica tendência de crescimento 

da participação de recursos da função assistência social no OSS (3,6% em 2002 para 9,1% 

em 2017), bem como a redução de participação das funções saúde (13,5% em 2002 para 

11,2% em 2017) e previdência social (71,6% em 2002 para 69,6% em 2017). De outro ângulo 

de análise, no intervalo de tempo de 2002 a 2017, a função assistência social teve um 

crescimento real de 334,0%, ao passo que a previdência social e a saúde tiveram crescimento 

menor, de 66,5% e 41,9%, respectivamente, ficando, portanto, abaixo do crescimento do 

OSS, que foi de 71,2%.  

Tais dados isoladamente poderiam ser interpretados como um indicativo de ampliação 

e melhoria dos benefícios e serviços da seguridade. Não é isso, contudo, que vem ocorrendo. 

Ao se considerar a variação de recursos entre 2017 - primeiro ano de impacto do 

congelamento de gastos, segundo ano do aumento de subtração de recursos pela DRU – e 

2015, ano do ajuste fiscal no governo Dilma, chama a atenção que a função saúde foi a mais 

atingida com a redução de recursos. Em 2017 foram 7,1% de recursos a menos para função 

saúde em relação a 2015. As funções assistência social e previdência social tiveram 

crescimento, ainda que pífio, respectivamente de 2,0% e 5,2% de recursos em 2017 a mais 

que em 2015. O reduzido crescimento nessas duas políticas se deveu à vinculação da maioria 

dos benefícios ao salário mínimo e à obrigatoriedade e assegurar suas despesas, o que 

redirecionou os cortes para a política de saúde. Também cabe destacar que a função 

assistência social foi a única que teve diminuição de recursos no arrocho fiscal em 2015.   

Quando se compara as despesas de 2017 em relação a 2016, já sob o impacto da EC 

95 e segundo ano de aumento da extração da DRU do OSS, constata-se que ocorreu redução 

de recursos nas três políticas. O orçamento da seguridade social teve queda de 1,7% de 

recursos, e a política de saúde foi a mais atingida com queda de 7% em relação a 2016. Em 



 
 
 
 
 
 
seguida, a função assistência social teve diminuição de 2,8% e em terceiro lugar, a 

previdência social, com menos 0,2%. A análise sugere que a queda de recursos na 

previdência social (benefícios cujo valor não pode ser reduzido) se deve à contrarreforma da 

previdência social operada pelo Governo Dilma em 2015 e a da assistência social ocorreu nos 

serviços socioassistenciais e no Programa Bolsa Família. A tabela 1 detalha esses dados: 

Tabela 1 - Evolução dos recursos do OSS e das funções AS, Saúde e PS – 

                                                                                                        Valores em R$ milhões 

Anos OSS Saúde Assistência Social Previdência Social 

2002 540.185       73.069  19.331  386.622  

2003   550.479    69.976     21.631    397.062  

2004   514.403   68.166   30.795   373.166  

2005   537.428   68.706     32.233  387.797  

2006  581.792      70.755    41.582     415.095  

2007   631.128   76.991   47.055   448.746  

2008    631.692    81.241  51.995   439.925  

2009      660.540      81.427    54.154   454.877  

2010  733.447    89.534   62.453     504.884  

2011  777.020     97.570     68.561     529.015  

2012 803.663   100.555     75.893     541.908  

2013  843.655   101.772   80.739    571.299  

2014 878.999  108.173  83.764    590.988  

2015 895.929  111.633  82.287   611.884  

2016 940.832  111.464  86.293  645.119  

2017               924.691                103.703                   83.893                   643.554  

% 2017/2002 71,2 41,9 334,0 66,5 

% 2017/2015 3,2 -7,1 2,0 5,2 

% 2017/2016 -1,7 -7,0 -2,8 -0,2 

Fonte: Siga Brasil. Valores deflacionados pelo IGP-DI, a preços de 2017. Elaboração própria. 

 

Como indicado anteriormente, um dos maiores problemas no orçamento público federal 

reside na extração de recursos públicos para financiamento de juros e amortização da dívida, 

o que favorece o capital em detrimento da proteção à classe trabalhadora. A fração do fundo 

público destinada a garantir os direitos da assistência social e saúde, no período de 2002 a 

2017, foi inferior ao montante de ¼ das despesas do OGU drenado para pagamento anual 

com juros e amortização da dívida. Ou seja, o Brasil transfere mais recurso público para os 

credores da dívida do que para os direitos sociais de saúde e assistência social. A média 

anual de despesas da função assistência social significou 12,9% e da saúde 20,2% em 

relação a essas despesas financeiras. No ano de 2017, a função assistência social e a função 

da saúde foram, respectivamente 16,0% e 19,8% das despesas com juros e amortização da 

dívida.  



 
 
 
 
 
 

De acordo com a ANFIP (2018), entre 2005 e 2016, a DRU usurpou o valor médio de 

R$ 52,4 bilhões da Seguridade Social. Com o aumento do percentual desvinculado a partir de 

2016, a retirada de recursos saltou de uma média de R$ 63,4 bilhões, entre 2013 e 2015, para 

R$ 99,4 bilhões no ano de 2016 e R$ 113 bilhões em 2017. Na sequência, serão detalhadas 

algumas características dos gastos na política de assistência social.  

   

2.3 A redução de recursos na assistência social 

 No período de 2012 a 2017, a unidade orçamentária Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário (MDSA) teve uma diminuição dos seus recursos na ordem de 8,0%. Já a 

unidade orçamentária Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na mesma época, teve 

aumento dos recursos em 26,4%. Este aumento durante o arrocho fiscal, como será visto 

mais a frente, só foi possível em razão da natureza obrigatória de despesas com os benefícios 

monetários. Diante da opção político-econômica governamental de priorizar despesas 

financeiras em detrimento das despesas com políticas sociais, tornou-se urgente para o 

governo romper com a ascendência dos gastos destas despesas obrigatórias. A investida em 

contrarreformas na previdência e assistência social objetiva unicamente reduzir gastos com 

benefícios por meio do achatamento do valor dos benefícios, do endurecimento dos critérios 

de acesso e do aumento da extração do tempo de trabalho para justificar a concessão de 

benefícios.  

No âmbito do MDSA, os dados revelam que, desde 2015, ocorre redução de recursos 

voltados para o Programa “Bolsa Família”, embora tenha ocorrido elevação da renda 

familiar per capita mensal e do valor do benefício17 e, com isso, ampliação no critério de 

acesso ao benefício. Entre os anos 2014 e 2017, a redução alcançou 14,4%. Isso só foi 

possível devido a cortes no número de concessão de benefícios, o que requer 

aprofundamento de investigação.     

No ano de 2017, o programa Criança Feliz consumiu R$ 176,2 milhões, valor superior 

ao montante destinado aos programas, projetos e ações de gestão no âmbito do FNAS que 

constituem direitos previstos na LOAS, que correspondeu somente a R$ 147,8 milhões. Na 

classificação orçamentária, o “Criança Feliz” está vinculado ao programa “Consolidação do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS”. Entretanto, sua concepção ocorreu por meio 

de decreto e se sintoniza com perspectiva contrária ao próprio SUAS e ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente, por exemplo, ao desvinculá-lo do FNAS, estimular o primeiro-damismo e 

                                                
17 Alteração realizada durante o governo ilegítimo do Temer, por meio do Decreto n. 8.794, de 29 de junho de 
2016, que “Altera o Decreto no 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família, e o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, que institui o Plano 
Brasil Sem Miséria, e dá outras providências”. 



 
 
 
 
 
 
responsabilizar famílias pobres (na prática, majoritariamente, mulheres) no cuidado das 

crianças na primeira infância. Sua natureza favorece o clientelismo, ao mesmo tempo em que 

ocorre deterioração das condições de vida e agravamento da precarização de serviços nas 

áreas sociais, especialmente saúde, educação e assistência social.  

Quanto às despesas do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no período 

de 2012 a 2017, reeditam-se algumas tendências históricas, tais como a concentração de 

recursos nos benefícios monetários vinculados ao salário mínimo, especialmente o BPC para 

pessoas idosas e com deficiência (BOSCHETTI, 2003; BOSCHETTI & SALVADOR, 2006; 

BOSCHETTI, TEIXEIRA & SALVADOR, 2014), bem como características novas, a exemplo 

da redução dos já parcos recursos dispendidos com serviços socioassistenciais. Entre os 

anos de 2012 a 2017, as despesas globais do FNAS cresceram 26,4%, passando de R$ 44,1 

bilhões para R$ 55,8 bilhões. A maior parte destes recursos, cerca de 95% por ano, foi 

consumido por benefícios monetários socioassistenciais (BPC, RMV, Bolsa PETI). Ressalta-

se, contudo, que em 2017 ocorreu redução de recursos de 0,2% também para os benefícios, 

conforme mostra a tabela abaixo. A maioria destes recursos constitui despesa obrigatória 

vinculada ao valor do salário mínimo, e não pode ter o valor dos benefícios reduzidos pela 

emenda constitucional do teto de gastos. Assim, sugere-se que esta redução foi provocada, 

especialmente, pela perda real do salário mínimo de 01,% em 2017, contrariando a tendência 

de sua valorização no período de 2003 a 2016, que teve ganho real (acima da inflação) de 

77,01% (DIEESE, 2017). Mas também se deveu ao não pagamento da bolsa PETI, à redução 

das sentenças judiciais para acesso ao BPC, à diminuição na concessão da renda mensal 

vitalícia e ao recrudescimento de critérios para acesso ao BPC por pessoas com deficiência, 

o que requer investigação para verificar a ocorrência de cortes do BPC a partir do período do 

golpe, considerando as falas alarmistas do governo acerca de fraudes.  

Quanto aos serviços socioassistenciais, ocorreu uma nova tendência18 de subtração 

de recursos, o que coloca em xeque um dos eixos estruturantes do SUAS. Os valores 

transferidos para os serviços tiveram uma diminuição de 23,2%, com queda de R$ 2,5 bilhões 

em 2012 para R$ 1,9 bilhão em 2017. Nesse intervalo de tempo, o ano de 2015 apresentou o 

valor mais baixo, de R$ 1,6 bilhão, voltando a crescer em 2016 para R$ 1,7 bilhão e em 2017 

para R$ 1,9 bilhão, mas sem atingir o montante aplicado em 2012. Contudo, diante do arrocho 

fiscal, a projeção é de quedas nos próximos anos.  

                                                
18 No período de 2002 a 2010, os recursos canalizados para serviços socioassistenciais, programas e projetos 

tiveram um aumento de 84,25%, apesar de, em termos relativos, terem tido sua participação reduzida no 

orçamento da assistência social, de 16,68%, em 2002, para 8,83%, em 2010 (SALVADOR, 2011).  

 



 
 
 
 
 
 

Os maiores atingidos pela subtração de recursos foram os programas, projetos e 

ações no campo da gestão, que perderam 47,7% de recursos entre os anos de 2012 e 2017. 

Em 2017 as despesas com ações voltadas para a estruturação e funcionamento do SUAS 

(CRAS e CREAS, o ACESSUAS Trabalho, o apoio à gestão do sistema nas esferas 

subnacionais e avaliação da política), caíram praticamente pela metade, em relação aos 

valores gastos em 2012, que foi de R$ 282,4 milhões e correspondeu somente a 40,0% dos 

gastos em 2013, que foi de R$ 369,3 bilhões. No ano de 2015 essas ações alcançaram seu 

menor investimento, com execução de pífios R$ 93,2 milhões. Analisados individualmente, os 

montantes gastos em 2017 parecem ter crescidos em relação à 2016 (à exceção do BPC), o 

que permite a falsa compreensão de que não ocorreu redução de recursos. Contudo, 

analisados historicamente, o que se constata é que vem ocorrendo um processual desmonte 

dos equipamentos públicos construídos a partir da aprovação da Política Nacional de 

Assistência Social em 2004, conforme revela a tabela 2. Sem estrutura adequada de 

financiamento não há como assegurar a prestação de serviços com qualidade, o que pode 

levar ao fim do SUAS. 

Tabela 2 - Evolução dos Recursos do FNAS por serviços, benefícios e projetos - 2012 a 2017  

Valores em R$ milhões 

Ações 
Anos 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Serviços  2.471 2.445 2.093 1.645 1.682 1.896 

Projetos e Gestão 282 369 234 93 111 148 

Benefícios 41.356 43.405 46.354 48.976 53.832 53.716 

TOTAL 44.109 46.219 48.681 50.714 55.625 55.760 

  Fonte: Siga Brasil. Valores deflacionados pelo IGP-DI, a preços de 2017. Elaboração própria. 

 

O corte de recursos compõe um ataque estratégico no âmbito do OSS e do SUAS, para 

favorecer a economia de gastos sociais necessários à lógica do ajuste fiscal em benefício do 

capital portador de juros. Por outro lado, ao minar a qualidade e reduzir a abrangência de 

serviços públicos, seja da assistência social, como da saúde e previdência, que não puderam 

ser aqui analisados, provoca a privatização indireta e a mercantilização da saúde e 

previdência, bem como a destruição da seguridade social aprovada na Constituição Federal 

de 1988. 

 

3. PARA FINALIZAR 

Em contexto de agudização da crise do capital, as políticas sociais são os principais 

alvos da mercantilização, da focalização, da privatização, da transformação de bens e 



 
 
 
 
 
 
serviços em mercadorias destinadas a manter aquecido o consumo e a competitividade. As 

contrarreformas implementadas no Brasil nas últimas décadas, e agravadas a partir de 2016, 

que atingem diretamente a seguridade social, expressam a ofensiva capitalista em sua 

permanente busca por superlucros. Esses processos destrutivos dos direitos por meio da 

corrosão de seu financiamento constituem verdadeiros processos de expropriação dos 

direitos conquistados (FONTES, 2010; BOSCHETTI, 2016) e favorecem enormemente a 

exploração da força de trabalho e a acumulação de capital.  

Compreender criticamente a relação entre a crise, a dívida pública e a subtração dos 

direitos constitui, assim, um requisito fundamental para fortalecer as lutas da classe 

trabalhadora em defesa da ampliação dos direitos, mas, sobretudo, as lutas pela emancipação 

humana. 
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CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: análise da Emenda 

Constitucional 06/2019 

Juliana Fiuza Cislaghi19 

 

Resumo: O governo Bolsonaro anunciou, no seu segundo mês 

de gestão, a PEC 06/19, sua contrarreforma da Previdência. Em 

linhas gerais, a proposta se estrutura em três eixos: uma 

chamada "regra de transição", que afeta o conjunto dos 

trabalhadores e trabalhadoras que possuem vínculo com algum 

regime previdenciário, inclusive os já aposentados; a 

generalização da capitalização para todos os futuros 

trabalhadores; e, por fim, a retirada da Previdência da 

Constituição. Nesse artigo resgatamos as mais importantes 

contrarreformas já realizadas no Brasil, analisamos dados da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre as 

contrarreformas previdenciárias no mundo e a PEC 06/2019, 

projeto apresentado pelo atual governo. 

 

Palavras-Chave: Seguridade Social, Previdência Social, 

Contrarreforma 

 

Abstract: The Bolsonaro government announced, in its second 

month of management the PEC 06/19, its counter-reform of the 

Social Security. In general terms, the proposal is structured in 

three axes: a so-called "transition rule", which affects all workers 

who are linked to some social security system, including those 

already retired; the generalization of capitalization for all future 

workers; and, finally, the withdrawal of Social Security from the 

Constitution. In this article we retrieve the most important 

counter-reforms already carried out in Brazil, analyze data from 

the International Labour Organization (ILO) on social security 

                                                
19 Professora Adjunta da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assistente 
Social, Doutora em Serviço Social. Email: fiuzajuliana@yahoo.com.br 



 
 
 
 
 
 

counter-reforms in the world and PEC 06/2019, a project 

presented by the current government.  

 

Keywords: Social Security, Counter-Reformation, Retirement 

 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Desde a consolidação da Previdência Social no Brasil, como parte da Seguridade 

Social, na Constituição de 1988, inúmeras contrarreformas têm sido propostas e 

implementadas por meio de emendas constitucionais e legislações complementares. Governo 

após governo tornou-se hegemônico o discurso de que a Previdência Social, sempre cara e 

deficitária, seria a grande responsável pelos desequilíbrios orçamentários, pelas crises 

econômicas e mesmo pelas desigualdades sociais, dados os supostos privilégios que suas 

regras reafirmariam. Assim, as sucessivas reduções na extensão de direitos sempre foram 

apresentadas como inevitáveis, na melhor versão da velha máxima thatcheriana: “there’s no 

alternative”. 

 Nesse artigo resgatamos as mais importantes contrarreformas já realizadas no Brasil, 

analisamos dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre as contrarreformas 

previdenciárias no mundo e a Proposta de Emenda Constitucional 06/2019, projeto 

apresentado pelo atual governo. 

 

1. O HISTÓRICO DAS CONTRARREFORMAS DA PREVIDÊNCIA DESDE A 

CONSTITUIÇÃO DE 1988: 

 

A partir da Constituição de 1988 a Previdência Social20 passou a fazer parte da 

Seguridade Social, junto às políticas de Assistência Social e Saúde com orçamento próprio 

composto pelas contribuições de trabalhadores e patrões, pela Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e pela Contribuição sobre o Lucro Líquido 

(CSLL). 

 A primeira importante contrarreforma do regime geral foi implementada pela Emenda 

Constitucional 20 de 1998 durante o governo Cardoso. Além de acabar com algumas 

                                                
20 A Previdência Social é separada em três regimes: um regime geral (RGPS), para todos os 

trabalhadores assalariados e autônomos gerido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e 
um conjunto de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) para os servidores públicos, que são 
regulamentados e organizados pela União, pelos estados e pelos municípios e o regime dos militares. 
 



 
 
 
 
 
 
aposentadorias especiais, como a dos professores universitários, a principal mudança foi a 

substituição de tempo de trabalho para contagem das aposentadorias por tempo de 

contribuição. Essa mudança altera todo o sentido da Previdência conforme instituída em 1988, 

retirando dos trabalhadores informais a possibilidade de se aposentarem ao comprovar seu 

tempo de trabalho efetivo durante a vida. A partir dessa emenda as mulheres passaram a ter 

que contribuir por 30 anos e os homens por 35 para acessarem o direito à aposentadoria, 

limitando a Previdência, então, a um seguro social contributivo. Em 1999, a lei 9876 criou o 

fator previdenciário, uma fórmula de cálculo, que, a depender da expectativa de vida da 

população, reduz os benefícios daqueles que quiserem se aposentar por tempo de 

contribuição (35 anos para homens e 30 anos para as mulheres com exceção dos 

professores), mas com uma idade menor, punindo, na prática, aqueles que começaram a 

contribuir mais cedo. 

 A segunda grande contrarreforma da Previdência Social ocorreu pela emenda 

41/2003, no princípio do governo Lula da Silva. Essa contrarreforma atingiu principalmente os 

Regimes Próprios dos trabalhadores do serviço público e causou muita mobilização contrária 

a iniciativa que extinguiu a integralidade dos proventos para os aposentados. Ao invés de se 

aposentarem com seu último salário o cálculo dos benefícios passou a ser sobre os 80% 

maiores salários, de forma semelhante ao regime geral, porém, sem a incidência do fator 

previdenciário. A emenda 41 previa, ainda, que os aposentados e pensionistas contribuíssem 

com seu RPPS sobre os proventos que excedessem o valor do teto do regime geral, 

configurando uma expropriação desses proventos que vai contra a lógica de solidariedade, 

onde os trabalhadores ativos sustentam com suas contribuições os inativos. Essa 

contrarreforma previu, ainda, a instituição de previdência complementar para os trabalhadores 

do serviço público a partir da criação de fundos de pensão para sua implementação. Com um 

discurso de isonomia, ao invés de garantir mais direitos para o regime geral foram retirados 

direitos dos trabalhadores do serviço público e abriu-se o caminho para a capitalização da 

Previdência dos regimes próprios. 

 A contrarreforma de Roussef, por meio da lei 12618/12, vai completar a contrarreforma 

anterior ao regulamentar a previdência complementar, nome dado à capitalização, com a 

criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp) 

e autorizar que os estados e municípios criassem seus próprios fundos complementares. A 

partir dessa data, os novos trabalhadores do serviço público federal passaram a contribuir 

com seu RPPS até o limite do teto do regime geral. A partir daí poderiam, se quisessem, aderir 

à Funpresp.  



 
 
 
 
 
 
        A Funpresp é um fundo de pensão de direito privado, facultativo, que se apropria da 

contribuição dos trabalhadores e aplica esse recurso no mercado financeiro. Possui dois 

planos: uma para os trabalhadores do Poder Executivo e outro para os trabalhadores do Poder 

Legislativo. Como "benefícios" a Funpresp oferece a dedução das contribuições do desconto 

mensal ao imposto de renda, o depósito paritário do Estado e suas autarquias, chamados de 

patrocinadores até 8,5% do salário e taxas que não são de administração, mas de 

"carregamento", de 7% do total das aplicações. 

O trabalhador assume, na prática todos os riscos das oscilações do mercado 

financeiro, visto que nem a Funpresp nem o Estado se responsabilizam por eventuais perdas. 

Para Granemann (2015) "os fundos de pensão quando dão errado deixam os trabalhadores 

sem aposentadoria e, quando dão certo, dão certo do ponto de vista do capital, auxiliam na 

exploração e redução dos direitos dos trabalhadores."  

Esse modelo de sistema previdenciário privatizado e financeirizado foi implementado, 

de forma generalizada, pioneiramente no Chile em 1981, durante o regime militar de Pinochet. 

Hoje 91% dos chilenos aposentados recebem no máximo 235 dólares, o que representa 

apenas dois terços do salário mínimo do Chile, e somente dois quintos do que é pago pelos 

trabalhadores mensalmente é revertido em aposentadorias e pensões, enquanto três quintos 

são aplicados no mercado financeiro (OIT, 2018), o que levou os trabalhadores chilenos a 

grandes protestos nos últimos anos.  

Outra experiência comum aos fundos de pensão são seus sucessivos déficits e até 

sua falência em casos de aplicações mal sucedidas, o que é bastante possível e até provável 

frente a instabilidade do mercado financeiro e a crise do capital. Esses casos têm ocorrido no 

mundo inteiro e deixam trabalhadores sem remuneração, com remunerações ínfimas, ou sem 

condições de arcar com o aumento das contribuições. Os exemplos brasileiros são a quebra 

do fundo de pensão da Varig e a crise em fundos de pensão de estatais como o Postalis 

(Correio), o Petros (Petrobrás) e o Prece (Companhia de Aguás e Esgosto do Rio de Janeiro 

– Cedae).  

Por tudo isso, assim como Granemann (2015), não consideramos que a previdência 

complementar possa ser considerada previdência, mas um investimento de mercado de 

capitais de longo prazo e grandes riscos para os trabalhadores que terminam, por meio de 

suas contribuições estimulando sua própria exploração e perda de direitos, necessários para 

aumentar a remuneração dos títulos da dívida pública e de ações de empresas privadas 

adquiridos pelos fundos de pensão. O Funpresp, por exemplo, tem seus principais 

investimentos em títulos da dívida pública. Ou seja, para maior rentabilidade do fundo maior 



 
 
 
 
 
 
deve ser a pulsão de juros do orçamento federal, o que impede o próprio funcionamento dos 

serviços públicos! 

 

 

 

 

 

2. CONTRARREFORMAS DA PREVIDÊNCIA NO MUNDO: 

 

As aposentadorias e pensões são parte da agenda neoliberal em todos os países do 

mundo desde a década de 1980, com progressivos processos de redução de direitos e 

privatizações. A hegemonia do neoliberalismo, que tem como marco histórico os governos 

Reagan e Thatcher no centro do capitalismo e a ditadura de Pinochet na América Latina, 

representou uma ofensiva da burguesia mundial pela retomada das taxas de lucros, após um 

período de maiores salários e direitos para alguns segmentos da classe trabalhadora desde 

o fim da Segunda Guerra Mundial. A queda do Muro e o fim da URSS foram um elemento 

ideológico importante que abriu os caminhos para algum consenso em torno das políticas 

neoliberais, na medida em que o chamado “socialismo real”, com todas as suas contradições, 

deixava de ser um horizonte concreto, o que motivou, entre os ideólogos a serviço da classe 

dominante, as teses do fim da História e do triunfo final do modo de produção capitalista. 

Uma característica fundamental desse período na História do capitalismo é o 

superdimensionamento da esfera financeira da economia. Dinheiro, no entanto, não gera 

dinheiro. Toda riqueza segue sendo produzida pelos trabalhadores em bens e serviços e 

apropriada em parte pelo capital na forma de mais valia. O que acontece, no entanto, é que 

as finanças passam a comandar o capital, ampliando o pagamento de juros e determinando 

a orientação da economia. Nesse processo cresce o capital fictício e com ele bolhas e crises, 

visto que o mercado financeiro não opera com o produto existente mas especula com “fugas 

para a frente” antecipando riquezas não produzidas e mesmo criando títulos, ações, fundos, 

papéis que não tem qualquer lastro real, em um esquema de pirâmide. O fundo público torna-

se cada vez mais uma garantia necessária a manutenção desse sistema tanto pela 

regressividade dos sistemas tributários, que taxam de forma extremamente reduzida esses 

capitais, como pela transferência direta por meio de juros da dívida pública, socorro às 

instituições financeiras como ocorreu nos EUA em 2008 e outras políticas que estimulam a 

financeirização em todos os aspectos da vida social. 



 
 
 
 
 
 
 Essa digressão é fundamental para compreendermos a centralidade que as 

contrarreformas da Previdência passaram a ter governo após governo, no mundo inteiro, 

mesmo em relação a contrarreformas de outras políticas sociais. 

 Não só a Previdência Social como o conjunto das políticas sociais têm passado, 

paulatinamente, a fazer parte desses processos de financeirização. Alguns exemplos no Brasil 

são a abertura de capitais na educação superior, mesmo com todos os direitos de isenções 

fiscais para as instituições privadas desde a implementação do PROUNI, a entrada dos 

setores mais pauperizados no sistema bancários por meio do Bolsa Família, a expansão dos 

empréstimos consignados para os trabalhadores, a generalização da entrada de capital 

estrangeiro na saúde. A Previdência Social é, no entanto, o “filet mignon” desses processos, 

pela quantidade de recursos que acumula. 

Da pioneira experiência chilena em 1981, durante a ditadura de Pinochet, até 2014, 30 

países privatizaram total ou parcialmente sua Previdência Social, tornando a capitalização 

obrigatória. Desses, 14 países são latino americanos, 14 do leste europeu e 2 da África. Desde 

a crise de 2008 essas capitalizações passaram por grandes dificuldades. No Chile, por 

exemplo foram perdidas 60% de todas as prestações acumuladas entre 1982 e 2008, por 

conta da crise financeira estadunidense. 

Um estudo de 2018 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que “o 

experimento da privatização fracassou como solução para enfrentar o envelhecimento da 

população e garantir a sustentabilidade dos sistemas de previdência”. Em primeiro lugar 

argumentava-se que as previdências privadas eram mais atrativas para os trabalhadores. No 

entanto as taxas de cobertura estagnaram ou caíram em todos os países em até 20%, como 

no caso argentino. As prestações, ou seja, os pagamentos mensais ao fim do investimento 

também se deterioram. Na Bolívia, por exemplo, representam apenas 20% do salário médio 

dos trabalhadores ativos.  

O fim dos regimes de solidariedade também aumentaram as desigualdades de renda 

e de gênero. As contas individuais transferem aos trabalhadores os riscos dos investimentos, 

da longevidade, da inflação, dos momentos de desemprego. Os segmentos mais vulneráveis 

da classe trabalhadora, que têm os mais baixos salários, são os que mais sofrem esses 

impactos. Na Bolívia o número de mulheres idosas que recebem aposentadoria se reduziu de 

23,7% da população em 1995 para 12,8% da população em 2007, dez anos após o processo 

de privatização.  

Do ponto de vista da austeridade fiscal, o principal argumento utilizado pelos governos 

na privatização das suas previdências, o resultado também não foi positivo. Os custos de 

transição se mostraram muito maiores do que o previsto criando novas pressões fiscais. Esses 



 
 
 
 
 
 
gastos chegaram a alcançar o equivalente a 3,6% do PIB na Argentina e 14,4% do PIB na 

Polônia. 

Os altos custos administrativos geraram rendimentos mais baixos para os 

trabalhadores. Ao contrário dos discursos governamentais, os mercados se concentram 

tornando-se oligopolistas. No Chile o número de administradores de fundos privados passou 

de 21 em 1994 para 05 em 2008, com 03 empresas detendo 86% dos ativos. Com pouca 

concorrência, somadas as inúmeras taxas cobradas pelos administradores privados como de 

administração, de gestão de investimento, custódia, garantia, auditoria, jurídica e de 

publicidade em 40 anos os ativos se reduziram para os trabalhadores em 39% na Letônia, 

31% na Estônia e 20% na Bulgária, por exemplo. Além disso, a maior parte dos 

administradores são grupos financeiros internacionais ou subsidiárias que investem em títulos 

fora dos países de origem ou em títulos da dívida pública. Em El Salvador, na Hungria e na 

Bolívia, 80% dos ativos são títulos da dívida pública. No Chile 80% dos ativos, o que 

representa o equivalente a impressionantes 56% do PIB do país, são aplicados nos mercados 

externos. 

A conclusão do estudo da OIT é de que só o setor financeiro se beneficiou da 

privatização das previdências. Todos esses fatores somados às inúmeras manifestações 

contrárias à privatização realizadas pelos trabalhadores nesses países levaram a reversão 

total ou parcial da privatização em 18 deles. Isso não significou, nem é a defesa da OIT, o fim 

das previdências privadas por capitalização mas o retorno do seu papel de 

complementariedade, somado à previdências públicas ao menos de cobertura básica. 

No Brasil, a primeira legislação de regulamentação da previdência privada, assim 

como no Chile, foi criada pela ditadura em 1977. A lei 6435/77 regulamentou as previdências 

privadas, chamadas complementares, abertas e fechadas. As entidades de previdência aberta 

eram consideradas “planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de benefícios 

complementares ou assemelhados da Previdência Social”. Deveriam ser legalmente 

sociedades anônimas e poderiam ter fins lucrativos. A legislação considerava, claramente, 

essa forma de previdência como uma mercadoria financeira visto que fariam parte, segundo 

a legislação, do Sistema Nacional de Seguros Privados parte do Ministério da Indústria e 

Comércio. 

Já as entidades de previdência fechada, os chamados fundos de pensão, deviam ser 

sociedades civis ou fundações sem fins lucrativos e consideradas complementares do sistema 

oficial de previdência e assistência social. Eram consideradas instituições de assistência 

social reguladas pelo Ministério de Previdência e Assistência Social. Poderiam ser 



 
 
 
 
 
 
organizados para empregados de empresas, servidores públicos, associados ou membros 

com CNPJ de um mesmo setor, profissão ou classe profissional.  

Em 1998, dez anos após aprovada a Constituição, por meio da EC 20, abriu-se a 

possibilidade de uma previdência complementar exclusivamente patrocinada pelo Estado 

para os servidores públicos, que deveria ser regulamentada por lei complementar, processo 

que se completou com a criação do Funpresp em 2013 no governo Dilma, e autorização da 

criação desses fundos em estados e municípios. A capitalização manteve-se, entretanto, até 

esse movimento como complementar e facultativa, o que a nova contrarreforma pretende 

mudar. 

 

3. A CONTRARREFORMA DO GOVERNO BOLSONARO E AS AMEAÇAS DE 

DESMONTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: 

 

O governo Bolsonaro anunciou, no seu segundo mês de gestão, a PEC 06/19, sua 

contrarreforma da Previdência. Em linhas gerais, a proposta se estrutura em três eixos: uma 

chamada "regra de transição", que afeta o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras que 

possuem vínculo com algum regime previdenciário, inclusive os já aposentados; a 

generalização da capitalização para todos os futuros trabalhadores; e, por fim, a retirada da 

Previdência da Constituição.  

Começando por este último eixo, é importante atentar que a atual PEC em debate é 

só o início da contrarreforma.  Ela torna constitucional a regulamentação da Previdência por 

leis complementares - tanto do regime geral, dos trabalhadores vinculados ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), como dos regimes próprios dos trabalhadores do setor 

público -, o que facilita que os governos alterem permanentemente a Previdência sem 

necessidade de maioria qualificada nas votações legislativas. O reajuste automático dos 

benefícios também deixa de ser uma prerrogativa constitucional, o que poderá no futuro 

defasar até o mínimo seus valores reais. 

As chamadas regras de transição têm como horizonte o aumento de alíquotas e a 

redução de direitos. Nos regimes próprios, a proposta é aumentar de forma escalonada as 

alíquotas por faixa salarial e permitir contribuições extraordinárias no caso de supostos 

déficits, inclusive de aposentados e pensionistas. Não trata, no entanto, da securitização das 

fontes previdenciárias dos estados, como no caso dos royalties do petróleo no Rio de Janeiro 

que, entregues ao mercado financeiro em um paraíso fiscal, já geraram com o pagamento de 

juros um rombo de 18 bilhões no fundo previdenciário público (Cislaghi, 2018).  



 
 
 
 
 
 

A proposta, ao mesmo tempo em que aumenta as alíquotas, reduz os direitos e 

benefícios ao elevar a idade mínima e o tempo de contribuição para 40 anos – para que o 

trabalhador, se conseguir viver até lá, tenha acesso à totalidade do valor da aposentadoria. 

Essa totalidade também passa a ser calculada pela média de todos os salários e não de forma 

integral. A integralidade já não existia para os trabalhadores que ingressaram no serviço 

público depois da contrarreforma do governo Lula em 2012, mas, pela atual proposta, serão 

contados todos os salários para o cálculo da média e não os 80% maiores, desconsiderando, 

assim, a grande diferença salarial por conta de direitos adquiridos por tempo, titulação e 

competência profissional no decorrer da vida laboral. 

Para o Regime Geral, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição punem 

os trabalhadores que entram no mercado de trabalho e contribuem desde muito jovens, além 

de desconsideras as diferenças entre as condições de vida e trabalho tanto de homens e 

mulheres, como de trabalhadores urbanos e rurais. 

É bom lembrar que a informalidade como traço fundamental do mercado de trabalho 

no Brasil, reforçada pela contrarreforma trabalhista do governo Temer, e os enormes índices 

de desemprego fazem com que boa parte da classe trabalhadora nunca tenha tido qualquer 

vínculo com a Previdência, ou o tenha perdido em vários momentos da sua vida. Em 2017, 

segundo o IBGE, pela primeira vez o número de trabalhadores na informalidade ultrapassou 

os que possuem carteira assinada, e, portanto, direitos previdenciários. O desemprego no 

início de 2019 voltou a crescer atingindo 12% da população, situação mais grave em treze 

capitais do Norte, Nordeste e Sudeste do país que alcançaram seus maiores índices de 

desocupação dos últimos 7 anos, acima da média nacionali. Essa realidade é particularmente 

perversa para os trabalhadores rurais que pelas regras da nova proposta de contrarreforma, 

terão que contribuir para a Previdência por 20 anos se quiserem se aposentar. 

Outro segmento particularmente afetado pela contrarreforma são as mulheres. Nas 

últimas décadas se multiplicou o número de famílias chefiadas por mulheres que moram 

sozinhas com seus filhos bem como a participação das mulheres no mercado de trabalho. As 

desigualdades estruturais de gênero, fruto de uma cultura patriarcal, entretanto, fazem com 

que as tarefas domésticas continuem sendo realizadas por mulheres. Apesar de condições 

extremamente desiguais de trabalho discute-se hoje no Brasil se idades de aposentadoria 

diferentes para homens e mulheres são justas. Apesar de manter uma diferença de idade 

entre homens e mulheres a PEC não alterou a idade mínima para aposentadoria dos homens, 

mas aumentou de 60 para 62 anos a aposentadoria por idade para as mulheres. 

Além dos benefícios previdenciários a contrarreforma também propõe alterar o 

Benefício de Prestação Continuada, um benefício assistencial que atende idosos a partir de 



 
 
 
 
 
 
65 em situação de extrema miséria. A proposta é reduzir esse benefício de um salário mínimo 

para 400 reais entre 60 e 70 anos e estabelecer, para além da renda de menos de um quarto 

do salário mínimo, o critério de limitação de patrimônio a 98 mil reais. Ou seja, é possível que 

a posse de uma moradia em condições precárias nas grandes cidades ou mesmo um terreno 

cultivado para sua subsistência na região rural impeça o recebimento mesmo dos parcos 400 

reais. Pensando ainda na diferença entre homens e mulheres, 58% do total de idosos usuários 

do BPC são mulheres, que serão impactadas por essas novas regras propostas. 

Por um lado, o objetivo da contrarreforma da Previdência é reduzir a participação 

dessa política no orçamento da União, dos estados e municípios, redução que permitirá um 

comprometimento ainda maior dos recursos do fundo público com o pagamento de juros e 

amortizações da dívida pública e subsídios para o capital. Por outro lado, a contrarreforma 

pretende tornar obrigatória a capitalização da Previdência para o conjunto dos novos 

trabalhadores, públicos e privados.  

A capitalização não é Previdência Social! A capitalização é um investimento de longo 

prazo e de alto risco. O Estado expropria parte dos salários dos trabalhadores para que este 

seja administrado pelos bancos, alimentando, assim, o circuito financeiro na compra e venda 

de ações, títulos e investimentos de todas as ordens. Não há nenhuma garantia que ao fim 

de sua vida laboral o dinheiro entregue pelo trabalhador aos bancos seja devolvido, visto que 

isso depende das oscilações do mercado de capitais.  

O Ministro responsável Paulo Guedes, ideólogo da contrarreforma, é um representante 

direto do capital financeiro. Estudou na Universidade de Chicago, exatamente no momento 

em que os chamados “Chicago Boys”, elaboravam e implementavam a privatização da 

Previdência chilena, junto a seu mestre, um dos ícones máximos do neoliberalismo Milton 

Friedman. Chegou a morar no Chile durante esse período quando fez parte do grupo de 

elaboradores do modelo econômico ultraliberal de Pinochet. Fazem parte ainda do seu 

currículo a fundação do Banco Pactual e de instituições financeiras como o JGP Gestão de 

Recursos e a BR Investimentos e da participação na diretoria das empresas PDG Realty - do 

setor imobiliário, Abril Educação, Localiza rent a car, além da idealização do Instituto 

Millenium, um dos maiores think tanks  (centros de pensamento) do neoliberalismo no Brasil.  

Pela proposta, a capitalização da aposentadoria de trabalhadores do setor público e 

privado poderá ser realizada diretamente pelos bancos e instituições financeiras sem a 

mediação dos fundos de pensão. Segundo o jornal Valor Econômico (2019) o volume 

financeiro operado pelos fundos da chamada previdência privada superaram 830 bilhões de 

reais em 2018. Aprovada a contrarreforma,  esses fundos têm a perspectiva de um 

crescimento de 6% desse volume ainda em 2019, principalmente com a coptação da classe 



 
 
 
 
 
 
média de menor renda com cobranças de valor reduzido para a adesão inicial a esses 

investimentos. Ao mesmo tempo, o Banco Central regularizou novos “produtos” que permitem 

que os fundos aumentem o risco dos investimentos. 

 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Há bastante tempo o debate sobre a Previdência Social se tornou para os ideólogos 

dominantes uma questão de ordem exclusivamente matemática, atuarial. Mascarando dados, 

negando as regras e fontes de financiamento previstas na Constituição de 1988, negando a 

utilização dos fundos e fontes previdenciárias para outros fins, como no caso da 

Desvinculação das Receitas da União ou da securitização dos royalties de petróleo no estado 

do Rio de Janeiro, os governos desde Cardoso tentam convencer os trabalhadores de que 

existe um déficit insolúvel que compromete a aposentadoria das novas gerações. Esse 

raciocínio, porém, é circular, tautológico, uma falácia cuja estulta lógica postula como único o 

meio de garantia da Previdência Social... o fim da Previdência Social! 

A Previdência Social foi construída no início do século XX como uma auto organização 

dos trabalhadores e trabalhadoras que solidariamente cotizavam em Caixas de 

Aposentadorias e Pensões com o objetivo de garantir, na morte, na velhice e nas 

enfermidades o seu sustento e o de suas famílias. Precisamos preservar essa memória, pois 

a Previdência Social não é senão uma forma de solidariedade. Em tempos de ofensiva 

conservadora ultraliberal, em que a des-solidarização social aparece como norma, a 

solidariedade pode servir como uma importante arma na estratégica luta por direitos, cujo o 

horizonte é uma forma de sociabilidade na qual o lema será: “de cada um segundo suas 

possibilidades, a cada um segundo suas necessidades”. 

O princípio necessário a ser resgatado é o de que, para além das contas atuariais, o 

trabalho, mesmo em uma sociedade capitalista, pode e deve ser protegido justamente da 

sanha daqueles que se apresentam hoje como os portadores da única e dogmática solução 

para a garantia das aposentadorias isto é, o seu fim prático. Se, no futuro, a população será 

mais velha, tal fato é apenas um motivo para se defender que ela deverá ser mais protegida 

para que tenha melhores condições de vida. Defender a Previdência Social hoje é condição 

para a sobrevivência do conjunto dos trabalhadores. 
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