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Resumo 

 

Este trabalho faz uma análise financeira da Seguridade Social no período 
1990 – 2005, utilizando como ponto de referência os dispositivos da Constituição 
Federal de 1988 e os dados estatísticos da execução orçamentária do governo 
federal. O objetivo principal é verificar a capacidade financeira do sistema 
previdenciário de saldar os compromissos pactuados e de se expandir para um 
processo mais avançado de universalização dos direitos. É feita uma análise 
histórica do nascimento e evolução do sistema previdenciário brasileiro 
avaliando suas instituições e a forma como é afetado pela dinâmica da 
economia nacional. Por fim, faz-se uma análise da conexão que se estabelece 
entre a política econômica liberal-ortodoxa adotada no país desde os anos 1990 
e a forma de gestão dos recursos da seguridade social. Os resultados dessa 
investigação levaram a conclusão de que o sistema de seguridade social é 
financeiramente auto-sustentável, sendo capaz de gerar um volumoso 
excedente de recursos. Entretanto, parcela significativa de suas receitas é 
desviada para aplicações em outras áreas pertencentes ao orçamento fiscal 
permitindo que as metas de superávit primário sejam cumpridas e até 
ultrapassadas. Ao contrário do que é usualmente difundido, o sistema de 
previdência social não está em crise e nem necessita de reformas que visem ao 
ajuste fiscal, pois o sistema dispõe de recursos excedentes, mas de reformas 
que permitam a inclusão de um grande contingente populacional que hoje se 
encontra desprotegido. A capacidade de sustentação futura do sistema 
dependerá, no entanto, de mudanças na política econômica que impliquem na 
promoção do crescimento associado a políticas de distribuição de renda. 



Abstract 
 

 

This work represents a financial analysis of the social security system 
during the period 1990–2005, using as a reference the rules of the Federal 
Constitution of 1988 and the statistical data of the federal government's budget. 
The main objective is to verify the financial capacity of the social insurance 
system to liquidate the agreed on commitments and expanding for a more 
advanced process of universalization of rights. A historical analysis was made on 
the birth and evolution of the Brazilian social insurance system, evaluating its 
institutions and how it is affected by the national economy’s  dynamics. Finally, 
an analysis was made on the connection that was created among the liberal-
orthodox economical politics used by the country from the years 1990 and the 
form of administration of the resources of the social security. The results of that 
investigation leads to the conclusion that the social security system is financially 
self sustainable, being capable of generating volumous surplus of resources. 
However, a large part of its revenues are diverted for applications in other areas 
belonging to the fiscal budget allowing the goals of primary surplus to be 
accomplished and until surpassed. Unlike what it is usually published, the social 
insurance system is not in crisis, nor it needs reforms that seek fiscal 
adjustments, because the system has excess of resources. What it needs are 
reforms that allow the inclusion of a large population that today find itself 
unprotected. The capacity to sustain the system in the future will depend on 
economic political changes which implies the growth associated with the 
distribution of income. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Há uma certeza dominando o debate sobre a previdência social no 

Brasil: a de que este é um sistema que apresenta déficit de grandes proporções. 

Esse déficit teria crescido de forma acelerada nos últimos anos e se tornará maior 

no futuro próximo se nada for feito agora. Economistas e homens de negócios que 

lidam com o dia-a-dia da economia têm transmitido a idéia de que a situação das 

finanças públicas é um dos grandes obstáculos ao crescimento sustentado da 

economia brasileira e o déficit da previdência tem dado uma contribuição 

significativa para a magnitude do desequilíbrio fiscal. Por esse motivo, a reforma 

da previdência tornou-se um objetivo incansavelmente perseguido pelos vários 

governos durante os últimos quinze anos. Mesmo após várias alterações na 

Constituição federal e na legislação infraconstitucional que rege a matéria a 

reforma da previdência permanece como uma questão inacabada e urgente para 

que não se chegue a uma situação de descontrole definitivo sobre as finanças 

públicas.  

Este discurso tem se repetido incansavelmente, com amplo apoio da 

mídia e vem contaminando a todos, do mundo dos negócios às esferas 

governamentais, inclusive alguns daqueles que tradicionalmente têm se oposto às 

idéias liberalizantes que dominaram o cenário nas últimas décadas.   

 Teixeira definiu o estado atual das reflexões sobre previdência da 

seguinte forma: 

A idéia de uma “reforma previdenciária” tornou-se uma expressão 
cabalística ou um artigo de fé, perante o qual todos têm que se 
curvar e prestar homenagem. Intelectuais, políticos, a imprensa 
de modo geral, muitos sem o menor conhecimento do assunto, 
proclamam a sua necessidade sem sequer discutir do que se 
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trata. Formou-se um consenso nacional quanto à importância de 
realizá-la, sob o pretexto de que, sem ela, qualquer política 
voltada à retomada do crescimento econômico estará fadada ao 
mais rotundo fracasso (TEIXEIRA, 2004).  

  

Dando suporte a essa forma de interpretação um tanto pessimista sobre 

o futuro da seguridade social no Brasil está um sistema de idéias centradas: na 

soberania do mercado e dos interesses individuais sobre as necessidades 

coletivas; na redução da intervenção estatal para obter maior eficiência e 

crescimento econômico; e, no equilíbrio fiscal e atuarial, significando 

responsabilidade na gestão de políticas públicas e mecanismos essenciais para a 

estabilidade econômica. 

Do outro lado do debate estão aqueles com idéias menos divulgadas, 

que afirmam existir superávit expressivo na seguridade social e que não vêm 

utilidade em cortar direitos e ampliar contribuições, mas apenas a necessidade de 

tornar o sistema mais universal, inclusivo e democrático. Os mecanismos de 

proteção social defendidos por essa corrente estão fundamentados em princípios 

redistributivistas e na necessidade da intervenção estatal para assegurar a gestão 

do sistema capitalista. Do ponto de vista jurídico, buscam apoio nas normas da 

Constituição de 1988, que estabelece políticas públicas identificadas com os 

princípios da universalidade e da distribuição da renda. 

O presente trabalho foi movido pela necessidade investigar a real 

situação financeira da previdência, se é financeiramente desequilibrada e 

insustentável. Houve aqui a preocupação de fazer um levantamento o mais 

extenso possível dos dados financeiros do sistema de seguridade social e da 

previdência, em particular, para verificar a situação das contas desses sistemas. O 
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mapeamento dos dados foi construído a partir de informações do governo federal, 

obtidas através de relatórios da execução orçamentária emitidos pelo SIAFI e de 

dados disponibilizados nos sites do Ministério da Previdência, Ministério da 

Fazenda, Banco Central e do Ministério do Planejamento.  O capítulo 1 é dedicado 

à avaliação financeira da previdência e da seguridade social através dessas 

informações, cobrindo um período que vai dos anos 1990 até o ano de 2005, no 

século atual.  

 O exame dos números feito pela presente pesquisa revelou que o 

sistema previdenciário brasileiro não se encontra e nem tende para uma situação 

financeiramente insustentável como tem sido usualmente propalado. Ao contrário, 

apesar de todas as dificuldades que o país tem passado, década após década 

com baixo crescimento, baixos patamares de salários, elevado desemprego e 

crescimento do mercado de trabalho informal, o sistema mostrou superávit 

operacional ao longo de vários anos, principalmente no período recente e, 

exatamente por isso, a previdência vem cumprindo seus compromissos junto aos 

beneficiários.  

Por seu turno, o sistema de seguridade social, composto pelos setores 

de saúde, assistência social e previdência, é um sistema que possui bases de 

financiamento sólidas, que estão apoiadas nas receitas de contribuições definidas 

pela Constituição Federal de 1988, e que se mostram suficientes para atender aos 

gastos com esses três setores e ainda gerar superávit. Essas receitas se 

expandiram nos últimos dez anos fazendo com que o orçamento da seguridade 

social pudesse ser significativamente ampliado. A política social, entretanto, 

poderia ter sido muito mais expressiva, porque houve recursos disponíveis para 
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investir nessas áreas da seguridade, capaz de contribuir para a reversão da 

situação de carência e penúria da grande maioria da população que é dependente 

desses serviços essenciais. O que se verificou nesta pesquisa, e certamente será 

uma das principais conclusões a ser apresentada, é que uma magnitude 

significativa das receitas que se destinam à saúde, assistência social e 

previdência é desviada para ser utilizada no pagamento de despesas financeiras 

com juros e em outras despesas correntes do orçamento fiscal. É importante 

enfatizar que o desvio de recursos da seguridade social supera o que foi 

legalmente autorizado pelo mecanismo da Desvinculação das Receitas da União 

(DRU).  Este mecanismo permite ao governo desvincular apenas 20% das receitas 

de contribuições sociais para usar em outros gastos, mas o que vem ocorrendo é 

uma desvinculação superior ao limite legalmente permitido.  

O superávit da seguridade tem servido aos propósitos da política fiscal, 

firmemente voltada para a geração de superávits primários em escala crescente. 

O problema do déficit fiscal, portanto, não está nos gastos excessivos da 

seguridade social, mas no montante de recursos que o governo decide empregar 

no pagamento de juros da dívida pública.  

Assim, esta pesquisa acabou por se constituir numa versão alternativa 

acerca da situação financeira do sistema de seguridade social que se contrapõe à 

padronização veiculada pela grande mídia, responsável pela consolidação de um 

discurso de falência da seguridade social e, particularmente, da previdência. Não 

se está, aqui, de forma alguma desatento à noção de que a tarefa de construir 

outra interpretação dos fatos quase beira o impossível, em face da massificação 

de informações distorcidas e parciais sobre esse tema. O que se propõe para 
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superar as barreiras é o um extenso levantamento empírico de números dispostos 

metodicamente em tabelas, de uma forma que não está disponível em relatórios 

oficiais, para refletir com maior clareza a situação atual da seguridade social.   

O capítulo 1 deste trabalho também indicará que os problemas que a 

previdência enfrenta não têm sua origem nos princípios inscritos no texto 

constitucional de 1988, como querem supor os que acreditam na herança de 

ingovernabilidade financeira do Estado como legado da Constituição cidadã. Muito 

pelo contrário. Deve-se justamente à construção, no passado, de um arcabouço 

institucional amparado em sólidas e diversificadas fontes de receita, que no 

presente vigora um sistema auto-sustentável de proteção social.  O sistema de 

seguridade social que foi criado em 1988 mostrou-se uma elaboração realista do 

ponto de vista das fontes de financiamento que lhe dão suporte, ao mesmo tempo, 

ajustado à realidade sócioeconômica nacional. O Brasil apresenta um dos piores 

perfis de distribuição de renda do mundo, significativa participação da população 

empregada na agricultura, baixa capacidade de poupança individual por parte da 

maioria da população e bolsões de miséria. O sistema de seguridade social 

afastou-se corretamente da noção de seguro, que vincula o benefício à 

contribuição proporcional do afiliado, para apoiar-se no princípio do direito aos 

benefícios como um direito da cidadania, pois só assim poderia dar conta de 

enfrentar as enormes carências da população. Um sistema idealizado com essas 

dimensões não poderia ter suas bases de financiamento assentadas apenas na 

contribuição de empregados e empregadores sobre a folha de pagamentos e na 

contribuição de autônomos. As receitas de contribuições provenientes do 
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faturamento e do lucro são, por isso, decisivas para a solvência do sistema e isso 

foi arranjado pela Constituição Federal de 1988 e ainda nela permanece.  

A busca de uma explicação para a drenagem de recursos do sistema de 

seguridade social e de seu estado de freqüente reforma levou, no capítulo 2, a um 

breve relato histórico das raízes do welfare state na Europa e da implantação do 

sistema de seguridade social no Brasil ao longo do século XX. Essa referência ao 

passado é fundamental para a compreensão da arquitetura do sistema de 

proteção social brasileiro e para o entendimento do período histórico mais recente, 

porque os anos 1990-2000 são fruto do processo de constituição de uma nova 

ordem econômica internacional que se instalou no mundo capitalista nos anos 

1980, atingindo a economia nacional e, na década seguinte, o seu sistema de 

seguridade social. Nos anos 1990, uma seguridade generosa e igualitária, 

inspirada no sistema de proteção social europeu entrara em conflito com a 

perspectiva liberal-conservadora que então se tornara dominante no Brasil e num 

mundo de economias abertas, desreguladas e ferozmente competitivas. O 

nascimento do sistema de seguridade social brasileiro, através da Constituição 

Federal de 1988, foi marcado pela fragmentação e descaracterização que esse 

momento histórico impôs, quando as teses políticas conservadoras dos grupos 

que se uniam em torno do modelo liberal reuniram forças no início dos anos 1990 

no cenário político nacional.  

O capítulo 3 relata a implantação e, em seguida, as reformas da 

seguridade social nos anos 1990 e no período mais recente. Não se trata de 

avaliar com minúcia as mudanças sofridas pela legislação ordinária, pois 

extrapolaria os objetivos desta pesquisa, que pretende se centrar na análise 
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financeira da seguridade social. O que se intenciona neste capítulo é dar uma 

visão panorâmica das reformas com o objetivo de mostrar as idéias e 

circunstâncias históricas e institucionais que caminhavam lado a lado com o 

tratamento financeiro dado ao sistema de seguridade social no período estudado. 

O processo de transformação deste sistema não seguiu uma direção única. 

Houve, certamente, muito mais recuos em relação às suas origens em 1988, mas 

é importante mostrar alguns avanços na legislação previdenciária que permitiram 

ampliação da cobertura e melhoria na forma de captação de receitas. 

Finalmente, o capítulo 4 trata da conexão entre a forma de inserção 

externa da economia brasileira e a política econômica doméstica, para chegar à 

influência que esta exerce sobre o sistema de seguridade social. Nos anos 1990, 

as reformas – abertura comercial, liberalização financeira e privatização – e o novo 

padrão de condução da política econômica nacional marcaram a história recente 

do país. As alterações na trajetória da economia brasileira, delineadas pelo Plano 

Real, condicionaram as ações na área monetária e, esta, na área fiscal. A lógica 

da política fiscal não estava voltada apenas para a contenção da desordem 

financeira conjuntural do setor público – sempre tomada como causa primária da 

inflação –, mas também (e principalmente) para ser guardiã das expectativas de 

rentabilidade dos capitais investidos em títulos da dívida pública. Assim, a análise 

dos números da seguridade social foi feita de forma associada ao conjunto de 

estratégias que interferiram: 1) no ritmo de crescimento do produto e na geração 

de emprego formal e informal – as variáveis decisivas na determinação do 

resultado financeiro do sistema –, e 2) na forma de aplicação dos recursos 

públicos definida por uma política fiscal voltada, quase exclusivamente, para a 
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sustentabilidade de médio e longo prazo da dívida pública. É neste último 

contexto, que os recursos da seguridade social se tornaram decisivos para a 

formação do superávit primário: para compensar a carga de juros, suas receitas 

são desviadas para o orçamento fiscal. Os objetivos tradicionais da seguridade 

social são, portanto, claramente desprezados pelo governo. São também 

abandonados os objetivos tradicionais da política fiscal keynesiana, definidos em 

termos de taxas de crescimento do PIB e de taxas de inflação. Todo o esforço 

fiscal esteve (e prossegue) voltado para as expectativas de risco dos agentes do 

mercado financeiro. 

O último capítulo, portanto, pretende trazer para o debate elementos da 

política econômica que são externos ao sistema de seguridade social, mas que 

têm grande impacto sobre sua situação financeira e sobre o manejo de seus 

recursos e que, entretanto, não são discutidos e nem tomados na sua devida 

dimensão nos momentos em que a reforma da previdência é apontada como item 

prioritário da agenda do governo.   
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CAPITULO 1: A Falsa Crise do Sistema de Seguridade Social no 
Brasil          

 

1.1. INTRODUÇÃO 

A previdência social constitui-se um dos temas mais polêmicos dos dias 

de hoje. O discurso dominante descreve uma situação de falência e de 

incapacidade futura da previdência pública, freqüentemente relacionada a um 

dramático problema demográfico de envelhecimento da população em função do 

aumento da expectativa de vida e da baixa taxa de natalidade. Nos países centrais 

a aposentadoria da geração baby-boom é tratada com grande preocupação.1 No 

caso específico da economia brasileira, à questão demográfica de envelhecimento 

da população adicionar-se-iam outras variáveis como a elevação do salário 

mínimo, o aumento do valor médio dos benefícios previdenciários, aposentadorias 

precoces, renúncia de receita, sonegação e evasão fiscal e custos administrativos 

elevados, que deflagrariam uma inevitável crise financeira no sistema 

previdenciário. Criou-se uma noção de urgência por reforma para evitar o 

desequilíbrio fiscal.  

A visão de crise no sistema previdenciário público e o ataque às 

instituições do welfare state está incorporada ao pensamento conservador, 

hegemônico no mundo a partir da década de 1980 e amplamente difundido para 

os países da periferia. Como conseqüência, os sistemas de proteção social vêm 

                                                 
1 Geração dos nascidos no período pós-Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 1964, que teria 
usufruído das oportunidades profissionais e de negócios do longo ciclo de crescimento dos anos 
gloriosos do capitalismo e que agora está atingindo a terceira idade, num momento em que as 
taxas de natalidade caem abruptamente e que a expectativa de vida se amplia em função das 
melhorias do saneamento básico, vacinas e avanços da medicina no combate a doenças. 
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passando por processos variados de mudança nos países centrais e na América 

Latina, que têm implicado erosão gradual dos níveis de benefícios e serviços. Nos 

países anglo-saxões liberais (Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Estados Unidos, 

Austrália e Canadá), programas mais radicais de reformas foram instituídos. Nos 

países escandinavos e da Europa continental (França, Alemanha e Itália), o ajuste 

foi menos drástico.2 Uma das razões principais para a distinção entre as 

estratégias dos welfare states dos dias atuais está relacionada com as 

características sistêmicas herdadas do período do pós-guerra e com os grupos e 

interesses que esses legados geraram.    

Nos países da América Latina, os sistemas previdenciários passaram 

também por reformas, em alguns deles num processo de imitação do modelo de 

estratégia liberal, baseadas na privatização da previdência social, ênfase na 

desregulamentação do mercado de trabalho e nos benefícios seletivos ao invés de 

universais, enquanto em outros as mudanças foram mais limitadas. Países como 

Chile (1981), Peru (1993), Argentina e Colômbia (1994), Uruguai (1996), Bolívia e 

México (1997), El Salvador (1998) e Costa Rica (2001) optaram por substituir, 

                                                 
2 Nos países anglo-saxões ocorreu o que Esping-Andersen (1995) chamou de rota neoliberal, 
implicando em redução da proteção social, incentivos a expansão de planos privados de 
capitalização individual, flexibilização do mercado de trabalho e dos salários por meio da redução 
do peso de encargos sociais e depreciação do salário mínimo legal. O enfoque que predominou foi 
de liberalização e de ênfase maior na focalização dos benefícios. Para Esping-Andersen (ibid), o 
aprofundamento da desigualdade e o crescimento dos níveis de pobreza são comuns aos casos 
dos países de rota liberal. Em contraste, na Escandinávia, onde os welfare states eram mais 
abrangentes e universalistas na cobertura e ficaram mais preservados depois de ajustes 
marginais, houve estabilidade ou até mesmo declínio na desigualdade e nenhum dos países 
dessa região teve crescimento da pobreza. 
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parcial ou integralmente, os sistemas públicos de repartição por sistema privados 

obrigatórios de capitalização individual.3    

No Brasil, as alterações no sistema de seguridade social ao longo dos 

anos 1990 não foram tão extensas a ponto de mudar suas características mais 

fundamentais. O sistema ainda é o mesmo previsto pela Constituição de 1988, ou 

seja, permanece público, em regime de repartição e continua a caracterizar-se 

pela universalidade da cobertura, muito embora sua implementação tenha 

resultado em grande afastamento dos princípios constitucionais. O sistema 

previdenciário social tem sofrido modificações quase ininterruptas desde o fim da 

década de 1980, em função da influência do pensamento conservador que varreu 

a América Latina, promovendo reformas privatizantes e da clara dominância de 

políticas econômicas ortodoxas nos últimos quinze anos. Essas políticas estão 

baseadas no diagnóstico de que o déficit público das últimas décadas resultou em 

inflação elevada ou em aumento na relação dívida/PIB. O ingrediente principal do 

déficit estaria no descontrole das contas da previdência. No documento Política 

Econômica e Reformas Estruturais do Ministério da Fazenda, que contém a matriz 

da política econômica do governo atual, pode-se ler: 

O ajuste saudável das contas do setor público – necessário à 
redução da relação dívida/PIB e conseqüente recuperação da 
capacidade de investimento dos setores público e privado – 
tornam imprescindíveis as reformas estruturais. Algumas delas, 
como a reforma da Previdência, tendem a produzir impactos 
diretos sobre as contas do setor público. Outras reformas e 
projetos – reforma tributária, autonomia operacional do Banco 
Central e reforma do mercado de crédito – trarão reflexos 
positivos para o funcionamento da economia, acelerando o ritmo 
do crescimento do produto [...] Dessa forma, a reforma da 

                                                 
3 A Nicarágua elaborou leis para uma reforma em 2000, mas parte da legislação pertinente ainda 
não havia sido promulgada até 2003. Sobre reforma da previdência na América Latina, ver Mesa-
Lago e Muller (2003), Mesa-Lago (2003), Esping-Andersen (2003) e Soares (2001).  
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Previdência tem como objetivos principais: i) recompor o equilíbrio 
da previdência pública, garantindo-se sua solvência no longo 
prazo, isto é, a existência dos recursos necessários ao 
pagamento dos benefícios pactuados; ii) reduzir as distorções nas 
transferências de renda realizadas pelo Estado que, como será 
visto adiante, agravam nossa elevada desigualdade de renda; e 
iii) reduzir a pressão sobre os recursos públicos crescentemente 
alocados à Previdência, permitindo recompor a capacidade de 
gasto público em áreas essenciais à retomada do crescimento 
econômico e em programas sociais (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 
2003, p. 10).  

 

Em outras publicações do governo brasileiro, entre as quais se pode 

citar o Livro Branco da Previdência Social, a situação do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) é avaliada da seguinte forma: 

Nos primórdios havia poucos aposentados e muitos contribuintes. 
Às vésperas da reforma [ocorrida em 1998], o sistema de 
repartição simples brasileiro já havia ultrapassado o seu limite de 
segurança no que diz respeito à razão de dependência entre 
contribuintes e beneficiários. Esse fenômeno ocorreu 
principalmente em função das regras de acesso a benefícios 
previdenciários e, secundariamente, a mudanças demográficas, 
como a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da 
expectativa de sobrevida, que passariam, após as reformas já 
implementadas, a ser determinantes sobre o futuro do sistema 
(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
2002. Não paginado).   

 

Em textos de alguns pesquisadores do ramo, são encontradas 

recomendações que reivindicam atitudes enérgicas do governo para corrigir a 

situação de descontrole financeiro na previdência social e diminuir a intensidade 

do problema fiscal futuro.  

Nossa opinião é de que, da mesma forma que a estratégia 
macroeconômica atualmente em curso visa reduzir a relação 
dívida líquida do setor público/PIB, assim também as autoridades 
devem se guiar pela mesma lógica com o fim de conseguir 
também uma redução, ao longo do mesmo tempo, do passivo 
atuarial, expresso igualmente como percentual do PIB [...] 
Parodiando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e embora 
algumas medidas por nós propugnadas sejam matéria 
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constitucional, poder-se-ia dizer que o país precisa de uma 
espécie de ‘Lei de Responsabilidade Fiscal Previdenciária’ 
(GIAMBIAGI, F., MENDONÇA, J.L., BELTRÃO, K. I., ARDEO, V., 
2004, p.2). 
 
    

A imprensa noticia dados trágicos acompanhados de linguagem 

dramática sobre a situação da previdência social. Um dos argumentos mais 

repetidos periodicamente pela mídia foi fornecido por um influente jornal local: 

As contas do INSS podem até não ir pelos ares em um horizonte 
próximo – embora muita gente acredite que já foi. Os déficits 
crescentes, no entanto, engessam a administração das contas 
públicas, restringindo cada vez mais o espaço para investimento 
pelo Estado. Os números divulgados ontem pelo Ministério da 
Previdência mostram que o rombo no INSS se aproximou de 2% 
do PIB em 2005 e, para este ano, o que se espera é um resultado 
ainda pior (“Reformas no setor vêm pela metade”. Folha de São 
Paulo, sucursal de Brasília, 19.01.2006, p. B5). 
 
 

Especialistas renomados são chamados pela mídia para avaliar a 

propalada gravidade da situação das contas públicas provocada pelo déficit da 

previdência social. O economista Raul Velloso, especialista em contas públicas, 

disse ao jornal Folha de São Paulo: 

O déficit previdenciário é o problema mais complicado das contas 
públicas brasileiras. Não dá para ser nem minimamente otimista. 
O crescimento do déficit acima da inflação mostra uma 
insuficiência financeira muito grande. É uma situação bastante 
complicada (Velloso, Raul. Entrevista a Fernando Itokazu. “Déficit 
da Previdência sobe 11% em 2005”. Folha de São Paulo, 
19.01.2006, p. B5).   

 
 
Diante dessa avalanche de avaliações sombrias massificadas pela 

mídia, não é de se estranhar que pessoas comuns, políticos e até pessoas 

respeitáveis do meio acadêmico acreditem que é preciso, urgentemente, fazer a 

reforma da previdência para resolver um problema financeiro gravíssimo. O déficit, 

no entanto, não existe. Se investigados mais detidamente, os dados estatísticos 



   

 

28

do Brasil revelam que não há crise financeira na previdência social e, 

principalmente, não há crise no sistema de seguridade social. No caso do sistema 

previdenciário, conforme será demonstrado a seguir, tem havido uma situação 

muito mais tranqüila do que se poderia supor, durante os anos de 1990-2005, com 

alguns escassos momentos de déficit, apesar da política econômica recessiva 

adotada nesse período, que conduziu a resultados perversos no nível de produção 

e no mercado de trabalho. À revelia do quadro econômico desfavorável desse 

período, o desempenho do sistema previdenciário foi apenas parcialmente 

prejudicado. Quanto ao conjunto de ações associadas à seguridade social, 

verifica-se que o sistema como um todo é superavitário nesse período, o que 

indica que o governo pôde dispor de recursos excedentes. Ao decidir sobre sua 

utilização, no entanto, deixou de gastá-los com serviços de saúde, previdência e 

assistência social, para aplicá-los no orçamento fiscal, contribuindo para os 

superávits primários elevados dos últimos tempos.   

Este capítulo objetiva analisar a capacidade de sustentação financeira 

do sistema de seguridade social brasileiro no período histórico recente, entre os 

anos 1990 e 2005. Embora este sistema abranja as áreas de saúde, assistência 

social e previdência social, a ênfase recairá sobre o sistema previdenciário, mais 

especificamente, sobre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 

A investigação aqui realizada limita-se, preliminarmente, a avaliar a 

solvência do sistema de seguridade social, com base no levantamento de suas 

fontes de financiamento (receitas de contribuições) em comparação com os gastos 

históricos efetuados nos últimos dezesseis anos. Uma questão relevante em torno 

deste tema – e um dos objetivos centrais deste trabalho de pesquisa – é o 
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estabelecimento da conexão entre a política econômica implementada pelo 

governo e seus reflexos sobre a seguridade social.  Assim, após analisar, neste 

capítulo inicial, dados empíricos que expressam a situação financeira do sistema 

previdenciário, um capítulo posterior (o capítulo 4) abordará especificamente o 

tema da relação entre a estratégia eleita pelo governo para condução da política 

econômica e a partilha de recursos sob gestão do Estado brasileiro.   

Este trabalho procurará demonstrar que, ao contrário do que 

normalmente se divulga através de fontes oficiais e que se propaga 

persistentemente pela imprensa, a previdência social e o sistema de seguridade 

social têm sido financeiramente sustentáveis. A maior eficiência – que é sempre 

desejável – não depende de corte de benefícios, restrições de direitos ou maior 

tributação, mas da incorporação ao sistema de uma parte significativa da classe 

trabalhadora que vive de empregos informais, sem cobertura previdenciária.  

Se é verdade que muito ainda precisa ser feito para tornar mais 

adequadas as fontes de financiamento do sistema e para melhorar o grau de 

cobertura por ele proporcionado, caberia então acrescentar ao debate o 

significativo papel da política econômica altamente restritiva adotada no início da 

década de 1990, que conduziu à deterioração do trabalho formal e, portanto, à 

exclusão de uma grande parcela da população ocupada no setor privado da 

proteção oferecida pela previdência social. Esta população só contribui de forma 

indireta para o sistema de seguridade social, através do pagamento de 

contribuições embutidas nos preços dos produtos, e seu empobrecimento 

aumenta a demanda por gastos assistenciais e de saúde. A melhor alternativa 

para conduzir o sistema ao seu aperfeiçoamento seria, conseqüentemente, gerar 
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mais empregos formais, que elevam as contribuições (receitas), ao mesmo tempo 

em que deixam a população menos exposta à penúria. Empregos formais 

adicionais, porém, só são gerados na fase ascendente do ciclo econômico, 

quando cada vez mais trabalhadores são incorporados ao mercado de trabalho. A 

política econômica atual, declaradamente voltada para o controle da inflação 

através do mecanismo de juros elevados, não apenas não conduzirá a esse 

caminho, como também impedirá qualquer projeto de desenvolvimento alternativo 

para o país. 

A permanência dessa política por muitos anos consecutivos faz com 

que se possa prever, para o futuro, um grande contingente de “sem-previdência”, 

isto é, pessoas com idade superior a 60 anos que necessitarão de gastos 

assistenciais para seu sustento. Para evitar que essa previsão se confirme, é 

necessária, desde já, a incorporação dessa população ao mundo dos direitos da 

cidadania. E isso depende da mudança na atual política econômica, tanto quanto 

sua permanência no sistema previdenciário está diretamente associada ao padrão 

de desenvolvimento econômico do futuro, muito mais do que de reformas tópicas 

ou radicais na área tributária, no código penal ou na legislação previdenciária e 

trabalhista. 

1.2. DESMISTIFICANDO O SUPOSTO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

A opinião pública tem sido influenciada por uma visão negativa da 

previdência pública que não corresponde à realidade. Desmistificar esse 

panorama sombrio que se construiu em torno da previdência social não é uma 

tarefa fácil, em função do “bombardeio” de informações e opiniões distorcidas que 

são cotidianamente veiculadas.  
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Inicialmente é necessário considerar que os números utilizados para 

avaliar a situação financeira da previdência são normalmente enganosos e 

alarmistas. Divulga-se, por exemplo, com base em fontes oficiais, que o déficit 

previdenciário, em 2004, foi de R$ 32 bilhões e de R$ 37,6 bilhões, em 2005.4 O 

que vem sendo chamado de déficit da previdência é, entretanto, o saldo 

previdenciário negativo, ou seja, a soma (parcial) de receitas provenientes das 

contribuições ao INSS sobre a folha de salários e demais rendimentos do 

trabalho5 e de outras receitas próprias menos expressivas6, deduzidas das 

transferências a terceiros7 e dos benefícios previdenciários do RGPS, conforme se 

demonstra nas duas equações abaixo: 

[(receita de contribuição INSS + outros recebimentos próprios) – (ressarcimentos + 
restituições de arrecadação)] – transferências a terceiros = arrecadação líquida  

 

arrecadação líquida – benefícios do RGPS = saldo previdenciário       

Este cálculo não leva em consideração todas as receitas que devem ser 

alocadas para a previdência social, conforme estabelece a Constituição Federal 

no Artigo 195 e seus incisos, deixando de computar recursos significativos, 

                                                 
4  Dados disponíveis no Fluxo de Caixa do INSS, Boletim Estatístico da Previdência Social, 
Ministério da Previdência e Assistência Social, vol. 11, nº 1. Acessíveis também nos Indicadores 
Econômicos Consolidados do Banco Central, mas neste caso, o déficit é ainda maior, de R$ 33,8 
bilhões em 2004 e R$ 37,7 bilhões em 2005. 
5 Arrecadação Bancária e Arrecadação com o SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte). O SIMPLES 
consiste no pagamento unificado do IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, INSS Patronal e IPI. Poderá incluir 
o ICMS e/ou o ISS. A inscrição no Simples dispensa do pagamento de contribuições destinadas 
ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, e seus congêneres, bem como as relativas ao salário-
educação e a Contribuição Sindical Patronal.  
6 Arrecadação do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, Arrecadação do FNS - Fundo 
Nacional de Saúde, Arrecadação de Certificado de Dívida Pública - CDP, Programa de 
Financiamento Estudantil – FIES e Depósitos Judiciais. Estas receitas representaram 1,8% do 
total de Recebimentos Próprios do INSS em 2005. 
7 Transferências a Terceiros são aquelas que se destinam ao Sistema S (SESI, SENAC, SENAI, 
SENAR, SEBRAE, SESC, SEST, SENAT). 
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provenientes da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) e Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O resultado é um déficit que não é real. Se 

for computada a totalidade das fontes de recursos da previdência e deduzida a 

despesa total, inclusive os gastos administrativos com pessoal, custeio e dívida do 

setor, bem como outros gastos não-previdenciários8, o resultado apurado será um 

superávit de R$ 8,26 bilhões em 2004 e de R$ 921 milhões em 2005, conforme 

pode ser visualizado através das Tabelas 1 e 2 que contêm o Fluxo de Caixa do 

INSS.9 Esse superávit, denominado superávit operacional, que é uma 

informação favorável – e que pode ser apurada pelas mesmas estatísticas oficiais 

–, não é divulgado para a população como sendo o resultado da previdência 

social. Constata-se, portanto, que há recursos financeiros excedentes no RGPS e 

que tais recursos poderiam ser utilizados para melhorar este sistema, em 

benefício de uma parcela considerável da população de baixa renda.  

O uso de uma metodologia inadequada para avaliar o desempenho 

financeiro da previdência baseia-se em argumentos que dissociam da análise um 

fator importante que foi introduzido a partir da promulgação da Constituição de 

                                                 
8 Gastos não-previdenciários são os benefícios assistenciais ao portador de deficiência, ao idoso, 
aos dependentes de vítimas fatais de certas doenças graves, ao inválido.   
9 As Tabelas 1 e 2, a seguir, contêm não apenas as despesas com o conjunto de ações que visam 
dar cobertura aos chamados riscos sociais, mas também gastos não-previdenciários, pertencentes 
ao subsistema Assistência Social e que se constituem de benefícios concedidos com base no 
critério de necessidade, dispensando o vínculo contributivo. Contém também despesas com 
pessoal do INSS, embora o RGPS seja um regime público que arrecada recursos para serem 
utilizados com o pagamento de benefícios. Os funcionários que nele trabalham deveriam ser 
pagos pelo Orçamento da União, pois são, como os demais, servidores da União.  Foi empregada, 
nas tabelas 1 e 2, a mesma metodologia adotada no Fluxo de Caixa do INSS, que inclui despesas 
que, rigorosamente, não pertencem exclusivamente ao sistema previdenciário; isso, no entanto, 
reforça mais ainda o argumento de que o sistema é superavitário. 
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1988. Um dos maiores avanços inscritos na atual Constituição, em termos de 

direitos sociais, foi a criação um sistema integrado de seguridade social 

abrangendo a saúde, a assistência social e a previdência (Art. 194, CF/88). O 

sistema de seguridade social é financiado com receitas próprias, previstas na 

Constituição e a ele especificamente vinculadas (Art. 195 e incisos). Esta 

passagem da Carta Magna já é bastante conhecida, mas não será demais revisitá-

la: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 
destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social. 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes 
contribuições sociais:  

I. do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, incidente sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos da 
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física 
que preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 
c) o lucro; 
II. do trabalhador e dos demais segurados da 

previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria 
e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de 
que trata o art. 201; 

III. sobre a receita de concursos de prognósticos;  
IV. do importador de bens e serviços do exterior, 

ou de quem a lei a ele equiparar (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988).     

 

As contribuições que financiam a seguridade social, que estão previstas 

no art. 195 e incisos da Constituição Federal, são as já citadas contribuição dos 

empregadores e trabalhadores à seguridade social (contribuição ao INSS), a 

COFINS inclusive sobre importações, a CSLL e a receita de concursos de 

prognósticos. Além destas, foi criada a CPMF, após a Constituição de 1988, na 
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época do Plano Real, e sua receita é assim distribuída: 21% para a previdência 

social; 42,1% para saúde; 21,1% para o Fundo de Combate e Erradicação da 

Pobreza; e, 15,8% apropriados pelo orçamento fiscal, para aplicação livre de 

vinculações, mecanismo conhecido como Desvinculação de Receitas da União - 

DRU (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, Secretaria 

de Orçamento Federal, 2003).  

É importante ressaltar que a Constituição Federal de 1988, no mesmo 

artigo 195, também diz que a Seguridade Social será financiada mediante 

recursos provenientes do orçamento da União, além das contribuições sociais 

antes mencionadas. A Constituição estabelece, portanto, que o governo deve 

participar com recursos do orçamento fiscal para atender as necessidades da 

seguridade social. O inverso, porém, não é verdadeiro.  

O sistema de seguridade social foi criado com essa estrutura 

financiamento, com sólidas e diversificadas bases de arrecadação que, até o 

momento, está preservada no texto da Constituição. As investidas liberais-

privatizantes da política econômica desencadeadas nos três últimos governos não 

conseguiram, ou pelo menos, ainda não conseguiram, viabilizar econômica e 

politicamente sua alteração. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000),que 

em seu artigo 68 parágrafo 1° trata da constituição do Fundo do Regime Geral de 

Previdência Social, também explicita com clareza que o sistema é formado pela 

contribuição dos três participantes – empregadores, trabalhadores e Estado.  

O parágrafo único, inciso VI, do artigo 194 da Constituição Federal, 

estabelece a necessidade da existência da diversidade de fontes de receitas na 
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base de financiamento do sistema de seguridade social e, portanto, da própria 

previdência: 

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
[...] 
VI. diversidade da base de financiamento.  
 

A diversificação das fontes de arrecadação foi uma conquista de grande 

importância, porque a previdência financiada unicamente pela folha de salários 

entrou em crise nos anos 80, quando a economia brasileira entrou em recessão e 

o emprego desabou. O crescimento do desemprego, a queda do rendimento 

médio real dos assalariados e o aumento do número de trabalhadores sem vínculo 

formal de trabalho mostraram a vulnerabilidade de um sistema de proteção social 

financiado exclusivamente por contribuições sobre a folha de salários. Em 1988, 

embora, no Brasil, a previdência estivesse num período singular de tranqüilidade 

financeira, para alguns dos que participavam da elaboração da nova Constituição 

Federal e defensores da previdência pública, aquele era o momento, não de 

aumentar a arrecadação, mas de reduzir a dependência de receita às oscilações 

do ciclo, uma vez que a massa salarial é a variável que mais se contrai nos 

períodos de redução dos níveis de atividade econômica.  

Em momentos de crise (como foram os anos 80), apenas a contribuição 

ao INSS sobre a folha de salários, paga por assalariados e empregadores e por 

trabalhadores autônomos, não seria suficiente para cobrir os gastos com saúde e 

com os benefícios previdenciários dos filiados ao sistema. Os encargos envolvem 

não apenas as aposentadorias (por invalidez, idade e tempo de contribuição), mas 

também pensões por morte do segurado, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-
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família, salário-maternidade, auxílio-reclusão, abono de permanência em serviço e 

outros, que tornariam mais onerosos em fases descendentes do ciclo econômico. 

A importância da sensibilidade das contribuições previdenciárias ao 

comportamento cíclico das economias foi observada por Andrade (1999), para 

quem a taxa de desemprego é a primeira a sinalizar conjunturas fazendo com que 

o sistema responda com déficit ou superávit orçamentário a um aumento ou 

redução do desemprego, sendo provavelmente responsável pelo surgimento de 

déficits até mesmo em sistemas bem administrados. Por outro lado, o grau de 

formalização da força de trabalho tem um peso decisivo em relação ao gravame 

sobre o salário e por isso, numa realidade em que os serviços e benefícios tendem 

a se aproximar da universalização, passa a ser fundamental expandir a base de 

contribuições previdenciárias, ou mesmo, substituí-la (ANDRADE, 1999). 

A diversidade da base de financiamento também tem outra implicação 

importante. As contribuições ao sistema de seguridade que incidirem sobre o 

faturamento e o lucro, além de terem uma base de cálculo mais estável do que a 

folha salarial, permitem uma redistribuição da carga de financiamento 

previdenciário entre os setores econômicos, pois contrabalançam a diminuição 

das contribuições patronais sobre a folha de salários ocasionada pela introdução 

de tecnologia que reduz mão-de-obra nos setores de grande produção e 

lucratividade (Boschetti, 2003).   

Diversificou-se, então, a captação de receitas, com a inclusão de 

contribuições sociais que incidem sobre o faturamento, o lucro, a apuração das 

loterias e, posteriormente, a movimentação financeira, para que não apenas a 

previdência, mas o sistema de seguridade social como um todo se tornasse 
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menos vulnerável ao ciclo econômico e fazendo com que toda a sociedade 

contribuísse para a manutenção das três áreas, consideradas direitos da 

cidadania e obrigação do Estado. Não faz sentido, portanto, excluir aquelas fontes 

de recursos do cálculo do resultado financeiro da previdência, sob o risco de perda 

do entendimento do conceito de seguridade social e do discernimento sobre o 

processo de construção histórica deste sistema.  

Segundo Vianna,  

A opção pela expressão Seguridade Social, na Constituição brasileira de 
1988, representou um movimento concertado com vistas à ampliação do 
conceito de proteção social, do seguro para a seguridade, sugerindo a 
subordinação da concepção previdenciária estrita, que permaneceu, a 
uma concepção mais abrangente. Resultou de intensos debates e 
negociações, e significou a concordância (relativa, na verdade) de 
diferentes grupos políticos com a definição adotada na OIT: seguridade 
indica um sistema de cobertura de contingências sociais destinado a 
todos os que se encontram em necessidade; não restringe benefícios 
nem a contribuintes nem a trabalhadores; e estende a noção de risco 
social, associando-a não apenas à perda ou redução da capacidade 
laborativa – por idade, doença, invalidez, maternidade, acidente de 
trabalho – como, também, à insuficiência de renda, por exemplo10” 
(VIANNA, 2003a, p.2)   

  

No capítulo 4 serão levantadas algumas hipóteses que justificam a 

adoção de uma metodologia imprópria, de vieses estatístico e político 

questionáveis, usada para avaliar o resultado da previdência. Mas desde logo é 

preciso que se adiante que tal metodologia, para se impor, precisava estar 

apoiada em lei. E esse respaldo legal foi fornecido doze anos depois de 1988, com 

a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000. Esta lei é, 

provavelmente, um dos maiores símbolos da miopia da política econômica 

                                                 
10 “É a proteção que a sociedade proporciona a seus membros mediante uma série de medidas 
públicas contra as privações econômicas e sociais que de outra forma derivariam no 
desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência como conseqüência de enfermidade, 
maternidade, acidente do trabalho ou enfermidade profissional, invalidez, velhice e morte, e 
também a proteção na forma de assistência médica e de ajuda às famílias com filhos” (OIT, 1984).   



   

 

38

ortodoxa implantada na década de 1990. No que diz respeito à previdência social, 

fere os princípios de diversificação das fontes de arrecadação, de solidariedade 

social e de sustentabilidade financeira concebidos para o sistema de seguridade 

social na Carta Maior. Através do seu artigo 68, já citado acima, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal cria o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, 

vinculado ao Ministério de Previdência e Assistência Social, com a finalidade de 

prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral de previdência 

social.  

O Fundo será constituído de: I. Bens móveis e imóveis, valores e 
rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na 
operacionalização deste; II. Bens e direitos que, a qualquer título, 
lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por 
força de lei; III. Receita das contribuições sociais para a 
seguridade social, previstas na alínea a do inciso I [contribuição 
social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada 
incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do 
trabalho pagos à pessoa física] e no inciso II [contribuição social 
do trabalhador e dos demais segurados da previdência social] do 
art. 195 da Constituição; IV. Produto da liquidação de bens e 
ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência 
Social; V. Resultado da aplicação financeira de seus ativos; VI. 
Recursos provenientes do orçamento da União (§1°, Art. 68 da 
LEI COMPLEMENTAR nº 101/ 2000).11   
   

Da forma como foi criado, o Fundo do Regime Geral de Previdência 

Social trás um duplo equívoco ou um duplo desarranjo nos preceitos 

constitucionais. Primeiro, porque ao criar um fundo exclusivo para a previdência, a 

LRF desconstitui o conceito de seguridade, tal como formulado na Constituição. 

Esse foi o passo necessário para o segundo equívoco: considerar os recursos da 

                                                 
11 Houve quem argumentasse no Congresso Nacional, na ocasião da elaboração dos artigos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que a redação dada ao art. 68 era inconstitucional mas, diante do 
poder de fogo do Ministério da Fazenda sobre a definição da política fiscal do país e da 
desmobilização e desinformação da classe trabalhadora para questionar os rumos do sistema de 
Seguridade Social, o debate não prosperou.  
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COFINS, CSLL e CPMF como externos ao orçamento da previdência e, portanto, 

passíveis de serem rotulados como transferências da União. Pelo artigo 195 da 

Constituição Federal essas receitas pertencem, expressamente, ao financiamento 

da seguridade social, logo, não são recursos transferidos, mas recursos 

próprios. Mais do que isso, abriu-se espaço para a afirmação de que tais 

recursos, transferidos da União, são valores destinados a cobrir um suposto déficit 

no orçamento da previdência com verbas subtraídas do orçamento fiscal. Essa 

interpretação distorce a verdadeira natureza da questão e dá margem a uma 

análise defeituosa que coloca a previdência social como alvo de reformas 

urgentes por ameaçar o equilíbrio fiscal do governo geral.  

Em alguns documentos, o governo aproxima-se de uma análise menos 

desfavorável quando avalia a auto-sustentação do sistema previdenciário. Na 

Carta de Brasília, por exemplo, elaborada em 2003 por ministros de Estado do 

governo atual e por governadores dos 27 Estados da Federação, tratando dos 

pontos que foram objeto de acordo sobre a reforma tributária e previdenciária, fez-

se um diagnóstico da situação previdenciária do País, considerada, como de 

praxe, “grave em seus sistemas diferenciados”. Nesse documento, no entanto, 

admite-se que a situação financeira da previdência pública não tem a gravidade 

que lhe costuma ser atribuída e que:  

O Regime Geral da Previdência Social administrado pelo INSS é 
auto-sustentável em mais de 80%, pelo fluxo contributivo [ou seja, 
pelas contribuições dos empregados e dos empregadores que 
incidem sobre a folha de pagamentos], e que a parte urbana do 
sistema chega a 97% de auto-sustentação (GOVERNO 
FEDERAL, Carta de Brasília, 2003). 

.  
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Para estar de acordo com os dispositivos constitucionais seria 

necessário que os governantes admitissem que a previdência integra um sistema 

mais amplo, dotado de outras fontes de recursos além dos comumente 

computados, e, a partir daí, concluíssem pela existência de um sistema 100% 

auto-sustentável, ou, mais do que isso, superavitário.  

As Tabelas 1 e 2 abaixo mostram o resultado financeiro do Regime 

Geral da Previdência Social e de alguns programas assistenciais, extraído do fluxo 

de Caixa do INSS para um período de dezesseis anos. A Tabela 1 contém dados 

de receita e despesa de 1990 até 1998; a Tabela 2 contém também dados 

semelhantes do fluxo de caixa do INSS do período de 1999 até 2005.12  

A primeira observação que se pode fazer é que, durante os últimos 

dezesseis anos, apenas em cinco exercícios financeiros o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) apresentou saldo operacional negativo. Em onze 

anos houve superávit, particularmente no período mais recente, pós-1999, em que 

apenas o ano de 2003 apresentou déficit. É importante chamar atenção para o 

excedente de recursos no caixa do INSS nos anos de 2004 e 2005, que alcançou 

as cifras de R$8,2 bilhões e R$921 milhões, respectivamente. Não seria realista 

falar em crise previdenciária ou falência do sistema previdenciário diante de 

semelhante quadro financeiro.  

                                                 
12 As Tabelas 1 e 2 apresentam grupos de contas diferentes porque os demonstrativos do fluxo de 
caixa do INSS sofreram alterações ao longo do tempo, particularmente a partir de 1999. 
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A segunda conclusão, já anteriormente antecipada, é que receitas 

próprias da seguridade social, como COFINS, CSLL, CPMF e receitas de 

concursos de prognósticos, são tratadas como transferências da União, embora 

sejam recursos vinculados ao orçamento da seguridade social, por determinação 

constitucional. Pela metodologia de elaboração do fluxo de caixa, a única receita 

prevista na Constituição Federal que recebe o tratamento de recebimentos 

próprios, arrecadada e gerida pelo INSS, é a contribuição social dos 

empregadores incidentes sobre a folha de salários e a contribuição ao INSS dos 

trabalhadores.  

É importante ressaltar que as receitas, impropriamente consideradas 

transferências da União – CPMF, CSLL, COFINS e concursos de prognósticos –, 

são arrecadadas e administradas pelo Ministério da Fazenda e depositadas no 

Banco Central. Como os “recebimentos próprios” são insuficientes para pagar 

todas as despesas previdenciárias e não-previdenciárias, o INSS passa a usar as 

fontes de recursos “transferências da União”, disponibilizadas pelo Tesouro 

Nacional, que lhe transfere apenas na medida (e na conveniência) em que deva 

cobrir uma necessidade de caixa. Isso caracteriza um esvaziamento, político e 
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institucional, construído através da falta de independência financeira dos órgãos 

da seguridade social. 

A legislação infraconstitucional foi desconstruindo os esquemas de 

gestão administrativa e financeira da seguridade social concebidos em 1988. A Lei 

8.212, de 24 de julho de 1991, intitulada Lei Orgânica da Seguridade Social, 

estabelece no seu artigo 33 (com grifos nossos): 

 
Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete 
arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das 
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo 
único do art. 11 [contribuições sociais das empresas, incidentes 
sobre a remuneração paga; dos empregadores domésticos; e dos 
trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição]; e ao 
Departamento da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, 
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições 
sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11 
[contribuições sociais das empresas sobre faturamento e lucro e 
as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos].  
 

Essas receitas, entretanto, continuam vinculadas à seguridade social e 

por ela geridas, ou seja, devem ser aplicadas em saúde, assistência social e 

previdência, ainda que sejam arrecadadas, fiscalizadas, lançadas e normatizadas 

pela Receita Federal, pois os órgãos da seguridade social têm assegurada a 

gestão de seus recursos pela Constituição Federal, conforme estabelece, 

adicionalmente, o inciso I, §2º do art. 195 (com grifos nossos):  

A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de 
forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, 
previdência e assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
assegurada a cada área a gestão de seus recursos. 

 

Vianna (2003a) reforça essa argumentação explicando que COFINS e 

CSLL são receitas constitucionalmente criadas como receitas da seguridade, mas 
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são administradas pela Secretaria da Receita Federal, competindo ao Tesouro, 

um ente externo à seguridade, os repasses para os órgãos do sistema, segundo 

uma programação financeira que se desconhece. Vianna conclui que “o 

estratagema, habilmente inserido na legislação posterior à Carta, tanto permite 

que os recursos se movimentem com alto grau de aleatoriedade [...] quanto 

legitima a escolha arbitrária de prioridades” (VIANNAb, 2003, p. 327).  

Quando são utilizados para análise os dados estatísticos da seguridade 

social como um todo, com números não apenas da previdência, mas também da 

saúde e da assistência social, a auto-suficiência financeira do sistema fica mais 

evidente.  A série histórica contendo o resultado da execução orçamentária da 

seguridade social é apresentada nas Tabelas 3 e 4. Estão demonstradas na 

Tabela 3 as receitas e despesas ao longo dos anos 1995 a 1999 e, na Tabela 4, 

para os anos de 2000 a 2005. Não há informações disponíveis com o elevado 

grau de detalhamento necessário, para o período anterior a 1995, que permita 

acompanhar a mesma padronização de itens de receita e despesa das tabelas 3 e 

4.  
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Antes de qualquer comentário mais específico, convém fazer alguns 

esclarecimentos preliminares sobre a metodologia de cálculo empregada nas 

Tabelas 3 e 4, por diferir dos demonstrativos contidos nos relatórios oficiais. Do 

lado das receitas, são computados os ingressos de recursos legalmente 

vinculados ao sistema de seguridade social, tomando-se a base de dados dos 

relatórios da Receita Federal. Do lado das despesas, foram levantadas aquelas 

liquidadas e pagas, utilizando-se a classificação por função (saúde, assistência 

social e previdência), fornecida através de relatórios da Secretaria do Tesouro 

Nacional. Incluem-se nessas despesas por função, gastos com pessoal, outros 

custeios e encargos da dívida. 
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 O resultado da seguridade social das Tabelas 3 e 4 foi montado com 

base nos preceitos da Constituição de 1988. É relevante mencionar que a 

existência de mais de um sistema previdenciário no Brasil é a chave para o 

entendimento de graves distorções que aparecem nas estatísticas do setor e que 

a metodologia empregada nesta pesquisa busca superar. Além do RGPS, 

destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, há os regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos (RPPS) da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios13, bem como o de categorias profissionais; esses 

regimes, no entanto, são inteiramente distintos. Apenas o RGPS é público, 

universal e integra o orçamento da seguridade social; portanto, só os números do 

RGPS foram computados no resultado da seguridade social apresentado nas 

Tabelas 3 e 4. Num cálculo rigoroso, o RPPS dos servidores federais deve ser 

excluído, por se tratar de um sistema que estabelece uma relação entre a 

administração pública e seus funcionários, patrocinado por contribuições 

específicas de seus beneficiários (Contribuição ao Plano de Seguridade Social do 

Servidor - CSSS) e pela contribuição patronal da União, esta última efetuada 

através de repasses do orçamento fiscal.14 Entretanto, é muito freqüente esses 

regimes distintos (RGPS e RPPS) se misturarem nas estatísticas de despesas do 

governo federal e, como conseqüência, o total dos gastos com a previdência 

social pública ficam inflados com itens que lhe são estranhos. 

                                                 
13 Dentro do regime público há regimes especiais, como o dos magistrados, congressistas e 
militares. São regimes especiais porque as regras entre eles não são homogêneas. 
 
14 É o que deveria ser feito, ou seja, a contribuição patronal da União deveria ser patrocinada pelo 
orçamento fiscal, como parte dos gastos correntes com pessoal, mas, como será analisado mais à 
frente, o Tesouro Nacional retira recursos do orçamento da seguridade social para patrocinar o 
Regime Próprio de Previdência do Servidor da União (RPPS). 
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Para evitar essa distorção, as Tabelas 3 e 4, seguindo as regras da 

Constituição de 1988, não incluem nas receitas da seguridade social a 

Contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor (CSSS), a contribuição 

ao custeio e pensões de militares e nem as contribuições ao FGTS, FUNDESP, 

FUNPEN e outras. Por conseqüência, nas despesas da seguridade social também 

não estão incluídos os gastos com aposentadorias e pensões dos servidores civis 

e militares. Os dados do regime próprio dos servidores públicos serão incluídos 

logo a seguir, na Tabela 6. 

O PIS/PASEP não é incluído integralmente como receita da seguridade 

social nas Tabelas 3 e 4. Só foram computados os 60% de seu total que se 

destinam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), uma vez que este fundo 

custeia, principalmente, os programas de seguro-desemprego e o pagamento do 

abono salarial. Os 40% restantes são destinados ao BNDES para aplicação em 

programas de desenvolvimento econômico. Assim, o seguro-desemprego foi 

incluído também nas despesas, por ser um benefício da seguridade social.  

A amortização e juros da dívida contraída pelos setores do sistema de 

seguridade social foram incluídas na despesa das Tabelas 3 e 4, embora sua 

inclusão seja discutível. A ANFIP argumenta, com muita procedência, que as 

despesas da seguridade social são superestimadas com encargos estranhos aos 

preceitos constitucionais, como os encargos da dívida: 

Outra impropriedade é inserir encargos da dívida no Orçamento 
da Seguridade Social; ainda mais quando o endividamento esteve 
associado a uma programação da Seguridade ou das entidades e 
órgãos relacionados com a prestação dos serviços de saúde, 
previdência e assistência social. Quando, por exemplo, o 
Ministério da Saúde realiza despesas com recursos do BIRD para 
recuperação da rede hospitalar, são propriamente incluídas no 
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Orçamento da Seguridade Social as despesas com obras, 
instalações e equipamentos realizadas com os recursos externos. 
No entanto, quando posteriormente forem feitos esses 
pagamentos ao financiador, se considerarmos essas despesas 
também como da Seguridade, incorreremos em dupla contagem. 
No primeiro momento, aparecem no orçamento da saúde, milhões 
de reais relativos à recuperação da infra-estrutura e, 
posteriormente, os mesmos milhões como pagamento desse 
endividamento. Não é razoável supor que o País gastou 
duplamente em despesas com saúde, ou construção de hospitais, 
idêntico montante de recursos, em dois momentos diferentes 
(ANFIP, 2006, p.15). 

 

Cabe, portanto, observar que seria mais apropriado classificar juros e 

amortização da dívida no órgão Encargos Financeiros da União, junto com os 

outros encargos da dívida interna e externa sob a supervisão do Ministério da 

Fazenda. Entretanto, por falta de informações mais detalhadas para uma série 

histórica longa, as despesas das Tabelas 3 e 4 incluem encargos da dívida, mas 

sem prejuízo das conclusões gerais, visto que os valores não são significativos.  

Feita esta ressalva, as tabelas trazem duas das principais conclusões 

deste trabalho. A primeira é que o sistema de seguridade social tem-se mostrado 

superavitário ao longo de todos os anos do período de 1995 a 2005, tendo o 

excedente de recursos se elevado de R$4,3 bilhões, em 1995, para R$58,1 

bilhões em 2005. A segunda conclusão é de que houve desvio de recursos do 

orçamento da seguridade social para além dos 20% legalmente autorizados pelo 

mecanismo da DRU, conforme se pode constatar pela última linha das referidas 

Tabelas 3 e 4, exceto nos anos de 1995 e 1998.15 Com exceção desses dois anos, 

                                                 
15 Nesses dois anos, embora a seguridade social tenha produzido receitas maiores que despesas 
(superávit), a desvinculação das receitas (DRU) foi inferior a 20% (17,8% em 1995 e 9,2% em 
1998). É exatamente isso que indicam os valores nulos dos anos de 1995 e 1998 na última linha 
da Tabela 3. Nos outros anos, depois de retiradas as desvinculações, ainda sobraram recursos, 
que se dirigiram para outras aplicações do orçamento fiscal, de forma contrária aos dispositivos 
legais.  
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o excedente de recursos extraído da seguridade social, anualmente, variou entre 

R$12,4 bilhões, em 2001 e R$26,5 bilhões, em 2005, acima do limite de 20% 

legalmente autorizado pelo mecanismo da DRU, conforme Tabela 4. 

Para se avaliar a dimensão do desvio de recursos, o superávit que é 

retirado da seguridade supera o gasto anual com saúde pública, em todo o 

período que vai de 2000 a 2005. Isso significa que, se nos últimos seis anos, esse 

excedente tivesse sido investido no setor de saúde, seus recursos seriam 

ampliados em mais de 100%, o que poderia implicar numa transformação radical 

na oferta dos serviços de saúde. 

Essa realidade seria facilmente detectada se o dispositivo 

constitucional, presente no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, 

que estabelece que o Poder Executivo deve elaborar e executar três orçamentos – 

o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas da União e o 

orçamento da seguridade social –, fosse cumprido à risca.  O governo, entretanto, 

apresenta dados consolidados de apenas dois demonstrativos de execução 

orçamentária: o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais e o 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Neste último, as receitas e gastos 

fiscais e da seguridade são agregados num único orçamento. Por conseguinte, as 

receitas próprias da seguridade social (as contribuições sociais) aparecem 

unificadas às outras receitas de impostos pertencentes ao orçamento fiscal, assim 

como as despesas misturam-se para daí sair um resultado consolidado de dois 

orçamentos.16  

                                                 
16 É um desafio, para qualquer pesquisador do ramo, identificar a execução orçamentária da 
seguridade social na base de dados do governo federal, seja no Ministério do Planejamento, seja 
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Como conseqüência de mais este artifício metodológico, o superávit do 

orçamento da seguridade social é automaticamente incorporado ao orçamento 

geral da União, resultando na geração dos elevados superávits primários ao longo 

dos últimos oito anos. Assim, parte do excedente retirado de toda a sociedade, 

principalmente dos consumidores assalariados de baixa renda, que são os que 

efetivamente pagam tributos indiretos incorporados nos preços, é desviada das 

aplicações nas ações de saúde, previdência e assistência social, para se destinar 

ao pagamento de outras despesas que mais à frente serão apontadas. Essas 

operações de transferência de recursos entre orçamentos extrapolam os limites 

permitidos nos dispositivos constitucionais que vinculam esses recursos às 

despesas do orçamento da seguridade social.17  

Se houvesse a elaboração, de forma isolada, do orçamento da 

seguridade social, ficaria revelado, com clareza: 1) que o desequilíbrio 

orçamentário está no orçamento fiscal e não no orçamento da seguridade social 

ou no orçamento da previdência social; 2) que a seguridade social não recebe 

recursos do orçamento fiscal, ao contrário, parte substancialmente elevada de 

seus recursos financia o orçamento fiscal; e, 3) que não é a previdência que causa 

problemas de instabilidade econômica e crise de confiança nos investidores, mas 
                                                                                                                                                     
nos da Fazenda ou Previdência. Para obter essa informação terá que elaborar por si mesmo 
demonstrativos como os apresentados nas Tabelas 3 e 4 deste trabalho. Os anexos da Lei 
Orçamentária Anual e os relatórios da execução orçamentária, disponíveis para consulta nos web-
sites do governo, mostram dados consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social. 
17 Aparentemente não há controles que permitam saber se os recursos arrecadados com COFINS, 
CSLL e CPMF são aplicados na seguridade social de acordo com o que manda a Constituição 
Federal. Não foram encontrados registros oficiais que tratem do assunto, mesmo no Tribunal de 
Contas da União. Fica claro que, uma vez centralizada a arrecadação e gestão das contribuições 
sociais na Fazenda, com os recursos próprios destinados à seguridade sendo denominados de 
“Transferências da União”, perdeu-se o controle da aplicação dos recursos. Essa circunstância 
causa fragilidade financeira na seguridade, porque retira sua autonomia orçamentária e permite 
desviar recursos para o orçamento fiscal segundo os critérios e as conveniências (não claramente 
explicitadas) de cada momento político. 
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é a política econômica que atinge a previdência, a saúde pública e a assistência 

social, precarizando serviços essenciais à sobrevivência da classe trabalhadora.  

  Foi com a intenção de produzir superávit primário crescente que a 

política tributária dos anos 90 buscou a ampliação da carga tributária através, 

principalmente, do aumento de contribuições que são destinadas ao orçamento da 

seguridade social. Como já foi amplamente tratado, o sistema tributário 

consolidado pela Constituição de 1988 prevê uma partilha mais ampla de impostos 

arrecadados pela União com Estados e Municípios, o que reduziu a 

disponibilidade de recursos próprios para o governo federal. Diante da 

necessidade de mobilizar mais recursos, o Tesouro Nacional buscou solução nas 

contribuições à seguridade social, por dois motivos: 1) o aumento de alíquotas das 

contribuições não segue o princípio da anterioridade18, o que significa que podem 

vigorar noventa dias depois de instituída, diferente dos aumentos de impostos que 

precisam de lei a ser aprovada em um ano, para vigorar apenas no ano seguinte, 

o que, em situações emergenciais, pode ser problemático; e, 2) as contribuições 

sociais têm a característica de não serem partilhadas com Estados e Municípios. 

Para que o aumento da carga tributária se tornasse adequado aos propósitos do 

governo federal, foi criada a desvinculação das receitas da União (DRU), 

estabelecida através de emenda ao texto constitucional, autorizando o governo a 

utilizar parcela significativa dos recursos arrecadados – 20% das receitas de 

contribuições – de forma livre de qualquer vinculação a despesas específicas. 

Com este mecanismo, receitas da seguridade social passaram a ser legalmente 

                                                 
18 O princípio da anterioridade veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios a cobrança de 
tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou. 
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deslocadas do seu orçamento próprio para o orçamento fiscal, para serem 

utilizadas em qualquer rubrica. Entretanto, apenas 20% delas (tal como estabelece 

a lei) foram insuficientes. Têm sido desviados muito mais, conforme foi 

demonstrado na última linha das Tabelas 3 e 4 e como pode ser melhor 

visualizado através da Tabela 5 a seguir. No período de 1995 a 2005, as 

desvinculações de receita totalizaram R$ 267 bilhões, dos quais R$107 bilhões 

estão além do limite legalmente autorizado pelo mecanismo da DRU. 

 

Se forem agregados aos dados da seguridade social os números do 

regime próprio de previdência dos servidores federais – RPPS –, ou seja, os 

inativos e pensionistas civis e militares, ainda assim será possível observar uma 
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situação muito distante da crise que é frequentemente proclamada. A Tabela 6 

mostra esses valores em percentual do PIB, ao longo dos últimos quinze anos, 

sem a aplicação da DRU sobre as receitas. Ressalte-se que nesta Tabela 6, do 

lado das receitas, não estão computadas as contribuições da União como 

empregador do setor público, que deveria corresponder ao dobro da contribuição 

dos servidores, conforme preconiza a Lei n° 9,717/1998.   

É possível constatar que, em apenas cinco anos, pertencentes à década 

de 1990, houve necessidade de usar recursos do orçamento fiscal para cobrir 

despesas com a previdência dos servidores públicos. A realidade mais recente é 

muito mais promissora. Após 1999, a receita foi sempre superior ao gasto. Mais 

precisamente, há sete anos as contribuições sociais de trabalhadores, 

empregadores e servidores públicos superam os gastos com previdência social 

(dos servidores públicos e do setor privado), saúde e assistência social da esfera 

federal, produzindo excedente de recursos para o orçamento fiscal. 
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A Tabela 7 a seguir apresenta informações da seguridade social e do 

RPPS com valores em moeda corrente e utiliza uma metodologia de maior detalhe 

e precisão. Novamente é preciso observar que, do lado da receita, não foi 

computada a contrapartida da União como empregador, que deveria corresponder 

ao dobro da contribuição previdenciária dos servidores. É importante ressaltar que 

o excedente de recursos gerados de R$ 18,3 bilhões em 2004 e de R$ 19,9 bilhões 

em 2005 é considerável e mais que o dobro dos anos anteriores.  

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Previdência Social 

(ANFIP) já vinha alertando que recursos são subtraídos da seguridade social para 

além dos 20% permitidos legalmente através da DRU. Há pelo menos duas 

publicações da ANFIP que fazem uma análise da seguridade social, 

especificamente para 2004 e 2005, empregando uma metodologia que conduz a 

resultados próximos aos aqui encontrados para esses anos. As principais 

diferenças entre as duas metodologias estão na forma de apuração da despesa e 

no período de tempo coberto pela investigação, que no caso da ANFIP, está 

restrito a um curto espaço de tempo.19   

Tomando por base as informações aqui constatadas, a questão central 

deixa de ser sobre a auto-suficiência financeira do sistema de seguridade social, 

que tem se mostrado sólida, e passa a ser sobre o destino que foi reservado a 

esses recursos excedentes pelo governo federal. 

 

                                                 
19 As publicações da ANFIP são “Análise da Seguridade Social em 2004”, de abril de 2005 e 
“Análise da Seguridade Social em 2005”, de abril de 2006, disponíveis em www.anfip.org.br.  
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Nas tabelas 8 a 17, são mostrados, ao longo de dez anos (1995 – 2005) 

e de uma maneira condensada, quais foram os tipos de gasto que as receitas com 

COFINS, CPMF e CSLL, financiaram. Os dados foram obtidos de uma ampla 

pesquisa no SIAFI, de onde foram extraídos vários relatórios, sendo o principal o 

Acompanhamento da Execução Orçamentária da União, que classifica a despesa 

por fonte de recursos e projeto/atividade. O Anexo I contém o volumoso 

detalhamento que serviu de fonte para os dados agregados nas Tabelas 8 a 17.20 

                                                 
20 Não foi possível processar os relatórios de execução orçamentária para o ano de 2002 através 
do sistema consultado. 
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Nessas tabelas, os números são de uma magnitude que impressiona.  

Podem-se extrair as seguintes constatações: 

1) A maior magnitude das receitas desviadas da seguridade social é 

proveniente, como seria de se esperar, dos 20% de DRU. Esses 

recursos são tragados para a fonte 100 (Recursos Ordinários) e são 

livremente empregados no orçamento fiscal. Os relatórios mostram que 

essa fonte financia vários tipos de despesa (em diferentes órgãos e 

ministérios), entre elas os encargos financeiros da União (juros e 

amortização da dívida pública). A política econômica, que 

pretensamente tem a virtude da responsabilidade fiscal, priorizou pagar 

contas do orçamento fiscal com recursos desvinculados do orçamento 

da seguridade social. Assim, minimiza-se o déficit do orçamento fiscal 

provocado pela taxa de juros em alto patamar – freqüentemente, o mais 

alto do mundo –, ao mesmo tempo em que se respaldam privilégios e 

desigualdades graves na distribuição de recursos dos fundos públicos. 

2) Outro destino de parcela significativa dos recursos desviados é o 

pagamento de aposentadorias e pensões do RPPS. Esse emprego, 

entretanto, não é legítimo. Cabe repetir a observação, já feita antes, 

sobre o RPPS. Pela Constituição Federal de 1988, não há no Brasil um 

sistema de previdência composto por dois regimes, conforme esclarece 

Vianna (2003a). A Constituição estabelece um sistema de seguridade 

universal para todos os cidadãos (RGPS) e um sistema especial para o 

funcionalismo público (RPPS). A operacionalização financeira da 

seguridade é atribuição do INSS; ativos e inativos do serviço público 
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federal estão a cargo do Tesouro Nacional. Os servidores públicos 

contribuem para suas aposentadorias com recursos que compõem um 

fundo de um regime específico, exclusivo, o RPPS, que não dá acesso a 

benefícios aos outros trabalhadores da sociedade. Estes, entretanto, 

tornaram-se patrocinadores das aposentadorias do regime especial dos 

servidores públicos. Recursos vinculados à saúde pública, à assistência 

social e à aposentadoria dos trabalhadores do setor privado vêm 

financiando a aposentadoria de servidores públicos, incluindo os do 

Legislativo e Judiciário, cujas aposentadorias têm valores elevados, se 

comparados ao salário mínimo, piso e nível da maioria das 

aposentadorias do RGPS.  

3) Uma parte significativa dos recursos da seguridade social é desviada de 

seu orçamento, mas não recebe nenhum tipo de aplicação, o que quer 

dizer que podem ter ficado retidos na Conta Única do Tesouro. São 

valores que podem ser identificados nas tabelas 8 a 17 através da 

coluna “sem identificação de aplicação”. Em 2005, por exemplo, R$ 14,5 

bilhões de recursos da seguridade não tiveram uso identificável nos 

relatórios de execução orçamentária e R$ 56,8 bilhões foram aplicados 

fora da seguridade social. Todos os anos da série de 1995-2005 

apresentam esse fenômeno, mas os valores apresentam uma dimensão 

maior a partir de 2001.  A esterilização desses recursos, além de 

impossibilitar o atendimento de necessidades urgentes por serviços 

públicos essenciais, significa uma forte contenção de demanda 

agregada, pois deixam de circular no mercado, contribuindo para reduzir 
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o dinamismo da economia. É mais uma demonstração do forte caráter 

recessivo da política fiscal, feita com o sacrifício das políticas sociais.21 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
21 Esterilizar tem, aqui, o sentido comumente utilizado pelos economistas quando tratam de 
recursos monetários que são retirados de circulação. Uma parte dos recursos gerados pelo 
sistema de seguridade foi retirada dos fins aos quais se destina – saúde, assistência social e 
previdência –, e também de outro qualquer campo da aplicação que pudesse ser identificado por 
esta pesquisa a partir dos relatórios de execução orçamentária. Saiu, portanto, da circulação.   
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A conclusão a que chegamos nesse capítulo – na verdade mera 

constatação – pode e deve surpreender a muitos: nem a previdência social 

brasileira nem o sistema de seguridade social instituído pela Constituição Federal 

de 1988 são deficitários; são, ao contrário, superavitários, e esse superávit, cuja 

magnitude é expressiva, vem sendo sistematicamente desviado para outros usos. 

Essa constatação, no entanto, coloca uma questão relevante para o pesquisador: 

como e porque foi criada essa aura de crise e urgência em torno a um problema 

que não é nem crítico nem urgente?  

O objetivo dos próximos capítulos será responder a essa questão que 

envolve múltiplos aspectos. Dados os limites desta pesquisa, a abordagem 

apresentada limitar-se-á a fazer um breve relato histórico, da construção do 
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sistema de seguridade social desde sua origem, na Europa e no Brasil, e dos 

desdobramentos mais recente que se caracterizam por um processo de intensa 

reforma. No último capítulo parte-se para a exposição da política fiscal e de suas 

implicações na deterioração da situação financeira do sistema de seguridade 

social. 
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CAPÍTULO 2: Breve relato histórico do sistema de proteção social 

2.1. INTRODUÇÃO 

A busca de uma explicação para a drenagem sistemática de recursos 

do orçamento da seguridade social e para as freqüentes reformas no sistema 

previdenciário, que se têm mostrado redundantes e intermináveis, não pode ser 

feita sem uma observação da histórica, ainda que de forma breve, para resgatar a 

construção e evolução desses sistemas nas suas origens, aqui, no Brasil e 

mesmo antes, na Europa.   

É imprescindível fazer uma referência às décadas anteriores, não 

apenas no que se refere à economia nacional, mas também internacional, porque 

o período histórico relativamente curto e recente, que compreende a década de 

1990 e estes primeiros anos do século XXI, é fruto do desenlace de um processo 

de constituição de uma nova ordem econômica internacional que se inicia no 

mundo capitalista nos anos 70 e que atingiu a economia brasileira de forma 

específica.  

No período correspondente aos anos de 1930 a 1988, houve no Brasil 

um processo longo de estruturação das bases institucionais e financeiras de um 

sistema de proteção social. O ano de 1988, entretanto, foi um marco histórico 

para esse sistema. Foi apenas em 1988 que se desenhou, pela primeira vez na 

história do País, o embrião de um efetivo sistema de proteção social universal e 

redistributivo. Essa conquista veio após o regime militar e foi impulsionada na luta 

pelo restabelecimento da democracia. Quando, no Brasil, porém, se instituía, 

através da Constituição Federal de 1988, um sistema de seguridade social nos 
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moldes dos países capitalistas centrais do pós-guerra, esse paradigma já estava 

na contramão do movimento do capitalismo em escala mundial. O welfare state 

europeu, uma das marcas da era dourada do capitalismo, era questionado em 

seus princípios básicos. Uma seguridade social generosa e igualitária estava em 

desarmonia com a perspectiva liberal-conservadora que então se tornara 

hegemônica, num mundo de economias abertas, desreguladas e fortemente 

competitivas e que exigiam reformas que aniquilavam valores erguidos num 

período de democracia e prosperidade.  

O panorama internacional reforçou, no interior da economia nacional, as 

teses políticas conservadoras dos grupos que se reuniam em torno do modelo 

liberal e que estavam recompondo suas forças no início dos anos 1990. Formou-

se um contexto adverso para o sistema de proteção social recentemente 

esboçado. Os arautos de teses catastrofistas sobre a previdência aumentaram em 

número. Seus argumentos foram ganhando espaço num ambiente de 

desinformação sobre o tema. Teve início um ciclo de ofensivas privatistas e de 

reformas que visavam desfazer as estruturas do recente projeto de Estado de 

Bem-Estar Social instituído pela Constituição de 1988. Fagnani (2005a) chamou 

apropriadamente essa fase de contra-reformismo neoliberal. A precária cidadania 

conquistada revelava-se antagônica à política econômica e ao projeto social 

comandados pelo Estado dos anos 1990. 

Esta etapa do trabalho dedica-se a fazer um percurso que parte da 

breve exposição do significado histórico do Estado de Bem-Estar social, tal como 

se constituiu no pós-Segunda Guerra no mundo europeu, para chegar até o 



   

 

69

nascimento do sistema de seguridade social brasileiro e de sua prematura 

fragmentação e aviltamento ao longo dos anos 1990 e neste início de século.  

2.2. O SURGIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO CAPITALISMO 

Toda reconstrução histórica envolve algum grau de arbitrariedade no 

relato dos fatos. A escolha feita neste trabalho visa apontar alguns fatos 

selecionados, esclarecedores do problema proposto, bem como as conexões 

entre eles, de modo a permitir a compreensão do surgimento dos sistemas de 

proteção social e a posterior ameaça a sua viabilidade, em função mudanças na 

estratégia política e econômica da nação central do capitalismo, que abalaram 

todo o sistema, provocando perda de dinamismo e um novo ciclo econômico, 

político e ideológico.  

O capitalismo, desde sua origem, tem como marca a exclusão de parte 

da força de trabalho assalariada do acesso ao emprego. Esta parcela da 

população é coagida ao trabalho, mas não encontra ocupação e por isso vive sob 

uma grande vulnerabilidade que acaba por levá-la a uma espécie de inexistência 

social, submetida ao pauperismo. Na medida em que o esse flagelo social se 

agravava e ameaçava a ordem pública, o atendimento aos que estavam fora do 

mercado de trabalho (mesmo sendo válidos) e aos inaptos ao trabalho, não podia 

mais ser efetuado pelas famílias. Passou a ser uma atribuição das entidades 

filantrópicas, religiosas e do Estado, ou simultaneamente das três instâncias. O 

atendimento assistencial aos que não tinham condições de sobrevivência (vistos 

como subqualificados, indigentes ou vagabundos) assumiu um caráter reabilitador 

e preventivo, através de severos controles que envolviam punições. Na França do 

século XVIII, recomendava-se a prisão dos mendigos inválidos para o trabalho, 
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uma vez que essa medida atemorizaria os válidos, pressionando-os para que 

arrumassem mais depressa uma profissão. Na Inglaterra, as Poor Laws, de 1536, 

possuíam um caráter também repressivo e punitivo ao levar o indigente a perder a 

reputação pessoal e a liberdade, pela detenção no asilo, e o estigma da pobreza 

atingia também sua família. Mesmo assim, crescia o exército dos inaptos e 

indigentes atendidos por suas instituições de assistência (Araújo, 2004). 

Os trabalhadores não tinham nenhum tipo de amparo como assistência 

médica, aposentadorias, pensões e estavam sujeitos a multas e castigos. As 

greves eram consideradas casos de polícia. A multidão de trabalhadores nas ruas 

era uma ameaça às instituições e à propriedade e as manifestações de revolta 

eram severamente reprimidas.  

O trato dos problemas sociais do desemprego, miséria, doença e 

pobreza só foi reavaliado no século XIX, quando o modo de produção capitalista 

já estava consolidado havia várias décadas e o sistema fabril já se tinha 

generalizado na Europa e nos Estados Unidos. Havia uma crescente deterioração 

das condições de vida e de trabalho dos operários provocada pela maquinização 

das fábricas. Era grande o número de homens, mulheres e crianças à procura de 

emprego. Os salários eram muito baixos. A jornada de trabalho tinha duração de 

15 horas ou mais. Os edifícios das fábricas eram mal iluminados, com ambientes 

fechados e insalubres. Não havia segurança no trabalho. Os acidentes eram 

constantes. Mal alimentados e mal pagos, os operários habitavam os bairros 

pobres das cidades industriais, sem infra-estrutura de água e de esgotos, 

convivendo com doenças de toda espécie.  
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A degradação de sua condição humana, a permanente ameaça de 

desemprego, o crescimento e concentração do operariado nos centros urbanos e 

as revoltas por melhores condições de vida favoreceram a conscientização 

política e a organização dos trabalhadores que, no século XIX, transformam-se 

numa força política independente. Surgiram os movimentos reivindicatórios e as 

greves.  

O ludismo e o cartismo, na Inglaterra no primeiro quartel do século XIX, 

a Revolução Mundial de 1848 no continente e as greves de 1888-1892 

preocuparam as classes dominantes européias, fazendo com que os governos 

reavaliassem seus métodos no trato dos problemas sociais da doença e da 

pobreza. No final daquele século todos os países importantes da Europa tomaram 

medidas de política social. A grande depressão econômica mundial que se inicia 

em 1860 também foi importante para suscitar uma nova atitude com relação aos 

problemas sociais, ao deixar claro que o desemprego tinha causas impessoais 

que decorriam dos próprios impasses econômicos do capitalismo. Não tinha 

nenhuma relação com a fraqueza moral dos indivíduos ou com uma atitude 

voluntária de recusa ao trabalho, como afirmavam os liberais ortodoxos.  

Vários estudos importantes sobre as condições de vida da população 

inglesa e sobre a situação de trabalho nas indústrias também deram maior 

visibilidade às dramáticas condições de vida dos trabalhadores. Esses estudos 

relatavam um sistema de jornadas de trabalho excessivas, baixos salários, fome, 

subnutrição e habitação e educação precárias. Trouxeram à tona uma realidade 

estarrecedora. Os trabalhadores ficavam cada vez mais pobres e os problemas 

sociais se agravavam, acirrando a luta entre as classes sociais.  
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Fez-se necessária a intervenção do Estado através das políticas sociais 

para integrar os trabalhadores ao sistema produtivo e, ao mesmo tempo, atenuar 

os conflitos sociais decorrentes dos efeitos devastadores do capitalismo. As 

formas de proteção social construídas pela Igreja e pelo Estado precisavam ser 

modificadas para evitar o confronto entre capital e trabalho. O controle da força de 

trabalho ocupada e excedente passou a ser uma função estatal da maior 

importância para a manutenção das condições gerais da acumulação capitalista. 

No início do século XX, tanto a Inglaterra como outros países centrais 

procuraram mudar seus métodos de tratamento da pobreza e impulsionaram 

medidas de política social em direção ao seguro social (ARAÚJO, 2004). Para 

Marshall (1967) já havia consenso sobre a universalidade das ações do Estado, 

agora tido como responsável pelo bem-estar das massas e não apenas pelo 

amparo aos indigentes. É importante observar que essas mudanças só foram 

implementadas quando se deu o confronto, isto é, as manifestações da classe 

operária na luta por direitos sociais contribuíram como um vetor dessas 

transformações nas relações entre as classes. O individualismo, o livre mercado e 

a busca desenfreada pela maximização de lucros estavam produzindo graves 

problemas sociais que interferiam no processo de acumulação de capital e o 

Estado teve que ampliar suas funções para conseguir articular garantias 

econômicas e sociais em torno das relações de produção. 

Foi no interior do capitalismo liberal, portanto, que se originaram as 

primeiras medidas de proteção social públicas. Nos primeiros quarenta anos do 

século XX o seguro social obrigatório foi o seu principal instrumento de 

sustentação material. Foi na Alemanha, com Bismarck, membro do partido 
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conservador, que na década de 1880, foi dado o primeiro passo para o 

estabelecimento do seguro social compulsório, abrangendo os trabalhadores da 

indústria e do comércio. A promulgação da legislação social pelo governo teve o 

importante efeito político para Bismarck de neutralizar as investidas socialistas. O 

sistema previdenciário alemão incluía pensões por idade, invalidez e morte, 

cobertura para doença e maternidade, cobertura para acidentes de trabalho e, 

mais tarde, seguro-desemprego. Era financiado por contribuições em um 

esquema tripartite (Estado, capital e cidadão) e colocava o Estado como 

responsável por seu cumprimento. 

Marshall (1967 apud Araújo 2004) explica que o seguro social apoiava-

se numa nova contratualidade que diferia do seguro privado voluntário. Este tem 

receita proveniente do pagamento dos prêmios pelos segurados e da renda de 

suas aplicações, seguindo princípios de cálculo atuarial, à dimensão dos riscos. O 

seguro social, apesar de copiar a técnica atuarial, tem a sua contratualidade 

fundada em princípios de justiça distributiva e em decisões políticas. O caráter 

obrigatório do seguro social sob a égide do Estado rege-se pelos princípios da 

equidade e da justiça. 

Após a criação do seguro social obrigatório e da conquista de 

significativos direitos sociais, completava-se o ciclo da cidadania marshalliana. 

Direitos civis, políticos e, agora, direitos sociais são incorporados ao domínio das 

relações de trabalho nos países centrais.  

Na França, onde a questão dos direitos sociais é emblemática, as 

garantias legais avançaram mais lentamente do que na Inglaterra, Alemanha e 

países escandinavos. Na Inglaterra, entre 1906 e 1914, o governo iniciou amplas 
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reformas que redirecionaram sua intervenção nas questões sociais. Cobertura 

para doença e acidentes de trabalho, pensões por idade, invalidez e morte e 

seguro-desemprego eram direitos enunciados em normas constitucionais. 

Segundo Araújo (2004, p.68): 

No campo dos direitos sociais, a Inglaterra havia avançado em 
relação a outros países. Encaminhou política voltadas para a 
educação básica universal, pública e compulsória, a partir de 
1870, implementou uma legislação fabril (proteção às mulheres e 
crianças), proteção contra acidentes do trabalho (criação da 
Inspetoria das Fábricas, ligadas ao governo central), ações de 
saúde pública (campanhas de vacinação), mas não foi sem a 
resistência dos conservadores liberais que essas políticas se 
desenvolveram. 

 

A Dinamarca, entre 1891 e 1903, introduziu programas de pensão. A 

Bélgica, entre 1894 e 1903, encaminhou uma legislação de seguro social. O 

governo suíço organizou um sistema de seguro nacional.  

O Quadro 1, a seguir, mostra a evolução da implementação dos 

benefícios em países selecionados, desde o século XIX até o pós-Segunda 

Guerra mundial. A cobertura para acidente de trabalho foi o primeiro benefício a 

ser instituído nos países listados, com exceção da Dinamarca. Essas informações 

revelam que o desenvolvimento do seguro social foi muito além da Inglaterra e 

França. Outros países buscaram um sistema de proteção social alternativo às 

formas tradicionais privadas, com programas que diferiam de um país para outro 

de acordo com os recursos disponíveis e com o percurso histórico de cada um.   
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Nos períodos das duas Guerras Mundiais e na crise de 1929 os 

problemas sociais se agravaram. Foram períodos de grande desorganização 

econômica, social e política e as mazelas do capitalismo emergiram com maior 

intensidade. A tomada de consciência das condições de vida das populações 

pauperizadas e a crença de que, de fato, havia uma ameaça à ordem política e 

que a sociedade poderia explodir com as tensões sociais fez com que o Estado 
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burguês fosse levado a realizar pactos com os cidadãos, assumindo 

responsabilidades para com a população e criando um sistema contributivo. Os 

períodos de depressão também provocaram o aprofundamento da pobreza dos 

trabalhadores e o acirramento da luta de classes. Conforme descreve Araújo:  

Foram períodos que demarcaram a dimensão do seguro social, a 
internacionalização de suas propostas e a semelhança dos seus 
conteúdos que foram influenciados pelos tratados e convenções. 
Desde 1919, com o Tratado de Versalles, a criação da Organização 
Internacional de Trabalho (OIT) e suas convenções subseqüentes, 
mecanismos e fatores interativos encaminharam diretrizes para as 
políticas sociais no mundo ocidental, instituindo-se o modelo do 
Estado de Bem-estar Social (ARAÚJO, 2004, p.69).   
  

A proteção social, traduzida como direito à seguridade social, à 

educação, à moradia só se efetivaria no século XX e se expandiria, efetivamente, 

no pós-Segunda Guerra Mundial, período que marcou uma nova era de 

mudanças significativas nas relações entre Estado e sociedade, tanto nos países 

ricos como nos países pobres. O próximo item fará um breve relato histórico da 

construção do welfare state no mundo ocidental moderno bem como do conceito 

de seguridade social. 

2.3. O WELFARE STATE E OS ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A 
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE SEGURIDADE SOCIAL  

 

O welfare state foi uma construção da sociedade européia do pós-

Segunda Guerra Mundial e correspondeu ao estabelecimento de um pacto social 

que implicou na acentuada participação do Estado na promoção de benefícios 

sociais de forma a proporcionar padrões de vida mínimos à população.  O Estado 

passou a promover a integração social, garantindo tipos mínimos de renda 

(seguro contra doença, velhice, invalidez, acidente de trabalho, desemprego e 
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morte) e também subsídios alimentares, saúde, educação, habitação, que foram 

assegurados a todo cidadão não mais como caridade, mas como direito de 

cidadania (VIANNA, 1998). 

A expressão welfare state foi adotada pelos ingleses no fim da Segunda 

Guerra Mundial nos anos 1940. Os ingleses a utilizaram para assim designar um 

mundo novo no qual queriam viver. Neste mundo,  

[...] a sociedade se solidariza com o indivíduo quando o mercado o 
coloca em dificuldades. Mais precisamente, o risco a que qualquer 
cidadão, em princípio, está sujeito – de não conseguir prover seu 
próprio sustento e cair na miséria – deixa de ser problema 
meramente individual, dele cidadão, e passa a constituir uma 
responsabilidade social, pública. O Estado de bem-estar assume a 
proteção social como direito de todos os cidadãos porque a 
coletividade decidiu pela incompatibilidade entre destituição e 
desenvolvimento (VIANNA, 1998, p.11). 

 

Associado à mesma noção de welfare state foi difundida a expressão 

social security, cuja tradução para o português foi feita com a adoção do 

neologismo seguridade social.  O sentido do termo seguridade é o de contrapor-

se à idéia restrita de social insurance, o seguro social. Este alcança apenas os 

segurados contribuintes, na proporção de suas contribuições, enquanto o conceito 

de seguridade social evoluiu para a universalização dos direitos sociais, tornando-

os um dever do Estado para com todos os cidadãos. A seguridade tem uma 

natureza pública e universal, enquanto o seguro é individual e seletivo.22  

Tomando como base a moderna literatura sobre política social, Teixeira 

(2004, p. 20) define seguridade social como:  

                                                 
22 Segundo Sussekind (1955 apud ARAÚJO, 2004, p. 110), a expressão seguridade social foi utilizada pela 
primeira vez nos Estados Unidos no Social Security Act, que dispôs em um mesmo sistema as principais 
modalidades de seguro e de assistência social. A partir dessa lei, a expressão passou a ser usada não só 
internacionalmente, como forneceu o conteúdo para vários acordos e declarações firmados entre governos.    
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[..] um amplo sistema de proteção social, indispensável ao 
processo de reprodução da força de trabalho e, portanto, do próprio 
capital. Esta proteção é oferecida aos trabalhadores em caso de 
perda ou esgotamento, parcial ou total, temporário ou definitivo, de 
sua força de trabalho ou das condições de exercê-la – por velhice, 
doença, acidente ou pela ocorrência de condições sociais 
adversas, sejam elas conjunturais (ligadas ao ciclo econômico), 
sejam elas estruturais (resultantes da impossibilidade, para milhões 
de pessoas que vivem em condições de miséria absoluta, de ter 
acesso aos mercados formais de trabalho).     

 

Vianna (1988, p. 11) diz que: 

A seguridade social consiste num pacto pelo qual os desiguais 
habitantes de um país reconhecem na cidadania uma medida de 
igualdade, não apenas formal, mas substantiva, que a todos 
capacita ao gozo do patrimônio  comum de uma vida digna e 
civilizada.  

 

Cabe ao Estado moderno, como guardião dos direitos coletivos, 

proteger esse pacto. 

Os pilares em que se assentava a ordem econômica mundial no final da 

Segunda Grande Guerra proporcionaram essa configuração assumida pela 

sociedade européia. Transformações radicais se operavam naquela época, tanto 

na órbita das atividades econômicas (nas esferas produtiva, tecnológica, 

comercial, monetária e financeira) como na dimensão de poder no mundo 

capitalista. Os Estados Unidos assumiram a posição de potência hegemônica e 

procuraram estabelecer uma ordem internacional que lhes fosse favorável.23 A 

                                                 
23 A estratégia para a consolidação da hegemonia americana implicava em permitir a reconstrução 
da Europa, inclusive da Alemanha e do Japão – países estrategicamente situados na fronteira da 
guerra fria. O Plano Marshall, de 1947, proporcionou a integração econômica européia, o avanço 
da economia alemã e japonesa, bem como a melhoria geral dos principais países europeus. Com 
base em moedas desvalorizadas frente ao dólar, baixos custos de mão-de-obra, tecnologia 
atualizada proporcionada diretamente pelos Estados Unidos e forte apoio do Estado, cresceu a 
produção manufatureira e o comércio mundial das economias européias e japonesa. Os 
empréstimos americanos, a intensificação do investimento direto das filiais das grandes 
corporações americanas na Europa e a saída para o exterior dos bancos americanos com a 
formação de um mercado financeiro off-shore (mercado de eurodólares), provocou respostas 
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presença soviética no leste europeu e o sucesso dos partidos comunistas no 

ocidente transformaram o pós-guerra num período de confronto entre dois 

sistemas sociais antagônicos. É justamente a existência simultânea de um mundo 

bipolar e confrontado e da pressão de partidos políticos e sindicatos dos 

trabalhadores, exercendo papel ativo na mobilização pela solução de questões 

sociais, que permitiu aos países de capitalismo central adotar políticas 

econômicas keynesianas e sistemas de seguridade social avançados. Buscava-se 

afastar, simultaneamente, os perigos do nazi-fascismo e do comunismo na 

Europa, alicerçando-se um conjunto de medidas de política social que 

consolidariam o welfare state e que permitiriam a reestruturação do capitalismo 

em suas bases hegemônicas. Um longo ciclo de crescimento econômico 

transcorreu entre as décadas de 40 e 70 do século passado, acompanhado de 

aumento da produtividade do trabalho, elevação dos salários reais, redução das 

taxas de desemprego e aumento do consumo de massas.   

Mello observa que os Trinta Anos Gloriosos, período em que foram 

sedimentados os welfare states,  

[...] se caracterizaram pela sua excepcionalidade, por uma 
peculiaridade histórica que não tem sido suficientemente 
sublinhada, a saber: que a hegemonia americana foi de fato 
exercida num ambiente de competição entre o capitalismo e o 
socialismo real. Assim, não podemos esquecer que a reconstrução 
da Europa e do Japão foi conduzida à sombra da Revolução 
Soviética e da Revolução Chinesa. Particularidade decisiva, à qual 
se somou a luta das forças democráticas européias e dos new 
dealers americanos, forjadas em meio a duas guerras mundiais, a 
crise de 29 e aos horrores do nazi-fascismo. Uns e outros 
procuravam construir instituições – tanto no âmbito internacional 
quanto nacional – capazes de impedir as catástrofes provocadas 
pelo capitalismo descontrolado (MELLO, 1997, p.18).  

                                                                                                                                                     
fortemente dinâmicas dos capitais nacionais europeus, mas também a transnacionalização do 
espaço nacional americano (TEIXEIRA, 1994).     



   

 

80

 

Historicamente, portanto, o welfare state foi resultado de uma série de 

fatores (políticos, econômicos, culturais, estruturais ou conjunturais) que se 

combinaram de forma específica e diferenciada em cada país. Ainda que correndo 

o risco de cair em reducionismo é possível levantar um conjunto de características 

que foram comuns aos sistemas de seguridade social montados no pós-Segunda 

Guerra. A primeira característica histórica que pode ser apontada é que os 

sistemas de proteção social são contemporâneos do moderno capitalismo 

industrial e do proletariado fabril (TEIXEIRA, 2004). Esses sistemas avançaram no 

Século XX como contrapartida da expansão da produção capitalista e na medida 

em que as situações de risco originadas desse processo se generalizavam.24 Os 

sistemas de seguridade social foram se estabelecendo no mundo contemporâneo 

em função dos níveis diferenciados de industrialização e urbanização dos 

diversos países. Por sua vez, o próprio desenvolvimento econômico permitiu a 

crescente capacidade de arrecadar recursos pelo Estado, viabilizando a expansão 

da proteção pública. A tendência geral de evolução dos sistemas de seguridade 

foi a de passarem da concepção de previdência enquanto seguro para o conceito 

de seguridade, assumindo o Estado, nessa trajetória, papel cada vez mais 

preponderante. 

                                                 
24 O avanço da produção capitalista e o seu caráter cíclico fazem aumentar o número de 
trabalhadores dependentes do mercado de trabalho e expostos ao desemprego, assim como 
cresce o número de acidentados no trabalho e de idosos inativos. Quanto mais intensa a 
industrialização e quanto mais fraca se torna a possibilidade de soluções espontâneas e 
associativas para os riscos sociais (família e comunidade), mais complexa e urgente se torna a 
introdução dos esquemas de proteção social. O welfare state se desenvolverá por conta dos 
efeitos negativos do processo produtivo capitalista, socializando os custos de reprodução da força 
de trabalho.   
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 A construção dos sistemas de seguridade social foi também 

resultado do fortalecimento dos partidos social-democratas e da imensa 

aceitação das propostas keynesianas de políticas anticíclicas. O orçamento 

público comportava recursos que serviriam, de um lado, para o financiamento 

da acumulação de capital e, de outro, para a reprodução da força de trabalho. 

Cabe ao Estado keynesiano a aplicação de uma política fiscal progressiva, de 

modo a garantir o pleno emprego, desenvolver a produção de bens e serviços 

sociais e promover a redistribuição da renda nacional. 

Essa combinação de políticas resultou numa época de grande 

prosperidade denominada de era de ouro ou de anos gloriosos pelos historiadores 

(anos de 1945 a 1973). O welfare state keynesiano estimulava o dinamismo 

econômico e convivia com a organização dos trabalhadores em sindicatos, 

intensificando negociações e permitindo certo equilíbrio entre os interesses 

contraditórios do capital e do trabalho. Criou-se uma espécie de expansão 

virtuosa que unia estabilidade econômica e harmonia social, com o Estado 

operacionalizando políticas sociais que propiciaram melhoria das condições de 

vida da classe trabalhadora. 

Outra característica determinante para o desenvolvimento e expansão 

do welfare state na segunda metade dos anos 1950 foi o peso da força política e 

organizacional dos trabalhadores. As pressões decorrentes da mobilização e 

organização da classe operária reivindicando proteção social produziram o 

alargamento dos direitos e a garantia de benefícios. À consciência operária 

combinava-se a disposição dos setores dominantes para efetuar alianças 
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interclasses. Um outro bloco de interpretação a respeito do desenvolvimento do 

welfare state enfatiza não a capacidade de organização dos trabalhadores, mas o 

comportamento das elites. A baixa legitimidade democrática do regime leva os 

dirigentes a adotar medidas de proteção social em resposta à mobilização 

operária; ou, diante da ausência de hegemonia burguesa, a seguridade social é 

instituída como prevenção contra a mobilização operária (VIANNA, 1998).   

Nos países centrais foi organizado um regime capitalista regulado pelo 

Estado intervencionista. Segundo Araújo (2004), é corrente a aceitação de que o 

boom do pós-Guerra deve-se também à adoção do modo de produção fordista25 

associado a essa política macroeconômica adotada pelo Estado, que permitiu o 

equilíbrio entre a oferta e a procura, a organização da massa assalariada em 

sindicatos, intensificando as negociações e consolidando o equilíbrio entre 

interesses contraditórios do capital e do trabalho.   

Após um longo caminho de consolidação e institucionalização, as duas 

décadas finais do Século XX anunciaram uma nova elaboração nos edifícios dos 

welfare states. Novamente neste período, tal como se deu com a fase do pós-

guerra até os anos 70, as mudanças operadas pela nação hegemônica irão afetar 

o modo como havia de se estruturar a política e a sociedade mundial. 

Embora não seja objeto de investigação deste trabalho é imprescindível 

fazer referência a essa passagem da história, já muito conhecida, de reviravolta 

na trajetória de crescimento do mundo capitalista. A intenção é a de pinçar alguns 

                                                 
25 Chama-se fordismo a articulação realizada por Henry Ford entre a produção em massa e o 
consumo de massa. A fixação do salário, para a jornada de oito horas, inicialmente em cinco 
dólares (elevada posteriormente) inaugura uma política salarial ligada à produtividade, permitindo 
ao operário o acesso ao consumo (CASTEL, 1998, p. 432 apud ARAÚJO, 2004, p. 73).   
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dados importantes para a compreensão do presente. No final dos anos 60, nas 

economias capitalistas avançadas, já começara a perder força o impulso dinâmico 

do setor de bens duráveis, deixando de se fazer sentir o efeito acelerador 

produzido pelos investimentos no setor de bens de capital. Isso fazia menor o 

ritmo de crescimento da produção, emprego, investimento e produtividade na 

economia mundial. Estes acontecimentos no campo produtivo foram 

acompanhados de inflação e déficit público.26  

Por seu turno, a indústria americana perdia competitividade frente às 

modernizadas e dinâmicas indústrias européias e japonesa, produzindo um 

desbalanceamento da relação de forças no plano internacional. Caía a 

participação dos EUA na produção manufatureira e no comércio mundial e, assim, 

a economia americana via agravar o seu déficit do balanço de pagamentos. Os 

déficits externos abalavam a credibilidade do papel internacional do dólar, 

colocando sob suspeita a capacidade dos EUA de sustentar o padrão ouro-dólar, 

nos patamares estabelecidos em Bretton Woods. A crise se agravou no início dos 

anos 70 e sua conseqüência mais imediata foi uma intensa especulação contra o 

dólar, movida principalmente pelas próprias empresas americanas no exterior. O 

governo americano promoveu, então, a desvalorização cambial e suspendeu a 

                                                 
26 É importante situar brevemente a razão da inflação e do déficit público nessa fase, para evitar associá-los 
aos gastos excessivos com o sistema de seguridade social, argumento muito corriqueiro entre alguns autores 
que advogam o equilíbrio das contas públicas.  Teixeira (1994:33) explicita que, “o rápido crescimento 
industrial dos anos 50 e 60 esteve associado a um endividamento crescente por parte de famílias, empresas e 
governo. Quando a tendência reverteu, este endividamento se tornou cumulativo e revelou sua face perversa, 
pela necessidade que impunha de mecanismos para girar a própria dívida. A conseqüência foi uma elevação 
do custo financeiro das empresas que, somada a uma estrutura rígida de custos fixos, reduzia as margens 
efetivas de lucro e induzia a elevação dos mark-ups desejados nos setores oligopolizados, formadores de 
preços à escala internacional, o que era finalmente repassado aos preços finais. No que toca ao setor público, 
o ritmo declinante da atividade econômica implicava simultaneamente aumento de despesas e redução de 
receitas, agravando a pressão inflacionária”.  
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conversibilidade do dólar em ouro a partir de 1971, adotando o sistema de taxas 

flutuantes de câmbio. Era o desmonte do sistema de Bretton Woods. 

Chama atenção nesta fase – anos 70 – a larga expansão do mercado 

financeiro. Segundo Teixeira (1994), ali estava o “ovo da serpente”. Os grandes 

bancos americanos ultrapassaram as fronteiras do país e se instalaram no espaço 

europeu, formando o mercado de eurodólares. Com isso, escapavam do controle 

dos instrumentos tradicionais de política econômica, inclusive por parte do Federal 

Reserve norte-americano.  

Ao modificar o caráter de atividade bancária, ao constituir um 
mercado financeiro, unificado e privado, livre de regulamentações 
nacionais, ao transcender as fronteiras nacionais, ele tornava 
ineficazes as políticas monetária, fiscal e cambial de qualquer país 
e criava as condições para a febre especulativa que viria a pôr 
abaixo o sistema de Bretton Woods, em um primeiro momento, e 
desestabilizar a própria economia mundial, posteriormente 
(TEIXEIRA, 1994, p. 34).      

 

O que ocorreu nos anos 1970 abriu as portas para um novo ciclo da 

economia mundial. Chegara ao fim o longo ciclo de crescimento do pós-guerra. A 

tendência declinante da indústria e a crise progressiva da hegemonia americana, 

que prosseguia mesmo após a desvalorização cambial, fizeram com que os EUA 

reagissem e empreendessem, em 1979, uma reviravolta na política econômica, 

elevando os patamares das taxas de juros, atraindo a riqueza do resto do mundo 

para os ativos denominados em dólar e provocando a valorização do dólar.27  O 

objetivo dos Estados Unidos era o de submeter seus parceiros no mundo 

capitalista e retomar o controle e a direção do sistema. Os anos 80 começaram, 

                                                 
27 No plano militar, os EUA empreenderam programas armamentistas de alto conteúdo tecnológico, 
que acabaram por dobrar a União Soviética e destruir sua capacidade financeira (TEIXEIRA, 
1994). 
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assim, em meio a grande recessão, após o impacto da crise do petróleo e da 

política associada à retomada da hegemonia americana. Era a diplomacia do 

dólar forte. 

A ocorrência mais imediata da política recessiva americana nas demais 

economias foi uma crescente instabilidade monetária e cambial, desequilíbrio nos 

balanços de pagamentos, crise da dívida na periferia capitalista, déficits fiscais de 

natureza financeira ligados aos ajustes monetários dos balanços de pagamentos 

e paralisação do mercado internacional de crédito.   

Teixeira (2000, p. 4) resume essas circunstâncias da seguinte forma:  

As conseqüências dessa reviravolta são por demais lembradas: a 
recessão norte-americana e mundial, a quebra do euromercado, 
a crise da dívida que atingiu não só a periferia capitalista, mas o 
próprio mundo socialista e, a partir de 1983, a retomada do 
crescimento econômico dos Estados Unidos, que haveria de se 
prolongar até o fim da década; por outro lado, o fim da União 
Soviética e do próprio bloco socialista. 

 

Para o mundo periférico foi o colapso das suas economias. A contração 

brusca da oferta de crédito impossibilitava-os de rolar suas dívidas. Não tendo 

como pagá-la, agravavam as já recessivas condições de funcionamento de suas 

economias. O duro ajuste forçado diminuía a renda e o emprego disponível em 

função do baixo crescimento, provocava o aumento da concentração da renda e 

da riqueza e exacerbava a exclusão social. E, o que era já grave, tornou-se pior: 

fortes movimentos especulativos atingem essas economias, agora desreguladas, 

o que fez crescer as dificuldades do Estado de fazer uma gestão adequada de 

suas políticas monetária e fiscal. 
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O que se quer aqui ressaltar com essa passagem pela história é que 

este é um momento muito importante, porque caracteriza um novo quadro 

mundial que permite aos Estados Unidos assumirem o comando das principais 

alavancas de poder capitalista, ao mudar o modo de operação da economia 

internacional via restauração da centralidade do dólar no sistema monetário 

internacional e, o que é importante, fazê-lo através de um dólar desvinculado do 

ouro. Essa nova forma de liderança, na verdade uma nova forma de dominação, 

permite aos Estados Unidos assumir uma posição imperial, dada a assimetria de 

poder militar, financeiro e tecnológico com relação aos demais países do mundo. 

Como centro do poder mundial dentro destas novas circunstâncias, os 

Estados Unidos exercerão uma poderosa direção intelectual e farão a regulação 

de políticas no mundo. Isso terá implicações decisivas para a propagação (e 

aceitação) das teses ortodoxas sobre política econômica para os países centrais e 

periféricos. A generalização do seu sistema de idéias no campo da Economia – e 

de seus interesses nacionais – atingirá o welfare state. A crise política e 

econômica da União Soviética e as fragilidades da socialdemocracia européia 

contribuíram, inegavelmente, para constranger o pensamento crítico e para criar 

condições favoráveis à investida de idéias e de políticas liberais propagadas a 

partir dos EUA. Mas não apenas isso. Uma série de circunstâncias econômicas 

iniciadas na década de 70 provocou transformações no ambiente produtivo, que 

passou a ser substancialmente diferente daquele em que o welfare state europeu 

havia sido construído.   

Havia um novo padrão de estruturação industrial em curso e um novo 

paradigma tecnológico. Teixeira explica:  
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Nessa fase desencadeou-se uma vertiginosa onda de inovações, 
técnicas organizacionais, que configuram uma verdadeira 
“terceira revolução industrial” (cic), cujos traços principais são: a 
emergência do complexo eletrônico, como setor líder em termos 
de dinamismo e de introdução de inovações; a transformação dos 
métodos de produção com a generalização dos processos de 
automação flexível; a introdução de inovações na forma de 
gestão e de organização empresarial; o surgimento de novas 
formas de concorrência entre empresas, através de “alianças 
tecnológicas”; o aguçamento da competição mundial através da 
adoção de estratégias deliberadas de busca de competitividade 
(TEIXEIRA, 1994, p.11). 

 

Os modernos processos de racionalização da produção e o avanço 

técnico resultaram em aumento da relação capital-trabalho. Para não haver 

desemprego seria necessária uma vigorosa acumulação de capital. O contrário, 

entretanto, foi o que se verificou, iniciando-se uma fase de baixo crescimento.  

 O grande capital se reestruturou e, dentre as estratégias utilizadas, 

adota novos métodos de organização e novos processos de trabalho e resultou 

em outro pacto social com o trabalho e o Estado, exigindo uma regulação mais 

flexível. Houve aí um período de reestruturação econômica e de reajustamento 

social, dando passagem a novos regimes de acumulação (HARVEY, 1992 apud 

ARAÚJO, 2004, p.50). 

Os modernos processos de racionalização da produção implicam na 

redução dos postos de trabalho, excluindo parcelas consideráveis da população 

de trabalhadores do mercado de trabalho e dos direitos dele decorrentes. O que 

se quer ressaltar, entretanto, é que o desemprego, que se mostrou crônico e 

severo, não é uma decorrência natural do progresso técnico. É, principalmente, 

uma decorrência da perda de dinamismo das economias capitalistas, conforme 

descrito anteriormente, e das políticas de estabilização recessivas adotadas após 
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os anos 1980 em todo mundo, que implicaram no abandono das metas de pleno 

emprego – à exceção da economia americana e de poucas economias periféricas 

emergentes, que se mostraram prósperas. As empresas, ao absorverem nova 

tecnologia, em um quadro geral de desaceleração do ritmo de acumulação, geram 

maior produtividade, mas também maior desemprego.  

A redução da capacidade de absorção do mercado de trabalho teve 

como resultado a exclusão social crescente e os sistemas de proteção social 

mostraram-se frágeis para atender às demandas por benefícios sociais, porque 

perdia força a base financeira de sua sustentação, apoiada no trabalho 

assalariado. O baixo dinamismo da economia, portanto, estava na raiz da crise 

fiscal, uma vez que implicava em reduzido crescimento das receitas públicas e no 

aumento dos gastos relacionados aos problemas do alto nível de desemprego, 

aumentando os desembolsos com transferência, particularmente de seguro-

desemprego.  

O peso da recessão por certo esvaziava os orçamentos públicos, mas é 

fundamental ressaltar que a crise fiscal do Estado também tinha razões que 

estavam além de sua manifestação meramente fiscal. O problema central, como 

menciona Araújo (2004), estava no crescimento dos gastos financeiros do Estado, 

que denunciavam o seu caráter crescentemente rentista.  

Ao descrever o caráter do rentismo presente no ciclo atual de 

financeirização, Pochmann diz:  

O contínuo desajuste das finanças públicas está relacionado com 
a existência de um elemento de ordem estrutural na dinâmica 
capitalista atual que transforma o setor público no comandante da 
produção de uma nova riqueza financeirizada, apropriada 
privadamente na forma de direitos de propriedade dos títulos que 
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carregam o endividamento público. Assim, para dar conta da 
contínua geração de direitos de propriedade dos resultados da 
acumulação financeira, tornou-se imperativo implementar um 
padrão de ajustamento regular nas finanças públicas e que 
termina atuando perversamente para imensa maioria da 
população excluída do ciclo da financeirização (POCHMANN, 
2005, p.26).  

 

Segundo Mello,  

Tudo se passa como se as tendências fundamentais do 
capitalismo reemergissem com intensidade redobrada. O 
desenvolvimento monstruoso do capital financeiro revelou uma 
verdade incontestável. Ou por outra, verdade bem conhecida de 
Marx e Keynes, de Braudel e Polanyi – nós é que andávamos 
meio entorpecidos pelas décadas de capitalismo domesticado, 
esquecidos de que o capitalismo é um regime de produção 
orientado para a busca da riqueza abstrata, da riqueza em geral 
expressa pelo dinheiro. Esta abstração destrutiva aparece com 
toda a sua força nua e crua no atual rentismo especulativo. Mas 
parece por assim dizer encoberta pelo véu tecnológico das forças 
produtivas desencadeadas pela Terceira Revolução Tecnológica, 
sob o qual também se camufla o conflito entre capital produtivo e 
capital especulativo (MELLO, 1997, p. 23) 
 

Os que aplicam seu patrimônio na compra de títulos que lastreiam a 

dívida financeira do Estado acabam por exercer forte influência na política 

econômica, interferindo em seu curso e constrangendo seus gestores, muitas 

vezes, a atender seus interesses. A contrapartida dessa estratégia do Estado foi o 

descomprometimento em relação às carências do conjunto da classe 

trabalhadora, fortemente dependente dos serviços e benefícios públicos quando o 

mercado a coloca em dificuldade de sobrevivência. O Estado brasileiro também 

manifestará essa mesma conduta nas suas estruturas de poder e no seu aparato 

fiscal, conforme será analisado nas partes seguintes deste capítulo. 

O movimento sindical por seu turno também sentiu o impacto das 

mudanças que atingiram o mundo do trabalho, não se constituindo mais como 
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uma ameaça política e econômica. As reformulações da legislação trabalhista e 

social, diante da menor capacidade de resistência dos trabalhadores, foram 

ocorrendo e eliminando as coerções legais que davam sustentação aos direitos. A 

flexibilização da legislação trabalhista e o ajuste das políticas previdenciárias 

visando o rebaixamento dos custos da força de trabalho e de contribuições sociais 

viraram palavras de ordem, por serem consideradas medidas imprescindíveis 

para dar dinamismo às economias estagnadas, elevar o nível de emprego e 

proporcionar condições de competição aos capitais nacionais num mercado 

globalizado. Os países asiáticos, notadamente a China, e mesmo os EUA, 

possuem mercados de trabalho mais desregulamentados, à custa da proteção 

social do Estado, o que pressiona pela reformulação dos welfare states da Europa 

Continental.  

De uma forma mais resumida pode-se dizer que, a crise que se 

propagou desde os anos 1970, promoveu o colapso do fordismo e abalou os 

fundamentos dos welfare states estruturados no pós-guerra e articulados a partir 

dos fundos públicos de proteção social. Essa estruturação se baseou numa 

economia muito próxima do pleno emprego e de forte industrialização, na qual os 

salários, em patamares mais elevados e mais estáveis, eram a garantia de 

contribuições também estáveis para sustentar o gasto público com proteção 

social. A situação de baixo crescimento e de políticas recessivas, os novos 

paradigmas tecnológicos, o fim da guerra fria, as novas formas de globalização 

com a concentração de capitais e de rendas em ativos financeiros mudaram 

profundamente as relações de trabalho, a capacidade de mobilização das 

organizações dos trabalhadores e o processo de acumulação do capital. 
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Ao mesmo tempo, a crítica à expansão das funções do Estado ganhou 

espaço, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. O Estado é acusado 

de ineficiência na alocação de recursos, incapacidade fiscal para contornar os 

problemas sociais e inflação por excesso de gasto. A velha doutrina liberal é 

apresentada com nova roupagem, o neoliberalismo. As políticas estratégicas que 

propõe são as mesmas para os quatro cantos do mundo, embora os países 

tenham realidades diferentes e os problemas sejam diversificados em cada um 

deles. Prega uma economia sem fronteiras, na qual as corporações 

transnacionais possam atuar livremente em todos os mercados sem qualquer 

interferência do Estado. Quanto às funções do Estado, devem se restringir 

àquelas essenciais – segurança, justiça, saúde, educação – abandonando de 

suas funções produtivas. Propõe-se o retorno ao Estado mínimo e à sociedade 

livre fundada no mercado. Os fundos públicos que dão sustentação às políticas de 

proteção social devem ser desmontados, transferindo responsabilidades para o 

mercado e para o próprio indivíduo.    

Em vários países capitalistas iniciou-se o processo de flexibilização do 

mercado de trabalho, desregulamentação, privatização e abertura dos mercados. 

Surgiram as pressões pelo desmonte dos welfare states e pela privatização da 

proteção social. A ortodoxia da política econômica, diante do impasse financeiro 

do welfare state, recomenda o aumento de impostos e corte de gastos, com o que 

se agrava ainda mais o problema do baixo ritmo da acumulação, alimentando o 

círculo vicioso que se estabelece entre recessão, desemprego, crescimento das 

despesas ligadas às políticas sociais, desequilíbrio fiscal e política econômica 

recessiva como resposta ao problema fiscal, com o que se retoma o início do 
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circuito de crise. As conquistas sociais foram ameaçadas, alguns direitos 

suprimidos e a política social tornou-se seletiva.  

Em síntese, conforme alertou Araújo (2004), a situação de crise 

financeira do welfare state, embora não seja de natureza exclusivamente fiscal, é 

uma questão crucial que remete à possibilidade de sustentação material das 

políticas de seguridade social. Esta, por sua vez, é fortemente dependente de um 

alto padrão de produção e consumo e da estabilidade da relação de trabalho, que 

garantem o repasse de recursos arrecadados de trabalhadores e empregadores 

aos sistemas de proteção social.  

A situação atual do welfare state é, entretanto, a expressão de algo 

muito mais complexo que remete a outra questão fundamental. As premissas que 

alicerçaram a construção do welfare state perderam a sua efetividade por várias 

razões: mudou a estratégia política e econômica do centro hegemônico; surgiu um 

novo ciclo de acumulação financeira na economia mundial após os anos 1970 que 

implicou em perda de dinamismo das economias capitalistas salvo algumas 

exceções28; surgiram fortes tensões provocadas pelo vertiginoso avanço 

tecnológico; desencadeou-se um processo extremamente competitivo e 

desenfreado de acumulação de capital; e, o que é bastante relevante nesse 

cenário, foram adotadas políticas neoliberais recessivas. O fato é, no entanto, que 

as políticas sociais até então praticadas já não interessavam mais no novo 

cenário do mundo capitalista desenvolvido. O conjunto de processos políticos, 

                                                 
28 A economia americana, Índia, China e a de outros países asiáticos como Coréia, Tailândia, 
Malásia, Indonésia, Filipinas e Cingapura apresentaram um dinamismo abundante nos anos 1980 
e 90. 
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econômicos e sociais em curso nas três últimas décadas fez com que os direitos 

sociais relativos à seguridade social perdessem importância.  

Os problemas com o welfare state, portanto, estão muito além do 

diagnóstico cataclísmico dos efeitos do envelhecimento da população e da 

redução da base de contribuintes. Estão muito além, também, da perda de 

incentivo para o trabalho em função de benefícios sociais generosos ou mesmo 

das distorções provenientes do baixo nível de poupança. Fica patente, em uma 

análise histórica que os problemas de déficit do welfare state não vão se resolver 

com as reformas empreendidas nos anos 1980/90, que buscaram ajustar o valor 

das contribuições aos benefícios, aumentar a eficiência do sistema e remover as 

iniqüidades dos regulamentos de benefícios, porque apenas isso não é suficiente. 

Há determinantes externos aos sistemas de seguridade social, que independem 

de seu funcionamento e que provocam resultados adversos na sua capacidade de 

financiamento e de promoção do equilíbrio social a que foram destinados. 

Há, no entanto, que se fazer registro de que seria um enorme exagero 

atribuir uma vitória acabada da perspectiva neoliberal de desregulação, plena 

flexibilização e rebaixamento da proteção social. Nas economias européias, 

abertas e globalmente integradas de hoje, a despeito de todo esse quadro geral 

adverso e de percepções muito difundidas, não se pode falar em mudanças 

significativas nos welfare states, isto é, não se pode enxergar desmonte e 

desarticulação do modelo social europeu. Ao contrário, o grau de redução que 

ocorreu foi modesto, conforme descreve Esping-Andersen (1995). O que houve foi 

um movimento de adaptação e ajuste controlado, com mudanças na margem e 

não uma agenda simplesmente definida pelo mercado, conforme concluiu Condé 
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(2004). Isso fica claro nas tendências do gasto social, que permaneceu 

essencialmente estável, embora cada país tenha encontrado respostas nacionais 

diversas, de acordo com seus próprios cenários de tradições e instituições, com 

suas peculiaridades e soluções políticas típicas, onde a interação e intermediação 

de interesses divergem muito, alterando as respostas dentro dos welfare states. 

Enfim, na Europa, os desafios internos de cada país jogam papel importante nas 

agendas sociais, mas o modelo social europeu, guardadas as diferenças, não 

tendeu para uma progressiva privatização e ausência de Estado e não se pode 

constatar como fato uma erosão da Europa social (CONDÉ, 2004). 

Se os welfare states europeus não foram desestruturados, nos países 

periféricos, entretanto, os sinais de mudança do sistema são mais evidentes, com 

ativa privatização e abandono de políticas de proteção social na Europa oriental e 

em grande número de países da América Latina. Mesa-Lago identifica três 

modelos gerais de reformas estruturais29 existentes na América Latina: o 

substitutivo, que fecha o sistema público, substituindo-o por um sistema privado – 

adotado pelo Chile, Bolívia, México, El Salvador, Nicarágua e República 

Dominicana; o paralelo, no qual o sistema público não é fechado, mas reformado, 

totalmente ou parcialmente, e cria-se um novo sistema privado e os dois 

competem entre si – adotado pelo Peru e Colômbia; e, misto, em que se integra 

um sistema público, que não é fechado e concede um benefício básico, com um 

sistema privado, que oferece um benefício complementar – adotado pela 

                                                 
29 Reformas estruturais são as que modificam radicalmente o sistema público, seja substituindo-o 
completamente por um sistema privado, seja introduzindo um componente privado como 
complemento ao público, seja criando um sistema privado que concorra com o público (MESA-
LAGO, 2003).  
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Argentina, Uruguai e Costa Rica. O Brasil, diferente dos países citados, introduziu 

reformas paramétricas (não-estrutural) em 1998 e 2003, conforme será analisado 

no próximo capítulo, mantendo o sistema público de repartição. 

Segundo Mesa-Lago e Müller (2003), as reformas previdenciárias 

estruturais que ocorreram na América Latina nas duas últimas décadas do século 

passado e neste início de século implicaram abandono fundamental da lógica 

prévia da seguridade em pelo menos quatro pontos: de provisão coletiva para 

provisão individual para a aposentadoria; de um sistema de repartição para um 

sistema inteiramente capitalizado; do Estado para o mercado como supridor 

principal dos benefícios previdenciários; e de solidariedade-eqüidade para 

concorrência-eficiência como princípios fundamentais do sistema. Essa mudança 

de paradigma implica uma revisão substancial do contrato social, mas cientistas 

políticos, sociólogos e economistas chamam atenção para a notável persistência 

dos arranjos previdenciários existentes, o que significa dizer que os esquemas de 

repartição podem enfrentar ajustes e reduções, mas se mostraram altamente 

resistentes a reformas muito radicais. 

Resumindo as explicações sobre os processos políticos, atores e 

fatores que levaram à adoção de reformas radicais na América Latina, Mesa-Lago 

e Müller dizem: 

Entre as forças propulsoras das reformas estavam os economistas 
neoliberais nos ministérios de Finanças e Economia, as instituições 
financeiras internacionais (IFIs), os empregadores em geral, os 
empresários e o setor financeiro. Entre as forças de oposição estavam 
os partidos políticos de esquerda, a burocracia da seguridade social, 
sindicatos fortes e associações de pensionistas. A margem de manobra 
desses atores foi limitada pelos arranjos institucionais existentes, por 
fatores políticos e pelas condições econômicas. As restrições de ordem 
legal incluíram as normas constitucionais. Os fatores políticos mais 
importantes foram o grau de controle do Executivo sobre o Legislativo, 
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os vínculos dos sindicatos com o governo e a capacidade de alguns 
grupos de revogar a lei de reforma através de instrumentos de 
democracia direta. Entre as condições econômicas que impulsionaram 
ou obstruíram as reformas notamos o objetivo de incentivar a poupança 
nacional e o mercado de capitais (de fato, rejeitados pela evidência), a 
crise fiscal do sistema previdenciário público, os custos fiscais da 
transição determinados por múltiplas variáveis e o elevado grau de 
endividamento com as IFIs. A resposta dos formuladores de políticas à 
pressão externa das IFIs variou de uma posição de alinhamento à 
dissimulação e à rejeição (MESA-LAGO e MÜLLER, 2003, p. 59).      

  

 
2.4. A TRAJETÓRIA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

O objetivo deste item é fazer um breve relato histórico da trajetória do 

sistema de previdência social no Brasil procurando descrever o conjunto de 

políticas no contexto sócio-econômico em que foram surgindo. A intenção é 

construir um percurso que permita chegar a uma interpretação do sistema de 

seguridade social existente hoje e das transformações pelas quais passou no 

período recente. 

O estudo da história da previdência social no Brasil permite constatar 

que houve uma trajetória de constante evolução em matéria de proteção social 

até o final dos anos oitenta do século passado. Os seguros sociais na América 

Latina foram introduzidos a partir de certas categorias de trabalhadores, durante 

um período longo. No Brasil há uma nítida diferença na organização dos seguros 

antes e depois de 1930. Antes deste ano, não se pode falar de legislação social 

sistemática. O país se caracterizava por ser agrícola e exportador, apoiado na 

produção de café. O poder era controlado pela oligarquia rural e a ideologia 

dominante era o liberalismo, isto é, o contrato livre de trabalho.  
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Os montepios são as manifestações mais antigas de previdência social. 

Foram instituições que, pelo pagamento de cotas, cada membro adquiria o direito 

de, por morte, deixar pensão. O primeiro montepio surgiu em 1835 – o Montepio 

Geral dos Servidores do Estado (Mongeral). Em 1888, houve a criação de uma 

“Caixa de Socorro” para os trabalhadores de cada uma das estradas de ferro 

estatais (EDUARDO, EDUARDO e TEIXEIRA, 2006). No final do século XIX, 

certos trabalhadores urbanos foram incluídos em alguns benefícios muito restritos, 

como o direito à pensão de velhice. Eram os oficiais e algumas categorias de 

operários da casa da Moeda, dos telégrafos e da imprensa nacional. Para Faleiros 

(2000), o benefício era discriminatório entre os trabalhadores, o que mostra sua 

outorga em busca de uma lealdade seletiva por parte do governo, e não em razão 

de uma pressão exercida por esses grupos específicos.30 

Um decreto-lei de 1919 tornou compulsório o seguro contra o risco 

profissional (conhecido por lei dos acidentes de trabalho) e tinha um caráter 

indenizatório e privado, dependendo de um processo policial para definir a 

procedência da demanda (ARAÚJO, 2004).  Faleiros (2000) argumenta que a lei 

sobre os acidentes de trabalho pôde ser o resultado de uma pressão forte e 

imediata da classe operária, mesmo espontânea e anarquista. O núcleo principal 

do movimento operário, nessa época, fundamentava-se no anarquismo, com as 

uniões de resistência dirigidas pelos imigrantes europeus. 

                                                 
30 Em 1835, houve a criação de uma caixa de assistência para os funcionários do estado; em 1888, 
para os ferroviários das estradas governamentais; em 1889, para os empregados do Correio e da 
imprensa oficial; e, em 1911, para os trabalhadores da Casa da Moeda (FALEIRO, 2000). 
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O quadro que se seguiu à Primeira Guerra Mundial era mais favorável à 

intervenção estatal que o período histórico anterior, quando predominava o ideário 

liberal. O Tratado de Versalles, em 1919 e a criação da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) influenciaram no encaminhamento de ações voltadas para a 

proteção social no Brasil. Os marcos legislativo e institucional iniciais da 

previdência social brasileira foram construídos pela Lei Eloy Chaves (na verdade 

um Decreto Legislativo n° 4.682 de 24 de janeiro de 1923), que criou as caixas de 

aposentadorias e pensões (as CAP’s), para as empresas de estradas de ferro, 

com abrangência a todos os seus empregados. Os benefícios da caixa dos 

ferroviários foram estendidos, depois, aos marítimos, em 1926. As CAP’s foram as 

primeiras instituições previdenciárias do país.  

A partir da Lei Eloy Chaves surgiram várias outras caixas de 

aposentadorias e pensões, sempre por empresas: portuárias, de serviços 

telegráficos, de água, energia, transporte ferroviávio, gás, mineração, entre 

outras, chegando a atingir o total de cento e oitenta e três CAP’s (EDUARDO, 

EDUARDO e TEIXEIRA, 2006).  

A partir dessa Lei, a proteção social no Brasil passou a contar com 
uma instituição que oferecia pensão, aposentadoria, assistência 
médica e auxílio farmacêutico. Ainda hoje, a pensão e a 
aposentadoria são benefícios indispensáveis para que se 
caracterize uma instituição previdenciária. Até o ano de 1923, as 
instituições concediam apenas um ou outro benefício (MINISTÉRIO 
DA PREVIDÊNCIA Social, 2004, p. 7). 

 

Em 1923 também foi criado o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), 

com o objetivo de controlar as relações trabalhistas e previdenciárias e a solução 
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de problemas surgidos com a implantação gradativa das caixas. Funcionava como 

uma instância de recurso (ARAÚJO, 2004). 

A partir de 1930, após a tomada do poder por Getúlio Vargas, houve 

uma conjuntura de convergência de forças de oposição ao regime oligárquico. 

Essas forças se concentravam nas cidades e compreendiam uma camada 

importante de profissionais de nível superior e de técnicos. Nessa época 

transformou-se a dinâmica da implantação de medidas sociais. O país se 

industrializava e crescia o mercado interno. Segundo Faleiros (2000), Getúlio 

realizou uma política pragmática, de busca de alianças para manter o pacto de 

dominação, combinando a distribuição de favores, a concessão de direitos, com a 

repressão e a integração dos trabalhadores. A política de seguros era 

fragmentária, reproduzindo as desigualdades entre os próprios trabalhadores, 

concedendo mais benefícios para os melhor situados. 

  Em 1931, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Houve a extensão do regime de caixas de aposentadoria e pensões ao pessoal 

empregado em serviços de luz, força, bondes e telefones. Foram feitas a reforma 

na legislação das CAP’s e a regulamentação da construção de unidades 

residenciais pelos órgãos de previdência social.  Permaneceu, entretanto, a 

ausência de seguro social para os trabalhadores rurais, reflexo do ainda incipiente 

avanço capitalista no campo.31  

Posteriormente, a Constituição de 1934 representou um grande avanço, 

ao incluir dispositivos de natureza social, previdenciária e um conjunto de 

                                                 
31 Sustenta-se, para o caso do Brasil, a tese de que os mecanismos de proteção social são 
contemporâneos do moderno capitalismo industrial e do proletariado fabril. 
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preceitos a serem observados pela legislação do trabalho. Esse progresso foi, em 

parte, resultado da mobilização dos trabalhadores através de greves e 

reivindicações de direitos, do avanço da legislação trabalhista no mundo 

capitalista, mas foi também reflexo da Revolução de 1917 e dos efeitos da grande 

depressão de 1929, acontecimentos externos que estavam ainda muito recentes 

(ARAÚJO, 2004). 

A Constituição de 1934 teve o mérito de promover a transição da 

clássica declaração de direitos individuais de cunho liberal das constituições 

anteriores para uma proposta social de cunho intervencionista. Ela estabeleceu 

uma correlação entre os aspectos trabalhista, assistencial e previdenciário. 

Instituiu a previdência, a ser implementada com contribuição tripartida da União, 

do empregador e do empregado, em partes iguais, para atender a velhice, a 

invalidez, a maternidade e os acidentes do trabalho ou de morte.  

É importante observar que a contribuição tripartite como forma de 

custeio da previdência social foi omitida na Constituição de 1937, outorgada sob o 

regime ditatorial do Estado Novo e, restabelecida depois, pela Constituição de 

1946.  

Durante a década de 1930 foram surgindo, paralelamente às caixas, os 

institutos de aposentadoria e pensões (IAP’s), seguindo os setores da atividade 

econômica e não mais por fábrica: Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Marítimos (IAPM), em 1933, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciários (IAPC), em 1933, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Bancários (IAPB), em 1934, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Industriários (IAPI), em 1936, Instituto de Previdência e Assistência dos 
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Servidores do Estado (IPASE), em 1938 e o Instituto de Resseguros do Brasil 

(IRB), em 1939. Os riscos cobertos por esses institutos eram os de doença, de 

invalidez, de velhice e de morte e funcionavam em regime de repartição simples.32 

A legislação social foi introduzida por categoria profissional, isto é, não 

atingia a classe operária em seu conjunto e num único movimento. Para alguns 

intérpretes desse período, entretanto, os institutos de aposentadoria e pensões 

eram mais fortalecedores da classe operária que as caixas. Embora tenham 

fragmentado os trabalhadores por categorias e tenham servido como instrumento 

do jogo político de Vargas, os institutos nacionalizaram as demandas – o que não 

ocorria com o sistema de caixas – e exerceram uma expressiva pressão política. 

Para outros, a transformação das caixas em institutos correspondeu a uma 

estratégia de centralização do poder federal, ao controle dos Estados por uma 

burocracia cada dia mais técnica e mais numerosa e a uma cooptação da classe 

operária. Segundo Araújo (2004), a previdência social nesse período era um 

valioso instrumento de contato com as massas, possibilitando uma doutrinação 

política sistemática, através da máquina publicitária oficial. A criação dos institutos 

teria também permitido aos patrões diminuir suas despesas e socializar os custos 

das caixas, com a contribuição dos trabalhadores de todo o país. 

Em julho de 1944 foi sancionado o Decreto-lei n° 6.707, que 

determinava a criação da carteira profissional como prova provisória dos 

                                                 
32 O modelo de repartição simples é o sistema de previdência social de solidariedade 
intergeneracional e de ativos/inativos, segundo o qual o pagamento dos benefícios aos 
aposentados é feito com o montante arrecadado dos contribuintes, sem que haja necessariamente 
uma reserva. Já no modelo de capitalização, o sistema de pagamento de aposentadoria se faz 
através de um fundo individual aplicado, principalmente, em instituições financeiras. Elas retribuem 
as contribuições de acordo com o rendimento das aplicações após um período determinado de 
anos combinado com a idade. Há um adicional para a administração do fundo (FALEIROS, 2000, 
p.212). 
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elementos do registro civil para a concessão de benefícios por parte dos institutos 

de aposentadoria e pensões. Para ter acesso aos benefícios assegurados pela lei 

era imprescindível a identificação do trabalhador como cidadão com direitos civis, 

políticos e sociais, e como trabalhador pertencente a uma determinada categoria 

profissional, com direitos específicos. Foram criados o Conselho Superior da 

Previdência Social (CSPS) e o Departamento Nacional da Previdência Social 

(DNPS), integrados na estrutura do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 

com a função de supervisionar e fiscalizar as instituições previdenciárias. 

Havia grande diversificação na prestação de serviços e nos benefícios 

que cada instituto e cada caixa eram capazes de proporcionar, porque dependia 

dos recursos que essas instituições dispusessem. Isso criava uma grande 

disparidade entre os níveis qualitativos e quantitativos de proteção social. A 

vinculação dos institutos aos setores produtivos fazia com que algumas categorias 

profissionais de certos segmentos econômicos mais fortes do movimento operário 

e sindical forçassem pela ampliação dos planos de benefícios, criando uma 

situação que era aceita pelo governo, que se utilizava de mecanismos de 

cooptação das lideranças trabalhistas. Isso começou a ser contestado, em função 

da desigualdade de tratamento dos riscos sociais num momento em que a política 

social européia, universalizante, influenciava as idéias sobre proteção social no 

mundo. Equalização de direitos e uniformização da legislação passaram a ser as 

reivindicações para a transformação dos mecanismos de proteção social. O 

princípio da eqüidade que se procurava conquistar significava reconhecer 

igualmente o direito de cada um.  
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Algumas categorias profissionais tinham assistência médica 

diferenciada, com redes próprias de atendimento e planos de benefícios mais 

generosos, o que aumentava os gastos sem um correspondente crescimento das 

receitas de contribuições. Criou-se uma tendência ao desequilíbrio financeiro nos 

IAP’s.  

Em 1960, foi promulgada a Lei n° 3.807, conhecida como Lei Orgânica 

da Previdência Social (LOPS), que, segundo Araújo,  

[...] é considerada um marco na uniformização da legislação 
previdenciária, seja em termos de benefícios concedidos e de plano 
de custeio, seja pelo restabelecimento da participação dos 
segurados nos conselhos de administração fiscalização, orientação 
e controle da previdência social. Esses conselhos eram 
constituídos por representantes do governo, dos empregados e dos 
empregadores, retomando o modelo de gestão colegiada existente 
nas antigas Caixas, suprimido pelo governo autoritário de 1937. O 
Decreto n° 48.959-A, de 10 de setembro de 1960, aprovou o 
Regulamento Geral da Previdência Social (RGPS), considerado um 
importante avanço legislativo rumo ao princípio da equidade 
(ARAÚJO, 2004, p. 131).  

 

Foi também a partir da LOPS, em 1960, que a forma de custeio 

tripartido da previdência foi modificada. A contribuição da União deixou de ser 

igual à dos segurados. Não participava mais do custeio da proteção social, mas, 

tornou-se responsável pelas despesas de administração geral, inclusive pessoal, 

e pela cobertura das insuficiências financeiras. O que ocorreu, entretanto, é que a 

União deixou de honrar esse compromisso pouco tempo depois, acumulando 

dívidas para com a previdência (OLIVEIRA, 1985, p. 17 apud ARAÚJO, 2004, p. 

132). 

Em 1966, durante a ditadura militar, o Decreto n° 72 unificou os IAP’s, 

com exceção do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado 
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(IPASE). A unificação da legislação, no que diz respeito ao custeio e aos 

benefícios previdenciários, já havia sido feita em 1960. O que se fez, seis anos 

depois, foi uma reforma essencialmente política e administrativa, com a fusão das 

instituições previdenciárias no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

vinculado ao Ministério do Trabalho, responsável, a partir daí, pelos benefícios 

previdenciários dos trabalhadores urbanos. Sua enorme estrutura era formada por 

22 superintendências regionais, 288 agências, 505 ambulatórios, 828 consultórios 

médicos, 27 hospitais próprios e 82.482 servidores. Foi uma das maiores 

reformas da previdência brasileira e seu objetivo era o de racionalizar a gestão, 

estabelecer controles mais rigorosos na concessão de benefícios e resolver os 

problemas financeiros da previdência, cujo déficit era apontado como um dos 

principais problemas da economia brasileira. Essa reforma, entretanto, não 

superou a concepção fragmentária e excludente que até então prevalecia. Com a 

uniformização de planos e benefícios, pôs fim a certa discriminação que existia 

entre os serviços prestados aos empregados e operários, mas mantinha intacta a 

estrutura fragmentária e excludente do sistema porque não mudava a estrutura 

real dos institutos. Era uma racionalização burocrática que visava reduzir os 

custos, as diferenças, mas ofereceu uma resposta mais simbólica que real aos 

problemas dos trabalhadores (FALEIROS, 2000). Os direitos adquiridos foram 

respeitados, sendo apenas suprimidos alguns privilégios de caráter assistencial. 

O sistema participativo de co-gestão administrada foi suprimido – a 

exemplo do que ocorrera em 1937, durante a ditadura de Vargas – e a 

administração foi centralizada no Distrito Federal, comandada por um presidente.  
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Para Teixeira, a gestão previdenciária no período autoritário pode ser 

resumida em poucas palavras:  

Um dos instrumentos sempre apontados para a cooptação da 
liderança sindical era o dos institutos previdenciários. Sob o regime 
militar, o sistema previdenciário continuou a desempenhar 
importante papel no jogo político, mas sob um novo formato. O 
clientelismo transfigurou-se, deixando de se exercer sobre uma 
base sindical e por categoria profissional para adquirir uma base 
regional; abandonou o sindicato e introjetou-se definitivamente no 
sistema político-eleitoral. O processo decisório, por sua vez, no 
âmbito do Instituto Nacional de previdência Social – INPS, tornou-
se inteiramente impermeável à influência direta tanto das empresas 
quanto dos trabalhadores (que foram excluídos de sua direção). 
Com isso, pode-se ter uma visão mais clara da ambigüidade do 
processo de modernização vivido pela Previdência nesses anos, 
em que a ampliação da cobertura que o acompanha surge como 
uma espécie de contrapartida à repressão das demandas sociais, 
praticada pelo regime autoritário (TEIXEIRA, 2004, p.23). 

 

Segundo Araújo,  

Consolidada no período da ditadura, com a retração do movimento 
sindical, a previdência, desta feita, não se dispersou em várias 
instituições, mas, unificada, continuou a ser um instrumento de 
ordenamento das relações entre o Estado e a classe operária, 
embora não mais intermediada por uma liderança sindical 
cooptada, agora diferentemente, sob rígido controle político-
administrativo e técnico do governo, com a despolitização das 
relações de classe no plano institucional (ARAÚJO, 2004, p.133). 

 

Para Faleiros, após o golpe de 1964, as mudanças introduzidas na 

previdência social foram feitas como forma de legitimação, já que os direitos 

sociais dos segurados não modificavam os deveres de submissão dos cidadãos. 

A Previdência Social é um instrumento político não só em épocas de mobilização 

e democracia, mas também de autoritarismo e controle (FALEIROS, 2000).  

Em 1966, houve uma importante alteração no direito trabalhista quando 

foi quebrado o estatuto da estabilidade de emprego depois de 10 anos de serviço, 

em vigor desde 1943, e criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
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(FGTS). Este instrumento era importante para adaptar a política social às novas 

condições impostas pelas transformações na estrutura do capital, que exigiam 

uma mão-de-obra móvel e eficaz. 

Avanços na legislação foram ocorrendo logo depois. São de grande 

importância: 1) a criação do Programa de Integração Social (PIS), em 1970; 2) a 

instituição do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), em 

1971, com execução a cargo do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL), incluindo os trabalhadores rurais na previdência – com um plano 

de benefícios muito inferior, pois a aposentadoria correspondia, então, a 50% do 

salário mínimo – e estabelecendo uma solidariedade formal entre a área urbana e 

rural através do custeio dos benefícios – uma vez que não havia contribuição 

direta; 3) a inclusão dos empregados domésticos, com a Lei nº 5.859, de 1972; e, 

4) a inclusão dos trabalhadores autônomos, com a Lei nº 5.890, de 1973.33 Em 

1974, os idosos pobres, de mais de 70 anos foram contemplados com uma renda 

mensal vitalícia de um salário mínimo. Permanecia, entretanto, a exclusão das 

camadas mais pobres da população que não contribuem para a previdência social 

e que ficam sem nenhum acesso a serviços médicos, consolidando-se a 

desigualdade. O setor privado servia aos ricos, os planos eram para grupos 

seletos de assalariados e classes médias, os serviços públicos para pagantes da 

previdência e a “caridade” para os pobres. 

                                                 
33 Faleiros comenta a tardia inclusão do trabalhador rural e dos empregados domésticos nos 
benefícios previdenciários dizendo que “o campesinato, isolado e submetido à dominação 
paternalista da oligarquia rural, constituiu-se na América Latina, no grupo excluído, até muito 
recentemente, dos seguros sociais, até que seus movimentos tivessem presença na cena política 
e, na medida em que o capitalismo e o regime assalariado fossem introduzidos no campo. Como o 
campesinato, os empregados domésticos, integrados e submetidos ao paternalismo familiar, 
também ficaram excluídos dos seguros sociais” (FALEIROS, 2000, p.136).  
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Em 1974 ocorre a criação do Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPSA). O sistema foi unificado em 1977, com a Lei nº 6.439, que criou o 

Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), objetivando 

integrar as funções de concessão e manutenção de benefícios, prestação de 

serviços, custeio de atividades e programas e gestão administrativa, financeira e 

patrimonial da previdência e assistência social. Para o cumprimento dessa 

missão, foram criados o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o Instituto 

Nacional de Administração da Previdência Social (IAPAS), a Central de 

Medicamentos (CEME), a Empresa de Processamento de Dados da Previdência 

Social (DATAPREV), Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e a 

Legião Brasileira de Assistência (LBA). Também foi extinto o FUNRURAL e o 

IPASE, transferindo-se para o INPS a responsabilidade de conceder e manter os 

benefícios dos trabalhadores rurais e dos servidores públicos. 

O movimento de criação do SINPAS não mudou as bases anteriores de 

sustentação e nem se articulou como um projeto de cidadania universal. Na 

verdade, estava longe de ser um movimento de cidadania. Era a continuidade de 

um modelo fragmentado e desigual de incorporação social em estratos de acesso. 

Prosseguiu funcionando o regime de repartição simples. 

O SINPAS, entretanto, assumiu novos encargos sem ter a provisão 

adequada de recursos para manter o equilíbrio do sistema. Segundo Araújo,  

O SINPAS, além de assumir o ônus da previdência dos servidores 
públicos, com a extinção do IPASE, ainda herdou os vícios que 
acompanham a trajetória da previdência social no país: ingerência 
político-partidária, dilapidação do patrimônio, malversação das 
reservas técnicas, fraudes e sonegação de contribuições que, a 
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partir do mau exemplo da União, foram seguidos por Estados e 
Municípios (ARAÚJO, 2004, p.136).  

 

Além disso, vários dispositivos legais concederam anistia de débitos 

que resultaram em elevada renúncia de receita. A tendência ao déficit de caixa na 

previdência social foi assumindo proporções preocupantes.  

As décadas de 1970 e 1980 são consideradas importantes por terem 

gerado grandes avanços no sistema previdenciário brasileiro. Muitos benefícios 

foram criados nesse período como o salário-maternidade, renda mensal vitalícia 

para idosos e inválidos, aposentadorias e pensões para a força de trabalho rural, 

inclusão dos empregados domésticos, extensão dos benefícios de acidentes do 

trabalho aos trabalhadores rurais e outros. Os desequilíbrios financeiros dessa 

época, entretanto, devem ser atribuídos muito mais às questões relacionadas às 

turbulências no quadro internacional, que teve reflexos no funcionamento da 

economia brasileira gerando um período de “fuga para frente” e, depois, de crise 

da dívida externa, do que propriamente aos excessos na concessão de 

benefícios. A combinação de inflação e recessão, no início dos anos 1980, 

produziu desemprego e arrocho salarial, acarretando queda na massa salarial e, 

por conseqüência, forte redução da arrecadação previdenciária a ela atrelada. É 

preciso ressaltar que as fraudes, sonegação, uso indevido dos recursos da 

previdência social, planejamento precário, problemas administrativos graves e 

manipulação política da máquina previdenciária tiveram repercussões financeiras 
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negativas sobre o sistema previdenciário, embora não equivalentes àquelas 

causadas pela recessão.34 

Teixeira (2004) chama atenção para o fato de que nos anos oitenta 

ocorreu a quebra do padrão de financiamento da economia brasileira, com a 

desestruturação dos mecanismos públicos de financiamento, ocasionando forte 

impacto nas contas da previdência social: a participação da União no custeio do 

sistema passou de 11% para menos de 5% ao longo dos anos 80. A conjuntura 

econômica era marcada pela inflação e dívida pública acentuada.  

Paralelamente à perda de sustentação financeira do sistema houve uma 

progressiva tendência de queda de qualidade nos serviços de assistência médica, 

de perda de valor das aposentadorias e de aumento geral da ineficiência do 

sistema, multiplicando-se os casos de sonegação, fraudes e corrupção. 

A ruptura com o regime militar foi lenta. Houve anistia em 1979, 

eleições para governadores em 1982, a luta pelas eleições diretas para a 

Presidência da República em 1984 e a convocação da Assembléia Nacional 

Constituinte em 1986, com os mesmos congressistas eleitos para a legislatura 

normal. Os vários interesses da sociedade emergiam com força inaudita.  

                                                 
34 Para citar um exemplo das circunstâncias políticas que cercavam o sistema previdenciário no 
período da ditadura militar, Teixeira comenta que “foram levadas ao mais alto grau todas as 
distorções que o clientelismo já introduzira no sistema. A regra explícita de atribuir ao deputado 
federal mais votado em cada município o poder de indicar o delegado do Fundo de Assistência ao 
Trabalhador Rural – FUNRURAL na região foi o traço mais visível dessas distorções, pois era o 
delegado do FUNRURAL quem decidia quem era e quem não era trabalhador rural para fins de 
aposentadoria. Mas, na verdade, todas as nomeações, e não só as do FUNRURAL, obedeciam a 
critérios de consolidação dos chefetes políticos locais, sem nenhuma consideração de ordem 
técnica. Com isso, agravou-se o processo de fragmentação do sistema, dando margem a uma 
verdadeira feudalização da Previdência, que viu esvair-se sua capacidade de servir como 
instrumento de atenuação dos conflitos” (TEIXEIRA, 2004, p.24). 
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Foi com esse cenário que se defrontou o governo Sarney (1985-1989), 

da Nova República. O déficit financeiro da previdência social era o problema mais 

agudo e urgente. Não que o equilíbrio financeiro da previdência fosse um fim em 

si mesmo, mas transformou-se numa etapa essencial para a redução de graves 

injustiças acumuladas no período anterior. A esse respeito, o governo conseguiu 

atuar com agilidade, pois o exercício financeiro de 1985 foi encerrado sem déficit 

e, em 1986 e 1987, com a retomada do crescimento e a estabilidade (ainda que 

de curta duração), conquistada com o Plano Cruzado, a receita de contribuições 

se elevou em termos reais, o que gerou um significativo superávit e permitiu a 

acumulação de reservas.  

Essa rápida recuperação financeira evidenciou a conexão direta entre 

dinamismo econômico, crescimento do emprego, elevação da massa salarial e 

aumento da arrecadação previdenciária. Mas, embora o crescimento econômico 

tenha sido a variável-chave para explicar o sucesso desses três anos de gestão 

da previdência, várias medidas de saneamento financeiro foram importantes para 

o reequilíbrio das contas. Teixeira (2004, p.25) cita as seguintes medidas: 1) 

redução do prazo de retenção dos recursos arrecadados pela rede bancária; 2) 

antecipação do prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias das 

empresas; 3) aplicação no Banco do Brasil dos saldos de arrecadação 

previdenciária, gerando recursos adicionais; 4) melhoria e racionalização da 

gestão financeira do fluxo de caixa; 5) eliminação do teto de contribuição por 

empregado das empresas e criação de um adicional de 2,5% sobre a folha das 

instituições financeiras; 6) ações destinadas à recuperação dos controles, 

combate às fraudes e melhoria da fiscalização. 
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No governo Sarney também houve melhoria dos benefícios de duração 

continuada. Os principais foram: 1) retirada da contribuição compulsória sobre os 

proventos, o que implicou um aumento real para todos os aposentados e 

pensionistas; 2) vinculação do valor dos benefícios ao Piso Nacional de Salários 

(PNS) e não ao Salário Mínimo de Referência; 3) recomposição do valor das 

aposentadorias e pensões com aumentos de até 20%; 4) elevação do piso de 

benefícios urbanos para 95% do Piso Nacional de Salários; 5) reposição integral, 

em maio de 1988, da inflação dos últimos doze meses, sem o desconto, portanto, 

dos 26% de perdas devidas ao Plano Bresser, não contabilizados na inflação 

oficial e não computados para fins de reajustes salariais (TEIXEIRA, 2004). 

Finalmente, um relevante avanço neste período foi a criação do Sistema 

Único e Descentralizado de Saúde (SUDS) e a universalização do atendimento 

médico para toda a população, inclusive rural, que passou a dispor de assistência 

médica nos mesmos moldes da já prestada ao trabalhador urbano. O SUDS 

objetivava a estadualização e municipalização dos serviços de saúde, dentro de 

um projeto mais amplo de reforma sanitária. Em 1985, o INAMPS passou para o 

Ministério da Saúde. Para Teixeira (2004) o Sistema Único e Descentralizado de 

Saúde (SUDS) visava a criar mecanismos institucionais para a elaboração do 

planejamento e do orçamento unificado, integrando os três níveis de 

administração dos serviços de saúde prestados à população pelos órgãos 

federais, estaduais e municipais. O INAMPS, em 1988, não mais atuava como 

responsável pela execução das ações de saúde, transferidas para os níveis 

subnacionais de governo. Ficara apenas com a definição de políticas, o 
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planejamento de ações e o controle e fiscalização dos recursos financeiros 

repassados pela previdência social aos governos estaduais e municipais.   

Em 1988, a Constituição Cidadã implantou um novo conceito no Brasil: 

o de seguridade social. É este capítulo relevante da história do sistema 

previdenciário brasileiro que será descrito nas próximas páginas.  
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CAPÍTULO 3: O sistema de seguridade social brasileiro e suas 
transformações recentes 

 

3.1. NASCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL  

O sistema de seguridade social hoje vigente no Brasil, nasceu com a 

promulgação da Constituição brasileira de 1988, momento em que foram 

introduzidas transformações históricas no sistema de proteção social de amplo 

conteúdo democrático.  

A Constituição de 1988 é considerada um marco jurídico-político do 

processo de redemocratização do país. A inclusão de um capítulo, na Carta de 

1988, sobre a seguridade social foi o mais importante esforço de modernização da 

história da Previdência Social brasileira. Estava se dando naquele momento, 

ainda que apenas no plano da lei, um importante passo para a modernização das 

relações capitalistas no país (TEIXEIRA, 2004).  

A Constituição, em seu artigo 194, define a seguridade social como o 

“conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social” (BRASIL, 1988). Norteia-lhe o princípio da universalidade da cobertura e 

do atendimento, o que significa contemplar todas as contingências sociais que 

geram necessidade de proteção social, a todos os indivíduos, indistintamente. 

Esse princípio incorpora uma reformulação fundamental dos direitos sociais do 

cidadão do Estado moderno. Um novo pacto social se estabeleceu a partir dali, 

com mudanças nas relações entre Estado e sociedade. Ficava clara a construção 

de uma matriz constitucional de aproximação com o modelo de Estado de Bem-
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estar Social. A saúde e a assistência social passaram a ser direitos do cidadão e 

dever do Estado, e a previdência, ao misturar contribuição com financiamento 

estatal, ampliava sua cobertura de modo a incluir parcela da população até então 

não atendida pelo sistema. 

Os trabalhadores rurais passaram a obter o pleno acesso à previdência, 

com benefícios não inferiores a um salário mínimo. O piso básico de todos os 

benefícios passou a ser o salário mínimo.  

Como resume Vianna (2003b), as bases da organização da seguridade 

social estavam apoiadas na universalidade da cobertura e do atendimento, 

uniformidade do acesso às populações rurais e urbanas, irredutibilidade do valor 

dos benefícios, eqüidade na forma de participação no custeio, diversidade da 

base de financiamento e caráter democrático e descentralizado da gestão. 

Soares (2003) aponta que a previdência social brasileira ainda é o 

maior sistema da América Latina, possuindo a maior cobertura tanto urbana como 

rural. E assumiu características de seguridade social ao incorporar, à previdência, 

a assistência social e a saúde, cujo sistema de acesso universal é único na 

América Latina. 

É decisivo destacar que a principal materialização do sistema de 

seguridade social e, portanto, do pacto social estabelecido através da nova 

Constituição de 1988, foi a instituição, através do artigo 165, da obrigatoriedade 

de elaboração do orçamento da seguridade social, que passou a integrar a lei 

orçamentária anual (TEIXEIRA, 2004).  

O conceito se seguridade social que figura no texto constitucional opõe-

se ao antigo conceito de previdência enquanto seguro. Enquanto, no conceito de 
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seguro, trata-se de um contrato individual estabelecendo um direito pessoal do 

contribuinte ou afiliado ao sistema a um benefício futuro, em razão e na proporção 

de sua contribuição presente, no conceito de seguridade o que importa é o 

contrato social, pelo qual o direito aos benefícios aparece como um direito da 

cidadania (TEIXEIRA, 2004). Na nova concepção de seguridade social cada um 

recebe não de acordo com o que contribui, mas em função de suas necessidades. 

É nesse sentido que superava a visão securitária da equivalência contributiva, 

uma vez que o sistema, baseado na noção de seguro, reproduz as desigualdades 

do mercado de trabalho, além de excluir uma ampla parcela dos trabalhadores 

informais de baixa renda. O sistema de seguridade social visava enfrentar os 

graves problemas sócio-econômicos do país e que estão, ainda hoje, longe de ser 

superados. Os níveis elevados de concentração da renda, o grande contingente 

de pessoas vivendo em condições miseráveis e a inexistente capacidade de 

poupança da maioria da população tornavam a noção de seguro inadequada para 

nortear um sistema de proteção social. A seguridade social, baseada na noção de 

solidariedade e de cidadania, mostrava-se o caminho mais indicado para enfrentar 

estes problemas. A Constituição de 1988 significou um compromisso claro nessa 

direção. 

Vianna (2003b) observa que a Constituição de 1988 adotou a premissa 

de ampliar a proteção social, do seguro para a seguridade, determinando a 

subordinação da concepção previdenciária estrita, que permaneceu, a uma 

concepção mais abrangente. O texto constitucional assumiu a concordância com 

a definição adotada pela OIT. Diz a autora:  
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Seguridade é um sistema de cobertura de contingências 
sociais destinado a todos os que se encontram em 
necessidade; não restringe benefícios nem a contribuintes 
nem a trabalhadores; e estende a noção de risco social, 
associando-a não apenas à perda ou redução da 
capacidade laborativa – por idade, doença, invalidez, 
maternidade, acidente de trabalho, conforme a doutrina 
previdenciária stricto sensu –, mas, também, a situações em 
que a insuficiência de renda fragiliza a vida do cidadão 
(VIANNA, 2003b, p. 318).       

  

Os vários autores que lidam com as tipologias de Estados de bem-estar 

social concordam que fatores-chaves no plano nacional, como o desenvolvimento 

sócio-econômico (industrialização e urbanização), a mobilização da classe 

operária (pressões versus ações defensivas do sistema político) e o 

desenvolvimento institucional (características do regime político) produzem efeitos 

convergentes que explicam a emergência dos welfare states e as características 

que os diferenciam entre si.35 Embora não seja o objetivo central deste trabalho, 

faz-se necessário, ainda que de forma breve, situar alguns desses condicionantes 

(e, principalmente, a ausência deles) que explicam como se deu a montagem do 

sistema de seguridade social brasileiro e, posteriormente, a precariedade de sua 

sustentação ao longo dos anos 1990. 

A fundação do sistema de seguridade social brasileiro da atualidade 

ocorreu nos anos 1980, no momento histórico que se seguiu ao desmoronamento 

do regime militar e resultou num movimento de liberação de demandas sociais 

sufocadas por vinte longos anos de autoritarismo. A nova ordem política e social 

deu origem a uma carta constitucional que expressava os avanços do regime 

                                                 
35 Vianna (1998) trata da literatura teórica que estuda os vários tipos de welfare state e os fatores 
que influenciaram em suas diferentes construções.   
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democrático que estava se consolidando e permitiu a inclusão dos direitos civis, 

políticos e sociais que compõem o moderno conceito de cidadania, gerado após a 

Segunda Guerra Mundial. 

Conforme descreve Araújo (2004, p.101):  

A Constituição de 1988 procurou consolidar os fundamentos do 
novo Estado, da Nova República, e selar o coroamento das lutas 
por justiça social e pela redemocratização do país, que não 
haviam cessado desde 1964, embora com alguns retrocessos em 
razão da repressão política e dos atos institucionais dos governos 
da ditadura. Fê-lo, no entanto – como não poderia deixar de fazê-
lo, dada a correlação de forças políticas predominante naquele 
momento histórico – de forma incompleta, contraditória e sem 
levar em conta as transformações políticas, econômicas e sociais 
que já estavam em curso na segunda metade dos anos 80. Daí, 
talvez, sua maior fragilidade, bem como a dificuldade que tiveram 
seus defensores em tornar realidade os direitos sociais nela 
inscritos.  

 

Aprovou-se, assim, uma nova constituição democrática que incluía uma 

ampla modernização do sistema de proteção social – a mais profunda de que se 

tem notícia desde a Lei Eloy Chaves de 1923 – e refletia a formação de uma 

frente política vitoriosa naquele momento, que tornou possível uma reorientação 

radical dos rumos da ação social do poder público. As bases de apoio do novo 

governo democrático eram, entretanto, heterogêneas e contraditórias.36 Uma 

reforma social e econômica ampla, capaz de enfrentar os graves problemas 

nacionais (inflação, dívida externa, desemprego, miséria, reforma agrária) e 

proceder a montagem de um sistema de seguridade social, não poderia ser 

levada a cabo na ausência de uma articulação mais ampla dos interesses sociais 

em torno de um pacto estabilizador. 

                                                 
36 O governo Sarney recebia o apoio de uma frente que unia o PMDB e o PFL.  
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Há algumas especificidades no padrão brasileiro de seguridade social. 

Embora seja de influência predominantemente inglesa,37 que se caracteriza por 

ser institucional-redistributivo de caráter universalista, não havia no Brasil, no 

instante de sua criação, nada de similar aos elementos gerais que condicionaram 

os welfare states da Europa no pós-guerra.  

O percurso do welfare state inicia-se no findar da Segunda Guerra, que 

havia causado profundas mudanças econômicas e políticas na Europa. As 

dificuldades do entreguerras e uma longa história de mobilização social e 

reformas tinham condicionado o povo europeu em direção a um novo 

ordenamento da vida social. Valores de eqüidade, justiça e distributividade haviam 

se consolidado. Muitos dos traços divisores da sociedade haviam-se apagado 

depois da guerra. Vianna (1998) descreve esse cenário dizendo que, nos países 

que implantaram o welfare state, havia um sentimento geral de corte com o 

passado (sobretudo com a concepção liberal) e de reestruturação da sociedade e 

da economia de forma a superar as profundas dificuldades e assegurar a paz e a 

justiça. A seguridade social, como uma concepção européia de vida em 

sociedade, baseia-se na articulação de um consenso de classe – propiciado pela 

ação política da social-democracia – e no alargamento da visão econômica 

possibilitado pela macroeconomia keynesiana.   

                                                 
37 O modelo inglês (também chamado de assistencial) foi fundado na lógica beveridgiana e 
implementado no pós-Segunda Guerra Mundial. Preconiza que os direitos devem ser universais, 
destinados a todos os cidadãos incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos (testes 
de meios), mas garantindo mínimos sociais a todos em condições de necessidade. O 
financiamento é proveniente majoritariamente dos impostos e a gestão é pública, estatal. Os 
princípios fundamentais são unificação institucional e uniformização dos benefícios (BEVERIDGE, 
1943). Boschetti (2003) adverte que não há um “modelo puro” em nenhum país, seja beveridgiano 
(assistencial) ou bismarckiano (que se assemelha aos seguros privados). No Brasil, os princípios 
do modelo de seguros predominam na previdência social e os do modelo assistencial orientam o 
sistema de saúde e de assistência social.  
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Faltavam, na construção da seguridade social brasileira, um percurso 

histórico que tivesse produzido os mesmos efeitos sócio-econômicos observados 

na sociedade européia, bem como condições políticas favoráveis como foram as 

do pós-guerra, quando a bipolaridade, a ameaça do comunismo e o medo do 

fascismo sedimentaram um sólido caminho na direção do welfare state. 

Inexistiam, aqui, as bases políticas e ideológicas e os pactos sociais dos sistemas 

europeus avançados.  Os fatores que contribuíram para a ampliação da proteção 

social naqueles sistemas, como a influência dos sindicatos, o peso da 

representação parlamentar dos partidos operários e a eventual participação de 

partidos de esquerda no governo não estavam presentes para dar legitimidade ao 

sistema de seguridade social que nascia em 1988, após quatorze anos de regime 

militar. 

Teixeira descreve esse momento da vida nacional mostrando que: 

Junto com as tentativas de modernização da máquina pública, 
conviveram as formas políticas mais tradicionais do clientelismo, 
da troca de favores e do cartorialismo. Como aqueles problemas 
exigiam uma vontade política e uma articulação social mais fortes 
do que as disponíveis na época, foram-se acumulando 
insucessos nas tentativas de imprimir um rumo progressista à 
ação pública. E, à medida que isso ocorria, o lado mais atrasado 
e conservador do governo foi prevalecendo até que se tornou 
dominante e exclusivo (TEIXEIRA, 2004, p.18). 
 

Além desse fator político, há que se levar em conta que o momento da 

adoção de uma concepção ampliada de proteção social no Brasil ocorreu quando 

a credibilidade do welfare state sofria profundos abalos nos países desenvolvidos. 

As políticas sociais haviam sido atingidas por duros questionamentos quanto a 

sua eficiência em combater a pobreza e quanto ao aumento do volume dos 

gastos, que estaria provocando inflação e déficit público. Desregulamentação, 
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privatização e seletividade eram apontados como os novos rumos que os 

sistemas de bem-estar deveriam seguir, de acordo com a visão neoliberal que se 

tornaria hegemônica lá fora. O fato de a seguridade social ter surgido, no Brasil, 

num momento histórico de questionamento dos welfare states europeus foi, sem 

dúvida, um dos fatores que dificultou, posteriormente, a transformação do texto 

contido na Constituição em uma prática concreta do Estado.  

No Brasil, o compromisso com uma política keynesiana de defesa do 

pleno emprego e do gasto social como estabilizadores da demanda agregada e 

indutores do crescimento, que foi uma das bases do Estado de bem-estar 

europeu, já não tinha mais eco entre os police makers, depois do insucesso de 

planos heterodoxos de combate a inflação dos anos 80. Havia uma atitude 

refratária aos mecanismos de intervenção estatal na economia, que se 

manifestava tanto pelo lado da política fiscal e monetária, quanto da política 

social. 

Todos esses fatores fizeram com que, no momento da implantação dos 

direitos sociais inscritos na Constituição, se desencadeasse, já no ano de 1989, 

uma ofensiva contrária a esse processo, sem que surgissem sinais de resistência 

social e política relevante, diante das ameaças aos direitos sociais recém-

conquistados. Como se demonstrará nas páginas a seguir, não obstante as 

tentavas de fazer ruir o pacto social fundado na concepção de cidadania, a 

Constituição de 1988 continuava a balizar a vida social, transformando-se se não 

num foco de resistência, pelo menos em um obstáculo de difícil transposição, haja 

visto que dela não foi retirado, até os dias de hoje, o sistema de seguridade social; 

a dimensão social universalista está ainda preservada no conteúdo da Carta. 
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Ao mesmo tempo em que eram incorporados na Constituição os direitos 

da cidadania, o governo, na prática, promovia o desmonte das políticas sociais. 

Vianna (2003a) mostra que a desconstrução da idéia de seguridade se dará nos 

termos da lei:  

 

Nos anos 90, já num contexto diverso – em que o endurecimento 
das pressões dos credores externos, a disputa por recursos 
escassos, a desmobilização da sociedade, e uma série de outros 
fatores, enfraqueceram a coalizão de apoio àquela concepção [de 
seguridade social] –, a legislação que regulamentou a Seguridade 
traçou os rumos da separação das três áreas. A Lei Orgânica da 
Saúde (nº 8.080, de 1990); as Leis 8.212 e 8.213, de 1991 (do 
Custeio e dos Planos de Benefícios da Previdência), a LOA, Lei 
Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742, de 1993), diferentes 
leis, enfim, vão estabelecer, para cada área, diretrizes 
específicas. Progressivamente, a segmentação vai se 
consolidando, através de medidas provisórias, leis 
complementares, emendas constitucionais etc. Em 1990 foi 
criado o Instituto Nacional de Seguro (não da Seguridade) Social, 
o INSS.38 O Ministério da Previdência, após breve 
desaparecimento entre 90 e 92, voltou ao cenário, retomando sua 
antiga denominação – MPAS – em 95. Com a extinção do 
INAMPS, pela Lei 8.689, de 17/07/1993, a assistência médica 
curativa somou-se às tradicionais atribuições do Ministério da 
Saúde (prevenção, controle de endemias, higiene pública, etc), 
que passou a exercer o comando único, no âmbito da União, das 
políticas destinadas a garantir o acesso universal e igualitário de 
todos os cidadãos “às ações para promoção, proteção e 
recuperação” do que a Constituição considera “direito de todos e 
dever do Estado”: a saúde. E a Assistência Social, depois de 
percorrer diversas posições institucionais, acabou retornando ao 
Ministério da Previdência Social. Em 1999, a criação da SEAS 
(Secretaria de Estado de Assistência Social), como órgão do 
Governo Federal, vinculado ao MPAS, representou maior 
autonomia para a área de assistência uma vez que a SEAS ficou 
com a responsabilidade pela coordenação da política nacional de 
assistência e pela gerência do Fundo Nacional de Assistência 
Social. Recentemente – como um dos primeiros atos do governo 
Lula, eleito em novembro de 2002 – a autonomia foi confirmada 

                                                 
38 Com as leis orgânicas, o SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, criado 
em 1977) deixou de existir. Embora a formalização final desse processo só tenha ocorrido em 
1999, com a reestruturação do INSS (Decreto 3.081, de 10/06/99), este incorporou desde logo, na 
prática, os antigos IAPAS e INPS, bem como suas respectivas competências: arrecadar as 
contribuições e conceder, manter e pagar os benefícios da Previdência Social. 
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com o desmembramento do Ministério da Previdência e 
Assistência Social em duas estruturas: o MPS (Ministério da 
Previdência Social) e o MAPS (Ministério da Assistência e 
Promoção Social). Do ponto de vista administrativo, portanto, a 
Seguridade não tem mais existência formal (VIANNA, 2003a, p. 
3, grifos da autora).  

 

A fragmentação das políticas sociais não se deu apenas no plano 

administrativo. Do ponto de vista do financiamento, a seguridade social também 

perdeu sua existência formal, porque suas receitas – que deveriam ser aplicadas 

em conjunto, sem repartição setorial –, tornaram-se gradativamente 

discriminadas. Na sua concepção original, a seguridade social é um sistema 

integrado de políticas de saúde, assistência social e previdência, apoiado sobre 

uma base de financiamento única para os três setores, com fontes de recursos 

diversificadas, mas sem qualquer tipo de vinculação aos setores que a compõem.  

Vianna (2003), entretanto, mostra que as alterações a essa concepção foram 

muitas. Em 1993, foram suspensos os repasses de recursos, previstos no artigo 

55 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, do orçamento da 

“seguridade” (leia-se previdência) para a saúde. A Emenda Constitucional 20, em 

1998, vinculou as receitas previdenciárias ao pagamento de benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, cria o 

Fundo do Regime Geral de Previdência Social (Fundo do RGPS) e especifica 

suas receitas através do seu art. 68. O Fundo do RGPS terá como fonte de 

receita mais importante as contribuições sociais dos empregadores e 

trabalhadores sobre a folha de salários. Pode-se deduzir que não fazem parte 

desse fundo as outras contribuições da seguridade social, como COFINS, CPMF 

e CSLL, já que não estão expressamente incluídas ali. O mesmo artigo 68 da 
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LRF, entretanto, diz, no inciso VI, que o Fundo do RGPS contará com recursos 

provenientes do orçamento da União, sem dizer especificamente de qual 

orçamento se está tratando.  Esta é mais uma contribuição para a desfiguração do 

conceito de seguridade social. Isto porque o fluxo de caixa do INSS revela que, do 

lado das receitas, estão as COFINS, CPMF e CSLL (definidas pela Constituição 

de 1988 como pertencentes ao orçamento da seguridade social), classificadas, 

entretanto, como “transferências da União” (não como recursos próprios da 

seguridade) e utilizadas para cobrir gastos previdenciários e assistenciais, o que 

implica em que a União estaria, ao fazer uma transferência, supostamente 

ingressando com recursos de fora do sistema de seguridade para dar-lhe 

sustentação financeira.  

Todo esse emaranhado de legislações, interpretações confusas, idas e 

vindas administrativas e tratamento contábil obscuro das fontes de financiamento 

da seguridade social mal disfarçam o afastamento em relação aos preceitos 

constitucionais; o que há de fato é a criação (não de hoje, mas já de longa data) 

de um cenário, para fazer crer a existência de uma progressiva vulnerabilidade da 

seguridade social. 

A setorialização administrativa e financeira, entretanto, não esgota todo 

o repertório de distorções. O problema mais grave diz respeito ao tratamento que 

passou a ser dado às aposentadorias dos servidores públicos. Isso, como se 

constatou com os dados financeiros expostos no Capítulo 1, provocou uma 

grande drenagem nas receitas do orçamento da seguridade social para o regime 

próprio dos servidores públicos.  
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Antes, entretanto, de abordar diretamente essa questão é preciso 

retomar a idéia, já muito bem exposta por Vianna (2003), de que, pela 

Constituição de 1988, a seguridade social consiste num sistema universal, no 

sentido de que: qualquer cidadão pode filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social e receber benefícios com base na legislação pertinente; todo cidadão tem 

direito aos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assim como 

todo cidadão que se encontre em condições de extrema vulnerabilidade, definidas 

em lei, pode candidatar-se aos auxílios assistenciais. Há, portanto, claramente, 

um sistema de seguridade universal para todos. E há, também, conforme artigo 

40, sessão II, capítulo VII do Título III da Constituição, um outro sistema, especial, 

não universal, exclusivo para os servidores públicos, que é o Regime Próprio de 

Previdência Social dos Servidores (RPPS). 

O encaminhamento legal do RPPS, segundo Vianna:  

[...] foi incutindo ambigüidades adicionais à idéia de Seguridade. 
Tudo nos termos da lei, a saber: a Lei 8.112, de dezembro de 
1990, dispondo sobre o Regime Jurídico Único dos servidores 
públicos federais, anunciou que a União manteria ‘um Plano de 
Seguridade Social para o servidor e sua família’39; a Lei 8.688, 
de julho de 1993, estabeleceu alíquotas de contribuição dos 
servidores públicos civis da União para o Plano de Seguridade 
do Servidor, ainda que tal plano continuasse a inexistir40; a 
Emenda Constitucional 20, de 1998, alterou o artigo 40 da Carta, 
assegurando aos servidores da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, um ‘regime de previdência de caráter 
contributivo’, ao mesmo tempo em que, mudando o caput do 
artigo 201, impôs ao componente previdenciário da Seguridade a 
organização em Regime Geral; finalmente, com o Decreto nº 
3.048, de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da 
Previdência Social, a classificação em regimes se consolidou, 
ficando a Previdência Social composta pelo Regime Geral da 
Previdência Social e pelos regimes próprios de previdência 

                                                 
39 Art. 183, Título VI, “Da Seguridade do Servidor”. 
40 A mesma Lei determinava ao Poder Executivo enviar projeto, ao Congresso Nacional, dispondo 
sobre o Plano de Seguridade Social do Servidor, o que, aparentemente, não ocorreu. 
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social dos servidores públicos e dos militares (VIANNAa, 2003, p. 
5, grifos nossos).    

 

Enfim, a legislação introduziu uma distorção conceitual, ao denominar 

de seguridade o plano previdenciário dos servidores públicos. E, foi mais longe, 

dando dois tratamentos diferenciados no interior da mesma Previdência Social – 

um, para o Regime Geral dos que pertencem ao setor privado e, outro, para os do 

regime próprio dos que trabalham para o setor público –, portanto, quebrando com 

a premissa da universalidade e da eqüidade. Como esclarece Vianna (2003a, p. 

5):  

Não há, no Brasil, pela Constituição, um sistema de previdência 
composto por dois regimes. A Constituição consigna um sistema 
de seguridade universal para todos os cidadãos e um sistema 
especial para o funcionalismo público... A operacionalização 
financeira da seguridade é atribuição do INSS; ativos e inativos 
do serviço público estão a cargo do(s) Tesouro (s) nacional 
(subnacionais).  

 

No bojo da confusão conceitual – proposital ou não, isso agora é 

irrelevante, posto que o mais importante são os desdobramentos que daí 

resultaram – a operacionalização financeira da seguridade ficou extremamente 

prejudicada. Ativos e inativos do serviço público federal, civis e militares, que têm 

um regime próprio de previdência, com contribuição específica e que, em caso de 

déficit, deveriam ficar a cargo do Tesouro Nacional, são pagos com recursos da 

seguridade social, como se demonstrou no Capítulo 1. 

Por trás de todo esse processo conturbado de regulamentação (às 

avessas) dos princípios constitucionais ganhava terreno a substituição, dentro do 

segmento da previdência social, da noção de proteção social derivada do 
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exercício da cidadania pela noção de seguro social, que leva à idéia de arrecadar 

contribuições e pagar benefícios, de dar acesso na medida e na proporção da 

contribuição. 

As circunstâncias econômicas, sociais e políticas prevalecentes na 

década de noventa do século passado, já descritas anteriormente, não permitiram 

que a sociedade pudesse vivenciar pelo tempo necessário para produzir 

avaliações, debater, amadurecer a compreensão e usufruir do avanço social e 

político trazido por essa matéria na Carta de 1988. Os governos desse período 

(de linhagem liberal-ortodoxa), a classe empresarial que se sentia penalizada pela 

carga tributária crescente e os segmentos do mercado securitário desejosos de 

expandir seus negócios propunham reformas imediatas nos preceitos 

constitucionais da seguridade social que implicavam em regressão da cidadania 

ali esboçada. 

O próximo tópico procurará dar uma visão panorâmica das reformas 

ocorridas na previdência social brasileira após a aprovação da Constituição de 

1988, apenas para que se possa ter um desenho das idéias e circunstâncias que 

estavam subjacentes ao tratamento dado ao sistema de seguridade social ao 

longo dos anos 1990 e neste início de século. 

 
3.2 AS REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS DA DÉCADA DE 1990 E DO INÍCIO 
DO SÉCULO XXI  
 

As reformulações do sistema de seguridade nos anos 1990 que serão 

relatadas a seguir são aqui consideradas como tendo sido influenciadas por 

algumas circunstâncias históricas especiais, já antes referidas. No campo 

internacional, a retomada da liderança americana, o colapso da União Soviética e 
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as mudanças trazidas por uma nova era, que Hobsbawm (1999) denominou de as 

“Décadas de Crise”, criaram condições para que alguns compromissos 

estabelecidos na montagem do welfare state da Era de Ouro fossem 

questionados. O avanço tecnológico, o ciclo de acumulação financeira da 

economia mundial após os anos 1970, as políticas neoliberais recessivas e a 

fragilização da organização dos trabalhadores desenhavam um cenário pouco 

propício para a sustentação dos direitos sociais que haviam sido implantados e 

institucionalizados. Uma onda de reformas varreu a América Latina, levando à 

privatização, parcial ou total, dos sistemas de pensões e aposentadorias nos anos 

1980-90, sob a influência do Banco Mundial e do FMI. O Chile era o principal 

ponto de referência das reformas e ficou claro que a ditadura não era uma 

precondição necessária para políticas radicais e impopulares, como a 

privatização.   

No âmbito interno, o Brasil vivera uma década de crise – a década de 

1980 – e de esgotamento do Estado Nacional Desenvolvimentista. A alternativa 

econômica que se apresentou como projeto para o país através do Governo 

Collor de Melo (1990-1992), primeiro Presidente da República eleito depois de 

vinte anos, por eleições diretas, baseava-se na ruptura com passado de 

intervencionismo estatal. Este novo governo tinha uma estratégia privatizante, de 

liberalização financeira, abertura dos mercados e desmonte dos mecanismos de 

proteção. O desequilíbrio fiscal e a expansão monetária foram tomados como 

alvos a serem combatidos pela política econômica ortodoxa. 

No que diz respeito à previdência social, surgiram propostas 

encaminhadas pelo governo visando reduzir as responsabilidades do Estado, pois 
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a expansão dos direitos sociais, implantada pela Constituição de 1988, era 

apontada como capaz de gerar ingovernabilidade fiscal para o país. A estratégia 

que se impunha e que se ajustava ao conteúdo ideológico do mainstream da 

ciência econômica baseava-se na noção de seguro social em substituição à 

recente seguridade social implantada. Falava-se em focalização e não mais 

universalização. A privatização em alguns países da América Latina (parcial ou 

total, dependendo dos rumos tomados pelos acordos políticos em cada país) 

inspirava idéias de mudança radical no sistema recém criado no Brasil. O FMI e o 

Banco Mundial faziam diagnósticos e prescrições que norteavam os novos 

padrões arquitetônicos dos sistemas de previdência no terceiro mundo e que, no 

Brasil, encontravam grande receptividade. 

Araújo menciona que:  

Mesmo tendo sido, enfim, aprovada a legislação que 
regulamentou a seguridade social, no início dos anos 1990, 
persistiu o debate sobre a viabilidade econômica do sistema de 
proteção social diante dos novos direitos assegurados. Essa 
discussão, que expressa a reação conservadora aos direitos 
conquistados, continuou colocando em destaque alguns aspectos 
como a questão do salário mínimo adotado como piso no cálculo 
dos benefícios, a aposentadoria por tempo de serviço, a idade 
mínima para a aposentadoria, as aposentadorias especiais 
(ARAÚJO, 2004, p. 153). 
 

Araújo (2004) também relata que o debate sobre as propostas de 

reforma da previdência estava divido entre várias vertentes. Segmentos da 

esquerda identificavam problemas gerenciais e falta de transparência no sistema 

e apontavam a necessidade de providências urgentes. A direita apresentava-se 

dividida: alguns segmentos defendiam a correção de falhas administrativas e 

ajustes apenas em alguns tópicos críticos, preservando a natureza pública da 
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previdência; outros segmentos apoiavam a manutenção da previdência pública, 

mas com a expansão da previdência complementar, numa tendência para a 

privatização; e, por fim, havia os liberais mais extremados para os quais a 

privatização era a solução para corrigir as distorções. 

Para Fagnani (2005a), a partir de 1990, durante o governo de Collor de 

Melo, teve início um longo e contínuo processo de negar direitos constitucionais, 

que chamou contra-reformas. No período que vai de 1990 a outubro de 1992, 

houve a tentativa de enterrar a então considerada anacrônica Constituição da 

República através da elaboração de um conjunto de reformas que fariam parte da 

revisão constitucional prevista para ocorrer em 1993, conforme havia sido previsto 

no texto da Carta Magna. Ao lado dessa estratégia de preparação da revisão 

constitucional, o governo se empenhou em obstruir ou desfigurar a legislação 

constitucional complementar.  

A intenção era impedir ou retardar a consumação desses direitos, 

enquanto aguardava a revisão constitucional prevista para 1993. O arsenal de 

manobras empregado contempla o descumprimento das regras constitucionais, o 

veto integral a projetos de lei aprovados pelo Congresso, a desconsideração dos 

prazos constitucionalmente estabelecidos para o encaminhamento dos projetos 

de legislação complementar de responsabilidade do Executivo, a interpretação 

espúria dos dispositivos legais e a descaracterização das propostas pelo veto 

presidencial a dispositivos essenciais (FAGNANI, 2005). 
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 No governo seguinte, de Itamar Franco (1993-1994) – o vice-presidente 

que assumiu a administração do país após o impeachment do Presidente Collor 

de Melo – continuaram as propostas de reforma da previdência social, agora 

reanimadas pela Revisão Constitucional, instalada em 6 de outubro de 1993. 

Nesse processo revisional, mais uma vez os direitos sociais estabelecidos pela 

Constituição de 1988 foram ameaçados em decorrência das investidas 

privatizantes e da propagação de idéias de redução da participação do Estado na 

proteção social. 

Segundo Araújo,  

A Revisão foi um espaço político de confronto de forças e de 
interesses contraditórios que, durante os cinco anos 
transcorridos, haviam-se instrumentalizado para recuperar 
posições derrotadas durante o processo Constituinte (ARAÚJO, 
2004, p. 160).  

 

Várias propostas de alteração do sistema de seguridade foram feitas 

naquela ocasião de revisão constitucional. O modelo chileno e a reforma 

Argentina, que naquele momento estava sendo discutida pelo legislativo daquele 

país, bem como os estudos desenvolvidos no plano internacional relativos aos 

países europeus, influenciaram nas discussões e no encaminhamento das 

propostas de reforma da previdência. Fraudes, disputas judiciais por direitos não 

concedidos, irregularidades na concessão de aposentadorias e sonegação de 

arrecadação ajudavam a criar um quadro de aparente inviabilidade do sistema e 

pareciam justificar a urgência de reformas.  

As propostas feitas nesse período podem se dividir em quatro vertentes: 

1) as que adotam o conceito de seguridade da Constituição de 1988 e seus 
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princípios; 2) as que alteram o conceito constitucional de seguridade, embora 

conservem alguns de seus princípios; 3) as que seguem o modelo liberal chileno; 

4) as que não explicitam nenhuma posição doutrinária ou conceitual, tratando a 

questão previdenciária de forma pragmática (MACEDO e LEITE, 1993, apud 

ARAÚJO, 2004, p.174). Essas propostas, elaboradas como o objetivo de 

instrumentalizar a revisão constitucional, não alcançaram o êxito esperado. Os 

direitos conquistados em 1988 saíram ilesos neste primeiro embate. 

Nos períodos de 1995–1998 e 1999–2002, quando Fernando Henrique 

Cardoso esteve no governo, houve, novamente, um forte impulso na agenda de 

reforma da previdência. Para Fagnani (2005-a), essa etapa abrange desde a 

gestão de Fernando Henrique Cardoso no ministério da Fazenda até os seus dois 

mandatos presidenciais. Seu traço marcante foi a retomada vigorosa do contra-

reformismo iniciado em 1990 e interrompido pelo impeachment. Ficou clara a 

incompatibilidade entre a estratégia macroeconômica do plano de estabilização do 

governo, o Plano Real, e os rumos da política social que haviam sido desenhados 

na Constituição de 1988. Para este autor, a desconstrução do precário Estado de 

Bem-Estar Social que o Brasil conquistara veio acompanhada pela focalização da 

política de transferência de renda e pela redução das possibilidades de 

implementar um processo de desenvolvimento com inclusão social.  

A estratégia de desconstitucionalização da seguridade social foi 

inicialmente transformada em proposta de emenda constitucional, que alteraria 

radicalmente o sistema previdenciário – a PEC nº 33, de 1995. Entretanto, sofreu 

fortes resistências no Congresso e não foi aprovada, mas o governo não desistiu 
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e deu curso a outra estratégia de reforma, desta vez através de medidas 

provisórias. 

É importante deter-se neste aspecto do mecanismo utilizado para fazer 

modificações substanciais na legislação previdenciária na década de 1990, 

durante o governo de F. H. Cardoso. O insucesso da revisão da Constituição de 

1988, em termos da supressão de direitos, levou a uma atitude autoritária do 

governo para reduzir as despesas com benefícios. A burocracia do Ministério da 

Previdência incumbia-se de elaborar as medidas provisórias e projetos de leis 

ordinárias, conhecidos como “projetos submarinos” ou “reformas meia-sola”, feitos 

sem que a sociedade se apercebesse e aprovados “na calada da noite”. A idéia 

era mudar sem alarde, com medidas pouco ambiciosas, mas que não criassem 

resistências na sua tramitação legislativa, aproveitando-se da desinformação, da 

desmobilização social e do medo da inflação para enxugar ao máximo o plano de 

benefício previdenciário e sustar demandas por aposentadorias. Araújo (2004) 

lista em várias páginas todas as incontáveis mudanças na legislação, grande 

parte encaminha por medidas provisórias, que subtraíram direitos. 

A legislação social foi sendo modificada subterraneamente, num longo 

percurso, como se os direitos conquistados fossem ilegítimos e ameaçassem a 

ordem econômica de uma nova era que precisava mudar o padrão universalista e 

inclusivo da seguridade social brasileira.  

Depois de várias medidas provisórias e leis ordinárias, em dezembro de 

1998, foi feita, então, a primeira reforma de peso do governo de F. H. Cardoso, 

com a aprovação da Emenda Constitucional nº 20, que mudou um conjunto de 

regras do RGPS e o RPPS. As justificativas para a realização dessas alterações 
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no texto constitucional estavam baseadas, mais uma vez, na tão veementemente 

defendida necessidade de conter os desequilíbrios no sistema e aperfeiçoar a sua 

gestão. O discurso oficial reiterava, como se fosse uma verdade indiscutível, o 

diagnóstico de inviabilidade financeira do sistema previdenciário. Por 

conseqüência, a reforma foi arquitetada para dar tratamento fiscal a uma política 

social.  

Andrade (2003, p. 109) descreve esse período de reforma da 

previdência dizendo que: 

Naquele momento, além de ancorar um conjunto de medidas 
econômicas, fiscais e políticas, direcionadas à contenção do 
déficit publico, a Reforma da Previdência passou, também, a 
funcionar como uma espécie de ‘moeda de troca’, sem a qual 
supostamente se esgarçaria a confiança dos diversos organismos 
internacionais na efetividade do ajuste econômico poste em 
prática no Governo FHC.  

É importante relembrar que no final da década de oitenta e início da 

década de noventa, a reforma da previdência foi apresentada como uma das 

medidas fundamentais para o ajuste fiscal das economias latino-americanas e 

para a recuperação de suas combalidas economias. A partir das recomendações 

feitas pelo Banco Mundial, através do documento Averting the old age crisis: 

policies to protect the old and promote growth (WORLD BANK,1994), os países da 

América Latina e do Leste Europeu realizaram reformas muito semelhantes, 

procurando ajustar-se à prescrição baseada na noção de três pilares para o 

sistema, enunciada no referido documento: o primeiro pilar (as pensões públicas) 

é complementado por um segundo pilar de poupança obrigatória, contribuições 

definidas e capitalização e suplementado por um terceiro pilar, de poupança 
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voluntária. As experiências de reforma dos vários países da América Latina foram 

diferentes. Não houve um modelo único, ainda que a maioria das propostas tenha 

se direcionado para a redução da responsabilidade estatal e ampliação da 

participação privada. O que se verificou foi uma heterogênea combinação dos 

regimes públicos e privados.  

De acordo com Andrade (2003), as chamadas reformas estruturais, 

monitoradas pelo Banco Mundial e pelo FMI, atingiram 11 dos 18 países da 

América do Sul e Central. No Brasil, entretanto, prevaleceu a avaliação de que 

uma estratégia de privatização direta resultaria em custos políticos, sociais e 

financeiros inafiançáveis. Pinheiro (2004) menciona que a introdução de um 

regime obrigatório de capitalização individual substituindo parcialmente o regime 

de repartição chegou a ser discutida no Brasil, mas foi considerada inviável devido 

às restrições fiscais e ao enorme custo de transição, referente ao financiamento 

dos benefícios em manutenção no sistema de repartição e ao reconhecimento das 

contribuições passadas. Segundo este autor: 

Estimativas realizadas por especialistas do Banco Mundial, IPEA 
e FGV, entre 1995 e 1997, assim como cálculos feitos pela 
CEPAL, em 1999, apresentaram custos de transição oscilando 
entre 188% do PIB e 250% do PIB (PINHEIRO, 2004, p. 267).  

O que ocorreu no Brasil foi, então, a eleição de uma estratégia que tem 

priorizado mecanismos de mudanças legislativas no arcabouço jurídico 

constitucional, de forma a redirecionar o conjunto do sistema previdenciário. As 

mudanças têm implicado, como se verá a seguir, no rebaixamento do valor do 

principal benefício – a aposentadoria – o que incentiva os trabalhadores que 
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recebem remunerações mais elevadas a buscar a complementação previdenciária 

através dos seguros privados. A provisão pública acaba-se restringindo ao 

pagamento de benefícios de valores muito reduzidos, a maioria equivalentes ao 

salário-mínimo, para uma parcela de trabalhadores de baixa renda, ao invés de 

abarcar o universo dos trabalhadores com uma renda digna na velhice. Com isso, 

como disse Andrade, “se abre uma larga avenida de possibilidades para a 

expansão da previdência privada, nas suas várias modalidades não-públicas” 

(ANDRADE, 2003, p.114).  

 Segundo Vianna (2003a, p. 1): 

Contrariando, talvez, as expectativas, o Brasil não seguiu 
expressamente a recomendação [do Banco Mundial]. A reforma 
realizada em 1998, através da Emenda Constitucional nº 20, 
aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro daquele ano, 
introduziu algumas mudanças nas regras de concessão de 
benefícios e na alocação da receitas previdenciárias, sem 
substituir o modelo estabelecido pela Constituição. O modelo 
segue sendo de previdência social, público e administrado pelo 
Estado. Mais ainda: segue sendo, formalmente, um sistema de 
seguridade social, porque assim se mantém a escrita 
constitucional. Todavia, a implementação desse sistema vem 
ocorrendo, na prática, sem o devido respeito aos princípios 
constitucionais, com o que são carreadas para o mesmo tensões 
que podem (ou visam) resultar na sua capitulação diante de uma 
presumida superioridade do desenho dos três pilares.  

 Resumidamente, pode-se citar as seguintes modificações mais 

importantes estabelecidas pela EC 20/98, no que diz respeito aos funcionários 

públicos: 
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a) Criou a necessidade de comprovar tempo de contribuição, 

extinguindo-se a aposentadoria por tempo de serviço;41 

b) O funcionário público que ingressar no sistema (titular de cargo 

efetivo) tem direito a aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria 

compulsória aos 70 anos de idade e aposentadoria voluntária. Para aposentadoria 

voluntária, é exigido que tenha 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 

anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria e que tenha 60 anos de 

idade e 30 anos de contribuição, se homem, e 55 de idade e 30 de contribuição, 

se mulher; aposentadoria aos 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, 

se mulher, será com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

c) A aposentadoria especial, com idade e tempo de contribuição 

reduzidos em cinco anos (55 anos de idade e 30 de contribuição), será exclusiva 

de professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio.      

d) Para os trabalhadores e funcionários públicos ativos da geração 

presente foi estabelecida uma regra de transição: passaria a haver uma idade 

mínima para a aposentadoria – 53 anos para os homens e 48 para mulheres –, 

complementada por pedágios de 20% e 40% sobre o tempo de contribuição que, 

em 16 de dezembro de 1988, faltava para a aposentadoria integral ou 

proporcional, respectivamente; o servidor público, além desses critérios, deve 

contar 5 anos de exercício no cargo. 

                                                 
41 Boschetti (2003) diz que com isso tornou-se mais difícil a obtenção de aposentadoria, sobretudo 
para os trabalhadores que não tiveram carteira de trabalho assinada ao longo de suas vidas.  
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e) Os proventos da aposentadoria proporcional passaram a ser 

equivalentes a 60% do valor máximo que o servidor poderia obter, acrescidos de 

5% por ano de contribuição que supere a idade mínima para a aposentadoria, até 

o limite de 100%; 

f) Foi estabelecido o teto nominal para os benefícios e a 

desvinculação desse teto do valor do salário mínimo, o que rompeu com o 

princípio constitucional de irredutibilidade do valor dos benefícios; 

g) Foi vedado o recebimento de mais de uma aposentadoria no RPPS;  

h) Eliminou-se o tratamento diferenciado conferido aos congressistas, 

magistrados e professores universitários, mantendo-se esquemas específicos 

para professores do nível primário e secundário e para os militares. Estes últimos 

tiveram um aumento na taxa de contribuição para a previdência válida tanto para 

os militares da ativa quanto da reserva, de 1,6% para 7,5% no final de 2001. Além 

disso, foi instituída uma contribuição adicional de 1,5% para financiar as pensões 

vitalícias das filhas solteiras (PINHEIRO, 2004). 

i) Foi fixado o limite máximo de benefícios para o RPPS semelhante 

ao teto do RGPS, desde que instituído regime de previdência complementar para 

os servidores. 

j) Uma das mudanças significativas trazidas pela EC 20/1998 foi o 

item h citado acima: a fixação do teto de benefícios para o RPPS (na época, R$ 

1.200,00, ou um valor equivalente a dez salários mínimos) igual ao do RGPS. 
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Soares (2003) comenta que isso possibilita o crescimento dos fundos de pensão, 

que substituiriam, com direitos menores, o atual sistema público. Seria um 

processo similar ao que ocorreu nos EUA, de expansão de fundos privados a 

partir de mudanças no regime de previdência dos servidores públicos. Por essa 

nova regra constitucional os funcionários públicos, ao aderirem ao regime de 

previdência complementar para ter uma aposentadoria maior que o teto do RGPS, 

teriam de contribuir por um longo período, com base nas regras do plano, para, ao 

final de sua vida profissional, se habilitarem a um benefício que dependeria do 

quanto houvessem poupado e do quanto as suas poupanças individuais tivessem 

capitalizado. Uma entidade de previdência aberta ou uma seguradora lhes pagaria 

um benefício cujo valor dependeria das reservas, cujas regras de reajuste ou 

preservação do poder de compra são desconhecidas.   

 No que diz respeito ao RGPS, é assegurada aposentadoria nas 

seguintes condições: a) Aposentadoria por tempo de contribuição: 35 anos de 

contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; b) Aposentadoria 

por idade: 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, reduzido 

o limite em 5 anos para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam atividades em regime de economia familiar, nele incluídos o produtor 

rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Os requisitos a que se refere a 

aposentadoria por tempo de contribuição serão reduzidos, em 5 anos, para o 

professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções 

de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 
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 A Proposta de Emenda Constitucional da qual resultou a EC n° 

20/98 tentou impor a necessidade de acumulação dos dois requisitos, idade e 

tempo de contribuição, para a aposentadoria dos trabalhadores, mas foi rejeitada 

pelo Congresso. Assim, há, além das aposentadorias por invalidez e especial, 

duas aposentadorias distintas: a aposentadoria por idade e por tempo de 

contribuição.   

A principal mudança no RGPS trazida pela EC 20/1988, entretanto, foi a 

desconstitucionalização da fórmula de cálculo das aposentadorias. O objetivo 

dessa estratégia era criar, em lei posterior, mecanismos que aumentassem a 

vinculação entre as contribuições e os benefícios, o que veio a ocorrer em 1999, 

com a Lei n° 9.876. O critério anterior, que estava estabelecido na Constituição de 

1988, previa que o benefício fosse calculado pela média dos últimos 36 salários 

de contribuição (últimos três anos). A nova regra de cálculo aumentou o período 

básico para o cálculo (que passou a corresponder aos 80% melhores salários de 

contribuição desde julho de 1994) e criou o fator previdenciário.  

Segundo os críticos da regra antiga (dos últimos 36 salários de 

contribuição), 

[...] ela gerava taxas de reposição generosas para trabalhadores 
que se aposentavam precocemente, no auge da sua vida laboral, 
pouco antes de completarem cinqüenta anos (PINHEIRO, 2004, p. 
268).  

Além disso, seria perniciosa porque: 

[...] induzia a uma subdeclaração da renda, pois nos (n-36) meses 
anteriores à aposentadoria não havia nenhum incentivo a declarar 
a renda verdadeira e pagar as contribuições sobre ela incidentes, já 
que o valor da aposentadoria não dependeria do montante da 
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contribuição (GIAMBIAGI, MENDONÇA, BELTRÃO, ARDEO, 2004, 
p.3).  

A Lei n. 9.876/99 veio, então, a estabelecer a nova regra de cálculo dos 

benefícios do RGPS e, utilizando-se de lógica atuarial, introduziu o fator 

previdenciário. Preservados os direitos adquiridos daqueles que já se 

encontravam na inatividade, as novas aposentadorias passaram a ser calculadas 

em função da multiplicação de dois componentes. O primeiro é o salário-de-

contribuição, que será calculado, como já mencionado acima, considerando a 

média dos 80% maiores salários-de-contribuição a partir de julho de 1994 até o 

momento da aposentadoria (não mais será a média dos últimos 36 salários). O 

segundo é o fator previdenciário aplicado sobre o salário-de-contribuição, que 

será tanto menor (maior) quanto menor (maior) o tempo de contribuição e a idade 

de aposentadoria e é calculado a partir de uma fórmula matemática baseada 

nesses dois parâmetros (tempo de contribuição e idade) e na expectativa de 

sobrevida do aposentado. A expectativa de sobrevida é atualizada anualmente 

conforme a tábua de mortalidade calculada pelo IBGE, o que ajusta o cálculo do 

benefício à dinâmica demográfica. 

A fórmula do setor previdenciário é a seguinte: 

F = Tc x a   x   1  +  Id + (Tc x a) 

                

F = fator previdenciário; Tc = tempo de contribuição até o momento da 
aposentadoria; a = alíquota; Es = expectativa de sobrevida no momento da 
aposentadoria; Id =  idade no momento da aposentadoria. 

O uso do fator previdenciário afetou significativamente as 

aposentadorias, principalmente por tempo de contribuição dos trabalhadores do 

100 Ec 
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setor privado (conhecidas antes da reforma como aposentadorias por tempo de 

serviço).42 Essa regra de cálculo é obrigatória para os trabalhadores que se 

aposentam por tempo de contribuição e opcional para os que se aposentam por 

idade. O fator previdenciário tornou desvantajosa a aposentadoria por tempo de 

contribuição com baixa idade, incentivando o adiamento da aposentadoria, pois é 

progressivamente maior a cada ano de postergação. Sua conseqüência imediata 

foi o aumento da idade média de concessão desse benefício e, posteriormente, a 

redução do valor médio das aposentadorias por tempo de contribuição.  

Antes da reforma, a idade média de aposentadoria era de 48,9 anos. 

Em 2001, a idade média chegou a 54,1 anos – ou seja, um crescimento de 5,2 

anos na média etária da aposentadoria por tempo de contribuição em relação a 

1998 (PINHEIRO, 2004). Mas a idade média de aposentadoria ainda é 

considerada relativamente baixa se comparada à de outros países da Europa e da 

América. Ainda não foi instituída no Brasil a idade mínima de aposentadoria por 

tempo de contribuição no RGPS. Esta foi uma proposta que não teve apoio 

político necessário para sua aprovação no Congresso na ocasião da reforma de 

1998. As condições atuais para a aposentadoria continuam a ser somente 35 e 30 

anos de contribuição para homens e mulheres, sem requisito de idade para a 

aposentadoria por tempo de contribuição.  

Segundo Pinheiro (2003, p. 269),  

                                                 
42 Homens têm direito a se aposentar por tempo de contribuição após contribuírem por 35 anos e, 
mulheres, por 30 anos. O valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição 
corresponde a 100% do salário de benefício. Este consiste na média aritmética simples dos 
maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, correspondendo a 80% do período 
contributivo desde a competência julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário 
(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2004).  
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Na maior parte dos países da OCDE a idade mínima para a 
aposentadoria é de 65 anos, com exceção da França e da Coréia 
do Sul, que requerem sessenta anos e da Noruega, onde o 
requisito mínimo é 67 anos. Entretanto, muitos países permitem 
aposentadorias proporcionais antecipadas. No ano 2000, a idade 
média efetiva de aposentadoria na OCDE foi de 62,6 anos. Este 
indicador varia de 69,1 anos no Japão para 59,3 anos na Itália 
[...] Na América Latina, países como Argentina, Chile, México e 
Peru já instituíram as idades mínimas de 65 anos para homens e 
sessenta para mulheres. Atualmente, somente o Brasil, Irã, 
Iraque e Equador não requerem idade mínima para a 
aposentadoria. 

Com a adoção do fator previdenciário houve perda de valor dos 

benefícios, o que pôde ser comprovado em 2005, primeiro ano em que o fator foi 

aplicado integralmente. Segundo estudo feito pela Associação Nacional dos 

Auditores Fiscais da Previdência Social (Anfip), o fator previdenciário, criado em 

1999, foi utilizado de forma gradual (0,5% ao mês) e crescente durante cinco 

anos. Só em 2005 o INSS adotou o fator “cheio” para calcular os benefícios, o que 

levou à redução do valor médio das aposentadorias por tempo de contribuição em 

3,09% naquele ano. Em 2004, o trabalhador se aposentou, em média, com 

benefício igual a R$ 955,18. Em 2005, esse valor se reduziu para R$925,70 

(valores atualizados pelo INPC). Há casos, como os daqueles que se 

aposentaram com idade de 45 anos, em que o fator chega a reduzir em 40% o 

valor das aposentadorias. Mesmo os que trabalharam até 60 anos não 

conseguiram receber o teto do benefício previdenciário (atualmente de 

R$2.801,56). O valor real médio dos benefícios em 2005 voltou aos níveis de 

1999, apesar dos aumentos reais do salário mínimo, cujos efeitos foram anulados 

por causa da aplicação do fator previdenciário. A tendência é de que a redução 

seja ainda mais acentuada nos próximos anos. A população brasileira vem 

registrando, anualmente, aumento na sua expectativa de vida e, como essa é a 
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principal variável na redução do fator, as aposentadorias sofrerão reduções 

(ANFIP, 2006). 

Uma análise isolada do fator previdenciário pode fazer parecer que é 

um mecanismo que se tornou necessário e, sobretudo, justo. Os que buscam uma 

aposentadoria precoce receberão benefício menor por terem contribuído com 

menos. Os que trabalham por mais tempo contribuem com mais e receberão 

maior benefício. Entretanto, a análise desse fator isolado, sem a incorporação de 

outros elementos que compõem a realidade socioeconômica, pode conduzir a 

generalizações perigosas. A ANFIP argumenta, por exemplo, que o fator 

previdenciário busca retardar o pedido de aposentadoria, mas observa:  

Nem sempre é possível ao segurado assim proceder. Condições 
de saúde, de empregabilidade e, principalmente, a incerteza 
quanto ao futuro, definem a decisão. Mesmo a contragosto, o 
beneficio é pedido, amargando o trabalhador a diminuição no 
valor da sua aposentadoria (ANFIP, 2006, p. 26).  

A busca da aposentadoria por tempo de contribuição, portanto, pode 

não ser uma opção, mas uma condição que se impõe, como reflexo, em grande 

medida, das condições recessivas da economia que conduzem à falta de 

oportunidades no mercado de trabalho e, portanto, a uma situação de 

insegurança, baixos salários e dificuldade de sobrevivência, condições 

particularmente agravadas para os trabalhadores em idade mais avançada. Para 

estes, manter-se no mercado de trabalho e receber aposentadoria um pouco 

maior no futuro não é uma tarefa fácil. Por outro lado, a aposentadoria por tempo 

de contribuição obtida de forma antecipada não é capaz de atender às 

necessidades de sobrevivência do segurado (exceto no caso de trabalhadores 
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que têm acesso a fundos de pensão), porque seus valores são baixos na maioria 

dos casos e, por isso, o trabalhador não se aposenta de fato. A aposentadoria 

acaba sendo uma fonte de renda que proporciona segurança mínima, mas que 

necessita ser complementada com a renda de ocupações, no mais das vezes, 

ocasionais e precárias. 

Soares (2003) por sua vez argumenta que o fator previdenciário, cuja 

equação introduziu a idade no cálculo da aposentadoria, atingiu particularmente 

um contingente de pessoas mais desfavorecidas. Para a autora,  

O fator previdenciário fez com que os segurados, 
independentemente de entrar precocemente no mercado de 
trabalho, passassem a ser obrigados a trabalhar mais tempo para 
aposentar-se com o mesmo valor; ou seja, os trabalhadores de 
mais baixa renda – (e entre eles, sobretudo as mulheres), que 
são os que começam a trabalhar mais cedo – foram os principais 
afetados (SOARES, 2003, p. 123). 

A EC n° 20/1988 trouxe algumas outras mudanças, tais como: 

determinou que o benefício do salário-família fosse devido somente ao 

trabalhador de baixa renda; proibiu qualquer trabalho para os menores de 16 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; criou diretrizes para o 

regime de previdência privada, que terá caráter complementar e será organizado 

de forma autônoma, em relação ao Regime Geral de Previdência Social; e, por 

fim, estabeleceu que a organização da Previdência Social observará critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

Este último aspecto, o da observância do equilíbrio financeiro e atuarial, 

limita os espaços de redistributividade que a Constituição imprimiu à seguridade 

social, ameaçando, inclusive, a continuidade de benefícios de baixo peso 
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contributivo, como as aposentadorias rurais e a aposentadoria de trabalhadores 

urbanos de baixa renda do setor informal, esta ainda aguardando legislação 

infraconstitucional para sua implantação. O preceito do equilíbrio atuarial contradiz 

a natureza da seguridade. O dispositivo instituído pela EC 20/1988 é inoportuno e 

representa uma regressão, pois o sistema previdenciário tem demonstrado que 

tem capacidade de contribuir para a redução da pobreza (ver item 3.3 do presente 

capítulo) e de assegurar condições de sobrevivência a um segmento da 

população que vive na condição de segurado especial, que, de outra forma, o 

mercado, sem a intervenção do Estado, teria relegado à indigência.      

Depois da EC n° 20/1988 houve aprovação de várias leis 

complementares e ordinárias e a conversão em lei de outras medidas provisórias 

editadas em 1998 e 2000, conformando um novo arcabouço jurídico-institucional 

de organização do sistema previdenciário.43 O modelo brasileiro de reforma da 

previdência, entretanto, diferiu, como já mencionado anteriormente, da tendência 

de privatização observada nos demais países latino-americanos como Chile, 

Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia e México, que optaram por substituir, 

parcial ou integralmente, os sistemas públicos de repartição por sistemas privados 

                                                 
43 Embora a emenda constitucional nº 20 e a Lei 9.876/99 sejam dois marcos importantes na 
reforma do sistema previdenciário, outras dispositivos legais foram aprovados entre 1998 e 2002: 
Leis nº 9.703/98, nº 9.711/98 e nº 9.732/98, que instituem mecanismos de aprimoramento da 
arrecadação e recuperação de créditos; lei nº 9.719/98, que define regras gerais para a previdência 
dos servidores públicos; Lei nº 9.796/99, que regulamenta as compensações financeiras entre 
regimes de previdência; Lei nº 9.876/99, que modifica a regra de cálculo dos benefícios do RGPS e 
cria incentivos à filiação de novos segurados; Lei nº 9.962/00, que regulamenta a contratação de 
empregados públicos, filiados ao Regime Geral, pelos governos; Lei nº 9.983/00, que tipifica os 
crimes contra a Previdência Social; Lei Complementar nº 101/01, que trata da responsabilidade 
fiscal em relação aos regimes previdenciários; Leis Complementares 08 e 09 de 2001, que 
regulamentam o regime de previdência complementar; Lei nº 10.056/01, que regulamenta 
contribuições do setor rural; Medida Provisória nº 2.131/00, que trata da contribuição previdenciária 
dos militares e Medida Provisória nº 2.023/00, de renegociação de dívidas dos estados e 
municípios com o INSS (PINHEIRO, 2004, p. 266).  
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obrigatórios de capitalização individual. No Brasil, apesar da busca pela maior 

aproximação com a noção de seguro social – segundo a qual deve existir uma 

relação inexorável entre contribuição e benefício – foi mantido o princípio da 

seguridade social como norteador da proteção social e, na previdência, 

permaneceu o regime de repartição, de natureza redistributivo-assistencial, gerido 

pelo Estado. Isso demonstrou a força da inscrição de direitos sociais no 

arcabouço da Constituição Federal e a capacidade de resistência dos movimentos 

e lutas sociais na defesa de direitos universais, à revelia de grande parte da 

burocracia pública e da influência dos lobbies de setores financeiros poderosos 

que oferecem formas privadas de proteção (bancos e seguradoras, 

principalmente). 

A segunda reforma da previdência ocorreu em 2003, no início do 

governo de Luis Inácio Lula da Silva, quando foi aprovada a Emenda 

Constitucional nº 41 de 19/12/2003. Seu foco estava voltado para a previdência 

dos servidores. O RGPS ficou praticamente fora da reforma.  

A posição do governo federal à época era de que o RGPS apresentava-

se numa situação de satisfatória sustentabilidade econômico-financeira, avaliada 

pela chamada necessidade de financiamento do regime para o período 2002-

2021. Pelas projeções apresentadas, o RGPS deverá manter a formação de 

déficits anuais da ordem de 1,31% do PIB verificado em 2002, atingindo nos 

próximos dezoito anos, algo como 1,69% do PIB a ser verificado no ano de 2021. 

Tomado como indicador de estabilidade, essa trajetória de projetados déficits é o 
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principal argumento utilizado para manter o RGPS fora da reforma proposta pelo 

Governo Lula (ANDRADE, 2003, p.105).    

Havia vários argumentos em torno da urgência da reforma do regime 

próprio dos servidores. O primeiro deles era de que, nas reformas ocorridas em 

vários países da OCDE, mesmo entre aqueles que são referência para políticas 

de bem-estar, houve uma tendência de convergência entre os sistemas 

previdenciários dos setores público e privado, por meio da unificação dos regimes 

ou da homogeneização das regras. Este processo tem sido acompanhado pelo 

desenvolvimento de esquemas de previdência complementar e suplementar 

privada, de benefício definido. 

Vários países europeus padronizaram as regras de aposentadoria dos 

setores público e privado, adotaram aumento do tempo de contribuição 

combinado com idade mínima (também aumentada) para aposentadoria, não 

adotaram a paridade entre salário e benefício (reduzindo a aposentadoria a um 

percentual dos últimos salários) e diminuíram benefícios já concedidos. A idéia é 

que os servidores públicos tenham um benefício básico (originário quer de um 

regime geral quer de regime próprio) e contribuam compulsoriamente para a 

previdência complementar com benefício definido (PINHEIRO, 2004). 

 Essas mudanças, por sua vez, baseiam-se num argumento que se 

relaciona com as questões da eqüidade e do papel do Estado na distribuição da 

renda. Os regimes próprios de previdência dos servidores são tidos como mais 

generosos e acabam por significar transferência de renda de toda a sociedade 
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para um grupo específico que, certamente, não é o mais necessitado. Se há 

desigualdade na distribuição de renda de um país, como no caso do Brasil, este 

argumento ganhava reforço imediato. 

 O desequilíbrio fiscal provocado pelo regime dos servidores 

fortalecia as teses dos defensores de sua reforma. Os benefícios, sem a devida 

contrapartida contributiva, geram enormes passivos atuariais extremamente 

regressivos em termos intergeracionais. A longo prazo, o cumprimento dessas 

promessas significa aumento de impostos, redução de gastos em outras áreas e 

congelamento de salários dos próprios servidores (PINHEIRO, 2004). 

Há ainda o argumento de que regimes unificados têm custos menores 

devido às economias de escala.  

A redução de custos ocorre tanto em termos de administração do 
sistema, em função da eliminação de estruturas institucionais 
paralelas, quanto em termos políticos. Em um ambiente normativo 
de regras iguais diminuem as pressões corporativas por tratamento 
diferenciado. Adicionalmente, se ganha em termos de 
transparência do sistema ao se eliminar subsídios implícitos. 
Finalmente, regras homogêneas para a Previdência propiciam 
maior flexibilidade e eficiência ao mercado de trabalho (OCDE, 
2002, apud PINHEIRO, 2004, p. 276). 

 Todos esses argumentos eram aplicados nas análises para o Brasil. 

A proposta de unificação dos regimes previdenciários no país era considerada um 

avanço institucional. 

Seriam eliminados os mais de 2.800 regimes próprios municipais, 
os 27 regimes estaduais e o federal. As regras aplicadas à 
iniciativa privada valeriam para todos os funcionários públicos e 
militares. Todos os trabalhadores seriam filiados e receberiam um 
benefício do INSS até determinado teto e eventuais 
diferenciações poderiam ser tratadas no regime de previdência 
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complementar. Com isso, haveria substantivos ganhos em 
economias de escala, redução de custos operacionais, eqüidade, 
eliminação de subsídios implícitos e maiores eficiências e 
flexibilidade no mercado laboral. Certamente, a entrada dos 
servidores públicos no INSS contribuiria também para criar um 
núcleo de emprego formal no financiamento do regime geral, 
atualmente combalido pelo aumento da informalidade 
(PINHEIRO, 2004, p. 276). 

 A proposta de unificação dos regimes, entretanto, foi abandonada. A 

resistência surgiu dos Estados e municípios, cuja passagem dos servidores para o 

INSS geraria um grande custo fiscal, com desembolsos que estavam muito além 

da capacidade financeira desses entes da federação, referentes aos repasses da 

contribuição patronal ao INSS, bem como da contribuição dos servidores. Sem 

contar com o fato de que perderiam fontes de receita previdenciária de seus 

sistemas extintos, mas teriam que continuar pagando aposentadorias para a 

manutenção de inativos.  

Assim, ao invés da unificação dos regimes, a reforma de 2003 resultou 

em um ajuste no sistema de repartição para as gerações atuais de servidores 

ativos e inativos e em novas regras para os futuros servidores, muito semelhantes 

às dos trabalhadores do setor privado. As mudanças tinham como objetivo fazer 

com que os trabalhadores do setor público recebessem benefícios equivalentes à 

contribuição, como já havia sido feito com a reforma do RGPS administrado pelo 

INSS. As regras estabelecidas anteriormente para os servidores não garantiam 

equilíbrio entre as contribuições e os benefícios pagos. Foram alteradas, mas os 

direitos já adquiridos estavam preservados, ou seja, quem já havia cumprido os 

requisitos para aposentadoria poderia exercer seu direito, mesmo depois da 
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aprovação da reforma, com base nas regras em vigor antes da E.C. n° 41/2003. 

As principais mudanças foram as seguintes: 

a) para futuros servidores, o cálculo da aposentadoria considera a 

média das contribuições previdenciárias feitas durante o período trabalhado, nos 

mesmos moldes do RGPS administrado pelo INSS. Houve a imposição de um 

limite máximo para o valor dos benefícios, tornando-o igual ao do regime geral 

dos trabalhadores da iniciativa privada (R$2.400,00 à época),44 e a opção de 

complementar os proventos por meio de filiação a fundos de previdência 

complementar. Os futuros servidores, portanto, com proventos maiores que o teto 

serão estimulados a ingressar em fundos de previdência privados ou no fundo de 

previdência complementar público. 

b) O limite de R$2.400,00 para o pagamento dos benefícios dos 

regimes próprios só entrará em vigor quando forem criados os regimes 

complementares. 

c) Somente para as futuras gerações de servidores deixa de existir a 

integralidade do valor dos benefícios e a paridade de reajustes entre ativos e 

inativos. Aquele que hoje é servidor público, ainda pode obter aposentadoria 

integral (sem teto) desde que cumulativamente: complete a idade de 60 anos e 55 

anos para homem e mulher, respectivamente; tenha 35 anos e 30 anos de 

contribuição para homem e mulher, respectivamente; tenha 20 anos de serviço 

público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. 

                                                 
44 Hoje, este limite superior é de R$2.801,56 fixado por portaria ministerial para vigorar a partir de 
1° de abril de 2006. 
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d) Para atuais servidores inativos e pensionistas, houve a instituição da 

contribuição. O cálculo, no caso de servidores da União, é de 11% (percentual 

igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos) incidente 

sobre a parcela da remuneração que exceder 60% do limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de previdência social (60% x R$ 2.400,00 = 

$1.440). No caso dos Estados, Distrito Federal e municípios, a contribuição dos 

inativos e pensionistas é de 11% sobre a parcela que excede 50% do limite 

máximo estabelecido para os benefícios do regime geral (50% x R$ 2.400 = 

1.200). A emenda constitucional, porém, preserva direitos adquiridos dos atuais 

inativos e pensionistas, não impondo nenhum recálculo aos valores dos 

benefícios de aposentadoria e pensão.  

e) Para futuros pensionistas, a pensão deixou de ser integral: benefícios 

de até R$ 2.400 serão pagos na integralidade; sobre a parcela que exceder os R$ 

2.400, será aplicado um desconto de 30%.  

f) Para futuros servidores, haverá a aplicação da regra da idade para 

aposentadoria de sessenta anos para os homens e 55 para as mulheres, com 

redução de 5% no valor do benefício no caso de antecipação de aposentadoria; 

g) Para os atuais servidores, mantém-se a possibilidade de se 

aposentarem com a idade de 53 anos e 35 anos de contribuição (mais pedágio de 

20% sobre o tempo que faltava naquela data para completar o tempo de 

contribuição), se homem, e aos 48 anos de idade e 30 anos de contribuição (mais 
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pedágio), se mulher. Será, porém, aplicado um redutor de 5% por ano antecipado 

em relação à idade de referência (sessenta anos, homens, e 55 anos, mulheres).  

h) A reforma proíbe a existência de mais de um regime próprio de 

previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos. 

i) Foram criados tetos para as superaposentadorias do serviço público. 

Na União, o limite máximo para a aposentadoria não pode exceder a 

remuneração do Ministro do Supremo Tribunal Federal (R$ 17.370,00 na época). 

Há subtetos, para os municípios e Estados. Para municípios, é a remuneração do 

Prefeito. Para Estados e Distrito Federal: no Executivo, a remuneração mensal do 

Governador; no Legislativo, a remuneração dos Deputados; e no Judiciário, 

90,25% da remuneração mensal dos Ministros do STF.  

j) Estabelecimento de abono de permanência, de 11% do salário 

(equivalente à contribuição previdenciária), para os servidores que têm direito 

adquirido e postergarem a sua aposentadoria, decidindo permanecer em atividade 

até que venham a completar as exigências para a aposentadoria compulsória (70 

anos). 

l) O sistema de previdência complementar funcionará no sistema de 

capitalização individual. Deve ser uma entidade fechada, que oferece a seus 

participantes planos de contribuição definida e tenha natureza pública e instituição 

voluntária. A instituição dos fundos complementares depende de lei de iniciativa 

da União, estados e municípios criando os seus fundos de pensão. Uma vez 

instituído o fundo, estas entidades passam a fazer parte da estrutura 
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administrativa da União, dos estados e dos municípios e a contribuição patronal 

do ente federado deverá ser, no máximo, equivalente à do servidor. Deverão ser 

aplicadas, no que couber, as regras que já valem para o regime de previdência 

complementar. A filiação do servidor atual e dos futuros servidores é facultativa. 

Sua criação é pré-requisito para a instituição do teto igual ao do RGPS (R$ 

2.400,00).  

Conforme foi dito anteriormente, o RPPS era o principal alvo da reforma 

de 2003. O RGPS sofreu poucas alterações. Houve aumento real de cerca de 

30% do teto deste regime, que passou para R$2.400,00, devendo ser reajustado 

de forma a preservar seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados 

aos benefícios do regime geral de previdência social.  As principais mudanças do 

RGPS têm sido feitas no âmbito infraconstitucional, por meio de alterações na 

legislação previdenciária e foram muitas nos últimos dez anos, conforme já foi 

antes comentado. Dados os limites e objetivos deste trabalho, estão sendo 

tratadas apenas algumas mudanças, consideradas mais relevantes, no texto da 

Constituição.  

Em 2003 houve, ainda, outra emenda constitucional que alcançou a 

seguridade social. Trata-se da EC n° 42/2003, através da qual foi feita a Reforma 

Tributária do governo Lula da Silva (2003–2006). Foram introduzidas algumas 

modificações que afetaram favoravelmente a receita da seguridade social, sendo 

as mais importantes as seguintes: 
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a) A necessidade de lei complementar para definir o tratamento 

diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte 

(art. 146, III, d, e parágrafo único);  

b) A permissão para que a lei institua contribuição para a seguridade 

social cobrada do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a 

ele equiparar (PIS – Importação e COFINS – importação). Essa contribuição deve 

ser arrecadada pela União e beneficiará todo o sistema de seguridade, sem 

nenhuma vinculação específica aos setores que a compõem (art. 195, inciso IV);  

c) permissão para que a lei defina setores de atividade econômica para 

os quais as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento e a do 

importador de bens e serviços do exterior serão não-cumulativas (COFINS não-

cumulativa).    

Outra importante alteração na legislação que rege a seguridade social 

veio com a Emenda Constitucional nº 47/2005, que possibilitará grande melhoria 

de qualidade da tributação. Essa emenda constitucional permite critérios 

diferenciados para tributar empresas através da contribuição social do 

empregador (incidentes sobre a folha de salários, faturamento e lucro), com 

alíquotas e bases de cálculo mais vantajosas, em função da atividade econômica, 

da utilização intensiva de mão-de-obra, porte da empresa e a condição estrutural 

do mercado de trabalho.45 O objetivo dessa mudança era obter maior equidade no 

custeio da seguridade social. Empresas de pequeno porte e que exercem 

                                                 
45 A redação anterior previa a diferenciação de alíquotas e de bases de cálculo somente em razão 
da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão-de-obra. 
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determinadas atividades econômicas como, por exemplo, as empresas da área 

rural e as cooperativas, que dispõem de capital reduzido e estão sujeitas a forte 

concorrência, têm tratamento tributário mais brando, enquanto as instituições 

financeiras pagam contribuições com alíquota acrescida em 2,5%.  A referida 

emenda constitucional também procura estimular o contrato formal de trabalho 

nas empresas, ao possibilitar menor recolhimento de contribuições sociais em 

função das condições estruturais do mercado de trabalho e da utilização intensiva 

de mão-de-obra.  

Antes da EC nº 45/2005, a concessão de aposentadoria especial era 

dada aos segurados que exercessem atividades prejudiciais à saúde ou à 

integridade física, compreendendo a exposição a agentes químicos, físicos ou 

biológicos, ou a combinação destes. Após a edição de EC nº 45/2005, a 

aposentadoria especial foi estendida aos portadores de deficiência, que poderão 

aposentar-se mais cedo. É importante observar que a aposentadoria especial 

concedida pelo RGPS possui como beneficiários somente os segurados 

empregados, o trabalhador avulso e os cooperados de cooperativas de trabalho 

ou de produção que poderão aposentar-se aos quinze, vinte ou vinte e cinco 

anos, conforme a atividade exercida. Para custear o benefício há um acréscimo 

de alíquotas para o empregador sobre a remuneração do segurado que pode 

variar de 6, 9 ou 12%, conforme o direito do segurado a aposentar-se aos 25, 20 

ou 15 anos de serviço respectivamente. Para financiar a extensão do benefício de 

aposentadoria especial aos portadores de deficiência, deve ser criada uma nova 

fonte de custeio, para atender às exigências do art. 195, § 5º da Constituição 



   

 

156

Federal; essa aposentadoria, portanto, ainda depende de regulamentação (lei 

complementar). 

O texto da Emenda Constitucional n° 47/2005 diz: 

Art. 1° Os artigos ... 201... da Constituição Federal passam a vigorar 
com a seguinte redação:  

Parágrafo 12. Lei disporá sobre o sistema especial de inclusão 
previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles 
sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho 
doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a 
famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor 
igual a um salário-mínimo.  

Parágrafo 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que trata 
o parágrafo 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às 
vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência 
social.  

No ano de 2005, houve ainda outra emenda constitucional, de grande 

relevância, que buscou solução para um problema grave, de natureza estrutural, 

do sistema de seguridade social: a EC nº 47/2005, que deu proteção diferenciada 

aos trabalhadores informais urbanos e às donas-de-casa (parágrafos 12 e 13 do 

art. 201 da CF/88). Segundo esse novo dispositivo, haverá um sistema de 

inclusão previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e àqueles 

sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 

âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, 

garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário-mínimo.   

O destinatário desta nova norma é o segurado especial urbano de baixa 

renda – pois a proteção ao pequeno trabalhador rural já está prevista –, que terá 

direito a um salário-mínimo. Para que possa entrar em vigor, falta ainda, 

regulamentar esse importante avanço na direção da universalização dos direitos 
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sociais, através de lei que fixe condições de filiação (enquadramento no conceito 

de baixa renda), alíquotas especiais (reduzidas) para as contribuições, bem como 

contagem de carência para a fruição do benefício.  

Muito já foi discutido sobre a inclusão dos trabalhadores de baixa renda. 

A filiação ao RGPS deveria ser automática, um direito de todos que exercem uma 

atividade remunerada. A previdência social, entretanto, é contributiva. O Estado 

apenas ampara, minimamente, os que não dão sua cota de participação de forma 

direta ao custeio do sistema, proporcionando benefícios assistenciais para os que 

se encontram em condições de extrema necessidade.46 A maioria dos 

trabalhadores autônomos não recolhe contribuição, em razão do baixo nível de 

remuneração, por descuido com o futuro ou por desconhecimento. Para fornecer 

proteção a uma vasta parcela da população, a inclusão previdenciária precisará 

guardar relação com a retenção da contribuição de forma proporcional à 

capacidade de pagamento do contribuinte, apoiando-se no princípio da 

progressividade, enquanto o valor do benefício a ser concedido não poderá ser 

inferior a uma renda mínima de sobrevivência, cuja referência tem sido o salário-

mínimo.  Isso poderá significar que o custeio individual não pagará os benefícios, 

ou seja, não ocorrerá a cobertura total do benefício pelo próprio segurado. 

Haverá, então, a socialização desse ônus, o que é próprio de um sistema de 

                                                 
46 Dois auxílios assistenciais cobrem, de modo precário, a população carente que não tem 
capacidade contributiva: a Renda Mensal Vitalícia (RMV) e o Benefício de Prestação Continuada 
da LOAS (BPC/LOAS). A RMV foi instituída em 1974 e extinta em 1991, quando foi estipulado 
como limite para a solicitação do benefício a data de 31/12/1995. O BPC/LOAS é um benefício 
mensal, no valor de um salário-mínimo, pago a portadores de deficiência ou idosos de 67 anos ou 
mais, que possuam renda familiar abaixo de um quarto do salário-mínimo por pessoa e em cuja 
família nenhuma pessoa seja beneficiária de outro programa da Previdência Social ou do seguro-
desemprego (VIANNA, 2003b).    
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repartição simples, de caráter solidário e redistributivo, em que as demais 

parcelas dos contribuintes do sistema sustentam a inclusão dos segurados em 

condições especiais. 

O princípio da precedência do custeio – segundo o qual nenhum 

benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado sem a correspondente 

fonte de custeio – e o requisito do equilíbrio financeiro e atuarial, embora sejam 

exigências importantes da Constituição Federal, estão subordinados ao objetivo 

principal do §12 do art. 201, que é assegurar condições concretas de 

sobrevivência a um grande contingente de trabalhadores urbanos de baixa renda, 

quando colocados em situação de risco pelo mercado ou por outras contingências 

sociais. Há claramente a precedência do atendimento às necessidades concretas 

desse segmento social, atribuindo ao equilíbrio fiscal e atuarial condição 

secundária e subordinada. 

Cabe insistir que todos os trabalhadores pagam direta e/ou 

indiretamente a Previdência Social, porque as contribuições do empregador ao 

INSS, COFINS, CPMF e CSLL, vinculadas à seguridade social, estão embutidas 

nos preços dos produtos, o que significa dizer que o ônus recai não sobre 

empresários – que são recolhedores de tributos –, mas sobre os consumidores. 

Como alerta Soares,  

É preciso superar o Princípio da Equivalência – só recebe aquele 
que contribui – substituindo-o pelo Princípio da Necessidade e do 
Direito. É preciso explicitar que todos pagam pela Previdência 
Social na medida em que os custos das contribuições são 
repassados aos preços finais dos produtos pelas empresas. Mais 
do que isso, dada a atual estrutura de impostos 
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predominantemente indireta, os pobres pagam proporcionalmente 
mais impostos do que os ricos (SOARES, 2001, p. 133).       

Como ressaltou Tavares, ao se referir ao tratamento diferenciado 

protetivo dado aos trabalhadores informais urbanos e às donas-de-casa,  

Hoje esse é o principal problema da previdência social: a 
existência de aproximadamente trinta milhões de trabalhadores 
informais em idade ativa que não estão inscritos e não 
contribuem para o RGPS. A gravidade da situação pode ser 
medida por dois lados. Tanto pela falta de contribuição que 
poderia incrementar o Fundo de Previdência Social, quanto pelo 
futuro perigoso de se ter milhões de pessoas desprotegidas, sem 
um plano básico de previdência que lhes garanta sustento com 
um mínimo de dignidade (TAVARES, 2005, p. 125).  

E mais à frente diz:  

[...] é uma boa oportunidade para que a legislação consiga 
prevenir a seguridade social de uma situação calamitosa futura, 
relegando ao abandono milhões de brasileiros (idem, 2005, p. 
126). 

O grau de importância da inclusão na previdência dos trabalhadores 

autônomos urbanos de baixa renda pode ser avaliado pelos dados de trabalhos 

científicos que abordam a precarização das relações de trabalho. Matijascic 

(2003) demonstra que, no Brasil, em 1999, os trabalhadores autônomos, 

domésticos e empregadores representavam 50% da população, enquanto nos 

países desenvolvidos (da OCDE), esse patamar é de apenas 10%. Sempre foi 

difícil incorporar esse tipo de trabalhador no rol de contribuintes em função da 

queda na atividade econômica no Brasil que reduziu o número de empregos e, ao 

forçar a passagem para a condição de autônomo, o cidadão deixou de contribuir 

para a Previdência. Matijascic mostra que:  

Entre os não contribuintes, a importância dos trabalhadores 
autônomos e domésticos merece destaque. A deterioração dos 
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rendimentos atingiu intensivamente a população não contribuinte e, 
nesse caso, a precarização se traduziu por uma redução no volume 
de emprego e, por conseguinte, do contingente de contribuintes 
para a Previdência... (MATIJASCIC, 2003, p.166).             

A existência da norma de inclusão do trabalhador urbano (com filiação e 

alíquotas adequadas) é de importância fundamental para assegurar esse direito à 

população de baixa renda, mas, para se traduzir em realidade, dependerá de 

outros fatores, particularmente da existência de oportunidades de trabalho e da 

elevação padrão de remuneração no meio urbano, hoje muito baixo, de forma a 

permitir que o trabalhador tenha condições de abrir mão de uma parte de sua 

renda para a previdência.47 A inclusão previdenciária continuará dependente da 

inserção no sistema produtivo e, mais do que isso, de um patamar de renda 

mínimo que possa viabilizar a contribuição. A facilidade, que passará a existir, 

estará na redução do valor da tributação, mas apenas isso não garantirá a filiação 

ao sistema. Persistirá entre os trabalhadores a insuficiente informação e 

conscientização da importância da previdência social pública para a sobrevivência 

e para a prevenção da miséria em patamares mais profundos. Vencida a rigidez 

da fase de estabelecimento do vínculo formal do trabalhador com o Estado, 

restará o embate permanente pela sustentação do direito conquistado, que não se 

manterá sem a força da mobilização política. 

                                                 
47 Pela legislação atual, um trabalhador que exerça trabalho de forma autônoma e que consiga ter 
uma renda em torno de um salário mínimo por mês – R$ 350,00 – teria que contribuir com R$ 
70,00, ou seja, 20% de seu rendimento, o que torna inviável sua contribuição para a previdência. O 
sistema especial de inclusão previdenciária que abrangerá os trabalhadores de baixa renda deverá 
prever alíquota suficientemente reduzida e carência especial. 
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3.3. IMPORTANTES AVANÇOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

O objetivo da previdência social é garantir a reposição de renda dos que 

não puderem trabalhar por motivos de instabilidade econômica geradora de 

desemprego, por contingências biológicas, por acidente ou por outros motivos que 

empeçam o trabalhador de participar, por meio do mercado de trabalho, do 

processo de produção, evitando a penúria e a pobreza da classe trabalhadora. 

Nestes termos, verificar em que medida o sistema público de previdência no Brasil 

foi eficaz para enfrentar os atuais padrões de desigualdade e pobreza e para 

prevenir os infortúnios futuros da classe trabalhadora é uma questão relevante a 

ser respondida. 

O objetivo deste item não é enfrentar todas as complexas questões que 

envolvem o trato desse tema, mas apenas descrever alguns dos efeitos benéficos 

das transferências sociais efetuadas através do sistema previdenciário nos últimos 

anos. Antes, porém, é oportuno mencionar que tais transferências sociais estão 

estreitamente dependentes do emprego formal, não alcançando os que estão 

permanentemente excluídos sem nenhum tipo de emprego decente, com exceção 

da extensão da cobertura previdenciária a certos setores específicos da 

sociedade, como o pequeno produtor rural e o pescador artesanal. Por esse 

motivo, os esquemas de transferência oriundos da previdência tornam-se 

crescentemente insuficientes para atenuar a penúria da classe trabalhadora 

quando o baixo crescimento econômico reduz o nível geral de emprego e expande 

o setor informal, como ocorreu na década de 1990 e nos anos 2000.  
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Os desníveis de renda ficam mais elevados e a precarização das 

condições de vida da classe trabalhadora se agrava significativamente se a taxa 

de crescimento não é priorizada pela política econômica. Evidentemente que 

essas circunstâncias não podem ser suficientemente compensadas pelo uso de 

medidas centradas exclusivamente nas transferências do orçamento da 

seguridade social. Sem uma segura expansão econômica todos os esforços de 

proteção social se frustram. Mesmo a expansão econômica, não basta por si 

mesma. Embora um ciclo expansivo seja capaz de reduzir a miséria, para gerar 

efeitos positivos necessita ser seguido pela combinação de diversas políticas que 

promovam estabilidade de preços e crescimento do emprego formal, mas não 

apenas isto. Para reduzir as desigualdades sociais, políticas governamentais 

diversificadas e integradas precisam alcançar os problemas estruturais específicos 

das economias subdesenvolvidas e enfrentar a redução da heterogeneidade do 

sistema de produção, que por sua vez é geradora de grande heterogeneidade na 

renda. Para que ocorra uma melhoria no padrão de vida da classe trabalhadora 

soluções estruturais como a produção de infra-estrutura em áreas atrasadas, de 

bens públicos e de bens básicos de consumo essenciais, e, não menos 

importante, a promoção da elevação continuada do salário mínimo real, são 

fatores de grande importância estratégica. Fora desse contexto, as ações do 

sistema de seguridade social tornam-se paliativas, acomodadoras de conflitos 

sociais crescentes. Deixam de funcionar como instrumento auxiliar da 

transformação e do progresso social para se restringir ao alívio do 

empobrecimento. 
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O benefício previdenciário permite suprir com renda uma mão-de-obra 

excedente que está fora do mercado de trabalho ou que se vê impossibilitada de 

exercer sua força de trabalho pela perda da capacidade física. O Estado, com 

isso, assegura a reprodução imediata da força de trabalho, ao mesmo tempo em 

que está favorecendo a produção e o consumo e está também evitando o conflito 

social. A seguridade social, entretanto, possui limitações no enfrentamento das 

desigualdades sociais. As políticas de previdência, assistência social e de saúde 

apenas amenizam os efeitos do processo de acumulação sobre a classe 

trabalhadora, atenuam certas desigualdades ou previnem o seu agravamento.  

Faleiros (2000) é um dos autores que defendem a idéia de que a 

seguridade social funciona melhor como um mecanismo de distribuição de renda 

entre assalariados, de salários mais elevados para menores salários ou para onde 

inexiste o salário, mas as desigualdades salariais permanecem. Não há 

possibilidade de interferir na redistruibuição funcional da renda por seu intermédio. 

Segundo o citado autor, o seguro social de Beveridge ou a seguridade social não 

são mecanismos de redistribuição da renda porque conservam as desigualdades 

de salário, mantêm as mesmas porcentagens de contribuição para as diferentes 

classes sociais e oferecem prestações desiguais segundo o lugar ocupado pelos 

contribuintes no processo produtivo.  

A seguridade social é um ingrediente necessário, mas insuficiente para 

retirar da base da escala social uma parcela numerosa da população. Mesmo que 

houvesse educação e saúde gratuitas, salário-desemprego, previdência social e 

outras formas de amparo nas proporções necessárias para atender grande parte 

dos trabalhadores carentes espalhados pelo país, restaria a injustiça social que 
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deriva da desigualdade de oportunidades e da sobrevida com desesperança, 

marcas do capitalismo que são construtoras de exclusão política e econômica.  

Feitas essas ressalvas, vai-se aqui tratar de alguns efeitos positivos da 

previdência social sobre a renda da classe trabalhadora. Como menciona Teixeira, 

“o mundo da previdência social brasileira é um mundo de atraso e miséria: por sua 

clientela, os despossuídos, os doentes, as viúvas, a infância carente, os idosos, 

todos em geral sem outro apoio que não aquele que o sistema pode oferecer [...]” 

(TEIXEIRA, 1999).   

Dentro desse mundo de atraso e miséria, a previdência pública no 

Brasil, em que pese suas limitações descritas acima, não é apenas 

financeiramente sustentável, mas tem mostrado avanços em termos de grau de 

cobertura e de garantia de renda mínima para a população. Conforme se pode 

observar do Gráfico 1, abaixo, entre 1996 e 2004 (mês de dezembro tomado como 

referência), a quantidade de benefícios pagos pela previdência social e pela 

assistência social aumentou significativamente, em 40%, tendo passado de 16,5 

milhões em 1996 para 23,1 milhões de benefícios concedidos em 2004.  
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Gráfico 1: Evolução da Quantidade de Benefícios Emitidos pela 
Previdência Social RGPS - (1996 a 2004) – Em Milhões de Benefícios – 
em Dezembro 
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Fontes: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS; Boletim Estatístico da Previdência Social – BEPS 
Elaboração: SPS/MPS 

 

O Quadro 3, abaixo, mostra a parcela da população que recebe 

proteção social. Segundo a PNAD/IBGE de 2004, o Brasil possuía uma população 

economicamente ativa (PEA) de 92.860.128 pessoas. Deste total, 84.596.294 

estavam ocupadas em 2004 ou 91% da PEA. Da população ocupada, 30.875.570 

contribuem para o RGPS e 5.571.200 são funcionários públicos estatutários e 

militares, o que significa que 43% da população ocupada estavam protegidos pelo 

RGPS ou pelo RPPS em 2004. 
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O cenário descrito através da PNAD revela que existem 45.221.589 

pessoas sem qualquer tipo de proteção social no Brasil. Há, portanto, ainda muito 

a ser feito para a conquista da cidadania, o que faz com que a dívida social se 

torne extremamente relevante face ao exército de trabalhadores desamparados.  

 

 

O Quadro 4 permite identificar a evolução recente dos grandes números 

da previdência. Em 1997, 41% da população ocupada eram contribuintes de 

sistemas previdenciários. Esse percentual subiu para 43% em 2004, um 

crescimento aparentemente baixo em termos relativos, mas em termos absolutos 
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significa que 10.049.543 pessoas ocupadas ingressaram para o universo dos que 

têm proteção social entre 1997 e 2004. 

Segundo estudo apresentado pelo Ministério da Previdência, o IBGE 

estima que, para cada beneficiário da previdência social há, em média, 2,5 

pessoas beneficiadas indiretamente. Assim, em 2004, os gastos com Previdência 

e Assistência Social beneficiaram cerca de 81 milhões de pessoas (MINISTÉRIO 

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2003). Uma consideração relevante junta-se a esta 

constatação do número de beneficiários diretos e indiretos dos benefícios 

previdenciários. Diz respeito à evolução salário mínimo, cujo valor é a referência 

básica para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais 

(explicitamente mencionado na Constituição Federal), visando assegurar um piso 

de renda aos trabalhadores e às suas famílias em momentos de fragilidade – 

doença, acidente, invalidez, velhice, desemprego, maternidade, reclusão e morte 

do segurado.  Do total de benefícios pagos em 2004, 63% deles possuíam o valor 

de até um salário mínimo, conforme pode ser visto pelo Gráfico 2 a seguir. Em 

conseqüência, o valor real do salário mínimo tem importante significado no 

estabelecimento de um padrão de vida mínimo para ampla parcela da população. 

Muito embora o valor do salário mínimo esteja ainda distante de proporcionar 

condições dignas de sobrevivência, a desigualdade na renda poderia ter sido 

agravada se a política social de correção do mínimo acima da inflação não 

estivesse sendo viabilizada.  

A população rural é a principal receptora de benefícios previdenciários 

com a magnitude de um salário mínimo. A aposentadoria rural tem trazido 

melhorias para as famílias, já apontadas em estudos do Ministério da Previdência, 
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em muitas das quais o idoso passa a ser o principal provedor. Os benefícios da 

previdência asseguram dinamismo à economia local, funcionam como uma 

espécie de “seguro agrícola” na entressafra e ajudam na fixação da população 

rural no campo (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2003).  

 

 
Gráfico 2: Distribuição de Benefícios Emitidos, segundo Faixas de Valores- 
Em Pisos Previdenciários (Posição Dez/2004) 
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Elaboração: SPS/MPS 

Obs.: A existência de benefícios com valores inferiores ao salário mínimo deve-se ao desmembramento de pensões e ao 
pagamento de benefícios como o salário-família, o auxílio suplementar, o auxílio acidente e o abono de permanência. 

Muito embora exista um amplo reconhecimento de que a elevação do 

salário mínimo real constitui um poderoso instrumento na luta contra a pobreza o 

seu aumento é criticado com o uso de três argumentos principais: 1) por provocar 

um suposto efeito negativo sobre o nível de emprego; 2) por aumentar das 
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despesas com salários nas administrações estaduais e municipais; e, 3) por elevar 

o déficit na previdência social. Segundo Medeiros (2002), estas críticas devem ser 

vistas em perspectiva. Aumentos do salário mínimo real elevam a demanda sobre 

alimentos, bens industriais simples e serviços, em atividades, portanto, intensivas 

em mão-de-obra. Numa economia com ampla sub-utilização de capacidade 

produtiva como a brasileira atual, o seu impacto sobre o nível de emprego é 

positivo. Não há qualquer evidência empírica do contrário. O aumento das 

despesas nos orçamentos públicos municipais e estaduais é verdadeiro no curto 

prazo; a médio prazo entretanto, o aumento do salário mínimo possui um 

importante efeito sobre a renda das cidades mais pobres e conseqüentemente 

sobre suas receitas. A proposição de que o aumento do salário causa déficit na 

previdência decorre de cálculos baseados em duas suposições: a inexistência de 

qualquer efeito entre o aumento do salário mínimo e o nível do emprego; e, a 

inexistência de qualquer efeito sobre os demais salários, ou seja, sobre o salário 

médio. Se estas hipóteses forem relaxadas, isto é, se for admitir algum efeito 

sobre o nível de emprego e sobre os demais salários (aqueles próximos do salário 

mínimo) o cálculo do impacto do aumento do salário terá que incorporar efeitos 

positivos adicionais às receitas fiscais (MEDEIROS, 2002).  

Os gastos com benefícios têm-se expandido não só pelo aumento da 

quantidade, como também do valor. Isso, entretanto, só tem-se mostrado viável 

porque a magnitude das receitas foi também crescente, em termos reais e em 

proporção ao PIB, conforme ficou demonstrado no Capitulo 1 (Tabelas 3, 4 e 6) e 

Capítulo 4 (Tabela 25).  
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Gráfico 3: Evolução da Despesa com Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais em relação ao PIB (1996 a 2005) (1) 
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Fonte: SPE/MF 

(1) Dados de 2005 estimados com base no terceiro Relatório de Programação Financeira 

   

Ao longo dos últimos nove anos, a relação entre a despesa com 

benefícios previdenciários e assistenciais e o PIB, tendeu a assumir valores 

crescentes (ver Gráfico 3 acima). Em 1996, a soma dos gastos previdenciários e 

assistenciais representou 6,1% do PIB, enquanto em 2005 este percentual deverá 

atingir, cerca de 8,5% do PIB. 

Esse crescimento na relação benefícios/PIB deveu-se: 1) ao baixo 

crescimento do PIB no período 1996-2004, que foi, em média, de 2,1%; 2) ao 

crescimento vegetativo da população, em especial da população idosa, que, 

estima-se, cresceu em média 3,7% ao ano no mesmo período (IBGE), portanto, 
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acima do crescimento do PIB; 3) à regulamentação e à expansão da previdência 

rural e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);48 4) mais recentemente, às 

novas regras do Estatuto do Idoso; e, 5) aos aumentos reais concedidos ao salário 

mínimo, conforme pode ser visto no Gráfico 4 (CONSELHO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, 2005).  

Com os reajustes reais no valor do salário mínimo, milhões de 

beneficiários têm o seu poder aquisitivo elevado, o que impacta significativamente 

na atenuação da pobreza. 

Um dos principais efeitos de modificações do valor do salário mínimo 

nas despesas com benefícios assistências ocorre por meio da elevação 

automática dos benefícios destinados às pessoas idosas ou deficientes físicos, 

que não possuem rendimento próprio ou cujas famílias têm renda de até ¼ do 

salário mínimo per capita. Essas pessoas têm direito ao recebimento de um 

salário mínimo por mês de forma permanente, direito não transferível aos seus 

dependentes. Atualmente são pagos cerca de 2,16 milhões de benefícios/mês a 

idosos e deficientes. Além disso, existe cerca de 524,89 mil beneficiários do 

programa de renda mensal vitalícia (CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SOCIAL, 2005).  

 

 

                                                 
48 Com relação à previdência rural, houve redução da idade exigida para a aposentadoria de 
trabalhadores rurais (a qual, de 65 anos para ambos os sexos, passa a 60 e 55 anos para homens 
e mulheres respectivamente); a aquisição do direito a aposentadoria com 25 anos de tempo de 
serviço para mulheres trabalhadoras rurais; e, a equiparação entre segurados urbanos e rurais, 
seguida do estabelecimento do piso de um salário mínimo para benefícios. Com relação aos 
amparos assistenciais (LOAS), todos com valor fixo em um salário mínimo, modifica-se a exigência 
de idade mínima de 70 anos para o amparo a velhice. Em 1998 esse limite foi reduzido para 67 
anos e, mais recentemente, para 65 anos. 
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Gráfico 4: Evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 
INPC e os reajustes nominais do salário mínimo (1998-2005) - % 
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A população que recebe benefícios previdenciários rurais e benefícios 

não-previdenciários da LOAS (assistenciais) é parte dos grupos mais carentes da 

sociedade e é nessa parcela da população que se concentram os benefícios cujo 

valor é equivalente a um salário mínimo. O acesso a esses benefícios não exige 

contribuições e tem funcionado como importante programa de combate à pobreza. 

Estimativas do IPEA apontam que, graças à previdência rural cerca de vinte 

milhões de pessoas ficaram acima da linha de pobreza em 1999, se considerado o 

critério de linha de pobreza por mínimo de subsistência (CASTRO, 2002).  

Estudo divulgado pelo Ministério da Previdência mostra que o grau de 

pobreza entre os idosos é substancialmente inferior ao da população mais jovem e 
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que, caso não houvesse as transferências previdenciárias, a pobreza entre os 

idosos triplicaria. O Gráfico 5, a seguir, ilustra esses resultados, apoiado em dados 

da PNAD (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, 2003).  

Os benefícios não contributivos ou parcialmente contributivos (ou seja, 

assistenciais, aposentadorias rurais ou aposentadorias por idade com menor 

tempo de contribuição) estão assumindo uma participação maior com o passar do 

tempo, conforme apontam os dados sobre concessão de benefícios (Boletins 

Estatísticos do Ministério da Previdência).  A queda na razão entre contribuintes e 

não contribuintes acaba por se traduzir na redução do volume de contribuição. É 

um resultado financeiramente perverso, mas socialmente necessário e desejável. 

Sem dúvida o papel da seguridade social na estrutura econômica do capitalismo é 

orgânico e relevante. Mostra-se indispensável à reprodução da força de trabalho, 

conforme se procurou mostrar acima, e, portanto, à reprodução do próprio capital 

(TEIXEIRA, 1990). Ao assegurar esses propósitos permite atenuar os conflitos 

sociais.  
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GRAFICO 5: LINHA DE POBREZA E TRANSFERÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA 

 

Fonte: PNAD, 1999. Elaboração: IPEA (apud Ministério da Previdência, 2003). 

 

Cresce a importância do sistema de seguridade social quando um outro 

fator é levado em consideração: o baixo nível dos salários, agravado pela 

mudança regressiva na distribuição da renda nas últimas décadas. Com a queda 

dos salários reduz-se a possibilidade dos trabalhadores pouparem para sua 

aposentadoria ou participarem de planos de pensão privados. Isto faz com que o 

sistema de seguridade social, público e universal, seja a única fonte de serviços 

essenciais e de renda de aposentadoria com que a maioria da população do país 
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pode realmente contar.  Isso reforça o sistema público de aposentadorias e 

pensões, ao invés de fragilizá-lo, como instrumento de enfrentamento da 

precariedade das condições de vida da classe trabalhadora.  
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CAPÍTULO 4: Política fiscal e seguridade social 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

A seguridade social brasileira vem passando por uma seqüência de 

mudanças ano após ano, desde sua criação, conforme foi exposto no capítulo 

anterior. Tais mudanças, quando analisadas pelo ângulo da amplitude dos direitos 

e das condições de acesso aos benefícios com eqüidade, delineiam um quadro 

em que há mais recuos do que avanços. Há um outro ângulo, no entanto, pelo 

qual a questão pode ser analisada, além desse que acarretou a desfiguração do 

sistema, operada, sobretudo, pela legislação infraconstitucional. Trata-se do 

ângulo do financiamento, pelo qual se pôde verificar o desvio de recursos da 

seguridade social para o orçamento fiscal, tal como demonstrado no capítulo um. 

Múltiplas causas estão na origem destes fatos. O presente capítulo se limita a 

explorar os laços que se estabelecem entre a política econômica e os 

mecanismos de esvaziamento financeiro do sistema de seguridade.  

Como se constatará no decorrer da exposição, o discurso de déficit do 

sistema de previdência pública e os desvios de recursos pertencentes ao sistema 

de seguridade social são faces de uma mesma moeda. Estão estreitamente 

vinculados a um novo cenário econômico que se instaurou no Brasil a partir dos 

anos 1990, resultante de uma mudança na forma de inserção do país na 

economia mundial, e que implicou numa nova gestão da política monetária e fiscal 

da economia nacional. As reformas promovidas (abertura comercial, liberalização 

financeira e privatização) e o modelo de controle da inflação que daí se seguiu 
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favoreceu um intenso processo de acumulação financeira patrocinado pelo 

Estado, através da forma de gestão da política fiscal. Este novo padrão de 

condução da política econômica estabeleceu-se mais claramente com o Plano 

Real em 1994, consolidou-se no segundo governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1999 – 2002) e foi incorporado pelo governo atual, iniciado em 

2003.  

É sobre esse pano de fundo que deve ser avaliada a seguridade social 

nos anos recentes porque seu resultado financeiro é extremamente sensível a 

variáveis políticas e econômicas externas ao sistema.  

 

4.2. A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA ECONÔMICA NO SISTEMA DE 

SEGURIDADE SOCIAL. 

 Um dos problemas cruciais para a estabilização, apontados pelos 

formuladores da política econômica ortodoxa posta em prática no Brasil desde os 

anos 1990, é o equilíbrio da situação fiscal do Estado. O déficit público é tomado 

como um dos elementos responsáveis pela inflação e um fator desestabilizador 

das expectativas dos agentes, os quais consideram a sustentabilidade da dívida 

pública um aspecto relevante para a construção de cenários de avaliação do 

comportamento do mercado financeiro. De acordo com esta interpretação, a 

geração de superávit primário torna-se essencial para conter o crescimento da 

relação dívida pública/PIB. É neste contexto que o suposto déficit da previdência 

se insere em uma visão mais abrangente de política econômica segundo a qual, o 

resultado previdenciário, ao ser tomado como um componente relevante do 
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resultado fiscal negativo do governo central, surge como alvo a ser neutralizado 

por uma política fiscal de permanente equilíbrio orçamentário.  

Fatores como o novo perfil demográfico, a política de elevação do 

salário mínimo e sua vinculação ao piso básico de benefícios, as regras brandas 

de acesso aos benefícios, a renúncia de receitas concedida a certas entidades, as 

fraudes, os elevados custos administrativos do sistema e o desequilíbrio da 

previdência dos militares são utilizados para justificar o discurso de falência do 

sistema público de previdência e a necessidade de sua revisão, para conduzir o 

sistema ao ajuste e para não prejudicar o equilíbrio geral das contas públicas. 

Todos os argumentos, procedentes ou não, vão se juntando ao discurso da 

prudência fiscal, inclusive a desvinculação entre benefícios previdenciários e 

salário mínimo – uma violação da cidadania, indigna de atenção – tem sido 

encarada como uma proposta viável a ser considerada. 

Muito pouco se atribui à influência que a política econômica exerce 

sobre o sistema de seguridade social. Um dos principais argumentos aqui 

apresentados é que, mesmo supondo que os fatores acima levantados sejam 

tomados como agravantes reais da queda da relação contribuição/benefícios, 

diversas medidas podem ser implantadas para neutralizar seus efeitos, se houver 

uma política econômica voltada para o crescimento.  

Antes de se recorrer a soluções que implicam no corte do valor das 

aposentadorias – que já estão, em sua maioria, no patamar do salário mínimo49 –, 

                                                 
49 O valor médio das aposentadorias do RGPS é de R$ 609,69. É necessário ainda considerar que, 
do número total de benefícios concedidos (incluindo-se os assistenciais), 53% têm um valor de até 
um salário mínimo e 78% têm valor de até dois salários mínimos (BOLETIM ESTATÍSTICO DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, vol. 11, n° 07, julho/2006).    



   

 

179

na criação de dificuldades para o acesso a direitos ou na elevação indiscriminada 

de contribuições previdenciárias, outros mecanismos e variáveis econômicas, que 

têm repercussão positiva sobre o resultado financeiro da previdência, podem ser 

acionados.  

Conforme sugere Eatwell (2002), a melhor solução para o desequilíbrio 

que possa existir em sistemas previdenciários está numa política econômica 

contracíclica. Pode-se, como exemplo, apontar algumas medidas que garantiriam 

melhor desempenho financeiro ao sistema previdenciário: promoção de maior 

crescimento no nível de produção e do emprego formal, pois na fase ascendente 

do ciclo crescem as receitas tributárias e de contribuições, além de os gastos 

sociais se reduzirem; estímulo ao crescimento da produtividade, derivado de 

incrementos na taxa de investimento e de melhoramentos da qualidade da força 

de trabalho, pois assim poder-se-ia atender a demanda crescente por bens de 

consumo; ampliação da progressividade do sistema de contribuições 

previdenciárias, para que os salários mais altos possam pagar mais e, assim, 

permitir a incorporação de filiados de baixa renda, em condições especiais; e, a 

adoção de medidas para elevar taxa de participação das mulheres no mercado de 

trabalho.  

Estas seriam algumas estratégias que atingiriam favoravelmente a 

seguridade social, mas que decorrem, necessariamente, do dinamismo 

econômico. Na ausência de um processo longo e vigoroso de crescimento, o 

resultado financeiro deste sistema tende a ser inevitavelmente atingido, porque 

suas receitas, que têm base de incidência no salário, lucro, faturamento e 

movimentação financeira, são dependentes do ciclo econômico, assim como suas 
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despesas, que estão ligadas às condições de empregabilidade, saúde e padrão 

mínimo de sobrevivência da sociedade. A análise dos números da seguridade, 

portanto, não pode ser feita de forma dissociada do conjunto das estratégias 

políticas do governo que interferem no ritmo de crescimento da economia e na 

geração de emprego. A política econômica no Brasil dos anos 1990, por sua vez, 

é influenciada por um ambiente internacional substancialmente diferente de 

períodos anteriores, que afetou em muito a economia brasileira. É pela interação 

entre a conjuntura internacional e as respostas das políticas domésticas que se 

pretende explicar como a seguridade social foi afetada, e, assim, compreender a 

trajetória de reformas e mudanças freqüentes em sua concepção original, bem 

como para interpretar os desvios sistemáticos de suas fontes de receita para 

outras aplicações. 

4.2.1. CENÁRIO INTERNACIONAL 

O cenário da economia mundial, na década de 1990, se caracterizava 

pelo excesso de liquidez e por fluxos de capital financeiro quase totalmente 

desimpedidos na maioria dos países. Os fluxos de capital privado, principalmente 

na forma de investimento de portfólio, predominavam amplamente sobre os fluxos 

de capital público e multilateral.50  As taxas de juros em queda nos países 

desenvolvidos desde meados dos anos 1980 liberavam recursos para os então 

chamados mercados emergentes – países menos desenvolvidos em processo de 

estabilização e liberalização comercial e financeira que demonstravam boas 
                                                 
50 Conforme já foi tratado no capítulo 2 deste trabalho, para alguns autores como Teixeira (1994 e 
2000), Tavares (1997) e Fiori (2000), este cenário mundial se estabelece depois de 1980, quando 
os Estados Unidos confirmaram e expandiram sua liderança econômica mundial e arbitraram 
isoladamente o sistema monetário internacional, promovendo a abertura e a desregulação das 
economias nacionais, o livre comércio e a convergência das políticas macroeconômicas de quase 
todos os países capitalistas.  
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perspectivas de expansão e lucro nos setores liberalizados. Os agentes 

possuidores de recursos líquidos viram-se obrigados a buscar alternativas de 

valorização do capital financeiro em outros países, com maior rentabilidade – o 

que significava juros elevados –, criando no sistema financeiro mundial um amplo 

volume de liquidez disponível (AVELLAR, 2001).  

Os países periféricos, entre eles o Brasil, apresentavam-se como 

economias relativamente instáveis, mas que possuíam o importante requisito: taxa 

de juros real interna elevada em relação ao resto do mundo. E, assim, esses 

países foram, então, incorporados ao circuito de expansão do capital internacional 

nos anos 1990, a partir de uma lógica calcada na valorização dos estoques de 

riqueza financeira dos países centrais.  Os títulos públicos lançados a taxas de 

juros altas e de curto prazo apresentavam segurança, garantia de liquidez e de 

rentabilidade ao serem comparados a outros tipos de ativos, possibilitando um 

rápido crescimento no nível de reservas internacionais nos países emergentes. O 

volume de divisas estrangeiras, por seu turno, era também uma forma de garantia 

para o capital externo que as economias periféricas, de moedas instáveis, tinham 

que oferecer, posto que estão sempre a mercê da inflação e do desequilíbrio do 

balanço de pagamentos (AVELLAR, 2001). A escassez de financiamento externo 

privado chegara ao fim no início dos anos 90. Ressalte-se, entretanto, que o 

ingresso de capital externo não estava destinado nem ao investimento produtivo 

nem ao financiamento para a expansão da produção local. O objetivo da política 

econômica era a construção de mecanismos que permitissem uma fácil acolhida 

para os fluxos de capitais voláteis em busca de aplicações rentáveis.  
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Na década de 1990, com a volta dos capitais, antigos ideais do 

liberalismo econômico foram revigorados. Dentro desse quadro geral, uma 

ideologia profundamente conservadora antigovernamental ganhou espaço na 

sociedade ocidental, conduzindo a privatizações, desregulações de atividades 

privadas e retirada do Estado da cena econômica.  

Para o conjunto do Terceiro Mundo e em particular para a América 

Latina, as novas convicções liberais hegemônicas nas academias e na política 

econômica mundial se voltaram cada vez mais para a discussão macroeconômica 

da inflação e de várias estratégias alternativas de estabilização monetária, 

associada a uma crítica do modelo desenvolvimentista que se mantivera até a 

eclosão da crise da dívida externa na entrada dos anos 1980.  

A preocupação com o desenvolvimento é definitivamente 
enterrada e substituída pela velha convicção neoclássica de que o 
crescimento das regiões atrasadas exigia adesão ao livre-
comércio, estabilização e homogeneização dos preços, pela via 
dos mercados desregulados, globalizados e competitivos. Um 
pouco mais à frente, em 1990, inicia-se também no Brasil 
desmonte institucional dos instrumentos de regulação e 
intervenção do Estado desenvolvimentista, de uma parte 
expressiva das cadeias industriais e de boa parte das infra-
estruturas construídas entre 1950 e 1980. Do ponto de vista 
político-econômico, chegava a sua última estação a “era 
desenvolvimentista” enquanto os economistas e demais 
intelectuais do velho mundo subdesenvolvido voltavam a acreditar 
nas profecias da economia política clássica do século XIX e na 
visão natural, linear e cumulativa do crescimento econômico da 
escola neoclássica (FIORI, 2000, p. 37). 

 

Abertura comercial, liberalização das contas de capital, 

desregulamentação do sistema financeiro doméstico, reforma do Estado (incluindo 

a privatização da seguridade social) e o abandono das políticas de fomento à 

indústria e à agricultura tornaram-se palavras de ordem (BELLUZZO, 2002). Os 
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controles de capital foram substituídos pela liberalização financeira para permitir a 

livre circulação de capitais de qualquer natureza. Argumentava-se que mercados 

financeiros globais perfeitamente integrados permitiriam que os capitais pudessem 

ser alocados nos seus usos mais produtivos. Países em desenvolvimento 

particularmente lucrariam com a integração, pois uma vez que o capital nessas 

economias é mais escasso que nos países industriais, eles ofereceriam amplas 

oportunidades para investimentos (CARVALHO, F. C., 2000).  

Para promover, entretanto, a estabilidade dos fluxos de capitais, e 

usufruir plenamente da ampla oferta, evitando a sua reversão súbita, seria 

necessário acalmar as preocupações dos investidores financeiros para que não 

achassem razões para repentinamente transferirem suas aplicações financeiras 

para outras economias. Reversões súbitas nos fluxos de capitais para fora de um 

país emergente que, por alguma razão, perde credibilidade de investidores ou 

especuladores, ambos estrangeiros ou residentes, supõe-se que se originam de 

desequilíbrios profundos nas estruturas das economias atingidas que devem ser 

tratados com reformas estruturais. Tais reformas dizem respeito, nestes novos 

tempos, não apenas ao redimensionamento de gastos e receitas fiscais, mas 

também ao aprofundamento da liberalização do comércio e dos fluxos financeiros 

e a ampliação dos programas de privatização. O fator decisivo é a percepção do 

mercado sobre as políticas do país, se são sólidas e se o futuro econômico é 

promissor. No âmbito da política monetária, é recomendável o controle rígido da 

inflação com o uso de taxas de juros altas, como medida imediata que visa 

convencer os investidores internacionais a manterem suas aplicações no país com 

a perspectiva de retornos reais elevados. Pelo lado da política fiscal, cortar déficits 
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ou elevar superávits é importante para sinalizar a disposição de fazer todos os 

sacrifícios necessários para aceitar a disciplina do mercado, ou seja, para 

demonstrar uma situação de solvência do setor público, condição considerada 

essencial ao bom funcionamento do mercado de ativos financeiros. 

 

4.2.2. A POLÍTICA ECONÔMICA NO BRASIL NOS ANOS 1990 - 2000   

A política econômica no Brasil foi contaminada por todos esses novos 

preceitos que, em 1994, passaram a fazer parte da concepção do plano de 

estabilização, o Plano Real, embora desde 1987, na segunda metade do governo 

Sarney (1987-89), já tivesse se iniciado a adoção de medidas de liberalização que, 

posteriormente, marcariam a história econômica do Brasil.  

Para Hermann (2002a), a política de liberalização financeira do Brasil, 

nos anos 1990, pode ser dividida em duas fases. A primeira corresponde ao 

período 1987-93, quando foi promovida ampla desregulamentação bancária e 

significativa ampliação do grau de abertura do país a investimentos estrangeiros 

em portfólio (direcionados ao mercado de capitais), bem como a diversos itens da 

conta de transações correntes. Ressalte-se, entretanto, que foi na gestão de 

Marcílio Marques Moreira à frente do Ministério da Fazenda, em 1991, durante o 

governo Collor, que foram implantadas as principais medidas de abertura 

financeira desta primeira fase, num momento em que a situação externa exigia a 

rápida recuperação do acesso do país ao mercado de crédito internacional. A 

segunda fase corresponde ao período 1994-1998, quando houve um visível 

aprofundamento do modelo de liberalização, especialmente no que tange à 
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abertura financeira, combinada com um plano de estabilização de preços – o 

Plano Real.  

Como já foi amplamente discutido por vários autores, o novo plano de 

estabilização, o Plano Real, estava baseado na âncora cambial, isto é, na fixação 

da taxa de câmbio como principal meio indutor da estabilidade dos preços 

domésticos. O elevado grau de abertura comercial é condição requerida para a 

viabilização de um plano de âncora cambial, de modo que os preços dos bens 

tradebles e a taxa de câmbio tenham elevado peso relativo na formação dos 

preços domésticos. E, considerando que a abertura comercial provoca 

deterioração nos saldos comerciais do país, sua viabilização financeira exige uma 

política de atração de capitais externos mais que proporcional aos déficits 

esperados na conta corrente, de modo a permitir a cobertura desses déficits e a 

acumulação de reservas que, por seu turno, tornam críveis a taxa de câmbio 

fixada pelo banco central (HERMANN, 2002a). 

Assim, para atrair dólares de aplicadores externos exigidos para o 

financiamento do balanço de pagamentos, a taxa de juros foi posta em patamares 

elevados. As reservas cresceram, assegurando a manutenção da âncora cambial 

e, portanto, a estabilidade do real. O plano de ancoragem cambial foi favorecido 

pelo cenário de ampla liquidez no mercado financeiro internacional, que vigorou 

até a eclosão da crise cambial asiática, em julho de 1997, com apenas uma breve 

interrupção na primeira metade de 1995, devida à crise cambial mexicana 

(HERMANN, 2002a). Os títulos públicos transformaram-se no ativo mais atraente 

ao capital estrangeiro por oferecer alta rentabilidade, baixo risco e liquidez. 
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A política monetária de juros altos, associada à grande liquidez 

internacional existente na época do Plano, foi responsável por um amplo 

movimento de ingresso de hot money e de sobrevalorização cambial. O incentivo 

à entrada de capital externo, entretanto, implicava num risco crescente, pela 

excessiva presença de capital volátil, que, ao primeiro sinal de insegurança, 

abandonaria o país.  

Câmbio valorizado, redução das alíquotas de importação e suspensão 

de diversas barreiras não tarifárias foram instrumentos da abertura comercial que 

expuseram a indústria instalada no país aos produtos importados, forçando-a a 

realizar ganhos de produtividade, comprimir margens de lucro e reduzir preços. A 

abertura comercial levou à reestruturação industrial marcada pela elevação do 

componente importado, que adquiriu um caráter estrutural, pressionando o 

desequilíbrio do balanço de transações correntes. 

Avellar (2001) observa que a oferta de ativos atraentes na busca da 

liquidez mundial incluiu, além dos títulos públicos, ações de empresas estatais em 

processo de privatização, ações depreciadas de empresas privadas nacionais 

afetadas pela abertura econômica e pela valorização cambial e papéis de 

empresas e bancos. O Estado desempenhou a função de facilitador da mobilidade 

do capital financeiro internacional e de capital produtivo, implantando medidas de 

desregulamentação das operações financeiras e desencadeando um amplo 

processo de privatização de suas empresas, que na maior parte das vezes não 

significou ampliação da capacidade produtiva, mas apenas transferência de 

propriedade para mãos estrangeiras.  

Hermann complementa observando ainda: 
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Após diversas experiências de estabilização ortodoxas e 
heterodoxas fracassadas, restava tentar-se a ancoragem cambial. 
Esta, porém, não teria sido possível antes que o país recuperasse 
o acesso ao mercado financeiro internacional. Assim, a segunda 
condição requerida para a implementação de um plano de âncora 
cambial no Brasil [a disponibilidade de reservas internacionais em 
um patamar elevado; a primeira condição seria um elevado grau 
de abertura comercial, ou um estágio avançado de dolarização da 
economia] foi cumprida, de um lado, pela política de abertura 
financeira iniciada em 1987 e, de outro, pela renegociação da 
dívida externa brasileira, nos moldes do Plano Brady, concluída 
em abril de 1994. Esse acordo foi tão ou mais importante que as 
medidas de abertura para viabilizar a captação de novos recursos 
externos no Brasil, pois significou a mudança de status do país no 
mercado internacional, de devedor declaradamente inadimplente, 
para a de potencial bom pagador (HERMANN, 2002a, p.284). 

 

O Plano Real e a política de liberalização comercial e financeira, 

portanto, criaram, imediatamente, condições eficientes para a integração 

financeira e comercial do país com a economia mundial.51  

Certo aspecto, entretanto, é de importância crucial neste capítulo da 

história econômica e não pode deixar de ser mencionado de forma mais detalhada 

para que fique visível a relação que se estabelecia entre política monetária, 

política fiscal e resultado financeiro da seguridade social. Várias das estratégias 

do Plano Real conduziram a economia do país a uma grande vulnerabilidade 

externa. Em decorrência da intensificação do processo de abertura comercial 

combinada com a política de valorização cambial, houve uma mudança no perfil 

do balanço de pagamentos do país, fazendo com que a balança comercial 

passasse a apresentar déficits crescentes a partir de 1995. A balança de serviços, 

historicamente deficitária, teve aprofundados os resultados negativos também no 

                                                 
51 Foge dos interesses deste trabalho analisar pormenorizadamente o Plano Real. Para uma 
descrição mais detalhada e análise teórica mais minuciosa das medidas do Plano Real em cada 
fase de implantação e de seu sucesso sobre o controle dos preços ver Franco (1995), Modenesi 
(2005), Bacha (1998), Castro (1995), Hermann (2002a) e Carneiro (2002).  
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período pós-1995, em função dos gastos com remessas de lucros e dividendos 

por parte das empresas estrangeiras – acrescidos substancialmente após o 

processo de privatização com capital externo – e do pagamento de juros 

incidentes sobre a dívida externa. Com essa performance, surgiram os sucessivos 

saldos negativos na balança de transações correntes, gerando uma crescente 

dependência do sistema financeiro internacional para fechar as contas do balanço 

de pagamentos, através de superávits na balança de capitais, o que tornava a 

economia nacional progressivamente mais vulnerável aos humores do mercado. 

Os juros eram mantidos em patamares elevados para contornar as ameaças de 

crises decorrentes de possíveis ataques especulativos e evitar a desvalorização 

cambial.  

A taxa Selic real (deflacionada pelo IPCA) alcançou o pico de 44% a.a., 

em setembro de 1998, ficando acima de 10% a.a. durante todo o período de 

implementação do Plano (1994-1998), e a sua média foi superior a 20% a.a. no 

mesmo período (MODENESI, 2005). 

Com o tempo, o movimento de capitais para dentro do país foi se 

tornando instável, devido ao crescimento da fragilidade externa, a grande 

mobilidade de capital e a suspeita a respeito da insustentabilidade da taxa de 

câmbio. A situação de sucesso do Plano Real com o mercado financeiro alterou-

se, pela primeira vez, na crise da Ásia, em 1997. Depois, com a crise da Rússia, 

em 1998, quando houve a reversão do ciclo de liquidez internacional, perda de 

reservas e dificuldades de manter o financiamento do balanço de pagamentos.  

Para Hermann (2002a) o ataque especulativo desfechado contra o real 

em outubro de 1997, tal como o de 1995, não teria sido motivado prioritariamente 
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por problemas domésticos de deterioração dos “fundamentos” da economia 

brasileira, mas sim pelo efeito-contágio de outra crise cambial – a crise do sudeste 

asiático (Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia e Coréia) e teria ocorrido, 

fundamentalmente, em função do elevado grau de mobilidade de capital que 

passou a caracterizar o mercado financeiro nacional a partir da política de 

liberalização financeira decorrente da abertura do período 1994-96. No caso do 

ataque especulativo de 1998, entretanto, havia agravantes de origem externa e 

doméstica. Internamente, o resultado fiscal de 1998 acusou déficit operacional 

decorrente do aumento de despesas financeiras, mas também devido à erosão do 

resultado primário; havia ainda o crescimento do déficit em conta corrente, da 

dívida pública, a desaceleração econômica e a proximidade das eleições 

presidenciais. Externamente, havia o agravamento da crise asiática, a 

possibilidade do Fed aumentar a taxa básica de juros americana, o 

aprofundamento da recessão e da crise bancária do Japão, e, em maio de 1998, a 

Rússia entrara em crise financeira motivada por elevada dívida externa, 

crescimento do déficit público, recessão e crise social. O governo brasileiro 

lançava mão dos instrumentos convencionais para conter ataques especulativos – 

forte aumento de juros, venda de dólares e venda de títulos públicos indexados à 

taxa de câmbio. 

O ápice da crise cambial dar-se-ia em janeiro de 1999. A fuga de 

dólares da economia brasileira e a forte redução nas reservas internacionais 

colocaram em xeque a âncora cambial ainda que o diferencial de juros oferecido 

pelos títulos brasileiros fosse significativamente alto. Houve a substituição forçada 
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do regime de câmbio administrado – âncora do plano de estabilização de preços 

desde 1994 – pelo regime de livre flutuação cambial. 

Havia, portanto, nesta fase, uma hierarquia de causalidade que ia da 

perda de autonomia externa da economia brasileira (dada pela trajetória de déficit 

na conta-corrente, queda de reservas e elevação do estoque da dívida externa) 

até sua posição de desequilíbrio fiscal, impactada pela taxa de juros – 

bruscamente elevada para contornar as fugas de capitais que sucederam as 

crises financeiras internacionais – e pelo câmbio. O aumento da dívida pública 

indexada à taxa Selic e ao câmbio foi o instrumento que viabilizava a oferta de 

hedge nas ameaças de crise cambial. Com a combinação maligna de volatilidade 

das expectativas cambiais (até se chegar à imposição de desvalorização pelo 

mercado em janeiro de 1999) e juros altos usados como principal instrumento de 

controle da taxa de câmbio, a dívida pública cresceu. A opção do governo foi pelo 

aumento da contenção fiscal para o período pós-1999, através de superávit 

primário mais severo por prazo indefinido. A política fiscal, portanto, mostrou uma 

atuação que visava compensar os avanços da taxa de juros e os efeitos do 

câmbio, ou seja, teve o papel de acomodar a política monetária. 

Deve-se considerar ainda que, diante da crise cambial de 1998, o Brasil 

negociou com o FMI uma vultosa operação de ajuda internacional, envolvendo 

US$ 41,5 bilhões, da qual participaram também o BIRD (Banco Mundial), o BID 

(Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o G-10. Apesar da visível 

dificuldade do país no campo do comércio exterior, a principal exigência dos 

organismos internacionais e dos países que negociavam o empréstimo foi a 

implementação de um rigoroso programa de ajuste fiscal, capaz de reduzir o 
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déficit nominal de quase 8% do PIB para níveis “aceitáveis” (em torno de 3%). 

Como este déficit envolvia uma parcela importante de despesas financeiras de 

difícil compressão no curto prazo, o ajuste requerido deveria concentrar-se nas 

contas não-financeiras – ou seja, no resultado primário. Para cumprir esta 

exigência o governo anunciou o Programa de Estabilização Fiscal (PEF) em fins 

de outubro, que combinava medidas de emergência (corte nos gastos e aumento 

de impostos e contribuições para o orçamento de 1999) com medidas de caráter 

estrutural (reformas previdenciária, administrativa e tributária), visando gerar 

superávits primários (HERMANN, 2002a). 

O anúncio do PEF permitiu a realização do acordo de empréstimo 

internacional para o Brasil, que foi assinado em dezembro de 1998. As condições 

a serem cumpridas pelo país para ter acesso à totalidade dos recursos 

disponibilizados envolviam metas para taxas de crescimento real do PIB, inflação, 

juros e superávit primário. Inicialmente, as metas de superávit primário foram 

fixadas em 2,6% do PIB em 1999, 2,8% em 2000 e 2,8% em 2001, mas foram 

logo revistas para cima, em 1999 (3,10% em 1999, 3,25% em 2000 e 3,35% em 

2001) (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 1999). A assinatura do acordo com o FMI, 

entretanto, não foi capaz de restaurar a credibilidade externa do país e de 

estancar a fuga de capital do mercado brasileiro. Prova disso é que a crise 

cambial se estendeu, agravando-se, até janeiro de 1999. 

Em síntese, o grau de abertura da economia e a vulnerabilidade externa 

contraída com o Plano Real paralisavam a política econômica ortodoxa, fazendo o 

governo reforçar o ajuste recessivo. Foram atingidos gravemente os níveis de 

investimento, exportação, consumo, gastos do governo, emprego e o patamar de 
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salários, portanto, as variáveis que direta e indiretamente afetam as fontes de 

financiamento das políticas sociais e que provocam o crescimento de suas 

despesas. É por esse mecanismo de transmissão que a política econômica irá 

afetar a seguridade social nos aos 1990 – 2000. 

4.2.3. A POLÍTICA FISCAL NO BRASIL NOS ANOS 1990 – 2000 

No campo da política fiscal, o equilíbrio intertemporal das contas 

públicas era visto como um dos importantes sustentáculos da confiança na moeda 

nacional. Em 1994, a economia apresentava bons resultados nas contas públicas 

oriundos do período Collor. O resultado primário do setor público consolidado 

passou de um déficit de 1,0% do PIB em 1989 para superávit de 4,69% em 1990, 

2,71% em 1991, 1,57% em 1992 e 2,19% em 1993 (Banco Central, Séries 

Históricas). O estoque da dívida pública também havia se reduzido. Em 1993, a 

dívida pública mobiliária era de 21% do PIB (Ibid). Postulava-se, entretanto, que 

esses bons resultados eram aparentes, pois decorriam da prática da execução 

orçamentária em um regime de alta inflação. As despesas eram fixadas em termos 

nominais, o que permitia que fossem sendo desvalorizadas ao longo do ano. As 

receitas, em contrapartida, se mantinham por estarem indexadas. A inflação era, 

desse ponto de vista, um instrumento de equilíbrio das contas públicas ao 

preservar receitas e desvalorizar despesas. A isto Bacha (1994) chamou de efeito-

Tanzi às avessas, pelo qual a inflação beneficiava o ajuste fiscal e escondia um 

déficit primário potencial, que se tornaria visível tão logo a inflação fosse 

controlada. 

Como medida preventiva para enfrentar o esperado aumento dos gastos 

que viria com o fim da inflação, o governo criou, em 1993, o Plano de Ação 
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Imediata (PAI) e, em 1994, o Fundo Social de Emergência. Modenesi (2005) 

observa que a adoção do PAI visava: (i) a redução dos gastos públicos e a maior 

eficiência em sua utilização; (ii) a elevação da receita fiscal com a criação do 

Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira (IPMF) e o combate à 

sonegação; (iii) a redefinição das relações entre a União e os estados e 

municípios, consubstanciada na redução das transferências não-constitucionais e 

na regularização do pagamento das dívidas destes para com o governo federal; 

(iv) as mudanças institucionais e saneamento dos bancos estaduais e federais; (v) 

a ampliação do Programa Nacional de Desestatização (PND), concluindo-se a 

privatização das empresas de siderurgia e petroquímica e iniciando-se a dos 

setores de energia elétrica e de transporte ferroviário, com a instituição do Fundo 

de Privatização. 

Posteriormente, em 1994, foi implantado o Fundo Social de Emergência 

(FSE), depois prorrogado até 1997 com a designação de Fundo de Estabilização 

Fiscal (FEF) e estendido, a partir de 2000 até os dias de hoje como Desvinculação 

das Receitas da União (DRU). O objetivo declarado pelo governo era o de reduzir 

o elevado nível de rigidez orçamentária que decorria da vinculação de receitas a 

gastos específicos (notadamente nas áreas de educação e saúde), para dar maior 

liberdade na condução da política fiscal. A União passou a reter 20% das receitas 

de impostos e contribuições, retirando recursos significativos da área social em 

geral.52  

                                                 
52 No capítulo 1 deste trabalho foi demonstrado que essa retenção foi muito além, pois no caso da 
arrecadação destinada à seguridade social, ultrapassou em larga margem o limite legalmente 
estipulado.  
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Além do PAI e do FSE, as metas do governo incluíam uma ampla 

reforma estrutural do setor público que passaria pela realização da reforma 

previdenciária (do RGPS, do regime próprio do funcionalismo público e da 

previdência complementar), reforma administrativa e reforma tributária.     

Assim, a política fiscal do Plano Real foi, desde o início, desenhada de 

modo a promover um ajuste estrutural das contas públicas (HERMANN, 2002b). A 

sua lógica estava, agora, não mais voltada apenas para a contenção da desordem 

financeira conjuntural do setor público – sempre tomada como causa primária da 

inflação – mas também (e principalmente) destinada a ser guardiã das 

expectativas de rentabilidade dos capitais externos investidos em títulos da dívida 

pública, remunerados com altas taxas de juros.  

As alterações na trajetória da economia brasileira, delineadas pelo 

Plano Real, condicionaram as ações na área fiscal. Conforme descreve Lopreato: 

A principal tarefa da política fiscal nesse modelo [de integração 
com a economia mundial] foi incutir confiança nos investidores 
estrangeiros de que as expectativas de rentabilidade se 
cumpririam e de que era baixo o risco de apostar no mercado 
brasileiro. Isto exigia condições favoráveis de sustentabilidade da 
dívida e de comprometimento das autoridades econômicas com a 
evolução das contas públicas. Os problemas oriundos da crise 
fiscal dos anos 1980 teriam de ser enfrentados. Não poderiam 
permanecer como fator negativo na avaliação dos investidores e 
comprometer a trajetória da estratégia de desenvolvimento 
(LOPREATO, 2005/2006, p.187).    

 

A política fiscal, portanto, tornou-se um campo de ajuste importante para 

a estabilidade econômica do país porque, seguindo o enfoque que se tornou 

hegemônico nos meios acadêmicos e políticos, a situação de solvência fiscal 

balizaria as expectativas dos agentes, influenciando positivamente suas decisões. 
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Dentro dessa concepção, a situação fiscal intertemporal do setor público 

é avaliada a partir da noção de sustentabilidade a médio e longo prazo da dívida 

pública. A relação dívida/PIB tornou-se o indicador tomado como referência para 

fornecer uma visão do comportamento futuro da situação fiscal. Não é mais 

suficiente para o mercado reconhecer a dívida pública como solvente hoje. Os 

investidores precisariam ter confiança de que, dado o comportamento futuro 

esperado das variáveis influentes na relação dívida/PIB, ela é sustentável 

intertemporalmente.  E a posição da dívida é considerada sustentável caso o 

governo cumpra, no presente, a restrição orçamentária necessária para evitar sua 

explosão (LOPREATO, 2004). Como explica este autor em outro escrito: 

A política fiscal, nessa perspectiva, incorporou o papel de fiadora 
do espaço de valorização do capital e de responsável por afastar 
o risco de default da dívida. O clamor favorável à consolidação 
fiscal virou lugar comum e mostrou-se parte inescapável da busca 
por credibilidade da política econômica. A mudança colocou em 
segundo plano o resultado fiscal tradicional (Necessidade de 
Financiamento do Setor Público – NFSP) e alçou ao lugar de 
principal indicador a visão de sustentabilidade da dívida. A relação 
dívida/PIB tornou-se a base das expectativas sobre o 
comportamento futuro da situação fiscal e a queda desse 
indicador aclamada como condição prévia da redução dos juros e 
da retomada do crescimento (LOPREATO, 2005/2006, p. 185).     

 

A geração de superávit primário tornou-se, assim, a estratégia decisiva 

que influenciaria o comportamento da relação dívida/PIB.53  As despesas 

financeiras foram tomadas como incomprimíveis, por serem consideradas 

compromissos assumidos anteriormente, cujo cumprimento é fundamental para 

assegurar a confiança dos investidores. O ônus do controle da relação dívida/PIB 

                                                 
53 A magnitude projetada da relação superávit primário/PIB deverá ser equivalente (ou superior) à 
diferença entre a taxa média de juros esperada incidente sobre a dívida pública e a taxa de 
crescimento real esperada do PIB, para que dívida/PIB se estabilize num determinado patamar 
considerado ideal (ou se reduza). 
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recaiu inteiramente sobre as contas primárias (não-financeiras) do governo. Para 

levar a economia a produzir tal resultado houve, de um lado, uma forte ampliação 

da carga tributária; de outro, o contingenciamento das despesas, especialmente 

dos investimentos e dos gastos sociais.  

Deve-se ressaltar, entretanto, que os resultados do novo regime fiscal 

implantado com o Plano Real não ficaram explícitos nos primeiros anos. O ajuste 

das contas públicas, que na fase inicial do plano seria obtido com o Plano de Ação 

Imediata (PAI) e com o Fundo Social de Emergência (FSE), não foi conquistado 

na extensão pretendida. Para Carneiro (2002), os efeitos deletérios da política 

monetária sobre as contas públicas foram significativos. Os indicadores de déficit 

mostram que o país deixou uma situação de relativo equilíbrio fiscal com 

superávits operacionais em 1993 e 1994 para uma trajetória de déficits 

operacionais crescentes de 5,00% em 1995, 3,40% em 1996, 4,25% em 1997 e 

7,41% em 1998. A composição desses déficits mostra que se deveram a uma 

carga de juros crescente que chegou a patamares extremamente elevados em 

1998 e 1999, enquanto o resultado primário manteve-se basicamente equilibrado 

ou próximo de zero no mesmo período (ver Tabelas 18 e 19), não tendo, portanto, 

nenhuma responsabilidade na formação desse déficit. Carneiro conclui dizendo 

que “o déficit teve origem puramente financeira, ou seja, resultou diretamente da 

manutenção de taxa de juros elevada que foi uma peça essencial da abertura e da 

estabilização” (CARNEIRO, 2002). 
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No período 1994-1998, o crescimento da carga de juros não foi 

compensado pela elevação do superávit primário, sendo o déficit operacional 

financiado pela emissão de nova dívida, implicando em aumento da riqueza 

financeira privada. Pode-se dizer que entre 1994 – 1998 há um período de 

transição para uma versão mais acabada e rigorosa da política fiscal que viria 

posteriormente, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, quando 

houve a deterioração do financiamento externo e a flutuação do câmbio. A partir 

deste período, a política fiscal adquire um caráter francamente contracionista, via 

realização de superávit primário para compensar a carga de juros. Passa a haver, 

desde então, a definição prévia de metas de superávit primário e o 

comprometimento explícito com a trajetória de sustentabilidade da dívida pública.   

 

 

 



   

 

198

 

 

As Tabelas 18 e 19 permitem visualizar o resultado primário dos 

primeiros anos do Plano Real entre 1994 – 1998 e a rigidez fiscal que viria a 

seguir.   Em percentuais do PIB, verifica-se um resultado primário de -5,3% em 

1994; -0,4% em 1995; 0,1% em 1996; 0,9% em 1997; e 0,0% em 1998. Apenas 

em 1996 e 1997 houve déficit primário em níveis baixos; entretanto, para a 

ortodoxia da época, mostrava-se aí uma deterioração do resultado fiscal que 

precisava ser corrigida. Depois dessa fase, inicia-se a geração de superávits 

primários em patamares elevados e progressivamente ascendentes, para 

compensar as elevadas despesas com juros nominais sobre a dívida: 3,3% em 

1999; 3,6% em 2000; 3,6% em 2001; 3,9% em 2002; até chegar aos patamares 

extraordinariamente elevados de 4,3% em 2003, 4,6% em 2004 e de 4,8% do PIB 

em 2005, superando a meta fixada de 4,25% para a política fiscal.  

Conforme resume Hermann: 

Em suma, no novo modelo a PF [política fiscal] e a gestão da dívida 
pública visam apenas garantir a solvência do governo, e não mais 
os tradicionais objetivos macroeconômicos da política fiscal, 
definidos em termos de taxas de crescimento do PIB e de taxas de 
inflação. Esses objetivos, supõe-se, seriam alcançados 
indiretamente, à medida que o controle da relação D/Y [Dívida/PIB] 
sinalize aos detentores ou potenciais compradores de títulos 
públicos a garantia de solvência do setor público. Isto permitiria à 
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economia operar com taxas de juros mais baixas, favorecendo o 
crescimento do produto agregado (HERMANN, 2006, p. 18). 

 

Construída desta forma, a política fiscal do governo não tem autonomia 

para se voltar na direção de estratégias de desenvolvimento, geração de emprego 

e redução da concentração da renda. Os gestores da política econômica têm que 

estar permanentemente atentos às expectativas de risco dos agentes do mercado 

financeiro e à realização do esforço fiscal que se fizer necessário para conquistar, 

permanentemente, a confiança dos investidores (CARVALHO, F. C., 2000).  

Após a desvalorização cambial de 1999, iniciou-se uma nova etapa. 

Houve a adoção do sistema de flutuação cambial. A ênfase na estabilidade de 

preços foi reforçada, em função do risco de contaminação dos preços pela 

desvalorização cambial e da história de inflação e indexação do país. Assim, o 

modelo de atuação do Bacen se modificou. O governo associou o regime de 

câmbio flutuante ao regime de metas de inflação, através do qual a taxa de juros 

Selic tornou-se o mais importante instrumento utilizado pela autoridade monetária 

para garantir que o índice de inflação (IPCA) se manterá no intervalo de flutuação 

estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). A taxa Selic passou a ser 

calibrada de acordo com a expectativa da inflação, elevando-se (reduzindo-se) 

com a identificação de uma trajetória de inflação superior (inferior) à meta 

(MODENESI, 2005). A meta de inflação, por sua vez, tem duplo papel neste 

modelo: figura como objetivo único da política monetária, subordinando todas as 

demais variáveis macroeconômicas e eliminando eventuais “dilemas” associados 

a conflitos com outros objetivos; e, idealmente (se o Bacen desfruta de boa 
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credibilidade junto ao público), passa a atuar como guia das expectativas 

inflacionárias (HERMANN, 2002a). 

No campo da política monetária, portanto, o Bacen passou a anunciar, a 

partir de março de 1999, uma meta de taxa de juros (revista a cada reunião do 

Comitê de Política Monetária - COPOM), juntamente com um viés de curto prazo, 

que indica a direção (ascendente, descendente ou neutra) em que a taxa pode ser 

alterada pelo Presidente do Bacen, sem consulta prévia aos demais membros do 

COPOM. O que se verificou posteriormente à flexibilização do câmbio, entretanto, 

foi a manutenção de uma política prolongada de juros altos que mantém a taxa de 

câmbio valorizada.    

Lopreato (2005/2006) argumenta que nesta fase pós-1999, a política 

fiscal sofreu um enrijecimento, já comentado anteriormente. Teria de cumprir uma 

tarefa dupla: 

[...] contribuir no esforço de conter a expansão da demanda 
agregada dentro dos parâmetros de produto potencial definidos 
no Banco Central e manter o compromisso com a evolução da 
dívida pública, evitando que alterações na expectativa dos 
agentes em relação à situação fiscal pudessem provocar 
turbulências no mercado de câmbio e gerar surtos inflacionários 
decorrentes do mecanismo de transmissão das desvalorizações 
cambiais aos preços. [...] A estratégia revelou-se mais ampla: 
representou o avanço do processo delineado no primeiro mandato 
[do presidente Fernando Henrique Cardoso] de circunscrever o 
trato das finanças públicas ao arcabouço teórico alicerçado em 
três pilares básicos: a idéia de sustentabilidade da dívida, a 
criação de regras fiscais capazes de dar previsibilidade à 
evolução das contas públicas e a defesa da credibilidade das 
autoridades fiscais (LOPREATO, 2005/2006, p.190, com grifos 
nossos). 

 
 Assim, foram feitas alterações na dimensão estrutural do orçamento 

público com a implantação de reformas e a adoção de regras fiscais rígidas que 

inibissem a ação discricionária das autoridades econômicas e favorecessem o 
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ajuste fiscal independentemente do governo no poder. Neste sentido, pode-se 

enumerar as seguintes medidas: 

1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve definir a meta de superávit 

primário e resultado nominal para o ano seguinte e os dois próximos anos 

(três anos). Se a estimativa de receita não se concretizar, deve ocorrer o 

contingenciamento dos gastos fixados na lei orçamentária anual até que 

haja segurança de que a meta de superávit será alcançada; 

2) As Reformas da Previdência, que alcançaram o RGPS e o RPPS (Emenda 

Constitucional n°20/1998 e n°41/2003), feitas, principalmente, por razões 

fiscais, sob a justificativa de assegurar a viabilidade de longo prazo desses 

sistemas; 

3) A Reforma Tributária (Emenda Constitucional n°42/2003), para racionalizar 

o sistema tributário, sem reduzir (e até aumentar) para o futuro, o montante 

de receita arrecadado no presente; 

4) A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar n°101/2000) 

com a definição de regras fixas e padronizadas de ajuste fiscal para a 

União, Estados e Municípios. Esta lei limitou as despesas com pessoal, 

dificultou a realização de investimentos públicos e restringiu a geração de 

novas despesas de custeio, de forma que as metas anuais de resultados 

fiscais (resultado primário e nominal e o montante da dívida pública) nunca 

fossem afetadas. Além disso, impôs ajustes de compensação a toda 

renúncia de receitas e induziu a obtenção de superávit primário para 

redução do nível da dívida pública; 
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5) As Resoluções do Senado Federal de n° 40 e 43 de 2001, que 

estabeleceram limites para a dívida consolidada líquida dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, criaram restrições a operações financeiras e 

fixaram tetos para o comprometimento do orçamento com despesas de 

amortização, juros e encargos da dívida;  

6) Renegociação das dívidas estaduais (Lei n° 9.496/1997), que, embora 

aprovada alguns anos antes, foi produzir efeitos posteriormente, com o 

estabelecimento de controles rigorosos do endividamento e de gastos dos 

Estados, para produzir estabilidade no quadro fiscal e a tão desejada 

confiança do mercado.  

Ressalte-se, portanto, que para se conquistar a credibilidade do 

mercado financeiro convencendo os investidores de que não haverá riscos nas 

aplicações realizadas, é preciso tomar medidas que se tornam irreversíveis no 

futuro, através de leis e emendas à Constituição. Como argumentou F.C. 

Carvalho,  

A credibilidade se ganha quando “as mãos são atadas” e o 
governo perde a capacidade de promover no futuro mudanças de 
rotas. Não basta ser market-friendly: é preciso que isso se 
cristalize em regras que garantam que este comportamento não 
possa ser revertido (CARVALHO, F.C., 2003, p.2).  

 

Logo, a ortodoxia da política econômica não foi um remédio amargo e 

transitório, para acalmar a situação de instabilidade, ganhar a confiança dos 

mercados e depois ser amenizada. É um sacrifício para ser definitivo. E, assim, a 

seguridade social também foi atingida por esse senso de “responsabilidade fiscal 

permanente”, que exige mudanças estruturais e definitivas.  
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4.2.4. RESULTADOS DA POLÍTICA FISCAL  

Apesar do setor público consolidado ter gerado superávits primários 

crescentes, conforme já se mencionou anteriormente, a dívida líquida do setor 

público não apresentou diminuição até 2004, como se pode visualizar na Tabela 

20. O conjunto dos efeitos do Plano Real no contexto de liberalização comercial e 

financeira teve impactos significativos sobre os estoques das dívidas interna e 

externa do setor público. 

 

 

A dívida pública interna mostra uma trajetória explosiva logo após o 

lançamento do Plano Real. De 20,8% do PIB em 1994, chega, em 1999 a 39,2% 

e, em 2005, ao patamar de 48,9% do PIB, ou seja, cresceu 28,1 pontos 

percentuais do PIB desde o início do plano de estabilização até o ano de 2005.  

De 1994 a 1997, cresce a dívida interna e cai a externa, porque a 

acumulação de reservas implicou no crescimento da dívida interna e na queda da 

dívida externa líquida. Para Carneiro (2002), na ausência de déficits primários nas 

contas públicas, a dívida expandiu-se pela combinação entre taxas de juros 

elevadas e a esterilização da absorção de recursos financeiros do exterior.  
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A política de esterilização implicou a emissão de dívida interna 
para enxugar a liquidez oriunda do superávit na conta de capital, 
bastante superior às necessidades de financiamento corrente do 
balanço de pagamentos, que redundou no crescimento das 
reservas.  O acúmulo de reservas foi uma estratégia deliberada 
para realizar a estabilização com âncora cambial. A sua 
esterilização era essencial para evitar uma queda da taxa de juros 
ou uma apreciação excessiva do câmbio, que terminariam por 
inviabilizar a entrada de capitais. Essa política teve, todavia, um 
custo muito alto expresso no chamado déficit quasi-fiscal formado 
pela diferença de remuneração entre a dívida interna e as 
reservas internacionais (CARNEIRO, 2002, p. 394). 

 

Após 1998, a perda contínua de reservas e, posteriormente, o 

endividamento junto às instituições multilaterais fizeram crescer também a dívida 

externa.  

A pressão para desvalorização do câmbio e sua posterior flutuação 

tiveram um impacto significativo na dívida pública líquida que, entre 1998 e 2000, 

passa de 43,4% para 49,4%, não só por conta do endividamento externo do 

governo brasileiro junto às instituições multilaterais para refrear a saída de capitais 

de curto prazo, mas também pelo impacto da desvalorização sobre a dívida 

pública interna atrelada ao dólar, oferecida como hedge ao setor privado.  

Apesar dos elevados superávits primários do período pós-1999 a 

relação dívida/PIB cresceu para patamares ainda mais altos. A crise internacional 

de 2001 e as incertezas do processo eleitoral de 2002, que tinha um candidato de 

oposição ao governo como favorito, expuseram novamente a estreita articulação 

entre elevação dos juros, desvalorização do câmbio (nos momentos de aversão ao 

risco e queda da liquidez internacional) e o aumento do valor da relação 

dívida/PIB.  



   

 

205

A nova equipe econômica que integrou o governo em 2003 enfrentou, 

de imediato, os desafios colocados pela desvalorização cambial, aceleração da 

inflação e crescimento da dívida pública. Ficou claro desde o início, entretanto, 

que haveria a continuidade da política econômica do governo anterior, tanto para a 

política fiscal quanto para a monetária. Novamente o controle fiscal foi visto como 

condição necessária para a redução do risco país, queda da taxa de juros e 

retomada do crescimento.  O rigor da política de juros e da elevação de superávit 

primário tornou-se maior. 

A dívida líquida subiu para 58,7% do PIB em 2003. Em seguida, 

entretanto, houve a redução da dívida líquida total, nos anos de 2004 e 2005, 

como resultado da conjugação de alguns fatores que diminuíram a participação da 

dívida externa na dívida liquida total: a valorização do câmbio, provocada pela 

grande liquidez no mercado financeiro internacional captada através de taxas de 

juros altas – reduziu não só a dívida externa como a dívida interna atrelada ao 

dólar; a amortização de obrigações junto a organismos multilaterais; e, o aumento 

das reservas internacionais gerado pelos elevados superávits comerciais do 

período. No final de 2005 a dívida externa líquida era de apenas 2,6% do PIB.  A 

situação da dívida interna, entretanto, mostrou um resultado inverso: após ligeira 

queda em 2004, voltou a ter um forte crescimento em 2005, em função da 

elevação dos juros. O peso dos juros nominais mais do que compensou os efeitos 

favoráveis do superávit primário e da valorização cambial sobre a relação 

dívida/PIB.  

Assim, conclui-se que as principais causas que afetaram o resultado 

fiscal ao longo dos últimos doze anos não estão vinculadas ao suposto tamanho 
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desproporcional do Estado ou à crise do sistema previdenciário. Foram, 

principalmente:  

1) as despesas com juros, o principal fator de pressão sobre o estoque 

da dívida interna, em grande parte atrelada à taxa Selic fixada pelo Bacen (ver 

Tabela 21). As taxas de juros se mantiveram em patamares muito elevados, em 

função da abertura financeira e da conseqüente exposição a crises de confiança e 

fuga de capitais, bem como pelo uso da âncora cambial adotada até janeiro de 

1999; após esse período, os juros se mantiveram altos em função da sempre 

presente vulnerabilidade externa, mas também da adoção do regime de metas 

inflacionárias. 

2) as flutuações cambiais, pois, com a indexação de parcela significativa 

da dívida pública ao câmbio e em regime de flexibilidade cambial sob elevado grau 

de abertura financeira (o que amplia a volatilidade da taxa de câmbio), a dívida 

pública cresceu.  

É preciso ressalvar que, a partir de 2002, vem ocorrendo uma mudança 

favorável na estrutura da dívida mobiliária (ver Tabela 21). Por um lado, diminuiu 

consideravelmente a participação dos títulos indexados ao câmbio em função dos 

resgates efetuados e da apreciação cambial. Por outro, cresceu a participação dos 

títulos prefixados. Isso tem contribuído para aliviar a exposição das contas 

públicas ao risco de mercado, particularmente, ao risco cambial. Todavia, os 

títulos vinculados à Selic ainda compõem a maioria esmagadora dos títulos 

públicos, o que contribui para deteriorar as condições financeiras do governo 

diante de uma política de juros altos.   
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Essas variáveis (câmbio e juros), administradas no campo da política 

monetária, produziram pesado ônus sobre o orçamento público, na forma de 

gastos financeiros com o serviço da dívida pública fazendo com que o sacrifício 

fiscal resulte apenas favorável aos portadores de títulos públicos, sem que se 

alcance o objetivo de redução da relação dívida/PIB, proposição inicial presente 

nos relatórios oficiais sobre a política econômica.  

Os dados atestam, portanto, o fracasso da estratégia de ajuste fiscal 

adotada no Brasil. Como observa Hermann: 

 As razões para este fracasso [...] não podem ser debitadas à 
gestão da política fiscal, mas sim à falta de coordenação entre o 
esforço de ajuste fiscal, de um lado, e à política monetária e à 
administração da dívida pública, de outro. Diante de uma política 
prolongada de juros altos, ditada pelas pressões externas sobre a 
taxa de câmbio, o esforço de geração de superávits primários 
crescentes tornou-se inócuo como instrumento de controle da 
relação k [dívida/PIB], que até elevou-se no período. Mais que 
isso, o problema foi agravado pela ineficácia dessa política no 
sentido de reduzir a taxa de risco atribuída aos ativos brasileiros, 
em geral, e à dívida pública, em particular. É sabido que uma 
política prolongada de juros altos tende, a partir de certo tempo, a 
atuar de forma perversa, aumentando o risco percebido pelos 
investidores [...] devido à possibilidade de inadimplência dos 
novos devedores e às dificuldades de refinanciamento por parte 
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dos antigos. Nesse contexto, eleva-se a preferência dos agentes 
por liquidez, mantendo a pressão sobre a taxa de juros 
(HERMANN, 2002b, p.61).  
    

Não obstante essas evidências empíricas, a crise fiscal tem sido 

usualmente relacionada com os gastos excessivos do sistema público de 

aposentadorias e pensões e, assim, os analistas projetam estatísticas sombrias 

sobre o déficit previdenciário para um futuro que se situa para além de 2020. Há 

aqueles que elegem prioritariamente crescimento dos benefícios sem 

contrapartida equivalente em contribuições, como fator que desequilibra o 

orçamento público e propõem reformas que implicam em redução de direitos, 

considerados desproporcionais diante da capacidade de captação de receita do 

sistema, sem fazer qualquer alusão a respeito do impacto dos juros e câmbio 

sobre o resultado fiscal e a gestão dos recursos da seguridade.    

Lopreato (2005/2006) observa que o governo atuou de forma 

ambivalente na gestão fiscal, porque se ampliaram vinculações de receitas a 

despesas obrigatórias, num momento em que a orientação era de reduzir a rigidez 

do orçamento para ampliar a margem de manobra sobre o superávit primário. O 

autor cita a vinculação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

(CIDE)54 e sua destinação a Estados e Municípios, em 2001; a fixação do gasto 

mínimo em saúde (EC n° 29/2000); o Bolsa-Escola (Lei 10.219/2001); e, o Fundo 

de Combate a Pobreza (EC n°31/2001). Essas medidas elevaram o peso das 

despesas obrigatórias na despesa total para além daquelas já existentes no texto 

da Constituição de 1988.  

                                                 
54 A CIDE é destinada ao custeio de programas de infra-estrutura de transporte, além de 
pagamentos de subsídios aos preços ou transporte de combustíveis e ao financiamento de 
projetos ambientais relacionados à indústria de petróleo e de gás. 
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Esta forma dúbia de condução do processo orçamentário, que 

aparentemente contraria o regime fiscal ortodoxo recente, parece indicar que é 

politicamente difícil sustentar a austeridade fiscal radical em condições de baixo 

ritmo de crescimento e elevado desemprego, sem a presença de ingredientes 

assistencialistas de contenção mínima do flagelo social que produz. Além disso, 

deve-se considerar que quando surgem, no núcleo do governo, decisões de elevar 

os juros, tornando menor o raio de manobra orçamentária para o atendimento de 

demandas sociais, o governo pode agir como o fez com o orçamento da 

seguridade social, descumprindo os dispositivos legais de vinculação de receitas a 

gastos na área social, sem enfrentar resistência social. 

As medidas de política econômica enfocaram a relevância do equilíbrio 

fiscal para a restauração das condições de estabilidade e de crescimento, mas 

não deram ênfase equivalente para as condições de formação da taxa de juros e 

da taxa de câmbio e de seus efeitos deletérios sobre administração fiscal, 

particularmente sobre os investimentos públicos e as políticas sociais. 

Não se advoga aqui qualquer negligência quanto à importância das 

condições fiscais de longo prazo. A forma, entretanto, de conseguir o ajuste fiscal 

é que se torna questionável. Dadas as condições de inserção externa da 

economia nacional, para sanear as contas públicas não se pode descuidar da 

necessidade de possuir condições sólidas de solvência em moeda forte, com uma 

taxa de câmbio estimulante para as exportações, nem da queda segura e 

irreversível dos juros. A sustentação de um superávit fiscal muito elevado, por 

prazo indefinido, em situação de baixos níveis de crescimento, se revela pouco 

eficaz do ponto de vista econômico e indesejável do ângulo social.  
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Conforme comenta Hermann, 

[...] o caminho virtuoso para o controle ou mesmo a redução da 
relação k [dívida/PIB] não é o aumento “ex-ante” do superávit 
primário do governo, mas sim seu aumento “ex-post”, promovido 
pelo crescimento econômico. Isto, por sua vez, requer uma 
política de juros baixos, ou, pelo menos, descendentes, que 
também contribui, diretamente, para o controle de k [dívida/PIB] 
(HERMANN, 2002b, p. 56). 
 

 

4.3. EFEITOS DA POLITICA ECONÔMICA SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL 

O efeito da política econômica dos anos 1990-2000 foi de 

desmantelamento sobre o sistema público, causando grande precariedade no 

atendimento das demandas sociais por insuficiência de recursos orçamentários. O 

sistema de seguridade social foi requisitado a contribuir, direta e indiretamente, 

para pagar a conta financeira (de juros e amortização da dívida pública) que 

provocou desequilíbrio no orçamento fiscal, conforme descrito no Capítulo 1. A 

receita da seguridade social mostrou um comportamento excepcional, 

considerando-se a sua vulnerabilidade ao ciclo econômico. Cresceu, em função de 

ter a sua base de incidência apoiada não apenas na folha de pagamento dos 

empregados, mas também no lucro, no faturamento e na movimentação 

financeira. Embora as despesas do sistema de seguridade social tenham-se 

elevado, as receitas cresceram muito mais, tanto em valores reais (ver Tabela 25 

neste Capítulo), como em relação ao PIB (ver Tabela 6 no Capítulo 1), e, assim, 

os gestores da política econômica encontraram meios de deslocar recursos 

excedentes vinculados à seguridade social para assegurar o superávit primário do 

orçamento público consolidado. O ajuste fiscal, todavia, se mostrou inatingível em 

função dos vultosos gastos financeiros.  
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Conforme argumenta Batista Junior (2005c), os juros exorbitantes que 

caracterizam a política monetária dos últimos doze anos no Brasil geram vários 

problemas interligados: 

1) A alta dos juros restringe o consumo e o investimento, 

impedindo o crescimento de forma sustentada e agravando o 

desemprego e o subemprego. Isso se torna particularmente grave 

numa economia que cresce pouco há cerca de vinte e cinco anos; 

2) O diferencial de juros entre o Brasil e o resto do mundo atrai 

capital especulativo e provoca valorização da moeda nacional, 

prejudicando os setores que exportam e aqueles que concorrem com 

importações no mercado doméstico. Isso, novamente, reforça a 

desaceleração da produção e os baixos níveis de emprego e 

salários. A valorização do câmbio só não tem sido mais prejudicial 

para as contas externas por causa das defasagens entre 

movimentos cambiais e seus efeitos sobre os fluxos de comércio 

exterior e, também, porque a conjuntura internacional, ainda 

favorável, mascara os efeitos da perda de rentabilidade e 

competitividade das exportações brasileiras. 

3) Os juros altos desestabilizam as finanças do governo, que 

reage através da forte redução de gastos e elevação da carga 

tributária. Como resultado, provoca maior contenção de demanda e 

desaceleração na economia, o que, por sua vez, repercute de forma 

negativa a receita tributária e provoca o aumento automático de 

despesas do governo com seguro-desemprego e com transferências 
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de renda para assistir os que ficam definitivamente desamparados 

na pobreza.  

4)    Os juros altos provocam concentração da renda. Beneficiam uma 

minoria proprietária de riqueza financeira e credora da dívida pública 

(fundos de pensão, seguradoras, demais instituições financeiras, 

empresas não-financeiras e pessoas físicas de elevado patrimônio) 

e, por outro lado, prejudicam aqueles que dependem de salários, por 

vários motivos: a) têm reduzida sua participação relativa na renda; b) 

vêem suas oportunidades se estreitarem com a retração da 

economia e do mercado de trabalho; c) sofrem com os cortes de 

programas sociais, que afetam a oferta de bens e serviços 

essenciais; d) recebem o peso do aumento da carga de impostos 

que recaem, principalmente, sobre assalariados. 

 Torna-se cada vez mais claro que há barreiras à continuidade dessa 

estratégia de política econômica. O arrocho fiscal não é mais viável com a 

utilização de maior crescimento da carga tributária, que já atingiu um limite muito 

elevado, tornando-se política e socialmente muito custosa. A opção de ampliar o 

corte de gastos discricionários com investimento, pessoal e outros custeios 

também se mostra particularmente difícil, posto que já se tornaram um resíduo 

no orçamento – isto é, só se realizam se a meta fiscal estiver assegurada 

previamente (ver Tabela 22). Do lado dos investimentos, a possibilidade de 

reduzi-los ainda mais é impraticável, pois o volume de gastos tem sido muito 

baixo ao longo dos últimos doze anos e já são fortes os efeitos negativos sobre a 
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infra-estrutura, comprometendo a capacidade produtiva do país. Do lado dos 

gastos de pessoal e demais despesas correntes (exceto benefícios da 

previdência) as informações da Tabela 22 mostram que estão estabilizados nos 

últimos doze anos, o que demonstra certa rigidez a baixa desses itens. Dadas 

essas limitações, o clamor tem se voltado para a contenção dos gastos com a 

previdência social, para a ampliação da desvinculação das receitas da União e 

para a revisão dos gastos sociais como saída para acomodar os efeitos da 

política monetária sobre o orçamento público. Não restaria outro caminho para 

reduzir a dívida pública a não ser partindo para um ajuste mais rigoroso das 

contas públicas não-financeiras, o que significa, principalmente, maior corte de 

gastos da previdência e ampliação dos graus de liberdade no manejo da política 

orçamentária.  

 A pressão por redução dos gastos previdenciários deriva, em grande 

medida, da análise de dados como os que são mostrados na Tabela 22, a seguir. 

Nela é possível visualizar os principais itens da despesa do orçamento fiscal e da 

seguridade social do governo federal no período 1994/2005. Daquelas 

informações é possível destacar: 
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1) Os volume de gastos com benefícios previdenciários é bastante 

significativo e evoluiu de 4,9% do PIB em 1994, para 7,4% do PIB, em 2005. Esse 

comportamento ascendente dos gastos previdenciários tem sido característico da 

história das sociedades ocidentais.55 Não é apenas o montante do gasto que deve 

ser observado, mas o fato de que se tornaram indispensáveis para o atendimento 

das necessidades básicas de uma parcela significativa da população e são 

igualmente relevantes para manter a estabilidade da economia. Algumas das 

causas do crescimento dos benefícios previdenciários foram tratadas no capítulo 

                                                 
55 Em meados dos anos 1970, as nações da Europa Ocidental já alocavam, em média, quase 25% 
dos recursos nacionais em gastos públicos na área social. Na América do Norte esse percentual 
ultrapassava 20% . A experiência internacional demonstra com evidências o quanto o papel do 
Estado foi fundamental para constituir uma sociedade menos desigual a partir do pós-Segunda 
Guerra nos países desenvolvidos (FLORA & HEIDENHEIMER, 2003). Se comparado o gasto 
social direto do Brasil (contributivo e não-contributivo) em proporção do PIB com outros países da 
OCDE, verifica-se que gastamos 12,2% do PIB diante de 28,8% da França, 27,3% da Alemanha, 
24,7% da Inglaterra, 25,1% da Itália e 19,7% da Espanha. Os gastos com aposentadorias, 
isoladamente, guardam distância proporcional (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 
2003). 
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anterior e entre elas está, principalmente, a dinâmica demográfica de 

envelhecimento da população que fez aumentar o número de benefícios pagos, os 

reajustes do salário mínimo acima da inflação e o aumento dos filiados especiais 

(aqueles que, por sua condição de carência, recebem benefícios superiores à 

capacidade contributiva).  São, portanto, dispêndios relacionados com o resgate 

da cidadania e com a garantia de padrões ainda muito baixos de sobrevivência. 

2) Os gastos com juros e encargos da dívida adicionados aos 

dispêndios com amortização da dívida destacam-se como os maiores gastos do 

orçamento federal. Em 1995 representavam, juntos, 4% do PIB, mas, a partir de 

1999, com o agravamento da fragilidade externa e com a geração de superávits 

primários mais elevados destinados à amortização da dívida, foram assumindo 

patamares mais altos, acima de 7% do PIB, e a partir de 2001, acima de 9% do 

PIB. O gasto público esteve, portanto, polarizado entre desembolsos financeiros e 

os gastos com transferências de renda do sistema de aposentadorias e pensões, 

mas com clara desvantagem para os que vivem de benefícios previdenciários. 

Apenas no ano de 2005 os gastos com juros e amortização foram ligeiramente 

inferiores aos gastos previdenciários. 

3) Ao contrário do que comumente se argumenta, os gastos com 

pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes, que são gastos com o 

custeio da máquina pública, ficaram estáveis para o período analisado, tendo 

inclusive caído nos últimos três anos. Em 1994, pessoal e encargos sociais 

respondiam por 5,2% do PIB. Em 2005 esta proporção caiu para 4,9% do PIB; 

5) Os investimentos públicos, que sempre estiveram num patamar muito 

baixo no período 1994-1999, caem mais ainda nos anos 2000; representavam 
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1,1% do PIB em 1994, 0,7% em 1999 e 0,4% em 2003, o nível mais baixo do 

período analisado. 

4) O governo passou a gerir um passivo muito mais alto nos anos 2000 

do que fora o passivo da década de 1990, apesar da ampliação do esforço de 

geração de superávits primários para pagamento de encargos financeiros. Em 

1994, o refinanciamento da dívida era equivalente a 9,9% do PIB. Em 2005, foi de 

25,8% do PIB. Como foi avaliado anteriormente, a política de rigor monetário para 

controle da taxa de câmbio e, conforme argumenta o governo, também das metas 

de inflação, fez com que a gestão da dívida pública se voltasse para a valorização 

do capital privado a taxas de remuneração excepcionalmente vantajosas. As 

implicações dessa política em termos de concentração da renda são graves.  

Os dados das Contas Nacionais (IBGE) do período 1993-2003, 

expostos na Tabela 23, a seguir, demonstram que há uma disputa desigual pela 

apropriação da renda gerada na economia em função da política econômica de 

juros reais elevados.  
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A participação do salário nominal no PIB decresce a cada ano, caindo 

10,2 pontos percentuais entre 1993 – 2003, enquanto, nesse mesmo período, 

cresce a participação no PIB do excedente operacional bruto em 7,6 pontos 

percentuais. O excedente operacional bruto pode ser tomado como uma variável 

proxy do lucro (soma de juros, aluguel e lucro).56   

A proporção dos impostos sobre a produção e importação no PIB 

também aumenta a cada ano57, o que demonstra que a queda do salário tem 

como contrapartida a transferência de parcela da remuneração dos assalariados, 

via impostos, para os proprietários de títulos da dívida pública – que, na sua 

grande maioria, também são proprietários de ativos de capital –, através das 

operações financeiras com títulos da dívida realizadas pelo governo.  

Os donos dos ativos protegidos contra a inflação e favorecidos pela 

política monetária de juros reais altos tiveram amplos ganhos de capital. Segundo 

Medeiros, “a participação dos juros pagos pelo setor público em relação ao PIB 

passou de 2,9% em 1990 para 5,1% em 2000, afirmando-se isoladamente como 

                                                 
56 Conforme o Sistema de Contas Nacionais do Brasil, o Excedente Operacional Bruto dá conta do 
montante total de lucros, aluguéis (inclusive renda da terra) e juros pagos na economia nacional. 
Ou ainda, é o valor adicionado deduzido dos salários, das contribuições sociais efetivas e dos 
impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção. 
57 O agrupamento dos impostos incidentes sobre a produção e importação levantados pelo IBGE 
através do Sistema de Contas Nacionais são aqueles que incidem diretamente sobre os produtos 
alterando seus preços, ou seja, são os impostos indiretos, tais como IPI, ICMS, Imp. Sobre 
Importações, IOF, ISS e outros impostos ligados à produção, como os que incidem sobre a folha 
de pagamentos (Contribuição ao Salário Educação, Contribuição para o SESI, SESC, SENAI, 
SENAC) e outros como a COFINS, PIS/PASEP, taxa de poder de polícia, taxa de prestação de 
serviços. Não estão incluídos nesse rol de tributos a CPMF, CSLL, a Contribuição ao INSS que 
poderiam perfeitamente ser computados como impostos indiretos, porque são repassados aos 
preços como se fossem custos de produção. Assim, o percentual de participação no PIB dos 
impostos indiretos mostra um valor subestimado em relação à realidade do sistema tributário 
nacional, uma vez que alguns impostos que recaem sobre a renda não funcionam como se fossem 
impostos diretos no sentido comum que se dá ao termo.    
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um fator essencial na mudança da distribuição funcional da renda” (MEDEIROS, 

2002, p.10). 

Quando se leva em consideração os efeitos da política de forte 

contenção fiscal sobre os tributos, chega-se à conclusão de que o crescimento da 

carga tributária foi surpreendentemente grande.  Segundo dados do IBGE, em 

1991, a carga tributária era de 24,6% do PIB, tendo subido para o patamar de 

34,9% em 2003 (último dado disponível nas séries das Contas Nacionais/IBGE), 

portanto, um crescimento superior a 10 pontos percentuais do PIB. A observação 

mais importante, entretanto, é que o patamar mais elevado dos tributos deve-se, 

especialmente, ao aumento da carga incidente sobre bens e serviços que chegam, 

em 2003, a 65% da arrecadação global (GENTIL, 2005). São esses tributos que 

atingem especialmente os consumidores assalariados, que têm elevada 

propensão marginal a consumir, ou ainda, que gastam tudo o que ganham, e 

pagam pelos impostos e contribuições sociais embutidos nos preços dos bens e 

serviços que consomem. Por outro lado, a carga de tributos sobre a renda e o 

patrimônio é muito baixa, representando 20,7% da carga global (GENTIL, 2005). 

Essa deterioração dos princípios de eqüidade e justiça tributária é conseqüência 

do forte poder das elites financeiras e patrimonialistas sobre as políticas públicas. 

A receita dos tributos é retirada principalmente dos salários e é gasta 

predominantemente com a remuneração de títulos públicos, dado que uma 

parcela crescente dos recursos públicos é reservada para o pagamento de 

despesas financeiras do Tesouro, conforme apontam os dados da Tabela 22.   

O instável crescimento que se seguiu ao Plano Real resultou em efeitos 

perversos para os assalariados. A influência positiva sobre a pobreza proveniente 
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da redução da inflação, da elevação do salário mínimo real e dos rendimentos 

reais mais altos pagos aos aposentados foi compensada pelo impacto dos efeitos 

distributivos negativos do desemprego elevado, da manutenção do rendimento 

médio real dos assalariados em níveis baixos, pela redução da participação dos 

salários no PIB e pelo declínio proporcional do emprego formal no total das 

ocupações. Isso pode ser visualizado na Tabela 24 a seguir. O baixo crescimento 

econômico, portanto, frustrou a possibilidade de uma mudança estrutural mais 

favorável aos trabalhadores. 
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A Tabela 24 mostra o baixo crescimento do PIB, de 2,7%, em média, 

entre 1994 e 2005, provocado pela política econômica restritiva. A taxa média de 

desemprego é crescente nesse período. A série mostra uma taxa de 5,8% em 

1994 e uma tendência ascendente nos anos subseqüentes. A partir de 2002, a 

taxa de desemprego atinge a casa de dois dígitos, chegando a 11,7% nesse ano, 

12,3% em 2003 e 11,5% em 2004, até baixar, em 2005, ao patamar de 9,8%.58  

                                                 
58 As comparações ficam parcialmente prejudicadas pela mudança de metodologia da PME/IBGE a 
partir de 2002. De qualquer forma, é inquestionável que o desemprego encontrava-se em 
patamares muito elevados.  
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O rendimento médio real dos assalariados manteve-se em patamares 

baixos, embora entre 1994 e 2001 tenha mostrado melhoria progressiva em seu 

valor.59 O rendimento médio de 2005, entretanto, ainda é inferior ao alcançado em 

2002. Quanto ao emprego formal, variável importante para a previdência social, há 

uma queda progressiva na proporção dos empregados com carteira assinada no 

total de trabalhadores ocupados, desde 1994 até o ano de 2000. Em 1994, 49,7% 

das pessoas empregadas tinham carteira assinada. Em 2000 esse percentual cai 

para 43,5%. Recentemente a taxa de ocupação no mercado formal tem crescido, 

mas o índice de 2005, de 45,0%, ainda não alcançou o patamar de 1998.  

Com relação a qualidade dos postos de trabalho, Pochmann (2006) 

afirma que, a partir de 1999, embora tenha havido recuperação no nível de 

empregos assalariados formais, houve precarização dos postos de trabalho. Em 

1999, eram 34,2% os trabalhadores que recebiam até um salário mínimo mensal; 

em 2004, 38,2% dos ocupados sobreviviam com o salário mínimo. Em outros 

termos, entre 1999 e 2004 cresceu a abertura de postos de trabalho, porém 

permaneceu uma elevada taxa de desemprego e predominou a criação de postos 

com baixa remuneração, pois 63,7% do total criado respondiam pelo recebimento 

mensal de um salário mínimo. 

Em síntese, no período 1994 – 2005 a política econômica atingiu de 

forma negativa as variáveis fundamentais que determinam parte considerável da 

receita do sistema previdenciário – a taxa de crescimento do produto, o nível de 

ocupação, o emprego formal e o rendimento médio dos assalariados.  

                                                 
59 A avaliação do comportamento do rendimento médio real dos assalariados também é dificultada 
pela mudança de metodologia da PME/IBGE a partir de 2002.   
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A política econômica fortemente restritiva, no entanto, prejudicou 

apenas parcialmente o conjunto das receitas vinculadas ao sistema previdenciário. 

A diversificação das fontes de recursos que compõem sua receita, apoiada não 

apenas na folha de pagamento dos empregados, mas também no lucro, no 

faturamento e na movimentação financeira, foi decisiva para proporcionar uma 

arrecadação crescente em termos reais e como proporção do PIB, evitando a 

deterioração financeira do sistema, conforme se pode visualizar através da Tabela 

25 a seguir e da Tabela 6 apresentada no Capítulo 1. Mesmo as contribuições ao 

INSS, que incidem sobre a folha de pagamentos, mais vulneráveis ao ciclo 

econômico, elevaram-se substancialmente. Em 2005, a arrecadação da 

seguridade social, em termos reais, foi duas vezes maior que em 1995; ainda que 

todas as fontes de recursos tenham apresentado crescimento significativo, não há 

como negar que esse desempenho dependeu principalmente do comportamento 

ascendente da arrecadação da COFINS.  
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É possível perceber, pela análise da Tabela 26, que a contribuição 

social ao INSS que incide sobre a folha de pagamentos perde participação nas 

receitas da seguridade social entre 1995 – 2005. No ano de 1995, representava 

59% do total das receitas do sistema. Em 2005, contribuiu com 40,7% dos 

recursos globais. Por outro lado, cresce de forma significativa a participação 

relativa da COFINS, que incide sobre o faturamento, passando de 24,6% em 1995 

para 33% em 2005, assim como ganha importância a receita de CPMF, que 

equivaleu a 11% da receita total da seguridade em 2005.   

Era, portanto, bastante perceptível a grande capacidade de arrecadação 

das contribuições sociais vinculadas ao sistema de seguridade. A política 

econômica, de um lado, sobrecarregou as despesas do sistema de seguridade 

social com a precarização das condições de vida da classe trabalhadora e, de 

outro lado, usou o sistema como fonte geradora de receita para produzir o ajuste 

fiscal que, conforme os dados empíricos demonstram, acaba por resultar na 

transferência de renda em favor dos proprietários de títulos públicos.  

O intenso processo de acumulação financeira que resultou da política 

econômica dos anos 1990 – 2000 beneficiou especialmente alguns segmentos do 

mercado formados pelos bancos, fundos de previdência privada, seguradoras, 
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pessoas físicas de alto nível de renda e riqueza, empresas não-financeiras e 

investidores estrangeiros que são os grandes proprietários de títulos públicos. 

Segundo C. E. Carvalho, 

A maior parte dos títulos públicos federais estão no ativo de 
instituições financeiras e de fundos de investimento financeiro, 
respectivamente 34,2% e 39,9% do total em agosto de 2003. [...] 
Dos 25,9% restantes, 15,6% correspondiam a depósitos 
compulsórios no BCB e em instituições financeiras públicas – 
cauções judiciais e outros – e 7% representavam aplicações de 
empresas não-financeiras e pessoas físicas. Os títulos em poder 
dos fundos de investimento são o lastro das cotas adquiridas por 
empresas não-financeiras e pessoas físicas que aplicam recursos 
nos fundos. Somados aos 7% detidos diretamente por esse setor, 
encontra-se que quase a metade da dívida mobiliária federal está 
contida no M4, o qual ficou em torno de 56% do PIB em 2003.[...] 
Parte expressiva dos depósitos à vista e a prazo dos bancos está 
aplicada em títulos públicos, os quais representam parte 
substancial do seu ativo (CARVALHO, C. E., 2005, p.382). 
 

A elevada participação dos títulos públicos no ativo dos bancos e no 

total de haveres financeiros detidos por grandes empresas e pessoas físicas faz 

com que, em momentos de instabilidade e reversão de expectativas, muito 

comuns a uma economia financeiramente aberta como a brasileira, o governo seja 

fortemente pressionado a atuar na prática como ofertante de hedge contra as 

incertezas do futuro, recomprando papéis e substituindo por títulos com juros mais 

elevados ou corrigidos pelas taxas de juros de curtíssimo prazo ou pela taxa de 

câmbio. Os detentores da dívida têm ampla capacidade de impor seus interesses 

ao Banco Central, em decorrência, em larga medida, do elevado grau de 

sofisticação e agilidade do mercado financeiro brasileiro. A dívida pública, 

portanto, tem sido utilizada como instrumento privilegiado (líquido e sem risco) de 

hedge para as incertezas do mercado financeiro.  
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Para esse grupo de grandes proprietários de títulos públicos a política 

de juros elevados e a capacidade do governo de produzir superávit primário 

tornou-se importante para a sustentação de sua riqueza financeira. É neste 

sentido que Pochman argumenta: 

A sustentação desse ciclo de acumulação financeira tem sido de 
responsabilidade do Estado que, por meio do endividamento 
público, mantém ativas as oportunidades de ganhos improdutivos. 
A principal garantia do rentismo termina sendo a adoção contínua 
do padrão de ajustamento nas finanças públicas, na maior parte 
das vezes contrário ao conjunto da população. Para permitir a 
continuidade do ciclo da financeirização da riqueza no Brasil, as 
autoridades governamentais necessitam produzir garantias reais 
de pagamento de parcela dos direitos de propriedade da riqueza. 
As exigências das famílias ricas, ao disponibilizarem seus 
patrimônios na compra dos títulos públicos que lastreiam o 
endividamento financeiro do Estado, são cada vez maiores, 
fazendo com que o objetivo perseguido pela política econômica 
seja, muitas vezes, atendê-las, tão somente (POCHMAN, 2005, 
p.28). 

 

Conforme Marx já afirmara,  

Como pelo toque de uma vara de condão, a dívida pública confere 
ao dinheiro estéril capacidade de multiplicar-se e, com isso, 
transforma-o em capital, sem a necessidade de que ele se 
exponha aos problemas e riscos inseparáveis de seu emprego na 
indústria ou até na usura... São títulos fáceis de negociar, que 
podem continuar funcionando em suas mãos tal como o faria o 
dinheiro sonante (MARX, 1982). 

 

O caminho da política de juros altos foi extremamente destrutivo, pois 

tem sido construído às custas de pesada carga tributária, da forte redução de 

investimentos públicos, da precarização dos serviços públicos em geral e, em 

particular daqueles ligados à seguridade social, o que tem levado à paralisação do 

Estado brasileiro na última década e meia. A perspectiva dos credores e rentistas, 

entretanto, se tornou dominante e tem sido tão veementemente propagada pelos 
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meios de comunicação e, por isso, tão bem assimilada pela maioria das pessoas, 

que ficou fácil convencer a sociedade de que o que é bom para o mercado de 

títulos é bom para a economia em geral, ainda que isso signifique maior 

desemprego, menor crescimento e menor proteção social.  

O rigor das políticas monetária e fiscal normalmente implicaram, direta 

ou indiretamente, em políticas de desmonte dos gastos sociais e vêm qualificadas 

com os nomes de “choque de gestão”, “reformas estruturais”, “blindagem da 

política econômica”. Ficou cada vez mais evidente, ao longo dos anos 1990 e 

neste início de século, que o Estado posicionou-se pela defesa da garantia da 

dívida financeira e o faz em detrimento da dívida social, ao adotar os receituários 

de recessão permanente construído pelos mercados financeiros (MELIN e 

SERRANO, 2005). 

  Por fim, cabe observar que a política econômica implementada nos 

anos 1990-2000, além de conduzir a uma profunda crise financeira e fiscal do 

Estado que imobilizou sua capacidade de indução da economia, trouxe outras 

conseqüências perversas nestes novos tempos de abertura financeira e 

globalização, relatada com muita propriedade por Belluzo: 

Houve uma rejeição ao nacional entre as elites cosmopolitas [...] 
que atingiu, de forma devastadora, os sentimentos de pertinência 
à mesma comunidade de destino, suscitando processos 
subjetivos de diferenciação e desidentificação em relação aos 
“outros”, ou seja, à massa de pobres e miseráveis que “infesta” o 
país. E essa desidentificação vem assumindo cada vez mais as 
feições de um individualismo agressivo e anti-republicano [...] A 
dimensão individualista e anti-republicana dessas formas de 
consciência, no entanto, vem produzindo a destruição do Estado, 
até mesmo de sua função essencial de garantir a segurança dos 
cidadãos. Isso para não falar no bloqueio sistemático – imposto 
pela fuga descarada das obrigações fiscais – da universalização 
das políticas de saúde, educação e previdência que, aliás, 
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definem a “modernidade” nos países realmente civilizados. Há 
uma busca desesperada de refúgio no privatismo: escolas 
privadas, medicina privada e previdência privada. [...] Isso 
acentua a repulsa pelas contribuições para o fundo público por 
parte dos endinheirados ou daqueles que, por ora, apenas se 
candidatam a essa condição de superioridade econômica e social 
(BELLUZZO, 2002, p. 24/25). 
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CONCLUSÃO 
 

Há um clima de preocupação com relação à capacidade de sustentação 

financeira do sistema previdenciário. A opinião dominante no país é de que o 

déficit do sistema está em crescimento. Dados do Ministério da Previdência 

apontaram um resultado previdenciário negativo de R$ 37,5 bilhões em 2005. As 

projeções atuariais do RGPS apontam que o gasto previdenciário representará 

7,43% do PIB em 2010 e o déficit chegará a 2,0% do PIB naquele ano. Para 2020 

projeta-se uma despesa previdenciária de 7,86% do PIB e um déficit de 2,4%. As 

projeções vão mais longe e prevêm um déficit de 2,95% PIB em 2030.60 Criou-se 

uma atmosfera de ameaça envolvendo a insolvência da previdência e da 

seguridade social. Diante dessa aparente gravidade dos dados, medidas urgentes 

deveriam ser tomadas, pois não se trataria apenas de assegurar, com uma 

reforma da previdência, o pagamento de benefícios pactuados, mas de reduzir a 

pressão sobre os recursos públicos, liberando fontes para investimentos públicos 

e outros gastos sociais. 

Essas conclusões, entretanto, partem de métodos questionáveis de 

aferição do problema. Primeiro, porque o resultado financeiro da previdência é 

obtido a partir do cálculo do resultado previdenciário, que, como diz Matijascic 

(2002, p. 205), “trata-se de uma manobra contábil adotada pelos formuladores das 

políticas econômicas dos anos 1990”. Essa metodologia de aferição não considera 

o que foi definido pela Constituição Federal como sendo a totalidade das receitas 

que estão vinculados à previdência. Segundo, porque, o governo federal, não gera 

                                                 
60 Dados do Governo Federal, Ministério da Fazenda/Tesouro Nacional, “Demonstrativo da 
Projeção Atuarial do Regime Geral da Previdência Social - 2005 a 2039”, com fonte no Ministério 
da Previdência Social/SPS. 
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demonstrativos financeiros e contábeis específicos do orçamento da seguridade 

social e, por conseqüência, impede que se possa constatar que o sistema, ao 

contrário do que usualmente se divulga, gera um excedente de recursos de 

magnitude expressiva, que é desviado para o orçamento fiscal e alocado em 

despesas de várias naturezas, deixando de atender às demandas urgentes por 

serviços de saúde e assistência social, bem como para a melhoria do próprio 

sistema de previdência social.  

Dados retirados do fluxo de caixa do INSS e dos demonstrativos da 

execução orçamentária do governo federal expõem essa realidade, conforme ficou 

demonstrado no Capítulo 1. O excedente de recursos da previdência pode ser 

calculado a partir do superávit operacional do INSS. Não se tratou, aqui, de buscar 

uma metodologia que chegasse a um resultado favorável, mas de empregar 

corretamente os preceitos constitucionais e inserir a previdência no campo ao qual 

ela realmente pertence: o da seguridade social. 

A organização dos dados de uma série histórica relativamente longa 

permitiu concluir que a previdência gerou superávit operacional durante onze dos 

dezesseis anos investigados. Mais particularmente, no período pós-1999, os 

resultados foram sempre positivos, com exceção do ano de 2003, o que, portanto, 

leva a crer que o sistema é financeiramente sustentável com recursos próprios. 

Se o resultado da previdência pôde ser obtido de forma direta, 

utilizando-se o fluxo de caixa do INSS, o excedente da seguridade, entretanto, 

precisou ser investigado com demonstrativos apropriadamente construídos para 

isso, isolando os recursos do orçamento da seguridade social do orçamento geral 

da União, conforme ordenam os preceitos da Constituição de 1988. Constata-se, 
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do confronto entre receitas e despesas, que o sistema de seguridade social foi 

superavitário ao longo de todos os anos do período 1995–2005, tendo o 

excedente de recursos se elevado de R$ 4,3 bilhões, em 1995, para R$ 58,1 

bilhões, em 2005 (Tabelas 3 e 4). Esse resultado financeiro demonstrou, de um 

lado, uma vigorosa capacidade de geração de receitas, mesmo em fase de 

reduzido crescimento e, de outro lado, uma baixa aplicação de recursos no interior 

do sistema de seguridade social. Uma parte significativa dos recursos é desviada, 

sistematicamente, para fora do sistema. Entre 1995 e 2005, foram deslocados da 

seguridade R$ 267 bilhões, dos quais R$ 107 bilhões para além do limite permitido 

pelo mecanismo da DRU (Tabela 5). Verifica-se também que o desvio de recursos 

foi muito maior nos anos de 2004 e 2005 do que em períodos anteriores – de R$ 

20,8 bilhões e R$ 26,5 bilhões, respectivamente.    

Se a previdência dos servidores públicos (RPPS) for incorporada aos 

dados da seguridade social as conclusões não se modificam. Nos últimos sete 

anos as contribuições de trabalhadores do setor privado, empregadores e 

servidores públicos superaram os gastos com previdência social (pública e 

privada), saúde e assistência social da esfera federal, produzindo excedente de 

recursos deslocados para despesas do orçamento fiscal (conforme Tabela 6). Em 

2004, a título de exemplo, o excesso de receitas totalizou R$ 18,3 bilhões e, em 

2005, R$ 19,9 bilhões. 

As informações conduzem a uma conclusão óbvia: o sistema de 

seguridade social apresenta receitas que têm bases amplas e diversificadas e é 

financeiramente sustentável, apresentando grande potencial para a expansão de 

gastos sociais. Não há qualquer sintoma de crise na seguridade social e nem na 
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previdência, a revelia do que é amplamente divulgado pela visão liberal-

conservadora dominante.  

A partir dessa constatação dos dados estatísticos da seguridade a 

questão central passou a ser qual o destino que foi reservado aos recursos 

excedentes pelo governo federal. A resposta veio após um amplo levantamento no 

SIAFI sobre os relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária da 

União. Grande parte dos recursos é legalmente desvinculada pelo mecanismo da 

DRU e livremente empregada no orçamento fiscal, financiando vários tipos de 

despesas, inclusive juros e amortização da dívida pública. Outra parte destina-se, 

de forma ilegítima, ao pagamento de aposentadorias e pensões do regime próprio 

dos servidores públicos, que é atribuição do Tesouro Nacional e não do INSS. E, 

por fim e mais grave, uma parte dos recursos da seguridade social não recebe 

nenhum tipo de aplicação que possa ser constatada através dos relatórios de 

execução orçamentária, ou seja, é “esterilizada” pelo Tesouro Nacional.  

    Essa forma, muito pouco conhecida do público em geral, de tratamento 

dos dados orçamentários vem dando suporte a um permanente estado de 

reivindicação por reforma no sistema de previdência social, sempre avaliado como 

financeiramente insolvente. Para uma compreensão mais profunda do que ocorre, 

hoje, com o sistema de previdência social é preciso analisá-lo de forma ampla, 

enfocando não apenas a sua dimensão financeira, privilegiada na presente 

pesquisa, mas também demográfica e institucional. Os Capítulos 2 e 3 procuraram 

mostrar a evolução do sistema previdenciário brasileiro expondo, através de um 

relato breve, os aspectos institucionais da delimitação desse problema. O Capítulo 

4 ocupou-se em estabelecer os laços entre a política econômica e os mecanismos 
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de esvaziamento financeiro da seguridade social e é precisamente neste campo 

da análise que está a explicação para este fenômeno orçamentário-financeiro de 

desvio de receitas próprias da seguridade.  

Conforme se constatou nesta pesquisa, a política econômica que foi 

praticada nos anos 1990-2000 está estreitamente vinculada a um novo cenário de 

inserção do país na economia mundial que implicou numa mudança de gestão 

monetária e fiscal da economia nacional. As reformas que então foram promovidas 

– abertura comercial, liberalização financeira, privatização, reforma tributária e 

reforma da previdência – e a forma de controle da inflação deram margem a um 

intenso processo de acumulação financeira patrocinado pelo Estado.  A política de 

juros elevados tornou-se a principal estratégia para, num primeiro momento, pós-

1994, atrair capitais externos, permitir o ajuste do balanço de pagamentos, 

assegurar a manutenção da âncora cambial e, posteriormente, contornar as crises 

cambiais. Numa segunda etapa, depois da mudança do regime cambial em 1999, 

a política de juros altos passou a ser justificada como o principal mecanismo de 

controle da inflação através do uso de metas inflacionárias. A conseqüência mais 

imediata foi a crise fiscal que surgiu do emprego da drástica política monetária por 

um longo período que já dura mais de uma década. 

As alterações na trajetória da economia brasileira delineadas pelo Plano 

Real condicionaram as ações na área fiscal. O rigor da política monetária 

transformou os títulos públicos no ativo mais atraente por oferecer alta 

rentabilidade e liquidez. A geração de superávit primário passou a ser vista como 

o mecanismo através do qual é transmitida confiança ao mercado da situação de 

solvência do governo. Isso implicava em que a política fiscal funcionasse como 
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guardiã das expectativas de rentabilidade dos capitais investidos em títulos da 

dívida pública remunerados a taxas de juros altas. A relação dívida/PIB tornou-se 

o indicador tomado como referência para fornecer uma visão do comportamento 

futuro da situação fiscal e, a queda desse indicador, condição prévia para a 

redução dos juros e para a retomada do crescimento. Para levar a economia a 

produzir esse resultado houve um grande sacrifício fiscal: de um lado, uma forte 

ampliação da carga tributária e, de outro, a contenção de despesas, 

especialmente de investimentos públicos e de gastos sociais. 

É nesse contexto que os recursos da seguridade, fartos, regulares e não 

fiscalizados em sua aplicação são desviados para despesas do orçamento fiscal 

em proporções superiores aos limites legalmente permitidos pela desvinculação 

das receitas da União (DRU). Dirigem-se para reparar o desequilíbrio do 

orçamento fiscal provocado pelos gastos financeiros com o serviço da dívida. É, 

portanto, uma política de negar recursos à saúde, assistência social e previdência, 

em favor da acumulação financeira.  

A política fiscal como um todo tornou-se um subproduto da forma de 

integração (subordinada) da economia nacional às finanças globais, enquanto o 

manejo das políticas de câmbio e de juros se mostra autônomo, independente, 

sobredeterminando todas as demais políticas públicas, fiscal e social. A 

instabilidade das variáveis câmbio e juros, decorrentes da estratégia de integração 

internacional, não permite que a política fiscal se liberte do dilema em que 

mergulhou. A estabilidade do quadro fiscal é uma promessa nunca cumprida. 

Apesar de toda austeridade imposta à sociedade pelo regime fiscal, os gastos 

financeiros continuam muito elevados (mais elevados agora que no passado), a 
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carga tributária permanece em ascensão e a dívida pública não desce aos 

patamares prometidos. 

Os segmentos do mercado que se beneficiam com o resultado da 

política econômica de juros altos e com o falso discurso de falência da previdência 

social – bancos, seus fundos de previdência privada e seguradoras, assim como 

os outros grandes proprietários de títulos públicos pessoas físicas e empresas 

não-financeiras, com recursos investidos em fundos de investimento financeiro – 

se voltam para a defesa da política fiscal restritiva, que reduz as despesas 

correntes do governo federal, entre elas os gastos com a seguridade (com alvo na 

previdência), reservando grande parte dos recursos orçamentários para a 

acumulação financeira. Em momentos de instabilidade e de reversão das 

expectativas esse problema se agrava, porque o governo é pressionado a atuar 

como ofertante de hedge contra as incertezas do futuro no mercado financeiro.  

Esse é o papel que hoje exerce a dívida pública: ser um instrumento 

privilegiado (líquido e sem risco) da acumulação financeira, que não pode 

prescindir do desmonte do Estado, do desvio de recursos da área social e da 

precarização dos serviços públicos em geral. 

Essa forma de condução da política econômica tem atingido 

negativamente as variáveis que determinam a receita do sistema previdenciário – 

a taxa de crescimento do produto, o nível de ocupação, o emprego formal e massa 

de rendimento dos assalariados. Prejudicou, entretanto, apenas parcialmente o 

conjunto das receitas vinculadas ao sistema previdenciário. A diversificação das 

fontes de recursos que compõem sua receita foi decisiva para proporcionar uma 

arrecadação crescente em termos reais e como proporção do PIB, particularmente 
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daquela proveniente da incidência sobre o faturamento, evitando a deterioração 

financeira do sistema.  

A constatação, no entanto, de que há um superávit financeiro com a 

adoção do critério das múltiplas fontes de receitas da seguridade social não 

significa dizer que não há problemas a resolver na previdência. O principal deles 

diz respeito à implantação de políticas de inclusão de segmentos da população 

que não contribuem e não recebem proteção previdenciária, estimados em 45,2 

milhões de pessoas pela PNAD de 2004. Essas políticas aumentariam a base de 

arrecadação, embora também elevassem os gastos, mas diminuiriam a fragilidade 

social a que esses segmentos estão submetidos e preveniriam o crescimento de 

gastos assistenciais no futuro. Essa é a questão decisiva a ser enfrentada. Alguns 

passos foram dados nessa direção recentemente, mas as resistências são 

grandes. Só através da inclusão desse grande contingente populacional é que o 

sistema poderá efetivamente cumprir o seu papel de proporcionar proteção social 

ampla, prevenindo o empobrecimento progressivo e amenizando as 

desigualdades sociais. 

O bom desempenho financeiro da previdência não implica também em 

concluir que o sistema não necessite de reformas no âmbito gerencial que se 

traduzam em esforços para reduzir fraudes e sonegação, incentivar a filiação, 

melhorar os serviços de atendimento, recuperar crédito e racionalizar gastos 

administrativos. São igualmente relevantes as medidas que visem dar maior 

progressividade na tributação dos salários e seletividade na tributação dos 

diferentes setores produtivos. São todas medidas imprescindíveis. A conclusão 

mais relevante deste trabalho, entretanto, é a constatação de que as reformas não 
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se justificam por motivo de déficit previdenciário e, conseqüentemente, não há 

necessidade de implantar reformas que impliquem na substituição parcial ou total 

do sistema público ou em sua aproximação com um sistema de capitalização 

através de corte de direitos, redução no valor de aposentadorias, maior dificuldade 

de acesso aos benefícios e elevação da tributação. A direção da reforma deve ser 

a de levantar fundos suficientes para tornar o sistema mais inclusivo e auto-

sustentável no futuro, o que depende primordialmente da mudança de rumo da 

política econômica que derive de um novo padrão de desenvolvimento para o 

país, pois é o crescimento dos níveis de produção para patamares mais elevados 

que os atuais que fará aumentar o nível de ocupação em empregos formais e 

ampliará a massa de rendimento dos assalariados, permitindo, assim, expandir o 

nível de receita da previdência pela incorporação de maior número de 

contribuintes.   

O problema demográfico de envelhecimento da população, sempre 

levantado como um ponto de estrangulamento do sistema, embora real, não tem a 

gravidade que lhe é atribuído e não representa uma justificativa suficientemente 

forte para a realização de reformas radicais “preventivas”, pois conforme 

demonstram vários estudos científicos apontados por Andrade (1999), a 

configuração das tendências demográficas da população brasileira, até pelo 

menos a segunda década deste século, podem ser consideradas como 

extremamente favoráveis.61 Os problemas neste campo, portanto, podem ser 

contornados com planejamento e com crescimento econômico.   

                                                 
61 Entre 1995 e 2020, o crescimento da proporção da população idosa é ainda inferior ao declínio 
da participação da população jovem. Até 2020, o aumento relativo na participação dos idosos 
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Por fim, cabe dizer que, não obstante os determinantes externos, que 

são os que efetivamente limitam a seguridade social, ainda persiste, no interior da 

Constituição Federal, um sistema de proteção social complexo e bem acabado, 

mesmo após várias reformas. A manutenção desse arcabouço jurídico da 

seguridade social permite sustentar um processo de defesa e reerguimento desse 

sistema com o objetivo de dar-lhe conteúdo prático. Situar a previdência no âmbito 

da seguridade social é fundamental para reconhecer que ela é mais que um 

seguro individual: é, antes de tudo, uma política social integrante de um sistema 

de proteção social. Dadas as circunstâncias políticas, ideológicas e institucionais 

do momento, esse processo, entretanto, só será efetivado sob tensões muito 

maiores que as do passado. Fazer vigorar os direitos da cidadania implica em que 

o pacto social que está por trás do sistema previdenciário se torne efetivo. Pactos 

sociais, entretanto, são quase sempre efetuados sobre circunstâncias extremas. 

As formas de proteção social foram historicamente arquitetadas para atenuar os 

conflitos sociais e políticos decorrentes dos efeitos devastadores do capitalismo e 

assegurar o controle da acumulação. As condições sociais da atualidade de 

desigualdade, pobreza e desemprego, já contêm a dramaticidade necessária para 

que o Estado intervenha na direção da redução das inquietações sociais, 

restabelecendo o contrato social de 1988.   

       

                                                                                                                                                     
atingiria seu limite. A partir de 2030, as taxas de crescimento da população idosa passariam a 
declinar. Assim, conclui Andrade, a manifestação da tendência universal ao envelhecimento, não 
só ainda não caracteriza o perfil demográfico brasileiro, como estaríamos vivendo a fase de ouro 
da transição demográfica, momento em que o peso relativo da população infantil decresce 
rapidamente, o da população idosa ainda não é tão elevado e o da população em idade ativa está 
em franco crescimento. Estaria, assim, colocada para a sociedade brasileira a prerrogativa 
histórica de buscar solução adequada para o futuro (ANDRADE, 1999).   
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