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APRESENTAÇÃO

A RPV apresenta, neste número, o debate sobre a previdência e as 
contrarreformas em curso em vários países do mundo. As diferenças 
na profundidade das modificações nos sistemas de aposentadorias 
e pensões dizem respeito às também diferentes formações sociais, 
ao estágio de organização política e de resistência dos trabalhadores 
e à posição ocupada pelos países na divisão internacional do traba-
lho; mas, há uma articulação que as tornam, em muitas dimensões, 
símiles. Articulação tecida pela unidade do modo de produção capi-
talista e, sobretudo, por suas sempre renovadas necessidades de 
valorização dos capitais e enfrentamento de suas crises.

As crises dos capitais, a queda das taxas de lucro movem o modo 
de produção e o seu Estado na direção de abrir, aos grandes capitais, 
novos espaços de investimento e na de realização de novas partilhas 
do fundo público; daí a urgência das contrarreformas por todo o pla-
neta e sempre na mesma direção: precarizar as políticas públicas de 
proteção social, dificultar o acesso aos benefícios e reduzir direitos 
para a classe trabalhadora com o argumento de que as crises são 
de sua responsabilidade.
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Nesta revista, apresentamos a crítica aos argumentos defendidos 
pelos capitais e por seus estados. Pensamos que o debate é vital 
para não florescerem absurdos com o protagonismo dos próprios 
expropriados. Conhecer é a tarefa primeira; combater a redução dos 
direitos, a ação decorrente da crítica teórica.

Neste número da RPV, comparecem com reflexões do velho conti-
nente os seguintes textos de:

•Klaus DÖRRE, intelectual universitário alemão que escreve sobre a 
SOLIDARIEDADE COMPETITIVA E REFORMA DA PREVIDÊNCIA: O CASO 
ALEMÃO. País cuja economia está entre as centrais no planeta, a 
Alemanha não vive mais sob o "velho capitalismo social fordista”. 
Para o autor, dadas as exigências do modo de produção, capitalismo 
e direitos sociais são coisa do passado também no seu país. Para 
apresentar as suas razões o autor analisa a construção do capitalis-
mo social, sua evolução e as mudanças em curso nos dias presentes.

•Max Koch e Alexandru Panican, que dissertam sobre as 
ABORDAGENS, ATORES E MODELOS DE MECANISMOS VERTICAIS DE 
GOVERNANÇA COLABORATIVA NO COMBATE À POBREZA POR MEIO DO 
MIS: COMPARAÇÃO ENTRE CINCO CIDADES EUROPEIAS. Edificam no 
artigo um instigante quadro comparativo das ações postas em curso, 
em cinco cidades europeias, para o combate à pobreza. As políticas 
de combate ao desemprego e a implementação de iniciativas para 
o alargamento do “mercado de trabalho” foram tematizados pelos 
autores na relação com a crise iniciada a 2008. Embora o texto te-
matize experiências realizadas em outro continente, surpreendemo-
nos ao nelas encontrar traços que poderiam ser relativos ao nosso 
pedaço do mundo.

•Raquel Varela, intitulado ESTADO SOCIAL: SUSTENTABILIDADE E 
EMPREGO/DESEMPREGO EM PORTUGAL (1974-2012). No artigo, a 
conhecida investigadora da Universidade Nova de Lisboa analisa o 
evolver do Estado Social em Portugal e, com especial cuidado, apre-
senta ao debate o relançar da Seguridade Social com as políticas 
sociais de emprego/desemprego involuntário desde o nascimento 
do Estado Social na Revolução dos Cravos aos dias presentes. Para 
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a historiadora há uma particular dialética entre o custeio do desem-
prego e o fundo de Seguridade Social.

A seguir, os debates em curso no lado de cá do Atlântico: 
•A professora de economia Olga Pérez Soto e o doutorando Henry 

Colina Hernández, autores cubanos, debatem os SISTEMAS DE 
PENSIONES GLOBALIZADOS: ¿DERECHO O NEGOCIO? O artigo da(o)s 
estudiosos analisa o desenvolvimento de sistemas de previdência e 
como o rentismo no âmbito das aposentadorias está em íntima re-
lação com as relações capital-trabalho que hoje estão em curso no 
modo de produção capitalista. O texto nos soa como um alerta: a 
defesa de sistemas de previdência - sociais e públicas - terá de ser 
realizada como uma só defesa dos direitos do trabalho em geral e 
do trabalho em especial. 

•Nosso último texto internacional vem da Argentina, de auto-
ria da professora Alejandra Beccaria. Seu título, LA PROTECCIÓN 
DE ADULTOS MAYORES Y NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA 
ARGENTINA CONTEMPORÁNEA, conduz-nos a pensar a proteção so-
cial de idosos, crianças e adolescentes de um modo integrado, isto 
é, a partir de uma proposição que, diferente da proposta pelo Banco 
Mundial, não oponha as diferentes frações da classe trabalhadora 
em uma disputa por proteção e cuidados.

Finalmente, os direitos previdenciários em nosso país são tema-
tizados no derradeiro, mas não menos importante bloco. Para apre-
sentar argumentos sobre os direitos da classe trabalhadora - em 
especial os previdenciários - trazemos à consideração os textos de:

•Maria Lucia Lopes da Silva, cujo título EXPROPRIAÇÃO DE 
DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS EM FAVOR DA 
LUCRATIVIDADE DO CAPITAL nos indica que a redução dos direitos 
previdenciários no Brasil está determinada pelo “aprofundamento 
da crise estrutural do capital”. Estabelecidas as determinações, a 
professora de Serviço Social da UnB submete à crítica as propostas 
de contrarreforma da previdência em curso no país.

•Patricio Azevedo Ribeiro, Cassia Karimi Vieira Cativo, Maria 
Cristina Cruz de Mendonça, autor e autoras de A PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL E O TRABALHADOR RURAL NO CONTEXTO AMAZÔNICO. A aná-
lise empírica da realidade tem lugar no município de Parintins, no 
Estado do Amazonas. O artigo resulta de pesquisa-ação realizada 
entre 2015 e 2016, durante a execução de Projetos de Extensão no 
Instituto Nacional de Seguro Social, no Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais e Gleba Vila Amazônia.

•Adriana Aguiar Pérez, que contribui com a RPV por meio do 
texto: UMA REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O SALÁRIO INDIRETO E OS 
BENEFÍCIOS TRABALHISTAS. Nele, busca estabelecer a "relação en-
tre os benefícios trabalhistas, o salário indireto, o salário e a apro-
priação do mais valor”. Ao produzir a crítica dos salários indiretos, a 
autora procura incidir sobre o modo de a classe pensar os próprios 

“benefícios trabalhistas”.
A RPV é uma revista do PPGSS/ESS/UFRJ; não obstante, ela foi 

organizada pelas professoras da Escola de Serviço Social que, ao 
longo do tempo e de modo mais particularizado, dedicam-se ao es-
tudo, construção e à defesa de uma política social de previdência 
pública, universal, gratuita e sob o controle da classe trabalhado-
ra. E isto exige sua permanente crítica, especialmente em tempos 
em que, sobre a classe trabalhadora e seus direitos, pairam tantas 
ameaças sombrias.

Nós, sabedoras de que o fundo público, neste e em todos os con-
tinentes, é riqueza exclusivamente produzida pelo trabalho, fazemos 
do esforço de construir este número de nossa revista, também uma 
ação teórico-militante em defesa da previdência social, ao mesmo 
tempo em que denunciamos o caráter das contrarreformas em curso 
no Brasil e no mundo.

Há ainda muito a se estudar como há muito também a transfor-
mar. Os textos exibidos a seguir trazem múltiplas e particularizadas 
compreensões da previdência de diversos países. Nossa intenção, 
com esta ampla gama de informações, é a de provermos as melho-
res condições possíveis para o debate. Debate plural e livre! Afirmá-
lo não nos parece pouco em tempos como os nossos.
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Por fim, agradecemos autoras e autores e, em especial, à inves-
tigadora Raquel Varela, que ademais da autoria de texto, contribuiu 
para a coorganização da porção europeia de nossa revista.

As organizadoras, 
Andréa de Paula Teixeira

 Sara Granemann
Silvina Verônica Galizia

 UFRJ - Praia Vermelha, 2018.
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Suponho que todos se lembrem de como nos sentimos em 2009, 
durante o que parecia ser uma crive grave e inimaginável. O cho-
que financeiro global teve um forte impacto no setor de exportação 
da Alemanha, e por um momento parecia que a Alemanha ia entrar 
numa fase de desindustrialização, semelhante à que já tinha acon-
tecido na Grã-Bretanha, embora de forma menos radical. No entan-
to, isso não aconteceu. Apesar dos níveis negativos de crescimento 
sem precedentes na era pós-guerra, conseguiu-se evitar uma onda 
desastrosa de demissões. A demanda devido à rápida recuperação 
das maiores economias emergentes e particularmente da China, jun-
tamente com o emprego subsidiado de mão-de-obra básica (trabalho 
de curto período por longo prazo) e uma forma corrompida de keyne-
sianismo que impulsionou as vendas de carros novos por meio de 
um prêmio (Abwrackprämie), pago por desmantelamento de automó-
veis usados, tornaram possível que a economia alemã tivesse um 
pouso relativamente suave. Desde então, temos visto níveis recor-
des de emprego em todo o país. O milagre do trabalho alemão, que 
atualmente emprega 43 milhões de pessoas economicamente ativas, 
agora é saudado como modelo nos discursos de elite. De acordo 
com o filósofo italiano Angelo Bolaffi, a Alemanha desempenha [“um 
papel hegemônico”] e é [“o melhor modelo social”] (Bolaffi 2014b). 
Na opinião dele, isso é conseguido por meio de uma parceria entre o 
capital e o trabalho, que não só está intacta, mas também adaptou-
se com êxito às condições estruturais de uma economia globalizada, 
através das políticas da “Agenda 2010” e das reformas do mercado 
de trabalho (Bolaffi 2014a: 130f ). Todo esse entusiasmo e elogios 
fazem as críticas ao "modelo alemão" parecerem sem propósito. 
Entretanto, quem se atreve a apontar a desvantagem do milagre tra-
balhista alemão é rapidamente acusado de alarmismo ou mesmo de 
populismo  (Jacobi/Müller-Jentsch 2017).
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 Assim sendo, intervenções polêmicas não devem impedir que 
cientistas sociais e o público interessado reconheçam e interpre-
tem as realidades sociais. Apresentadores que proclamam em voz 
alta os Cânticos da Economia Social de Mercado e até o celebram 
como um modelo para a Europa e o resto do mundo não levam em 
consideração as metamorfoses do capitalismo social alemão cau-
sadas pelo Landnahme orientado pelo mercado. Eu, pessoalmente, 
afirmo que o antigo capitalismo social fordista é coisa do passado 
na Alemanha, como é no resto do mundo. O capitalismo moderno 
baseia-se numa forma de solidariedade competitiva que combina a 
inclusão social doméstica seletiva com o domínio econômico semi-
-hegemônico na Europa. Quem fala do modelo alemão hoje está se 
referindo a algo muito diferente do bem-sucedido capitalismo social 
do passado. Essa pessoa na verdade se refere às vantagens de um 
tipo de capitalismo orientado para a exportação, que contribuiu signi-
ficativamente para a crise atual na UE. Vou elaborar esse argumento 
em várias etapas. Em primeiro lugar, descrevo os fundamentos do 
capitalismo social alemão (I), antes de avaliar a transição para a so-
lidariedade competitiva como um processo do Landnahme capitalista 
(II). Em seguida, analiso o milagre trabalhista alemão como o surgi-
mento de uma precária sociedade de classes com pleno emprego 
e desmobilizada (III, IV). Para concluir, discuto algumas mudanças 
que ainda estão ocorrendo (V). Por razões pragmáticas, limitarei as 
minhas deliberações basicamente ao mercado de trabalho e às rela-
ções trabalhistas, embora tenha plena consciência de que a econo-
mia política do capitalismo alemão na Europa merece uma análise 
mais aprofundada. 

CAPITALISMO SOCIAL NA ALEMANHA (OCIDENTAL) 

Vamos começar pelas características específicas do antigo "modelo 
alemão". O que exatamente esse rótulo indica? Como esse modelo de 
capitalismo mudou desde o início da década de 1990? E ainda é pos-
sível falar de o modelo alemão hoje? A literatura neo-institucionalista 
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(Hall & Soskice 2001, Beyer 2003, Crouch & Streeck 1997, Berghahn 
& Vitols 2006) descreve o capitalismo social da Alemanha Ocidental 
como exemplo de uma sociedade capitalista em que os atores cor-
porativos podem direcionar a busca de lucros para um longo prazo, 
equilibrando assim essa busca com os interesses do trabalho organi-
zado (Shonfield, 1964, Albert, 1992). A chave para esse equilíbrio foi 
a produção diversificada de alta qualidade em nichos de mercado que 
poderiam suportar salários relativamente altos. A produção ocorreu 
no contexto de instituições-chave, incluindo bancos centrais, a com-
binação de ensino e treinamento vocacional1 e um sistema distinto 
de relações trabalhistas alemãs – acordos de negociação coletiva em 
toda a empresa, salários específicos por setor em diferentes regiões e 
ajustes flexíveis no chão de fábrica (Streeck 1997, Abelshauser 2005, 
Hassel 2006). A luta de classes foi travada no nível da indústria, en-
quanto as empresas individuais enfrentavam uma representação mais 
ou menos vigorosa dos interesses que garantiam o ajuste coopera-
tivo e flexível dos padrões salariais às respectivas condições locais 
(Kotthoff 1994, Müller-Jentsch 2008: 5178).

 Aceitou-se que as normas salarias tivessem prioridade sobre 
acordos internos, o que levou a um efeito “comboio”. Trabalhadores 
militantes em grandes empresas poderiam impulsionar acordos em 
conflitos laborais exemplares, que também funcionariam para tra-
balhadores não tão organizados  (Dörre 2010: 873-912). O Estado 
forneceu às partes negociadoras apenas um quadro legal, enquan-
to o trabalho e a administração poderiam recorrer a um conjunto 
abrangente de leis trabalhistas. Na década de 1990 surgiram dúvi-
das quanto a se esse duplo sistema de representação de interes-
ses por conselhos de empresa e a regulamentação salarial no nível 
da indústria poderia sobreviver em um mundo globalizado. O capi-
talismo social tinha de lutar pela sua sobrevivência, pressionado 
por problemas resultantes da reunificação alemã e da globalização 

1 Esse sistema de formação profissional na Alemanha combina formação 
no local de trabalho e educação vocacional.
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econômica. Sustentava-se amplamente que, em última instância, a 
cultura econômica alemã tradicionalista com todas as suas tradições 
coletivistas seria incapaz de resistir às tentações do modelo indivi-
dualista americano. Por exemplo, Wolfgang Streeck (1997: 33-54) 
afirmou que a "tendência desreguladora da globalização" ameaçava 
produzir o "desfecho perverso" em que o "modelo de capitalismo 
anglo-americano menos produtivo pode substituir o ‘modelo renano’ 
mais eficiente" (ibid.: 51-53).  

 Dessa perspectiva, é somente natural que o capitalismo social 
alemão tenha sido fundamentalmente reformado após o ano 2000. 
O governo do Partido Social Democrata-Verde (1998-2005), em parti-
cular, supervisionou várias reformas: introduziu elementos de concor-
rência nos sistemas de segurança social, privatizou parcialmente a 
proteção social contra riscos sociais, liberou o acesso aos mercados 
financeiros, enfraqueceu as proteções do mercado de trabalho e pro-
moveu formas de emprego atípicas e muitas vezes precárias (Streeck 
2009, Holst & Dörre 2013: 132-149, Gumbrell-McCormick 2011: 
293-310, Lehndorff 2012). A esperança de que a regulamentação 
corporativa dos interesses pudesse se adaptar ao quadro reconfigu-
rado mediante a construção de compromissos sociais com base no 
lado da oferta, ou seja, a preocupação comum com a competitividade 
das empresas, foi abandonada após o fracasso da tripartite Aliança 
para o Trabalho e Competitividade (Heinze 2006). As mudanças no 
sistema de negociação coletiva, que pelo menos por um tempo po-
deria ter sido interpretado como uma espécie de "descentralização 
coordenada" embutida em acordos corporativos (Rehder 2003), na 
realidade resultaram no enfraquecimento dos sindicatos (Brinkmann 
et al. 2008; Gumbrell-McCormick & Hyman 2013, Urban 2013). Ao 
mesmo tempo, a capacidade de acordos tripartites que mobilizaram 
o apoio das organizações sindicais a projetos governamentais foi se-
veramente reduzida depois que a política da "Agenda 2010"2 alienou 
os sindicatos e seus membros.

2 A Agenda 2010 foi uma agenda abrangente de reformas elaborada pelo
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LANDNAHME CAPITALISTA

Chamamos essas mudanças de "Landnahme", uma expropriação 
seletiva dos ativos sociais dos assalariados (Dörre 2009: 21-86, 
Dörre 2011a). Não há uma tradução inglesa exata do termo ale-
mão Landnahme; portanto, quando Michael Burawoy falou sobre "o 
Landnahme" ao se referir a ISA (Burawoy 2015), obviamente foi um 
pequeno triunfo para os germanistas em todo o mundo – um de-
talhe que não foi vencido pelo inglês, a língua franca do mundo. 
Landnahme é um conceito socioeconômico, uma categoria central 
de teorias que procuram analisar e criticar o capitalismo industrial 
como um sistema expansivo. Esses conceitos estão unidos em su-
por que as sociedades capitalistas não podem se reproduzir exclu-
sivamente a partir de dentro. O desenvolvimento capitalista sempre 
ocorre como um complexo movimento interno-externo. Em geral, en-
volve a internalização de alguma forma externa, a conquista de um 
Outro (ainda) não  totalmente mercantilizado. Em contraste com o 
que o termo pode sugerir, os Landnahmen não se esgotam em uma 
dimensão socioespacial ou físico-material. A expansão do capitalis-
mo ocorre dentro do espaço e do tempo. Desdobra-se dentro e fora 
das sociedades nacionais. Ele avança tanto de forma setorial como 
num campo específico, englobando diferentes modos de produção, 
grupos sociais, formas de vida e até estruturas de personalidade 
(Dörre 2009, 2015).

 O cerne da questão é que a "acumulação primitiva", que Marx 
descreve no primeiro volume de O Capital (Marx, 1973), é repeti-
da periodicamente. O Landnahme capitalista exige a utilização e 
a exploração de ambientes não capitalistas que encontra dentro e 
fora de determinados setores (ainda) não comercializados das so-
ciedades capitalistas. Cada vez que o acúmulo de capital encontra 
obstáculos que não podem ser superados nas formas existentes, é 

governo de Gerhard Schröder em 2003. Incluiu os conjuntos de reformas acima 
mencionados. 



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 15-52, 2017 21

Solidariedade Competitiva e Reforma da Previdência: O Caso Alemão Klaus Dörre

necessária uma intervenção especial para que o processo volte ao 
controle. Nesses períodos, é comum que haja disciplina política, re-
pressão, violência, superexploração e violações das normas sociais. 
No entanto, em contraste com a suposição de Rosa Luxemburg, es-
ses Landnahmen contínuos não levam ao colapso do capitalismo 
(Luxemburg 1975). Em vez disso, um Outro não capitalista pode ser 
ativamente criado (Harvey 2005: 140). A cadeia de Landnahmen é, 
portanto, potencialmente infinita. A "explosão de regularidades pu-
ramente econômicas por meio da ação política" (Arendt 2006: 335) 
pode e deve repetir-se constantemente, numa escala sempre cres-
cente, para permitir novos Landnahmen que ajudem o capitalismo a 
se reproduzir. 

O Estado-providência representa um Outro não capitalista funcio-
nal para o capital. É a partir desse ponto que prossegue uma análi-
se contemporânea de um Landnahme do social. O novo Landnahme 
fortalece os direitos de propriedade do capitalista privado, levando 
a uma re-mercantilização de áreas de vida anteriormente retiradas e, 
assim, protegidas do mercado. Baseia-se na subordinação das ativi-
dades econômicas às regras dos mercados financeiros liberalizados 
e a políticas fiscais restritivas. No centro dele está o enfraquecimento 
do poder dos assalariados. Além disso, equivale a restrições ou até 
mesmo ao desapossamento seletivo de bens de propriedade pública.

O Landnahme capitalista-financeiro, que engoliu as principais eco-
nomias capitalistas desde a década de 1980, cria um exterior atra-
vés da re-mercantilização e exclusão social (desmercantilização). Os 
funcionários são liberados das proteções do Estado-providência e, 
em alguns casos, são completamente retirados do processo de pro-
dução, apenas para serem reintegrados em condições precárias, o 
que elimina alguns direitos sociais e participativos de um "cida-
dão social" no capitalismo alemão (Castel 2005). O modus operan-
di dos Landnahmen capitalista-financeiro inclui instituições, formas 
de organização social e regras sociais. O empreendimento determi-
nado e negociado em conjunto e as relações de trabalho organiza-
das tornam-se assim alvos. As políticas de (re-)mercantilização nos 
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negócios e em toda a sociedade levam a menos ativos sociais e 
a uma distribuição mais seletiva dos bens remanescentes. Ativos 
sociais referem-se a "ativos que mantêm a existência de alguém", 
que o Estado-providência fornece àqueles que anteriormente não 
possuíam tais ativos. Equivalem às disposições de segurança so-
cial (elegibilidade para pensões, serviços de saúde, normas sala-
riais, etc.) (Castel 2005: 41f.). Landnahme significa, então, que o 
escudo protetor do Estado-providência é removido, camada por ca-
mada, resultando em um crescente número de trabalhadores preca-
riamente empregados (trabalhadores de baixa renda, temporários, 
empreiteiros especiais, empregados contratados a termo em posi-
ções marginais, trabalhadores autônomos independentes, temporá-
rios involuntários, trabalhadores intermitentes). Essas pessoas estão 
expostas a um risco acima da média de pobreza e desemprego e es-
tão em desvantagem com respeito a direitos participativos, seguran-
ça ocupacional, seguro de saúde e benefícios de pensão (Brinkmann 
et al., 2006, Castel & Dörre 2009). 

O Landnahme impulsionado pela competição, no entanto, ocorre a 
diferentes velocidades à medida que é modificado e influenciado por 
contramovimentos de campos e setores específicos. Os sindicatos, 
por exemplo, ainda têm seus bastiões na manufatura. Além disso, 
mais do que outros países, a Alemanha se baseia fortemente em 
seu setor de manufatura. Com uma participação de 22,4% do valor 
bruto da produção (VBP) na Alemanha em 2012, a base industrial 
do país ainda é relativamente ampla (Deutsche Bank 2013: 1-5) e 
tem se mantido estável desde o início da crise econômica global. 
Adicionalmente, com uma quota de 30,5% do VBP da UE, a Alemanha 
é, de longe, a nação industrial europeia mais importante. As indús-
trias de  engenharia mecânica e automotivas são o coração da in-
dústria alemã, cada uma delas representando cerca de 16% do VBP 
industrial em 2011. Ambos os setores são caracterizados por altos 
índices de exportação, especificamente 62% e 64% de bens produ-
zidos, respectivamente, em 2012. Essas indústrias estão profunda-
mente enraizadas na sociedade alemã. Muitas empresas têm muito 
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tempo de tradição e cooperam estreitamente com fornecedores es-
tabelecidos, revendedores de equipamentos e institutos de pesquisa. 
Os setores intensivos em tecnologia empregam cerca de 40% de to-
dos os trabalhadores industriais (Deutsche Bank 2013). Essas em-
presas têm boa posição internacional, embora sejam geralmente de 
tamanho médio e familiares (Berghahn 1986, Amable 2003, Quack 
2006: 63-85). A indústria alemã se adaptou à crescente demanda da 
Ásia, principalmente da China. Os produtos fabricados na Alemanha 
são muitas vezes necessários para que essas economias se recu-
perem e são altamente desejados por uma classe média chinesa 
emergente, o que torna possível que "a criação de valor industrial 
na Alemanha aumente, embora continue sendo um local de salários 
elevados" (Deutsche Bank 2013:7). 

Além disso, a tendência para transferir a produção para o ex-
terior diminuiu apesar dos custos trabalhistas relativamente altos, 
com uma média de quase 37 euros por hora, em comparação com 
10 euros na República Tcheca e 6,65 euros na Polônia (ibid .: 6). 
Aproximadamente 25% das empresas relataram ter transferido a 
produção para o exterior entre meados dos anos 90 e início da dé-
cada de 2000, mas apenas cerca de 15% das empresas em 2006 
indicaram que transferiram a produção para o exterior nos dois anos 
anteriores, enquanto o número caiu para apenas 11% até 2010-11 
(Fraunhofer ISI 2013). Em 2003, 87% das empresas que deslocaram 
a produção declararam que o principal motivo para a mudança foi o 
custo salarial mais baixo no exterior; até 2012, esse número caiu 
para 71%. De modo geral, a participação nos custos trabalhistas na 
indústria fabril diminuiu e, por fim, caiu abaixo de 20% (Deutsche 
Bank 2013: 13). A estabilidade da produção e a capacidade de ex-
portação permitem que a codeterminação e as relações de trabalho 
permaneçam comparativamente estáveis   dentro do setor organiza-
cional da IG Metall. Enquanto os funcionários de outros setores acei-
tam perdas acima da média, aqueles na economia de exportação 
manufatureira conseguiram manter seus ganhos reais ou mesmo 
aumentá-los (Hauptmann & Schmerer 2012).  
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 A expansão no setor de exportação industrial e a relativa estabi-
lidade das relações trabalhistas correspondentes, no entanto, não 
devem nos cegar ao fato de que esse sucesso econômico se baseia 
em uma solidariedade competitiva acompanhada por um enfraqueci-
mento significativo do poder institucional e organizacional dos assala-
riados, bem como o desapossamento seletivo de bens sociais. Uma 
mistura complexa de fatores impulsionou e continua a impulsionar 
a metamorfose do antigo capitalismo social. 

 1. Relações de propriedade alteradas: A antiga rede da Alemanha, 
Inc. (“Deutschland AG”), em que instituições de crédito e líderes de 
mercado se apoiavam por sustentar políticas industriais comuns, foi 
destruída pelas estratégias de internacionalização das empresas vol-
tadas para a exportação e pelo mercado de controle corporativo. Em 
contraste com os anos 90, quando a internacionalização significava 
principalmente exportações de capital, hoje a Alemanha tornou-se 
um mercado popular de Investimento Estrangeiro Direto (IED). Essa 
entrada de capital também desencadeou uma mudança nas relações 
de propriedade de muitas das corporações mais importantes. A par-
ticipação das ações detidas por estrangeiros em 24 empresas do 
DAX foi de 45% em 2005, mas até 2012 tinha subido para cerca de 
57%. Como resultado dessa alteração na estrutura de propriedade, 
a antiga rede da Alemanha, Inc. foi substituída por redes de gestão 
corporativa internacionais. Nesse caso, os atores do mercado finan-
ceiro têm maior influência sobre as operações, mesmo quando de-
têm relativamente poucas ações de uma empresa, pois é uma forma 
de os investidores evitarem práticas de controle dispendiosas.

2. Governança corporativa orientada para o mercado de capitais: As 
relações de propriedade alteradas facilitaram a transição para formas 
de gestão corporativa orientadas para o mercado de capitais e a finan-
ceirização da organização corporativa como um todo. As corporações 
alemãs, que eram orientadas por relações estáveis   e negociadas entre 
o capital e o trabalho, estão agora sujeitas a um sistema de controle 
rigoroso dos lucros. Em empresas voltadas para a exportação, a sede 
da empresa divide as metas de lucro e as transmite para as diversas 
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instalações e unidades descentralizadas por meio de esquemas de re-
ferência. Como consequência, as agências e os centros de lucro para 
o controle financeiro podem operar com prejuízo, mesmo quando ge-
ram lucros, uma vez que podem deixar de cumprir os objetivos especi-
ficados. Os instrumentos exatos usados para implementar uma gestão 
rigorosa de lucros diferem de empresa para empresa. Esses incluem 
rentabilidade de capital (valor econômico acrescentado – EVA) ou lu-
cros operacionais antes de juros e imposto de renda (LAJIR). O objeti-
vo principal, no entanto, é sempre garantir um retorno mínimo para a 
empresa. Os departamentos menos rentáveis   são reestruturados ou 
suas funções terceirizadas, o que, por sua vez, representa um ímpeto 
importante para o surgimento de cadeias de valor transnacional e re-
des de produção. A busca de margens de lucro relativamente estáveis   
em mercados voláteis é conduzida através de instrumentos estabe-
lecidos há muito tempo, que, no entanto, assumem um novo signifi-
cado no modo de governança corporativa baseado em valor. Assim, o 
planejamento de recursos humanos é guiado pela "mediana" de uma 
carga de trabalho média. As flutuações de vendas, tanto para cima 
como para baixo, devem ser atenuadas com equipes de trabalho flexí-
veis. Do ponto de vista da governança corporativa financiada, empre-
gar permanentemente um trabalhador torna-se um investimento que 
absorve capital pelas próximas décadas. Tais investimentos devem ser 
feitos com o menor risco possível em mercados voláteis. Cálculo de 
efetivos (metas específicas para equivalentes empregatícios) e a or-
çamentação rigorosa das atividades comerciais são as alavancas com 
as quais limitar esses investimentos. Se a gestão descentralizada não 
pode atingir metas com seus equivalentes de tempo integral especifi-
cados, as únicas opções plausíveis são a terceirização, mão-de-obra 
temporária, contratos de empreitada ou outras formas de emprego 
flexível que até mesmo podem ser – como é o caso especialmente do 
trabalho temporário – declarados como despesas materiais. Isso leva 
a uma divisão duradoura da força de trabalho.

 Vejamos o exemplo da indústria automotiva ao redor de Leipzig, 
que representa cerca de 18 mil postos de trabalho. Apenas 8.300 
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desses postos de trabalho são posições permanentes na Posche e 
BMW, enquanto todos os outros são de empresas fornecedoras, con-
tratos de empreitada ou trabalhadores temporários. Quase 30% dos 
assalariados pesquisados   têm uma renda bruta de menos de 1.750 
euros, mesmo com todas as horas extras e bônus possíveis. Quase 
44% não têm dinheiro para sair de férias, apesar de 90% também 
trabalharem em fins de semana e feriados nacionais (IG Metall 2015; 
Dörre et al. 2016). Além dos empregados permanentes da empre-
sa, são contratados trabalhadores temporários: no nosso caso, era 
a fábrica da BMW em Leipzig. Também encontramos trabalhadores 
temporários empregados de forma permanente por subcontratados 
cujos serviços são comprados através de contratos de empreitada; 
esses, por sua vez, diferem dos trabalhadores temporários contrata-
dos por essa mesma empresa de subcontratação. Como resultado, 
emerge um tipo peculiar de estabilidade por meio do emprego instá-
vel. Agrupados em torno das forças de trabalho centrais dos produ-
tores finais, quase como círculos concêntricos, encontramos várias 
formas precárias de emprego, e os salários, os padrões de seguran-
ça e a qualidade do trabalho diminuem quanto maior for a distância 
da força de trabalho central.

3. Relações trabalhistas fragmentadas: Esse desenvolvimento é 
acompanhado de mudanças drásticas no sistema alemão de rela-
ções trabalhistas. É de destacar aqui o declínio do poder organiza-
cional dos sindicatos. A taxa de sindicalização na antiga Alemanha 
Ocidental era de aproximadamente 35% de todos os trabalhadores 
em 1980, mas diminuiu para 18% em toda a Alemanha até 2015. 
Em resultado dessa erosão do poder de organização sindical, o in-
centivo para que as corporações se organizassem em associações 
de empregadores também diminuiu. Em reação a perdas na adesão 
ou especialmente à simples recusa por parte das corporações de 
se tornarem membros, muitas associações de empregadores intro-
duziram uma nova forma de associação que deixou de vincular os 
membros aos acordos de negociação coletiva. Como resultado, os 
sindicatos perderam sua tradicional contrapartida de negociação em 
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alguns setores. Em geral, o cumprimento dos acordos de negociação 
coletiva está em declínio. No entanto, não vimos um ataque total aos 
sindicatos, ao sistema de negociação coletiva ou às estruturas de 
codeterminação na Alemanha. Em vez disso, a erosão das relações 
industriais organizadas ocorreu por meio de reformas incrementais 
(Dörre 2011b: 8-48). Estas, no entanto, representam grandes mudan-
ças no sistema de relações laborais alemãs, embora tenham sido 
obscurecidas pela existência de instituições formalmente intactas.

Podemos dizer que essa é uma das razões pelas quais a regula-
mentação via acordos coletivos de negociação e o cumprimento de 
tais acordos diminuíram. Enquanto em 2014 cerca de 31% dos fun-
cionários das empresas da Alemanha Ocidental (2000: 45%) ainda 
ganhavam salários conforme os acordos de negociação em todo o 
setor industrial, o mesmo acontecia com apenas 17% dos funcioná-
rios das empresas da Alemanha Oriental (2000: 23%). Uma imagem 
semelhante surge com relação à participação dos assalariados pa-
gos conforme os acordos de barganha da indústria. Enquanto 60% 
dos assalariados da Alemanha Ocidental e 39% da Alemanha Oriental 
ainda estavam sob a jurisdição dos acordos de negociação coletiva 
no ano 2000, em 2014 isso só acontecia com 47% dos assalariados 
no oeste e 28% no leste do país. Esse declínio não foi compensado 
por acordos internos das empresas. Como já era o caso em 2000, 
os contratos trabalhistas internos das empresas representavam 7% 
dos assalariados na Alemanha Ocidental e 11% da Alemanha Oriental 
(Ellguth/Kohaut 2015, pp. 290-297; Kohaut 2007).

 A proporção de empresas de serviços de suporte relacionados à 
indústria comprometidas com acordos de negociação coletiva é de 
apenas 14% na Alemanha Ocidental e 18% na Alemanha Oriental 
(Ellguth & Kohaut 2011, Helfen 2011). Essa erosão da negociação 
coletiva promove a concorrência de baixos salários e uma fragmen-
tação da negociação coletiva, caracterizada por subvalorização e su-
perofertas. Pequenos sindicatos em certos ramos profissionais em 
que os grupos ocupacionais possuem alto poder fundamental (pilo-
tos, médicos, engenheiros de locomotivas, controladores de tráfego 
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aéreo, etc.) conseguem perceber demandas com que os sindicatos 
de conglomerados (Ver.di, IG Metall, IG BCE) dificilmente podem so-
nhar. Vice-versa, pequenos sindicatos dispersos em setores mal-
-organizados, como o trabalho temporário, aceitam há muito tempo 
contratos de trabalho que envolvem salários baixos, de menos de 5 
euros por hora. Em suma, a falta de conformidade com os acordos 
de negociação coletiva tem contribuído para a erosão do poder orga-
nizacional e institucional dos assalariados.3 

Podem-se ver também indicações da erosão do poder institucional 
dos assalariados no segundo pilar das relações industriais alemãs, 
a prevalência dos conselhos de empresa. À primeira vista, a esse 
respeito parece não haver diferença entre a Alemanha Ocidental e 
a Oriental, pois havia conselhos de empresas em 9% das empresas 
nas duas partes do país em 2014. Mas, quando consideramos a 
quantidade de funcionários representada pelos conselhos de em-
presa, as diferenças tornam-se bastante claras. Enquanto isso se 
aplicava a 33% dos funcionários na Alemanha Oriental em 2014, no 
oeste girava em torno de 43% (Ellguth/Kohaut 2015: 294). Na in-
dústria manufatureira, de que fazem parte a maioria das empresas 
que pesquisamos, os conselhos de empresa eram mais predominan-
tes. Em 2013, havia conselhos em 16% das empresas na Alemanha 
Ocidental e 11% na Oriental, representando um total de 69% (oeste) 
e 48% (leste) da força de trabalho, respectivamente (Ellguth/Kohaut 
2014: 292 ff., Ellguth/Kohaut 2015). 

 4. Reformas do mercado de trabalho: Essa transformação exi-
giu necessariamente reformas políticas centradas no mercado. As 
mais importantes dessas medidas incluem as chamadas “Reformas 
Hartz”, cujos protagonistas consideravam o desempregado de longa 

3  Fazemos uma distinção entre o poder estrutural dos assalariados, que pode 
resultar de uma certa posição no mercado de trabalho ou no processo de produção, 
o poder organizacional, que se baseia na associação formal em sindicatos e organi-
zações políticas e o poder institucionalmente constituído sob a forma de leis, padrões 
de salário, codeterminação, etc. (Silver 2003, Wright 2000, Dörre 2011b: 33-67). 
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duração como uma "camada Lázaro" da classe trabalhadora, passiva, 
sem iniciativa e sem vontade de progredir em sentido social. Para 
mudar essa "mentalidade passiva", as condições para os desempre-
gados de longa duração tinham de se tornar o mais desconfortáveis   
possível. Sob um corpo especial de leis (as "leis Hartz"), as taxas de 
benefícios-padrão de desemprego deveriam ser reduzidas para o ní-
vel de benefícios de segurança básicos após um ano de desemprego. 
As autoridades trabalhistas, ou seja, os "centros de trabalho", agora 
possuem ampla autoridade para invadir e controlar a vida particular 
dos requerentes de benefícios e interferir em sua vida residencial 
e financeira. Além disso, o direito do beneficiário está sujeito a re-
visão contínua. Os ativos, as economias e os rendimentos de uma 
chamada "comunidade de beneficiários" são monitorados e calcula-
dos como direitos de benefício. Essa "comunidade de beneficiários" 
inclui todos os membros de uma família. Devido à abolição da elegi-
bilidade de benefícios individuais, torna-se cada vez mais difícil que 
os pedidos de direitos sejam totalmente reconhecidos. Além disso, 
a própria empregabilidade foi redefinida. Qualquer pessoa capaz de 
exercer um emprego remunerado por mais de três horas por dia é 
considerada adequada ao emprego. Essas medidas, que também in-
cluem a reavaliação de formas de trabalho não padronizadas, como 
o trabalho temporário, estão vinculadas a regras rígidas sobre o que 
se espera que os requerentes de benefícios façam, bem como as 
sanções correspondentes se eles se recusarem. Os beneficiários de-
vem estar preparados para se mudar a fim de assumir uma posição 
e espera-se que trabalhem bem abaixo do seu nível anterior de renda 
e qualificação. Qualquer tipo de trabalho que as pessoas desempre-
gadas são capazes de realizar, física, intelectual e emocionalmente 
é considerado razoável. Recusar ofertas de trabalho pode levar a 
sanções adicionais; por isso, os afetados muitas vezes são obriga-
dos a reduzir seus padrões de remuneração e qualidade de trabalho. 

 Além do rígido controle de lucro, a financeirização corporativa e 
as reformas do mercado de trabalho acima mencionadas, as polí-
ticas centradas no mercado nas áreas de segurança social, saúde, 
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educação e serviço assistencial gradualmente estenderam o prin-
cípio da concorrência para esferas da sociedade que estão além 
da economia de exportação. Nos "quase-mercados" orquestrados 
e de organização interna, instrumentos burocráticos tais como or-
çamentos, rankings, classificações ou especificações de metas são 
aplicados em hospitais, universidades, administração pública, mas 
também no atendimento aos idosos, bem como em trabalho social 
e juvenil, de modo a universalizar a lógica da concorrência. Mas a 
concorrência produz inevitavelmente vencedores e perdedores. Ou, 
como disse o pioneiro neoliberal Friedrich von Hayek: indivíduos com-
parativamente mais racionais podem, assim, "fazer com que seja 
necessário" que os outros "os imitem, para prevalecer". Essa "com-
petização" da sociedade, que chamamos de Landnahme do social, 
baseia-se em um desapossamento seletivo da "propriedade social", 
ou dos bens comuns. Os alvos incluem instituições, formas de orga-
nização social e regras sociais destinadas a limitar os efeitos dos 
mecanismos de coordenação baseados no mercado. Landnahme 
nesse caso significa que o escudo protetor do Estado-providência, 
que atribuiu ao trabalho assalariado um status social reconhecido e 
o transformou em um meio central de integração social, está sendo 
gradualmente reduzido, pouco a pouco. Na Alemanha, esse processo 
recebeu um tremendo impulso das reformas do mercado de trabalho. 
As reformas, que inicialmente pareciam incrementais e graduais, em 
suma constituem uma mudança no modelo como tal. O antigo capita-
lismo social é coisa do passado, e quem elogia sua atual vitalidade 
e adaptabilidade provavelmente foi enganado por um mito. 

 

SOCIEDADE DE PLENO EMPREGO PRECÁRIA 

Essa avaliação também se aplica definitivamente ao mercado de 
trabalho. Pressionada pelas reformas trabalhistas, a precarização 
do trabalho e do emprego progrediu ainda mais, enquanto as refor-
mas Hartz foram cruciais no surgimento de uma sociedade de pleno 
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emprego precária (ver Dörre/Scherschel/Booth i.a. 2013).4 O desem-
prego tem baixado consistentemente desde 2005 – com exceção de 
um breve aumento em 2009. Entre 1995 e 2014, a taxa de desem-
prego, que atingiu seu pico de 11,7% em 2005, recuou de 9,5% para 
6,7%. Ao mesmo tempo, a taxa de emprego remunerado aumentou 
consideravelmente. Em comparação com 1991, o número de pes-
soas economicamente ativas aumentou cerca de 3,7 milhões até 
2014. Contudo, é especialmente impressionante que o volume de 
horas de trabalho remunerado ainda esteja abaixo do valor de 1991 
– apesar do já mencionado número recorde de pessoas economica-
mente ativas em 2014. Ao passo que em 1991 foram contabilizados 
63,3 bilhões de horas de trabalho, apenas 58,3 bilhões de horas de 
trabalho foram registradas em 2014 (2005: 55,5 bilhões de horas). 
Essa tendência é ainda mais notória quando se considera o número 
médio de horas remuneradas de trabalho por assalariado. Em 1991, 
cada pessoa economicamente ativa ainda trabalhava cerca de 1.554 
horas, mas em 2014 apenas 1.366 horas – um declínio de 12%. O 
volume total de mão-de-obra atingiu seu ponto mais baixo em 2013 
(1.362 horas). Em suma, podemos dizer que um volume de trabalho 
cada vez menor, embora novamente aumentando de forma suave 
desde 2005, é dividido entre pessoas cada vez mais economicamen-
te ativas – e de modo fortemente assimétrico. Enquanto os altamen-
te qualificados tendem a trabalhar excessivamente 50 horas ou mais 
por semana, aqueles em empregos atípicos ou precários são mui-
tas vezes subempregados contra sua vontade. A real jornada média 
de trabalho dos assalariados está mais uma vez significativamente 
acima da marca de 40 horas, mesmo nas indústrias metalúrgicas e 
eletrônicas relativamente bem organizadas. A semana de 35 horas 
estipuladas por um número significativo de acordos de negociação 
coletiva geralmente existem apenas no papel. 

4 A menos que haja outra indicação, os números do mercado de trabalho 
apresentados a seguir são tirados de: Destatis. Datenreport 2016. Chapter 5. 
Arbeitsmarkt und Verdienste. Berlin (o.O.), p. 125-149. 
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Vale notar que a criação de emprego ocorre em grande parte 
pela integração de mulheres especialmente nos empregos do setor 
de serviços – principalmente em formas atípicas de emprego. 5 As 
formas de relações de emprego não padronizadas como parte do 
emprego total aumentaram para 38% (no leste e 39% no oeste) em 
2013. Em 2014, cerca de uma em cada cinco pessoas economica-
mente ativas (21% ou 7,5 milhões em números absolutos; 2004: 
19%) tiveram um trabalho "atípico", ou seja, um emprego de tempo 
parcial, marginal ou temporário ou como parte de uma força de tra-
balho contratada. De fato, nem todas as formas atípicas de empre-
go são precárias, mas tampouco a precariedade é limitada a essas 
formas de trabalho. A Alemanha tem hoje um dos maiores setores 
de baixos salários de todos os países da OCDE, contabilizando re-
gularmente 22% a 24% das pessoas economicamente ativas como 
um todo (Bosch 2014). Mais de 10% das pessoas que trabalham em 
tempo integral são empregadas no setor de baixos salários. Adiciona-
se a eles o crescente número de freelancers individuais, também 
muito precários. Cerca de 5% dos assalariados são trabalhadores 
intermitentes, que buscam vários empregos como a única maneira 
de sustentar suas famílias. Esses números são suficientes para 
demonstrar que a precariedade não desapareceu do mercado de 
trabalho alemão. Pelo contrário: o desemprego e o desemprego pro-
longado estão sendo reduzidos por meio da expansão do trabalho 
precário e das relações precárias de trabalho. Apesar dos desen-
volvimentos econômicos e demográficos favoráveis, as formas atí-
picas de emprego recuaram apenas suavemente desde 2010; em 
contrapartida, a reserva de trabalho negligenciada manteve-se em 6 
milhões em 2014 (2,1 milhões de desempregados; 2,9 milhões de 
subempregados; 1 milhão de reserva silenciosa).   

Não menos significativo do que o surgimento de uma sociedade 
precária de pleno emprego é a tendência para a formação de clas-
ses no limiar da respeitabilidade social, ou pouco abaixo dele. Nesse 

5  O termo "atípico" pode enganar, visto que o emprego atípico tornou-se o 
padrão em um número significativo de indústrias. 
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ponto, fatores cruciais estavam ativando as políticas do mercado de 
trabalho, assim como o Hartz IV em particular. O principal efeito do 
Hartz IV foi mudar o limiar de respeitabilidade social para mais pró-
ximo da "zona de normalidade" em termos socioespaciais. Qualquer 
um que fique desempregado por mais de um ano corre o risco de 
descer ao estado de Hartz IV e, portanto, escorregar abaixo do limiar 
de respeitabilidade social. Embora o número de desempregados de 
longa duração tenha diminuído cerca de 40% entre 2006 e 2011, e 
tenha parado nesse nível desde então, existe um núcleo enraizado 
de cerca de 1 milhão de pessoas que nunca deixaram o sistema de 
benefícios durante uma década inteira. Em 2014, um total de 4,4 mi-
lhões de pessoas dependia de benefícios sociais, dos quais 3,1 mi-
lhões eram beneficiários de longo prazo. Assim, apenas metade dos 
beneficiários eram realmente desempregados e apenas 770 mil pes-
soas eram tanto desempregadas como beneficiárias de longo prazo 

Esses números revelam mudanças profundas na estrutura so-
cial da Alemanha. Receber benefícios constitui uma condição social 
que produziu uma subclasse social nova ou pelo menos reconfigura-
da (Dörre, Scherschel, Booth et al. 2013). Os dados sugerem uma 
consolidação das condições de vida em que a mobilidade social se 
limita ao movimento entre trabalho precário, atividade socialmente 
subsidiada e desemprego. Isso pode ser caracterizado por constan-
tes mudanças de posição, mas a mobilidade social permanece cir-
cular, raramente levando para fora das condições precárias de vida 
como tais. Ao longo de sete anos, apenas bem poucos dos nossos 
entrevistados conseguiram entrar em condições de emprego que os 
libertaram permanentemente do status de beneficiários. Os outros 
passaram por dois, quatro, seis ou até mais empregos. Em primeiro 
lugar, a maioria sai do desemprego para um Ein-Euro-Job (“Emprego 
de um euro”, um trabalho de baixa remuneração que complemen-
ta os pagamentos da assistência social). Depois disso, eles talvez 
passem para um emprego temporário, após o que entram em um 
esquema de treinamento, e assim por diante, apenas para acabar 
reivindicando benefícios novamente. 
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Quanto mais tempo a pessoa recebe benefícios, maior é a pres-
são para desenvolver um habitus de sobrevivência social. Este ha-
bitus de sobrevivência, por sua vez, coloca o indivíduo à parte da 
sociedade, embora essa "sobrevivência" raramente denote a so-
brevivência física real. À medida que o status de benefícios persis-
te, os beneficiários são obrigados a se adaptar a uma situação de 
escassez material, baixo reconhecimento social, rígida supervisão 
burocrática e forte controle de sua vida diária. Depois de aprender a 
lidar com tudo isso, eles ficam ainda mais afastados do resto da so-
ciedade. Uma vez que eles se separam, seu modo de vida se torna 
um alvo ainda mais propício do rebaixamento coletivo por parte de 
uma sociedade de cidadãos respeitados. Especialmente porque os 
beneficiários se adaptam às condições adversas, eles se tornam alvo 
de classificações negativas pela chamada "sociedade dominante". 
Como consequência, os beneficiários que entrevistamos se veem 
como membros de uma "minoria estigmatizada", forçados a fazer o 
que puderem para estabelecer ou manter uma conexão com a norma-
lidade social. Quem permanece como beneficiário por um longo pe-
ríodo é considerado indigno de honra. Uma vez imputado, o estigma 
de Hartz IV torna-se muito difícil de perder. Isso produz um ciclo de 
verdadeira impotência. A lógica de Hartz IV ("Qualquer trabalho é me-
lhor que nenhum trabalho!") determina que se abandonem certas as-
pirações quanto à qualidade de trabalho e de vida – aspirações que 
de fato motivam o aumento da proatividade. Quando a mobilidade 
circular produz tensão, os padrões e as normas são reduzidos – nu-
trindo ainda mais a resignação e a passividade. Nesse sentido, uma 
política ativadora do mercado de trabalho que compreende o desem-
prego não como um problema estrutural, mas como uma fraqueza 
pessoal, promove a formação de classes mediante o rebaixamento, 
ou seja, a depreciação social. Receber benefícios por um longo perío-
do significa assumir uma posição abaixo do invisível "limiar da respei-
tabilidade". Hartz IV, portanto, atua como empecilho. Isso aumenta a 
disposição dos que ainda estão em empregos estáveis para aceitar 
empregos precários, abaixo do padrão, simplesmente para evitar o 
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desprezo social; ao mesmo tempo, isso aumenta a probabilidade de 
escorregar para abaixo do limiar de respeitabilidade.

SOCIEDADE DE CLASSES DESMOBILIZADA
E SOLIDARIEDADE EXCLUSIVA 

O que as reformas do mercado trabalhista não criaram foi um tra-
balho adicional remunerado real. Em vez disso, o desemprego está 
oculto, ou pelo menos significativamente reduzido, mediante uma 
expansão de empregos inseguros, malpagos e subvalorizados. Isso 
foi possível porque as forças e instituições que poderiam ter traba-
lhado para uma distribuição de riqueza social em favor dos assala-
riados já tinham sido enfraquecidas, resultando no surgimento não 
só de uma sociedade precária de pleno emprego, mas também de 
uma sociedade de classes que se apoia em desmobilização e re-
baixamento coletivo. Mesmo economistas liberais admitem que a 
Alemanha é hoje um dos "países mais desiguais do mundo indus-
trializado" (DIW Berlim, Fratzscher 2016: 9, 43). De acordo com es-
tudos recentes, o milésimo mais alto da população alemã possui 
17% da riqueza total, enquanto os 10% mais ricos possuem mais 
de 64% (Bach/Thiemann/Zucco 2015). Não só aumentou a lacuna 
entre ricos e pobres, como também as diferenças de renda entre os 
assalariados. Metade de todos os assalariados hoje ganham menos 
do que ganhavam há 15 anos. Dito isso, os quatro décimos inferio-
res de renda perderam desproporcionalmente (Fratzscher 2016: 64), 
já que no período de 1995 a 2015 esses grupos sofreram perdas 
na renda real. Aumentos salariais moderados no passado recente 
não conseguiram compensar essa desigualdade de renda (Armuts/
Reichtumsbericht der Bundesregierung 2017). 

Conforme demonstrado, as desigualdades específicas de clas-
se mais notórias correspondem a um enfraquecimento inegável de 
todas as formas de poder dos assalariados. As relações de classe 
produzem efeito mesmo se os movimentos e as organizações po-
líticas deixam de acumular experiências de uma forma que leva à 
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ação coletiva para melhora de uma situação de vida compartilhada. 
Afinal, de acordo com Didier Eribon, em seu brilhante livro, Retour à 
Reims (2013/2009), se você [simplesmente remove "classes" e as 
relações de classe como categorias de pensamento e compreensão 
e, portanto, do discurso político, certamente não há garantia de que 
aqueles identificados por esses termos não se sentirão coletivamen-
te abandonados"] (Eribon, 2015: 122). Na ausência de orientações 
intelectuais potencialmente geradas por classes mobilizadas, as re-
lações de classe se manifestam sob a forma de competição como 
resultado da distinção permanente entre vencedores e perdedores, 
bem como mediante o rebaixamento e reconhecimento coletivo. O 
Estado, que nos capitalismos modernos distribui diretamente entre 
40% e 60% do PIB de um país, assume um papel central aqui. Por 
meio da alocação ou retirada de bens sociais – isto é, ativos sociais 
para fins de subsistência que, por sua vez, tornam os assalariados 
cidadãos sociais – as atividades estatais têm um grande impacto na 
estrutura de classes em uma determinada sociedade. As demarca-
ções políticas ligadas à alocação de bens sociais causam a forma-
ção de classes através de rebaixamento coletivo e estigmatização de 
grandes grupos sociais. Devido ao rebaixamento pela chamada so-
ciedade dominante, emergem novas "classes perigosas", cuja mera 
existência justifica uma forma cada vez mais autoritária de interven-
cionismo do Estado. 

Foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha. Em uma socie-
dade de classes desmobilizada, mesmo manter uma posição per-
manente torna-se um desafio contínuo. Os que se confrontam com 
tais desafios facilmente se tornam intolerantes a pessoas ou grupos 
considerados menos capazes ou menos dispostos a trabalhar duro, 
o que promove uma tendência à solidariedade exclusiva, que, como 
pudemos demonstrar, está muito mais presente entre as principais 
forças de trabalho do setor de exportação industrial (Dörre/Happ/
Matuschek 2013). De forma correspondente, a afirmação de que 

"uma sociedade que cuida de todos não é viável a longo prazo" res-
soa mais fortemente entre trabalhadores e pessoal relacionado à 
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produção; a aprovação mais baixa dessa declaração vem de funcio-
nários. Superficialmente, isso parece contradizer a noção de que os 
entrevistados que trabalham em áreas de produção ou relacionadas 
à produção rejeitam as reformas trabalhistas de forma mais vigorosa 
e consideram Hatz IV como, acima de tudo, um meio de disciplinar 
assalariados – e, entretanto, maiorias nos mesmos grupos de traba-
lhadores e pessoal relacionado à produção são os mais inclinados 
a aprovar o tratamento mais severo dos desempregados.

O que parece contraditório à primeira vista, no entanto, pode ser 
explicado quando se consideram os efeitos disciplinares da precarie-
dade e do regime de Hartz IV. Quem se sente relativamente seguro 
em seu trabalho ainda está ciente do fato de que, se ficar desempre-
gado, a rede de segurança social terá sido enfraquecida. Um traba-
lhador que perca uma posição relativamente bem paga no setor de 
exportação provavelmente não encontrará um emprego semelhante, 
com o mesmo padrão, mesmo nas regiões mais prósperas. Na pior 
das hipóteses, se isso continuar por um longo período, ele pode até 
se tornar elegível para Hartz IV e, portanto, cair abaixo do limiar de 
respeitabilidade social. O simples medo dessa possibilidade por si 
só leva a uma insegurança crescente que – particularmente na área 
de produção, ao que parece – é acompanhada pela tendência de 
dissociar-se não apenas de "acima" e "do Outro", mas também de 

"abaixo". 
Tais dissociações ocorrem dentro da concorrência entre empresas 

ou indústrias regionais, mas também em relação aos concorrentes 
dentro do próprio local de trabalho. Seria incorreto insinuar uma luta 
competitiva travada ativamente pelos assalariados, levada a cabo 
conscientemente contra os colegas, com base no ressentimento 
social. Ao mesmo tempo, no entanto, seria ilusório banalizar tais 
conflitos e reduzir a solidariedade exclusiva a um caso de falsa cons-
ciência. Em vez disso, temos razões para acreditar que a tendência 
para a solidariedade exclusiva pode, de fato, ser reforçada através do 
uso estratégico da flexibilização interna. Apesar de a empatia, as de-
clarações políticas contra a AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – a 
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lei que rege a contratação de mão-de-obra) e a demanda por salários 
iguais para trabalhadores temporários fazerem parte de uma menta-
lidade solidária básica generalizada, mesmo entre forças de trabalho 
centrais, a maioria dos entrevistados se colocou em primeiro lugar 
em tempos de crise. O fato de que muitos trabalhadores temporários 
foram demitidos durante a crise de 2008/9 foi percebido por muitos 
funcionários permanentes como uma medida que os protegeu. Toda 
a compreensão e compaixão por seus colegas à parte, sua própria 
segurança no emprego teve prioridade. 

Essa tendência para a solidariedade exclusiva é ainda mais forte 
em relação aos desempregados e socialmente excluídos. Quem tra-
balha e está disposto a atuar encara o Hartz IV como uma afronta, 
criando uma percepção de injustiça que muitas vezes procura uma 
saída. A ira reprimida é dirigida contra aqueles que – supostamente 
– se esquivam dessas responsabilidades ao passo que não cumprem 
as regras da equidade de desempenho. Quem acaba aceitando de-
pender dos benefícios do Estado não só viola os princípios da equi-
dade de desempenho e igualdade de oportunidades aos olhos de 
trabalhadores qualificados e trabalhadores de produção, mas tam-
bém renuncia voluntariamente à sua própria autonomia; isto é, do 
ponto de vista deles, os beneficiários atuam de forma realmente an-
ti-emancipatória, porque supostamente se resignam a uma constela-
ção de extrema alienação. Nesse contexto, alienação significa ["que 
a identidade e a ação de alguém são determinadas inteiramente por 
outros, até o ponto"] em que ele [“começa a perceber a si mesmo 
somente mediante a ação e a perspectiva do sujeito dominante”] 
(Dubet 2008: 170). Muitos trabalhadores e muitos empregados per-
manentes veem tal acordo com desgosto, como uma situação de 
total impotência. Esse entendimento tende a ser ainda mais proje-
tado nos desempregados e nos necessitados quanto mais distantes 
estes se encontrem do universo da pessoa. Esses trabalhadores 
muitas vezes fazem um grande esforço para preservar o máximo de 
autonomia possível dentro de condições heteronômicas, para leva-
rem uma vida pelo menos um pouco autodeterminada. Portanto, não 
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é justa a acusação de "parasitismo social" que impulsiona um dese-
jo de distinção. A sensação de que uma total submissão ao comando 
externo e dependência permanente de outros é realmente possível, 
e poderia até existir como forma de vida – esse sacrifício subjetivo 
de todo o conjunto de atividades que poderiam atenuar a alienação 
e a exploração –, pode se manifestar como rebaixamento coletivo e 
estigmatização dos que são classificados dessa forma. Pessoas e 
grupos que se submetem totalmente assim, que sucumbem a uma 
situação de total alienação sem resistência, representam uma amea-
ça latente ou mesmo manifesta a qualquer tipo de solidariedade en-
tre os assalariados, particularmente aos olhos de trabalhadores e 
funcionários organizados. Essa atitude ajuda a explicar por que até 
mesmo os sindicalistas ativos que entrevistamos identificam e ata-
cam abertamente o suposto ato de "mendigar benefícios", cometido 
pelos desempregados de longa duração.

Deve-se notar, no entanto, que a tendência para a solidariedade 
exclusiva que rejeita os grupos precarizados e excluídos não é genera-
lizada, ao mesmo tempo que é também intrinsecamente contraditória 
e suscetível de provocar rejeições inequívocas. As diferentes opiniões 
presentes entre a força de trabalho e a contradição inerente aos in-
divíduos que tendem à solidariedade exclusiva reiteram que não há 
inevitabilidade ou automatismo na afirmação de mecanismos de des-
solidarização. Parece que existe uma pequena margem de manobra 
para estratégias que visam a solidariedade inclusiva com os empre-
gados precários e os desempregados, mas o perigo de uma política 
secional adaptada para atender às partes interessadas dentro do 
núcleo de uma força de trabalho dificilmente é revertido por esse fato.

Até certo ponto, esse perigo está enraizado precisamente na iden-
tificação positiva com o próprio local de trabalho ou a própria empre-
sa, uma vez que tais identificações escondem (entre outras coisas) 
lógicas verdadeiramente competitivas que explodem de tempos em 
tempos, por exemplo na forma de competição entre unidades de 
produção. A identidade de alguém como membro de uma força de 
trabalho central (e não da classe trabalhadora ou de qualquer outro 
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grupo social importante de assalariados) denota uma relação social 
na qual o local de trabalho, pelo menos temporariamente, aparece 
como passível de ser vivenciado além dos limites comuns de status 
e classe, o que, por sua vez, significa que deve ser defendido em 
conjunto dentro da competição capitalista por trabalhadores e admi-
nistradores. Correspondentemente, a solidariedade exclusiva pode 
ser dirigida contra locais de produção e forças de trabalho rivais 
mesmo dentro da mesma empresa. Também pode se manifestar em 
condições difíceis para as empresas fornecedoras e seus funcioná-
rios, que contribuem para a prosperidade de uma empresa focal que 
está à frente de uma cadeia de valor composta por empresas de di-
ferentes dimensões. Essa ameaça é bastante clara para pensadores 
tanto nos negócios como nos sindicatos, embora geralmente não co-
mentem essas ideias publicamente. Assim, um prêmio anual elevado 
pode aumentar o sentimento de pertença dos trabalhadores e dos 
empregados. A mera questão de se a força de trabalho das subsi-
diárias estrangeiras que dão uma alta contribuição ao sucesso geral 
da empresa deve participar da prosperidade da empresa no mesmo 
nível é suficiente para provocar um alvoroço. Afinal, tal proposição 
toca numa questão de injustiça presente em muitas empresas, cuja 
resolução poderia fornecer combustível para novos conflitos.6 

A NOVA FORMAÇÃO DE CONFLITO

Revisando as mudanças que descrevi aqui, há poucos motivos para 
acreditar que o antigo capitalismo social alemão pode ser revivido. 
Assim sendo, um retorno parcial a formas de regulamentação pode 
ser observado desde a crise de 2008/9, lembrando, sem dúvida, as 

6  Correspondentemente, muitas vezes encontramos um tipo de discurso 
ambíguo ao entrevistar representantes e profissionais sindicais. Oficialmente e ex-
ternamente, criticam duramente nossas descobertas de solidariedade exclusiva; 
informalmente, no entanto, muitas vezes apresentam exemplos que reiteram em 
muito a potencial capacidade explosiva da questão. 
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características do capitalismo social da Alemanha Ocidental. 
O fato de ter sido possível preservar o setor industrial da 

Alemanha durante a crise de 2008-9 deve-se, em grande parte, a 
uma gestão de crises que – por meio de uma grande participação 
dos sindicatos industriais – significou essencialmente o abandono 
das "políticas da Agenda" neoliberais (referindo-se à “Agenda 2010”) 
do governo Schröder e um retorno às políticas de criação de emprego 
das décadas de 1980 e 1990. O Estado protegeu o emprego de lon-
go prazo mediante o trabalho de curto período subsidiado, enquanto 
o desmantelamento (“Abwracken”) de veículos de passageiros mais 
antigos assegurou que o desemprego não caísse bruscamente duran-
te a crise. Assim sendo, os conselhos de empresas e os sindicatos 
capazes de atuar e lidar com conflitos foram cruciais para assegurar 
que as medidas para garantia de emprego fossem realmente imple-
mentadas no nível da empresa. Essa gestão de crises bem-sucedida 
deu aos sindicatos prestígio renovado, mas não significa um retorno 
ao antigo capitalismo social. Por dois motivos: 

Em primeiro lugar, o gerenciamento de crises beneficiou princi-
palmente as forças de trabalho centrais no setor de exportação. No 
setor de serviços, menos organizado, com grande participação de 
mulheres, nada disso foi alcançado. Portanto, a gestão de crises 
bem-sucedida basicamente não conseguiu corrigir as assimetrias de 
poder no mercado de trabalho em favor dos "interesses fracos" e 
dos precariamente empregados. Nesse contexto, torna-se evidente 
uma fraqueza central do modelo econômico alemão: o apoio ao se-
tor industrial orientado para a exportação tem sido tradicionalmente 
associado a um pequeno desprezo e depreciação social dos serviços 
de assistência pessoal e trabalho reprodutivo na Alemanha. 

Os poderosos setores direcionados para a exportação com uma 
alta participação de funcionários qualificados no campo da alta tec-
nologia correspondem a um crescente setor de serviços de baixa 
remuneração, instáveis   e, muitas vezes, pouco reconhecidos, cuja 
produtividade laboral, pelo menos quando medida por padrões con-
vencionais, fica atrás do setor industrial. Simultaneamente, podemos 
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observar uma mudança no peso relativo dos dois setores em termos 
de relações de trabalho. Apenas na economia social em rápida ex-
pansão (cuja participação no emprego total aumentou de 4,5% para 
6,2% na última década), existem cerca de 1,7 milhão de emprega-
dos em empregos sujeitos a contribuições para a previdência social, 
tantos quantos são empregados em produção mecânica e automoti-
va, o coração da economia alemã. Isso mostra que, em relação aos 
setores orientados para a exportação, altamente produtivos, o setor 
de serviço assistencial remunerado, supostamente menos produtivo 
mas de trabalho intensivo, (incluindo todas as atividades que aju-
dam na "produção da força de trabalho") é cada vez mais importante. 
Como o serviço profissional de assistência é financiado em grande 
parte por transferências estatais, isso aparece principalmente como 
um custo problemático do ponto de vista microeconômico da indús-
tria voltada para a exportação. A política estatal estruturou o inter-
câmbio entre o setor de exportação e o trabalho assistencial como 
um "metabolismo" de mercados internos valorizados e mercados 
externos desvalorizados. Uma política fiscal voltada para a concor-
rência, destinada a garantir o ingresso de capital líquido, encoraja 
os governos a implementar incentivos fiscais para os ricos e para as 
corporações, criando assim problemas para as receitas do Estado 
e impedindo transferências generosas a favor de serviços pessoais 
ou trabalho assistencial remunerado. Uma consequência é que as 
responsabilidades reprodutivas do Estado gradualmente passam a 
exigir financiamento através da privatização de bens públicos e em-
préstimos públicos. Enquanto os ativos privados se expandem e se 
tornam cada vez mais concentrados, os ativos públicos são "derreti-
dos", por assim dizer. Como resultado, o Estado se torna incapaz de 
financiar a demanda crescente por serviços de assistência. Dessa 
forma, a produção de assistência como bem público fica sob pressão 
adicional, sem demanda solvente financiada pelo Estado. Os deciso-
res políticos reagem com uma mistura de mercantilização, "compe-
tização", precarização de condições de trabalho e recanalização do 
trabalho de assistência para o setor doméstico privado.
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O modelo de exportação alemão reside, tanto quanto podemos 
estabelecer, em um Landnahme capitalista de serviços pessoais e 
assistenciais. No caso alemão, Landnahme significa aumentar a com-
petitividade do setor de exportação através de uma depreciação e 
precarização intensificada do trabalho assistencial (remunerado). No 
entanto, os dois setores de forma alguma se enfrentam como blocos 
homogêneos com interesses antagônicos nesse processo. O setor 
de exportação também está testemunhando a erosão de um status 
de cidadania fundado na noção de "propriedade social", pois aqui 
também encontramos empregos precários e a disciplina de forças 
de trabalho centrais. No caso do trabalho assistencial, no entanto, o 
status de cidadão social nunca foi institucionalizado, ou apenas em 
grau bem menor. Tradicionalmente considerado como trabalho femi-
nino, é possível recorrer a mecanismos de discriminação de gênero 
continuamente reproduzidos a fim de preservar a depreciação social 
desse setor e assim reduzir os custos de reprodução.

Em segundo lugar, o governo de Merkel, a meia-hegemonia euro-
peia, prescreve uma receita para a periferia do sul europeu que ele 
próprio deixou de aplicar internamente, pelo menos nessa forma. Em 
outras palavras: o capitalismo financeiro alemão é um capitalismo 
político no sentido weberiano e tem pouco a ver com o capitalismo 
racional retratado por Marx nas páginas de O Capital. Para dizer sem 
rodeios: confrontado com taxas de crescimento decrescentes, o ca-
pitalismo se torna canibal. Já podemos ver indícios disso dentro da 
Zona Euro. Aqui, a regra é: más notícias da Grécia são boas notícias 
para as receitas alemãs. Quanto pior for a crise na Grécia, mais 
atraentes se tornam os títulos do governo alemão, pois aparecem 
como um porto seguro para os investidores.

Como o Banco Central Europeu (BCE) está inundando o mercado 
com dinheiro barato, a Alemanha pode substituir títulos vencidos do 
governo por títulos com taxas de juros mais baixas. Como resultado, 
o tesouro alemão conseguiu economizar pelo menos 100 bilhões 
de euros nos últimos quatro anos e meio. Isso é significativamente 
mais do que os cerca de 90 bilhões de euros que a Grécia deve à 
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Alemanha pelos chamados "pacotes de ajuda" da ECH, ESM e FMI. 
A Alemanha continuará a lucrar com a crise, mesmo no caso de um 
calote total por parte da Grécia. Eu descreveria essa situação como 
canibalismo capitalista, mediante o qual os países hegemônicos es-
tabilizam sua economia destruindo os mais fracos. O cenário do cani-
balismo político indica que tais fenômenos se tornam cada vez mais 
dominantes. No entanto, é igualmente verdadeiro que esse cenário 
é altamente frágil e propenso a crises. É exatamente o que estamos 
vendo na Europa hoje. A integração – que antes foi concebida como 
uma resposta às tendências desregulamentadoras da globalização 
(Mercado Comum Europeu) e uma proteção contra o domínio alemão 
(uma moeda europeia transnacional) – tornou-se um foco de proble-
mas que leva à desregulamentação. Em vez de utilizar o acesso ao 
grande Mercado Comum Europeu como uma ferramenta para impor 
os padrões sociais em toda a economia mundial, um regime discipli-
nar supranacional surge e reforça as desigualdades dentro e entre 
os Estados-membros da Zona Euro em particular e, assim, depende 
cada vez mais de meios autoritários para garantir a conformidade. 

O constitucionalismo europeu e os seus projetos centrais retira-
ram efetivamente esse aspecto da política europeia do processo 
decisório democrático. Eles impulsionaram uma transformação que 
implanta firmemente o radicalismo do mercado nas instituições do 
império da UE. O grau em que essa trajetória política ligou a UE e 
especialmente os Estados da Zona Euro à economia financeira glo-
bal foi revelado durante a crise. Uma verdade que continua a se 
aplicar é: as instituições são importantes! No entanto, a divergência 
institucional, pelo menos nos países atlânticos, se manifesta como 
uma variação dos resultados da crise, em vez de uma proteção con-
tra eles. A austeridade, firmemente institucionalizada por meio do 
pacto fiscal, o Semestre Europeu, o Two-Pack, o Six-Pack etc., tive-
ram efeitos devastadores – particularmente nos países do sul euro-
peu afetados pela crise. O desemprego, a pobreza e a precariedade 
dispararam, mas a dívida pública – particularmente prejudicial no 
caso grego – continuou a aumentar. Visando sistemas de segurança 
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coletiva, acordos coletivos de salários, proteção contra demissão e 
estruturas de codeterminação, a austeridade enfraquece as próprias 
instituições que mostraram ser as proteções mais confiáveis   contra 
a crise para pelo menos algumas partes da força de trabalho.

A problemática econômica fundamental da Europa Ocidental 
na década de 1970, portanto, foi, por assim dizer, revertida. 
Desencadeado pelas percepções da elite do que seria uma crise de 
compressão do lucro, o Landnahme do social diminuiu os recursos 
de poder dos sindicatos e de seus aliados políticos a tal ponto que 
a nova fraqueza estrutural da demanda gerou uma barreira nova e de 
configuração completamente diferente para a acumulação de capital. 
Como resultado do enfraquecimento dos sindicatos e do declínio dos 
partidos social-democrata e socialista, a "economia política da força 
de trabalho" (Negt und Kluge 1993: 83) foi levada à defensiva até 
o ponto em que medidas redistributivas estabilizadoras do sistema 
careciam do necessário apoio político em muitos países.

Mas – esta é a verdadeira novidade – também existem contra-
tendências. Na Alemanha, estamos testemunhando atualmente um 
retorno sindical. O número de membros de sindicatos importantes 
está crescendo, e a disposição de se envolver em conflitos traba-
lhistas também está aumentando. O que à primeira vista poderia 
ser interpretado como uma revitalização da "economia de mercado 
social" é, na verdade, uma reação ao capitalismo (financeiro) impul-
sionado pelo mercado com relações trabalhistas fragmentadas, um 
capitalismo que se assemelha ao capitalismo social do passado 
apenas em sua – embora desmoronada – fachada institucional. Essa 
regulamentação das relações trabalhistas no capitalismo ocorre em 
dois mundos separados. O primeiro mundo inclui indústrias inteiras, 
corporações grandes ou médias nas quais a negociação coletiva in-
dustrial ou acordos no nível da empresa promovem o aprimoramento 
dos assalariados por regulamentar os salários e as condições de tra-
balho. A institucionalização do conflito de classes aparece inalterada 
nesse mundo. O segundo mundo é o da terceirização, da evasão de 
normas sociais e salariais, da concorrência de baixos salários, da 
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erosão de acordos de negociação coletiva e do abandono de acordos 
equitativos na empresa. É um mundo de superexploração e emprego 
remunerado inseguro, pouco reconhecido e, portanto, precário. Esses 
dois mundos não são, se preferir, tão distantes assim um do outro. 
Os limites entre eles são fluidos, à medida que os movimentos con-
flitantes levam uma empresa de um mundo para o outro. 

E esta é a verdadeira novidade: o que restou das estruturas de 
codeterminação, do poder de organização sindical e dos efeitos re-
distributivos do Estado-providência tornou-se o ponto de partida para 
uma dinâmica de conflito em torno da restrição do novo capitalismo 
financeiro. O aumento constante dos conflitos laborais, e em particu-
lar o ano de 2015, marcado pelas greves, dão testemunho de uma 
nova confiança entre os sindicalistas. Cerca de 2 milhões de dias 
de greve (2014: 392 mil) com a participação de cerca de 1,1 milhão 
de assalariados (2014: 345 mil em greve, WSI 2016) contrastam 
fortemente com o declínio geral dos conflitos trabalhistas em muitos 
países da OCDE. Os sindicatos, obviamente, têm os maiores âmbitos 
de atuação no primeiro mundo da regulamentação baseada em tari-
fas, em que os acordos industriais ainda representam a norma. No 
mundo do trabalho desregulamentado, os sindicatos têm que realizar 
lutas meticulosas, empresa por empresa, ou até entrar em greve, a 
fim de ganhar nem que seja um mínimo desse âmbito de atuação. O 

"regime de fronteiras" entre os dois mundos é estruturalmente pro-
penso a conflitos, produzindo inúmeros conflitos menores relaciona-
dos a acordos salariais internos e no nível da empresa, que seguem 
sua própria lógica. Somente os casos mais espetaculares vão para 
as manchetes e, portanto, muitas vezes não são registrados nas es-
tatísticas oficiais de greve. De acordo com os números disponíveis, 
os conflitos trabalhistas envolvendo greves quase triplicaram em 
menos de uma década, de 82 (2007) para 214 (2014) (WSI 2016). 
Mais da metade desses conflitos ocorrem no setor de serviços e ge-
ralmente envolvem apenas um pequeno número de trabalhadores, 
mas também ocorrem em áreas industriais principais, embora com 
menos frequência. 
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Cinco fenômenos se destacam: 
1. A nova formação de conflitos resulta da fragmentação tanto 

das relações trabalhistas quanto dos conflitos trabalhistas. Isso, por 
sua vez, exige que os sindicatos voltem ao seu papel de movimento 
social. Surpreendentemente, os elementos do movimento também 
influenciam os conflitos travados por parte e a favor de grupos ocupa-
cionais individuais. Isso é verdade, por exemplo, no caso dos maqui-
nistas alemães, que muitas vezes são considerados trabalhadores 
altamente privilegiados e corporativistas. O orgulho profissional e a 
confiança nas próprias habilidades se chocam com a desvalorização, 
baseada no mercado e na competição, do trabalho de inteiros gru-
pos profissionais. Se usado corretamente, o que aparece como uma 
consciência estritamente ocupacional pode se tornar uma fonte de 
recalcitrância, protesto e ação coletiva. Um fenômeno semelhante 
pode ser observado na educação e nos serviços sociais. Nesse caso, 
a identidade profissional – há muito considerada um obstáculo para 
a organização sindical – instilou uma forma de consciência coletiva 
semelhante à de outros trabalhadores qualificados e que agora se 
tornou a força motriz subjetiva de um intenso conflito trabalhista. 

2. Isso ilustra como a obstinação dos assalariados e as convic-
ções dos ativistas podem se tornar um importante recurso de poder 
sindical. Essa dimensão da ação sindical baseada em classes é ne-
gligenciada não apenas no conceito de parceria de conflito, mas em 
abordagens institucionalistas em geral. A ação coletiva dos assala-
riados não pode ser adequadamente entendida como mera raciona-
lização de uma lógica de conflito intermediária, nem como resultado 
de cálculos individuais de custo-benefício. Medidas pelos resultados 
do conflito trabalhista, as greves no serviço postal, nos serviços so-
ciais e educacionais (pré-escola, etc.) e na Amazon devem parecer 
absolutamente irracionais na perspectiva das lógicas de ação coleti-
va de Mancur Olson. Mas isso é muito diferente da perspectiva dos 
próprios grevistas. Embora certamente entre os assalariados não 
haja consciência política que se assemelhe à de um movimento de 
trabalhadores socialistas, grupos-chave ativos exibem alguns núcleos 
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de identidade e motivações que alimentam os esforços a favor de 
uma afirmação obstinada e independente da política voltada para 
os interesses sindicais. Aos olhos dos grevistas, os ganhos subjeti-
vos podem incluir a experiência de enfrentar seu empregador, o que 
se torna particularmente importante quando um conflito trabalhista 
termina com as demandas não (plenamente) atendidas – como foi 
o caso do serviço postal e dos trabalhadores da assistência infan-
til. A questão de como os envolvidos em uma greve lidam com um 
resultado negativo depende, especialmente, de como os principais 
ativistas interpretam e compreendem o fato coletivamente. 

3. Os conflitos laborais e os movimentos das organizações sindi-
cais são a expressão de uma reação polanyiana dos assalariados a 
uma distribuição injusta impulsionada pelo mercado. As exigências 
salariais geralmente agem como um gatilho, o que ostensivamente 
corresponde ao princípio de funcionamento dos sindicatos interme-
diários, que tratam principalmente de demandas quantitativas (salá-
rios). Nesses novos conflitos trabalhistas, no entanto, vemos uma 
configuração diferente: as questões salariais representam um mero 
catalisador para demandas mais qualitativas. Os conflitos salariais 
muitas vezes veem o desenvolvimento e a articulação de uma críti-
ca ao excesso de horas de trabalho, pressão para produzir, falta de 
autonomia do tempo e regimes internos autoritários. As exigências 
adicionais de salário só podem mobilizar trabalhadores habilitados 
e pessoal qualificado precisamente por causa dessa acumulação de 
experiências injustas. Mesmo os conflitos salariais aparentemente 
convencionais, portanto, nunca são "apenas" por causa do dinheiro, 
embora isso seja, naturalmente, muito importante. O que os assala-
riados exigem é mais justiça, mais reconhecimento, mais tempo para 
os amigos e para a família, mais codeterminação e autodetermina-
ção. É uma questão de "salários vivos", isto é, salários informados 
pelo padrão de acordos de negociação coletiva no nível da indústria 
e níveis salariais médios regionais. Salários suficientes para viver tor-
nam-se sinônimo de qualidade de vida, enquanto grandes diferenças 
de salário e renda são, obviamente, encaradas como limitações para 
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uma vida autodeterminada. Trabalhadores altamente qualificados, em 
especial, se queixam da monotonia de um constante "sempre mais, 
mas nunca suficiente", que eles percebem como um fardo crescente 
no local de trabalho, mas também em outras áreas da vida. Isso suge-
re que o conteúdo do conflito social também está sujeito a mudanças. 
Os conflitos de classe tornam-se conflitos sobre a qualidade de vida 
e parte de um conflito maior, socioecológico, em toda a sociedade.

4. Essa diferenciação dos conflitos trabalhistas foi acompanhada 
por uma transformação funcional gradual das greves. Os conflitos 
trabalhistas continuam a oferecer a possibilidade de implementar, 
mediante a pressão econômica, acordos salariais exemplares para 
indústrias inteiras. Assim sendo, eles estão se tornando cada vez 
mais uma – principalmente simbólico-política – forma de mobilização, 
que só é empregada como último recurso para fortalecer o poder 
organizacional sindical e dessa forma criar as condições necessá-
rias para a regulamentação de conflitos negociada. A transformação 
funcional do conflito trabalhista nem sempre é óbvia. É mais pron-
tamente percebida no mundo do trabalho desregulamentado, mas 
seu impacto é grave. Os sindicatos são cada vez menos capazes 
de confiar em seus recursos de poder institucional e dependem da 
sua capacidade de se envolver em conflitos, o que, por sua vez, de-
pende do poder organizacional. A capacidade de ação coletiva e de 
atividade de greve precisa ser reconstruída, empresa por empresa. 
Isso torna urgente a organização de novos grupos de assalariados. 
Os conflitos laborais estão sendo cada vez mais dominados pelas 
mulheres, à medida elas que vão para o setor precário, e são espe-
cialmente fortes nas novas indústrias de serviços. Baseiam-se, em 
parte, em formas condicionadas de adesão e de participação da for-
ça de trabalho, que, por sua vez, modelam formas de greve e outras 
demandas e objetivos. O trabalho sindical condicionado faz com que 
se consiga um certo nível de organização do local de trabalho como 
precondição para a atividade de conflito. Em resultado, os conflitos 
tornam-se menos previsíveis. Além disso, seu resultado é incerto, 
pois as estratégias das partes conflitantes são imprevisíveis. 
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5. Se isso levará ou não a um contínuo desenvolvimento dos ele-
mentos do movimento social dentro dos sindicatos, ou um aumento 
no seu poder organizacional e disposição para fazer greves, não po-
demos dizer. A compulsão de se envolver em renovação sindical en-
quanto em conflito complica as políticas de interesse. Em diversos 
contextos, o Estado aparece como um ator de conflito com frequên-
cia surpreendente. Na verdade, o próprio Estado tornou-se uma parte 
em conflito. Como agente de privatização e proprietário, exerce pelo 
menos uma influência parcial na Deutsche Post, bem como na Bahn 
AG, e dessa forma atua como a última instância em termos de uma 
redefinição das regras que regem o conflito trabalhista e as ajusta 
a mudanças estruturais nas relações de trabalho. O aspecto crucial, 
no entanto, não é se o Estado intervém – nem que ele realmente o 
faça – mas a maneira como faz isso. Quando o Estado, e com ele 
as relações trabalhistas organizadas, estão em recuo, as contesta-
ções padronizadas e regulamentadas são substituídas por outras for-
mas de conflitos - tumultos, protestos juvenis, revoltas espontâneas 
ou, como nos subúrbios franceses, violência religiosa disfarçada. 
Nos lugares em que as forças populares esquerdistas, como Syriza, 
Podemos ou o Bloco de Esquerda português, desdobram uma forma 
democrática de representação, isso geralmente ocorre em dissocia-
ção deliberada da antiga Esquerda e também, em parte, de sindica-
tos estabelecidos. Por outro lado, suas contrapartes populistas de 
Direita praticam um völkisch, que é uma solidariedade exclusiva man-
chada pelo nacionalismo étnico. A reinterpretação da luta distributiva 
como luta pela "riqueza do povo", não entre os níveis superior e infe-
rior da sociedade, mas sim entre o interno e o externo, entre o "povo 
alemão" e os supostos "invasores" migrantes, soa extremamente 
bem para algumas partes da força de trabalho sindicalizada. Esse é 
outro motivo pelo qual a nova formação de conflitos traz consigo de-
safios para os sindicatos ao exercerem influência direcionada sobre 
o equilíbrio de poder dentro do aparelho estatal a fim de mobilizar 
o apoio institucional, sem o qual o futuro das relações trabalhistas 
organizadas será provavelmente bem sombrio. 
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Em suma: O capitalismo social da Alemanha (Ocidental) é coisa 
do passado. Embora as instituições e as estratégias de ação da an-
tiga forma de parceria de conflito ainda existam no primeiro mundo 
da regulamentação salarial baseada em tarifas, num quadro mais 
amplo surge um novo jogo com regras diferentes. O fato de termos 
assistido a um retorno – embora menos substancial – aos mecanis-
mos da era social-capitalista durante a crise financeira não contradiz 
essa afirmação. A gestão bem-sucedida da crise consolidou a posi-
ção – principalmente econômica e, portanto, na melhor das hipóte-
ses, meio-hegemônica – da Alemanha na Europa. No entanto, nem 
se quisessem, atores relevantes não conseguiriam universalizar em 
escala europeia o sistema alemão de representação de duplo inte-
resse, cuja força emana do setor de exportação industrial. E, além 
disso, a vontade política de fazer qualquer coisa do tipo não é en-
contrada na constelação atual. 

A terapia de austeridade que o império da UE, sob considerável 
pressão do governo Merkel, impõe não só à sua periferia do sul eu-
ropeu enfraquece ainda mais as relações trabalhistas organizadas. 
A abolição do princípio do favorecimento, que somente permite des-
vios de acordos de negociação coletiva na indústria no caso de me-
lhorias nas condições acordadas (Espanha, Grécia), priorização de 
acordos tarifários baseados na empresa e no local de trabalho acima 
dos acordos no nível da indústria, eliminação ou limitação da apli-
cabilidade universal das regulamentações tarifárias (Grécia, Hungria, 
Portugal, Romênia), desvios descendentes legalmente sancionados 
dos acordos trabalhistas, fortes quedas nas taxas de cobertura de 
regulamentos industriais (Espanha, Grécia, Portugal), bem como a 
diluição da proteção contra demissão e a redução do salário mínimo 
legal representam o arsenal-padrão de intervencionismo político-sala-
rial na Europa hoje. Mesmo que os movimentos sindicais continuas-
sem, se a codeterminação fosse consolidada e a aplicabilidade dos 
acordos trabalhistas mais uma vez aumentada, as antigas condições 
social-capitalistas não podem e não serão restauradas. A própria fun-
ção das relações de trabalho está mudando em seus fundamentos. 
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No futuro, independentemente do nível de regulamentação, elas vão 
lidar com apenas uma fração dos problemas que como um todo re-
presentam a questão social do século 21.  

Os conflitos que se desenvolvem tipicamente ao longo das falhas 
entre os dois mundos não podem mais ser entendidos adequada-
mente com um quadro conceitual que atribui ao sindicato o papel 
pragmático de intermediário entre os interesses do sistema e dos 
membros. A nova formação transnacional de conflitos não pode mais 
ser explicada com conceitos de intermediação ou parceria de confli-
to, nem as relações trabalhistas organizadas podem ser plenamente 
compreendidas se apenas provam sua contribuição para as estrutu-
ras de eficiência econômica, os interesses da pesquisa. Como Max 
Weber diria, o capitalismo financeiro contemporâneo é de natureza 
completamente política e, portanto, não responde a tais demonstra-
ções de racionalidade. Onde o capitalismo e a democracia econô-
mico-industrial desenvolvem uma relação antagônica, os sindicatos 
não terão escolha senão remodelar sua participação dupla na luta 
dentro de e contra o sistema salarial. As pesquisas que exploram 
as possibilidades de uma escolha estratégica correspondente por 
parte dos sindicatos devem, de preferência, ser projetadas na linha 
de uma sociologia pública – como uma sociologia pública orgânica 
fundada em interação e intercâmbio o mais estreitos possível com 
os subalternos e suas formas de auto-organização, a fim de levar em 
consideração práticas inovadoras de renovação sindical. Se essa 
pesquisa vai ou não se estabelecer no cenário acadêmico de forma 
duradoura, temos que esperar para ver.
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INTRODUÇÃO 

No início da crise econômica de 2008, a União Europeia (UE) intro-
duziu sua estratégia de inclusão ativa. A UE fez um apelo a favor de 
uma nova forma de coordenação de políticas para combater melhor 
a "...persistência da pobreza e do desemprego e as crescentes com-
plexidades de desvantagens múltiplas " (EC 2008/867), que seria 
implementada em nível nacional e local. Cada Estado-membro deve-
ria desenvolver políticas em relação a três áreas fundamentais: su-
porte à renda, mercados de trabalho inclusivos e acesso a serviços 
de qualidade. Alguns anos mais tarde, no entanto, uma rede de es-
pecialistas independentes chegou à conclusão de que a coordenação 
entre os ministérios, as agências e as diversas áreas políticas era 
fraca em um grande número de Estados-membros e que a implemen-
tação, "através das três linhas, da estratégia de inclusão ativa para 
combater de forma eficaz as causas multifacetadas de pobreza e da 
exclusão social e melhorar a coordenação entre agências públicas 
e serviços ... tem sido bastante limitada" (Frazer & Marlier 2013: 
27). O estudo destacou a fragmentação de responsabilidades entre 
agências e áreas políticas e a falta de mecanismos de coordenação 
efetivos. Além disso, muitas estratégias nacionais foram caracteriza-
das como desequilibradas, interpretando "inclusão" como ativação e 
obrigação de aceitar qualquer trabalho em oferta, em primeiro lugar, 
enquanto o aspecto de suporte à renda mínima e serviços sociais 
adequados foi minimizado ou negligenciado.

As relações entre a UE, os Estados-providência nacionais e as are-
nas de previdência subnacionais (regionais e locais) são dinâmicas 
e complexas. Além do fato de que os sistemas regionais e locais de 
assistência social não são meramente um reflexo da regulamentação 
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central e supranacional, as arenas subnacionais estão inseridas em 
relações verticais e horizontais mais amplas que influenciam a forma 
como esses sistemas funcionam, o que eles proporcionam e para 
quem. Embora existam muitas pesquisas sobre governança e coorde-
nação de políticas sociais, políticas de ativação e políticas de renda 
mínima em relação à UE (van Berkel et al. 2011 & 2012; Lødemel 
& Trickey 2001; Hvinden & Johansson 2007; Kazepov 2010), esses 
estudos se concentram no nível nacional. Este capítulo aborda as 
ligações verticais, bem como as dinâmicas entre os ambientes po-
lítico, institucional e legal que existem entre os níveis nacionais e 
subnacionais de governança. Com "ligações verticais", nos referimos 
à governança multinível em termos de mecanismos de governança 
colaborativa, esforços coordenados e formas de cooperação entre 
as arenas nacionais, regionais e locais. Comparamos as arenas na-
cionais e subnacionais no combate à pobreza em cinco cidades eu-
ropeias (Dortmund, Turim, Radom, Malmö e Glasgow). Essas cidades 
pertencem a países com diferentes tradições de previdência, mas 
compartilham o antecedente de serem antigos centros industriais 
que posteriormente tiveram que se adaptar às transições "pós-for-
distas" (Koch 2006).

Concordemente, cada cidade é caracterizada por alto desempre-
go, baixa participação no mercado de trabalho e altos custos de 
assistência social (Johansson et al., 2013). Nós nos concentramos 
em sistemas de renda mínima (MIS, sigla em inglês) para indivíduos 
em idade ativa, ou seja, na definição de políticas, em quadros ins-
titucionais e em práticas de fornecimento do MIS a partir de uma 
perspectiva de governança multinível. Isso inclui relações de poder 
em diferentes níveis territoriais (central, regional e local), os níveis 
administrativos envolvidos na regulamentação local, questões de fi-
nanciamento, estrutura, critérios de elegibilidade e uso de avaliação 
de recursos, bem como o papel do terceiro setor. Empiricamente, o 
capítulo baseia-se em relatórios de políticas regionais e locais, ava-
liação, acompanhamento e documentos de direito e 15 entrevistas 
com políticos locais e altos funcionários públicos, de organizações 
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públicas e da sociedade civil, por cidade (75 entrevistas ao todo). A 
primeira seção traça o quadro teórico que usamos para compreen-
der os mecanismos de governança verticais e as relações entre os 
diferentes atores envolvidos na definição de políticas, quadros insti-
tucionais e práticas de fornecimento em relação ao MIS. Em segun-
do lugar, detalhamos a governança multinível do MIS, enfocando as 
principais características das relações verticais entre os níveis na-
cionais e subnacionais e os mecanismos de governança entre atores 
públicos e não públicos. Em terceiro lugar, aplicamos a grade analíti-
ca desenvolvida na seção 1 para comparar os modos de governança 
do MIS, analisando o grau de regulamentação política em diferentes 
níveis de governança, estruturas de financiamento, critérios de elegi-
bilidade e o papel do terceiro setor no MIS. Por fim, sintetizamos os 
resultados à luz da ambição da UE de combater a pobreza através 
de uma estratégia de "inclusão ativa".

CONCEITUALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA COLABORATIVA VERTICAL

Uma grande quantidade de pesquisas recentes aponta para uma du-
pla delegação de autoridade reguladora que se distancia do governo 
tradicional em nível nacional: "para cima", em direção a uma maior 
importância da tomada de decisão supranacional, e "para baixo", em 
direção a uma maior participação de autoridades locais e regionais, 
atores e órgãos de decisão (Daly 2003; Kazepov 2008). Argumenta-
se que a complexidade dos mecanismos por trás de muitos riscos 
sociais e a maior diversidade de cursos de vida exigem esforços con-
juntos, em estreito diálogo com a pessoa e no contexto onde ela vive 
(Andreotti et al., 2012). Nas redes emergentes de segurança social, 
os atores públicos não são os únicos a elaborar e prestar serviços. 
Dentro da regulamentação socioeconômica, os Estados atuam cada 
vez mais como parceiros cooperantes, embora como primus inter 
pares (Koch, 2008). Paralelamente aos parceiros sociais, vários ato-
res do terceiro setor interagem com as autoridades públicas. A fim 
de conceituar os mecanismos de governança colaborativa vertical e 
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as relações entre atores públicos, parceiros sociais e organizações 
do terceiro setor, primeiro exploramos a distinção entre os graus de 
mecanismos de governança colaborativa. Com base em uma análise 
dos motivos por que os atores são propensos a entrar em esquemas 
de governança conjunta, Skelcher e Sullivan (2008: 757) afirmam 
que existem quatro formas diferentes de integração: cooperação (in-
formação compartilhada e suporte), coordenação (tarefas comuns e 
metas compatíveis) colaboração (estratégias integradas e objetivo 
coletivo) e coadunação (estrutura unificada e culturas combinadas). 
Nossa comparação dos cinco casos abaixo vai se basear nessa de-
finição.

Também distinguiremos os diferentes modos de governança e 
usaremos essa distinção para conceituar formas de cooperação en-
tre organizações públicas e do terceiro setor: mercado, hierarquia e 
rede. Usamos essas formas de governança como mecanismos típi-
cos-ideais para a análise de interações e relações entre atores. De 
acordo com Williamson (1985), a governança de mercado baseia-se 
em relações contratuais, particularmente com respeito a questões 
de propriedade. Os mercados oferecem um grau relativamente alto 
de flexibilidade para os atores decidirem se devem ou não entrar em 
acordos. No entanto, os atores estão limitados nessas escolhas de 
acordo com os recursos econômicos, sociais e políticos que têm à 
disposição; as hierarquias operam com uma lógica diferente, pois 
limitam a flexibilidade dos atores envolvidos. As regras burocráticas, 
o processo decisório administrativo e feito "de cima para baixo" do-
minam essas formas de coordenação e muitas vezes resultam em 
tomadas de decisão formalizadas e rotineiras; a rede é uma forma 
de governança que gira em torno de relações interdependentes e é 
baseada em confiança, lealdade e reciprocidade. Os conflitos ten-
dem a ser resolvidos com base nas preocupações dos participantes 
(Johansson et al. 2013).
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GOVERNANÇA DO MIS: RELAÇÕES VERTICAIS ENTRE NÍVEIS NACIO-
NAIS E SUBNACIONAIS E FORMAS DE COOPERAÇÃO ENTRE ATORES

Dortmund: Coordenação central, aceitação local e redes informais

Mediante as chamadas reformas “Hartz”, o sistema MIS alemão 
sofreu grandes mudanças (Holst e Dörre 2013). Entre essas, está 
o estabelecimento do ALG II (subsídio de desemprego), que fundiu 
as anteriores assistências social e ao desempregado (Koch 2011; 
Angelin et al., 2014). Concordemente, os desempregados devem 
procurar o apoio do ALG II e não de um regime local de assistência 
social. Existem quatro critérios de elegibilidade para o ALG II: idade 
ativa (15-65), capacidade de trabalhar pelo menos três horas por 
dia, estar "em necessidade", conforme avaliado pelo social mínimo 
para as famílias, e residir na Alemanha (ver Petzold 2013 para mais 
detalhes). O Escritório da Previdência Social municipal é responsável 
pelos quatro outros MIS: assistência social, provisões mínimas para 
as necessidades dos idosos, regimes de benefícios para os reque-
rentes de asilo e refugiados e o regime para vítimas da guerra. Mas, 
dada a dominância quantitativa do esquema ALG II, existem apenas 
poucas pessoas ou famílias necessitadas sob a responsabilidade do 
Escritório da Previdência Social municipal. O nível local é responsável 
pelo fornecimento dos serviços de assistência social e infantil e arca 
com os custos. A participação das transferências e serviços do ALG 
II fornecidos pelo município é vinculada ao orçamento dos Escritórios 
de Assistência Social locais. Os custos de benefícios e serviços da 
ALG II são da responsabilidade da Agência Federal do Trabalho (AFT) 
e, portanto, financiados pelo orçamento nacional (Spannagel 2013). 

Visto que o regime ALG II é, em grande medida, governado nacio-
nalmente, a influência da cidade de Dortmund sobre a proteção do 
rendimento mínimo é limitada. Para organizar a entrega de todas as 
transferências e serviços do ALG II, a administração local e a AFT são 
incorporadas a uma instituição local – o Jobcenter – que é um bal-
cão único que reúne os três pilares do altamente integrado ALG II: 
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transferência de benefício, colocação profissional e entrega de servi-
ços sociais. Dessa forma, o nível nacional e o local trabalham em es-
treita colaboração. Embora os municípios como um todo tenham pouca 
margem de manobra, os assistentes sociais no Jobcenter têm certos 
poderes discricionários. Como agências locais, espera-se que os mu-
nicípios paguem benefícios, ofereçam aconselhamento e colocação 
profissionais. Existem também regras de sanção que têm de ser segui-
das. No entanto, a forma como esses aspectos de serviço e colocação 
são realizados, a favor de quem, e o tipo de sanções escolhidas fica a 
critério da equipe que está na linha de frente. Em Dortmund, o municí-
pio está envolvido no Jobcenter na medida em que representantes do 
governo local fazem parte do Conselho de Administração do Jobcenter 
sob a liderança do prefeito. O Conselho tem seis membros: três repre-
sentam a AFT e o Jobcenter, e três representam o município. Exclusivo 
de Dortmund é o "Conselho de Curadores", que reúne um grande nú-
mero de atores societários envolvidos na administração do Jobcenter 
(Spannagel 2013). Dortmund também iniciou uma Comissão Social 
da Cidade para gerir a implementação de projetos sociais dentro de 
políticas de combate à pobreza. Os membros da Comissão são altos 
funcionários, sindicatos, a câmara local de comércio e organizações 
da sociedade civil, em particular as Associações de Assistência Livres 
(AAL). Essas organizações prestam serviços em todos os campos do 
bem-estar social, incluindo cuidados para idosos, para crianças e acon-
selhamento. Nossos entrevistados geralmente descreveram os AAL 
como bem-conectados, ou seja, envolvidos nas redes tanto formais 
como informais. Eles também destacaram que os atores relevantes 
em Dortmund se conhecem pessoalmente. Essa cooperação informal 
facilitaria e aceleraria a tomada de decisões não só em questões es-
tratégicas, mas também em níveis operacionais.

Turim: Um mosaico do MIS

A governança do sistema italiano de assistência social caracteriza-
se por uma fraca direção estatal e ampla margem de manobra para 
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atores regionais e locais. No final da década de 1990, a chamada Lei 
Bassanini introduziu um processo de devolução de competências para 
regiões, províncias e municípios. As leis subsequentes aumentaram 
a participação dos níveis subnacionais de governo em muitas áreas, 
incluindo políticas sociais e trabalhistas. Com respeito à assistência 
social, os municípios se tornaram responsáveis   por grupos-alvo, como 
menores, jovens, idosos, famílias, deficientes e usuários de drogas. 
Seguindo o princípio da subsidiariedade, uma outra lei, do ano 2000, 
tornou as autoridades regionais responsáveis   pela seleção de obje-
tivos, pelas prioridades e pelo planejamento das políticas de assis-
tência social, enquanto apenas padrões mínimos nacionais foram 
definidos pelo governo central (Madama et al., 2013). A porcentagem 
de pessoas com suporte à renda mínima é muito baixa (0,34%), o que 
indica que Turim fornece a renda mínima como último recurso e usa 
critérios de adesão bem rígidos (Maino & Zamboni 2013).

Três tipos de esquemas são relevantes para este estudo: medi-
das nacionais e regionais implementadas localmente (1); esquemas 
locais de assistência econômica desenvolvidos pela cidade de Turim 
(2); taxas e esquemas de redução de impostos (3). A primeira cate-
goria inclui dois fundos relacionados à família e à habitação e tem 
características semelhantes: os requisitos e os montantes são deter-
minados por leis nacionais ou regionais, de modo que são idênticos 
em todas as regiões; as medidas são configuradas como direitos de 
cumprimento obrigatório, ou seja, os municípios não podem atrasar 
nem negar a provisão; como agências executivas locais, o papel dos 
municípios é amplamente reduzido à implementação e à mediação. 
Os municípios recolhem as demandas dos cidadãos, validam-nas e 
entregam-nas às autoridades centrais responsáveis   pelo pagamento 
(Maino & Zamboni 2013). Além disso, o Novo Cartão Social (NCS) 
foi implementado em 2012. O NCS é um programa nacional expe-
rimental para combater a pobreza de famílias necessitadas e foi 
introduzido em 12 cidades, sendo Turim uma delas. Embora a regu-
lamentação nacional do NCS se refira à distribuição de fundos na-
cionais em nível local, a critérios de elegibilidade, à quantidade de 
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benefícios e aos procedimentos de pagamento, os municípios são 
responsáveis   pelo recolhimento de pedidos, controle de prioridades 
e seleção de beneficiários. Durante a fase de implementação, Turim 
decidiu envolver todas as organizações relevantes do terceiro setor 
e fez uma convocação pública por inscrições para garantir a ampla 
participação dos beneficiários.  

A segunda categoria de regimes de benefícios refere-se a formas 
de assistência desenvolvidas, implementadas e financiadas por de-
partamentos locais. O objetivo é garantir o suporte à renda mínima 
e promover a autonomia social e econômica das pessoas por meio 
de uma melhor coordenação com políticas ativas do mercado de tra-
balho. Todos os recursos são pagos à família se sua receita total for 
inferior a um determinado valor no momento da requisição e durante 
o período de pagamento. O processo de candidatura é bem rigoroso 
e envolve controles de critérios de elegibilidade com verificações em 
banco de dados, bem como inspeções da polícia municipal. O bene-
fício aprovado é concedido por seis (reddito di inserimento sociale) 
ou doze meses (reddito di mantenimento). Este último é o esquema 
de assistência mais importante para pessoas que não são capazes 
de trabalhar, os que têm mais de 65 anos ou menos de 18, bem 
como para deficientes e gestantes. O reddito di inseriemento sociale 
concentra-se em pessoas capazes de trabalhar e visa facilitar o em-
prego para esse grupo. Para receber esse benefício, os requerentes 
não podem sair do emprego sem motivo acordado, precisam procurar 
trabalho ativamente mediante contato frequente com as agências de 
emprego e aceitar qualquer oferta, bem como participar regularmente 
de sessões de treinamento, estágios e qualquer outra atividade pro-
posta pelo governo. O nível de benefício é muito inferior ao do reddito 
di mantimento. A terceira categoria é a redução de taxas e impostos. 
Dependendo da sua renda, as famílias podem solicitar redução de 
tarifas públicas, como por exemplo, eletricidade, gás, água e lixo. As 
famílias também podem solicitar redução de impostos, como o im-
posto municipal sobre propriedade e imposto de renda, dependendo 
do tamanho da sua renda. 
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As organizações do terceiro setor desempenham tradicionalmente 
um papel importante no combate à pobreza, estabelecendo uma coo-
peração com as autoridades públicas e prestando serviços de formas 
autônomas. A Compagnia di San Paolo, uma das duas instituições 
bancárias com sede em Turim e seu órgão instrumental Ufficio Pio 
estão em primeiro lugar entre os programas de financiamento. Outro 
ator-chave é a Caritas, que, devido a grande pressão, começou a pro-
mover intervenções diretas. As solicitações de assistência financeira 
são submetidas a um comitê especial no nível diocesano; em 2012, 
cerca de 2000 pessoas solicitaram apoio financeiro da Caritas, e dois 
terços dos candidatos receberam ajuda. Representantes da cidade de 
Turim destacaram que, quando tem condições financeiras, o municí-
pio sempre atende aos pedidos de assistência econômica. Visto que 
os critérios de acesso aos esquemas de assistência econômica se 
tornaram mais rígidos, as famílias que não recebem ajuda do municí-
pio podem se candidatar em organizações do terceiro setor. Nossos 
informantes explicaram que às vezes é difícil entender a complexida-
de do sistema local. Como consequência, as famílias precisam ser 
competentes e ativas – e manter-se informadas sobre os vários tipos 
de esquemas em operação e as condições que se aplicam.

Radom: Fragmentação do MIS 

A responsabilidade pelo MIS é compartilhada entre os níveis cen-
tral e três subnacionais: regiões, poviats e gminas. Os "gminas" são 
responsáveis pela gestão das políticas sociais, familiares e habi-
tacionais em nível local. Os municípios têm a incumbência formal 
de fornecer proteção de renda mínima mediante seus Escritórios 
de Assistência Social (EAS). O “poviat” é responsável por serviços 
especializados, como cuidados para deficientes físicos ou mentais. 
Também prepara estratégias de inclusão social em relação aos de-
ficientes e desempregados de longa duração, e é o nível adminis-
trativo operacional para o PES. O EAS e o PES local também podem 
estabelecer prioridades e buscar financiamento adicional nos casos 
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em que as tarefas prioritárias estão subfinanciadas. O EAS con-
centra-se em grupos especificados na lei sobre assistência social: 
famílias grandes ou monoparentais afetadas pelo desemprego pro-
longado. A abordagem em relação a esses grupos é abrangente e in-
clui a provisão de medidas de subsistência e ativação. Os municípios 
compartilham os custos do EAS com o poviat e gmina subnacionais 
e o governo central. O EAS pode estabelecer padrões locais para li-
mites de renda em relação a refeições e provisões alimentares em 
150% do limite para benefícios de assistência social. Os informantes 
do EAS explicaram que geralmente as normas nacionais são segui-
das no fornecimento de subsídios e serviços para os requerentes 
autorizados. As questões de autonomia e prerrogativa locais dizem 
respeito particularmente aos critérios de elegibilidade individual para 
receber benefícios. As sanções são definidas no ato de assistência 
social e se aplicam quando um requerente não cumpre as obrigações 
do contrato social, rejeita uma oferta de emprego ou está ativo na 
economia paralela. Nesses casos, os subsídios podem ser retirados.  

Cada candidato à assistência social é designado a um assistente 
que avalia a elegibilidade por meio de uma entrevista. Os critérios de 
elegibilidade são formulados no ato de assistência social, que tam-
bém regula quanto dinheiro os candidatos podem receber. As pes-
soas são elegíveis para subsídio temporário se cumprirem o critério 
de renda e pelo menos mais um critério: desemprego, orfandade, fal-
ta de habitação, deficiência, doenças crônicas, violência doméstica, 
tráfico de seres humanos, necessidade de proteção à maternidade, 
desamparo na criação de filhos e na gestão do lar (especialmente no 
caso de famílias monoparentais ou numerosas), problemas de jovens 
que deixam abrigos para menores e precisam se ajustar às exigên-
cias da vida cotidiana, necessidade de inclusão de estrangeiros com 
status de refugiados, problemas de adaptação após saída da prisão, 
alcoolismo e abuso de drogas, situação de crise, desastre natural ou 
ecológico. No entanto, o pagamento é obrigatório em apenas quatro 
desses casos: se alguém estiver desempregado, com doença crôni-
ca, for deficiente ou estiver aguardando uma decisão administrativa 
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sobre algum outro tipo de benefício (Wóycicka & Zielenska 2009). Em 
outros casos, a decisão é deixada ao critério dos serviços sociais.  

O terceiro setor desempenha um papel significativo na comple-
mentação ou mesmo na substituição dos regimes de benefícios 
públicos. Existem quase 400 organizações locais registradas em 
Radom. O município organizou um Centro para as ONGs integrarem 
suas atividades e trocarem experiências e planos. Embora as ONGs 
não estejam diretamente envolvidas nas decisões referentes ao MIS 
local, elas desempenham um papel importante em informar e con-
sultar o EAS sobre problemas sociais locais. As partes não gover-
namentais mais importantes são as organizações relacionadas à 
Igreja Católica. A maior é a Caritas, que presta assistência a grupos 
desfavorecidos, os mais necessitados e excluídos. Existem outras 
organizações grandes que oferecem diretamente ajuda e serviços a 
pessoas sob tensão financeira, como o Radom Food Bank e Dobry 
Duszek (Good Spirit Foundation). O primeiro atua como distribuidor 
de alimentos, permitindo que 110 organizações do terceiro setor 
forneçam alimentos às famílias mais pobres. O Radom Food Bank 
atua fora do distrito da cidade e presta ajuda a 50 mil famílias, dá 
apoio direto aos requerentes de assistência social, mas também às 
famílias pobres que trabalham. As organizações voluntárias coope-
ram estreitamente entre si e informam sobre os beneficiários e suas 
necessidades. Políticos e funcionários locais expressaram o desejo 
de trabalhar mais de perto com esses atores não governamentais 
(Kozek et al. 2013).

Malmö: Um sistema universal com poder discricionário local

O principal sistema nacional de regulamentação do MIS na Suécia 
é o sistema de assistência social regulado pela Lei de Serviços 
Sociais. Esta lei de bases nacional é em grande parte elaborada na 
forma de intenções gerais e exigências imprecisas com relação à ele-
gibilidade para benefícios (Panican et al., 2013) e dá aos governos 
locais, isto é, aos municípios, um amplo espaço para interpretação. 
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Isso envolve completa responsabilidade financeira e a possibilidade 
e responsabilidade de determinar regras mais detalhadas. Para re-
ceber assistência social, o candidato se encontra com um assisten-
te social treinado para avaliação no Escritório de Serviços Sociais 
local. Embora cada solicitação seja avaliada individualmente, a Lei 
de Serviços Sociais cobre algumas normas nacionais segundo as 
quais os clientes devem ser avaliados. Em princípio, não há limite de 
quanto tempo um requerente pode receber assistência social; mes-
mo assim, na maioria dos casos a solicitação é por um mês de cada 
vez. A assistência social é uma rede de segurança de último recurso 
para pessoas que no momento não conseguem solucionar sua si-
tuação financeira. O objetivo geral é ajudar os requerentes a passar 
a exercer trabalho remunerado. Os requisitos para elegibilidade são 
os seguintes: (i) o requerente (e outros membros da família) carecem 
totalmente de recursos financeiros (o requerente pode ter que vender 
todos os ativos próprios e demonstrar que não há dinheiro na con-
ta bancária); (ii) o requerente deve comprovar que não tem direito a 
nenhum outro benefício geral; (iii) o requerente deve ser avaliado e 
considerado disponível para o trabalho ou fazer esforços para melho-
rar a sua empregabilidade, participando nas medidas de "ativação” 
recomendadas; e (iv) deve procurar ativamente um emprego e estar 
preparado para aceitar qualquer trabalho (mesmo que seja fora de 
sua experiência profissional e cidade/município).  

O Conselho Nacional de Saúde e Previdência tem a responsabi-
lidade de desenvolver padrões nacionais de assistência social em 
termos de quantias e necessidades qualitativas. Desde 2013, mu-
danças na regulamentação nacional permitiram que os governos lo-
cais fossem consultados sobre os montantes financeiros que cobrem 
cada necessidade incluída no padrão. Os indivíduos têm o direito de 
apelar a um tribunal administrativo, direito que pode ser aplicado a 
todas as decisões tomadas nos termos da Lei. Se o candidato não 
estiver satisfeito com qualquer equipe de linha de frente, ele pode 
reclamar ao Conselho Administrativo Distrital, a agência que supervi-
siona o Escritório de Serviços Sociais. As autoridades locais podem 
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aplicar sanções se um candidato recusar medidas de empregabilida-
de recomendadas ou recusar um emprego sem motivo válido. A san-
ção é a rejeição de uma solicitação ou a redução do montante total 
dos benefícios da assistência social. O assistente social avalia se 
o requerente não possui recursos financeiros, se o candidato deve 
ser julgado como procurando ativamente um emprego e quando e de 
que modo as sanções são aplicadas. A assistência social inclui aju-
da para manutenção e outros itens. A manutenção contém suporte 
financeiro, que inclui despesas com alimentos (excluindo doces, lan-
ches e álcool), roupas e sapatos, lazer e diversão, saúde e higiene, 
seguro infantil, jornal, telefone e taxa de TV. O apoio a despesas ra-
zoáveis   com outras necessidades comuns inclui custos de habitação, 
eletricidade, seguro de conteúdo doméstico, viagens relacionadas ao 
trabalho, taxas de filiação a um sindicato e fundo de desemprego. 
Caso não haja um padrão nacional para essas despesas, elas são 
avaliadas individualmente pelo assistente social. O requerente tem 
direito a valores razoáveis   de habitação na região, correspondendo 
ao que um trabalhador de baixa renda no município do requerente 
pode pagar. Os "outros custos" também são avaliados a nível local e 
normalmente incluem cuidados médicos e odontológicos, recreação, 
funerais, óculos, equipamentos para a casa ou mudanças e, em ca-
sos excepcionais, ajuda para dívidas (Panican et al. 2013). 

Organizações voluntárias, instituições de caridade, igrejas e funda-
ções privadas desempenham um papel menor na prestação de servi-
ços e orientação aos pobres. A cidade de Malmö sustenta a ideia de 
que a assistência é mais bem produzida pelas agências públicas e, 
em geral, rejeita a ideia de envolver outros atores na governança da 
assistência social. Apenas um dos nossos informantes do governo 
local achou que era uma "ideia interessante" envolver representan-
tes dos requerentes de assistência social. Embora o governo local 
não faça muita coisa nesse sentido, organizações voluntárias podem 
solicitar dinheiro da cidade. O principal requisito para tal apoio é 
que se veja o conceito da organização voluntária como complemen-
tar aos esforços da cidade para ajudar pessoas em situações de 
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vulnerabilidade. Um alto funcionário com experiência em diferentes 
instituições públicas locais nos forneceu uma ilustração expressiva, 
destacando que o "setor voluntário está excluído" e que "são os 
atores públicos que tomam as decisões ... É quase impossível que 
uma organização sem fins lucrativos obtenha dinheiro do município. 
Organizações sem fins lucrativos que desejam participar na luta con-
tra a pobreza sentem que o município possui um sistema de regras 
muito complexo. A possibilidade de um ator voluntário financiar tais 
atividades [na luta contra a pobreza] é zero” (Panican et al. 2013: 37).

Glasgow: Empreendedorismo político local contra a direção central

A governança do MIS em Glasgow é mais bem caracterizada como 
um modelo centralizado e orientado para o emprego. Embora os 
atores locais tenham pouco poder formal de decisão, pode-se ver 
um extenso esforço empreendedor por parte das autoridades públi-
cas locais. Os departamentos do Reino Unido são os principais res-
ponsáveis   pela execução de medidas contra a pobreza, incluindo a 
prestação de benefícios e a gestão do sistema de crédito fiscal. O 
Departamento do Trabalho e das Pensões (MTP) é a entidade que 
administra os pagamentos aos desempregados e o fornecimento e 
administração de pagamentos e benefícios da segurança social. As 
taxas de benefícios, a elegibilidade, os processos administrativos, 
os direitos e a categorização dos benefícios ocorrem no nível do 
Reino Unido. Não há esquemas de renda em Glasgow que envolvam 
a transferência de pagamentos em dinheiro para os requerentes. No 
entanto, o governo escocês tem uma série de mecanismos e opor-
tunidades para ajudar as pessoas em situação de pobreza por meio 
de outras áreas orçamentárias. Os indivíduos podem receber dife-
rentes pagamentos de renda mínima em adição ou em substituição 
às provisões nacionais do Reino Unido. Embora o governo escocês 
não tenha controle sobre as taxas de benefícios monetários, regras 
e subsídios, ele é capaz de exercer influência local na prestação de 
serviços e suporte a fim de aumentar o desenvolvimento econômico 
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ou influenciar no bem-estar das pessoas em situação de pobreza 
(Bennett & Clegg 2013). Como o MIS é a responsabilidade de assis-
tência social no MTP, o Conselho Municipal de Glasgow (CMG) não 
possui um orçamento próprio para isso. No entanto, proporciona uma 
maximização da renda para que os indivíduos saibam como reivin-
dicar seus direitos nas organizações nacionais e no Reino Unido e 
orientam os requerentes a fim de minimizar o impacto das políticas 
do Reino Unido. O CMG pode não só estabelecer critérios de elegibi-
lidade para redução do imposto municipal para alguns grupos, mas 
também se tornou, nos últimos anos, responsável pela provisão de 
pagamentos discricionários pela habitação. O conselho também for-
nece "benefícios transferidos", como almoços escolares gratuitos. 
Os governos locais não podem adicionar sanções locais às que cor-
respondem à regulamentação nacional e não fazem parte do proces-
so decisório em torno dessa questão.  

O MIS principal em Glasgow compreende o Subsídio ao 
Desempregado (SD), o Suporte à Renda (AR), o Subsídio de Apoio ao 
Emprego (SAE), regulamentados e financiados de forma centralizada, 
os créditos fiscais de trabalho e os créditos fiscais familiares, bem 
como os benefícios de habitação, os benefícios fiscais do município 
e os benefícios transferidos administrados localmente. Enquanto o 
SD é administrado pelo MTP, os benefícios no trabalho sob a forma 
de créditos fiscais e benefícios infantis são pagos pelo Tesouro. Os 
benefícios transferidos e os de habitação, bem como os benefícios 
fiscais do município, são da responsabilidade da autoridade local que 
é reembolsada pelo respectivo departamento do governo. O AR e o 
SD são benefícios com avaliação de recursos, que podem ser reivin-
dicados desde que os rendimentos não excedam o "valor aplicável". 
Os requerentes podem exercer trabalho de tempo parcial (máximo 
de 16 horas por semana), em que os ganhos adicionais do trabalho 
levam a reduções de benefícios. Os trabalhadores de tempo parcial 
que reivindicam o SD devem continuar procurando trabalho acima de 
16 horas por semana. Qualquer pessoa que trabalhe mais de 16 ho-
ras por semana não tem direito ao SD ou ao AR, mas em vez disso 
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pode reivindicar créditos fiscais. Os requerentes do SD que deixaram 
seu emprego por iniciativa própria, ou o perderam por causa de suas 
próprias ações não são elegíveis para o prazo máximo de 26 sema-
nas. Apenas uma pessoa por casal pode reivindicar o SD. Se ambos 
estiverem desempregados, será considerada uma "reivindicação con-
junta". Se apenas um deles estiver desempregado, o casal não pode 
reivindicar o SD se o outro trabalha mais de 24 horas por semana 
– presume-se que o desempregado é subsidiado pela renda do par-
ceiro, que pode reivindicar créditos fiscais se sua renda for baixa o 
suficiente. As autoridades locais têm dois objetivos ao adotar uma 
abordagem de maximização de renda. Primeiro, a maximização da 
renda é vista como meios diretos para ajudar as pessoas a receber 
seus direitos. Segundo, considera-se que a maximização da renda 
em Glasgow beneficia a demanda da economia local (GCVS 2010; 
RAS 2010). Essa abordagem tem sido, historicamente, parte do de-
partamento financeiro do CMG e dos esforços do departamento de 
trabalho social para ajudar os habitantes em necessidade. Também 
tem tido um lugar de destaque na estratégia escocesa para lidar 
com a pobreza e o desemprego nas duas últimas décadas (Scott & 
Mooney, 2009). Embora os atores locais tenham pouca influência 
no MIS nacional, eles usam recursos locais para se beneficiar dos 
esquemas nacionais e recorrer a eles. Essa é uma característica ex-
clusiva das relações centro-locais no sistema de combate à pobreza 
do Reino Unido (Bennett & Clegg 2013). 

Um grande número de organizações do terceiro setor estão envol-
vidas no fornecimento de ajuda financeira e orientação sobre temas 
de assistência social e atuam como subcontratados do governo. O 
cenário organizacional local inclui instituições de caridade e grupos 
comunitários, bem como organizações compostas por funcionários 
voluntários e empresas sociais. De acordo com cálculos recentes, 
existem atualmente 2.300 instituições de caridade que atuam em 
Glasgow. Se alguma delas particularmente inclui cooperativas de 
crédito e associações de habitação, essas têm uma ampla gama 
de membros de equipe e, se empresas sociais estão incluídas, 
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possuem grandes recursos financeiros. Algumas delas estão envol-
vidas no fornecimento de serviços públicos terceirizados e iniciati-
vas, enquanto outras se baseiam nas iniciativas de usuários ou de 
comunidades locais.

GOVERNANÇA DO MIS COMPARADA: RELAÇÕES VERTICAIS
ENTRE OS NÍVEIS NACIONAL E SUBNACIONAL E
FORMAS DE COOPERAÇÃO ENTRE ATORES

A Tabela 1 apresenta uma visão comparativa entre os modos de 
governança do MIS e as relações verticais entre os níveis nacional 
e subnacional nas cinco cidades. Dortmund e Glasgow têm várias 
características em comum na organização de esquemas nacionais, 
uma vez que ambas são caracterizadas por uma forte regulamenta-
ção central de benefícios (elegibilidade, níveis de benefício, sanções) 
e financiamento, e as agências locais são, portanto, circunscritas. O 
grau de regulamentação central é de certa forma mais fraco, embora 
perceptível, em Malmö e Radom, onde os atores locais atuam sob 
uma estrutura de regulamentação central com menores expectati-
vas de que entidades locais sigam os objetivos e as ambições es-
pecificadas na regulamentação nacional, palavra por palavra. Assim, 
apesar da necessidade de trabalhar de acordo com as regulamenta-
ções nacionais, Radom e Malmö possuem um grau significativo de 
autonomia local e poderes discricionários para desenvolver modelos 
e formas de interpretação desses padrões que refletem condições 
e ambições locais. Radom até mesmo possui fundos específicos 
para esse fim. Na Suécia, as autoridades locais têm responsabili-
dades de pleno financiamento em assuntos de assistência social, 
cujo montante aumentou bastante em Malmö nas últimas décadas. 
Ali, os decisores locais (políticos, funcionários-chave da equipe ad-
ministrativa e também funcionários da linha de frente) têm margem 
de manobra significativa para interpretar e agir de acordo com a le-
gislação nacional.
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De maneira similar, Dortmund e Glasgow seguem seus respectivos 
regulamentos centrais; no entanto, nesses casos, e particularmente 
em Glasgow, encontramos muito mais atividades empresariais locais. 
Apesar de estar enquadrado e restringido por uma forte estrutura 
regulatória central, o governo local tem feito esforços significativos 
para desenvolver políticas e atividades paralelas para limitar a depen-
dência de esquemas centrais. De fato, um sistema de maximização 
de renda com foco em dar ajuda aos indivíduos para reivindicar pa-
gamentos dos regimes nacionais existe apenas em Glasgow. A ma-
ximização de renda é utilizada como uma estratégia para lidar com 
questões de pobreza e desemprego ao ajudar indivíduos a receber 
os seus direitos financiados pelo Reino Unido. Provavelmente, a auto-
nomia local é muito mais usada em um contexto onde originalmente 
não esperávamos encontrá-la.  

A governança local do MIS em Turim segue outro modelo de orga-
nização: uma combinação de regulamentação central e local. Alguns 
elementos dos esquemas são regulamentados de forma central 
(como o NCS), enquanto outros estão sujeitos exclusivamente à re-
gulamentação local. É difícil para os beneficiários locais se movimen-
tar por essa complexa colcha de retalhos de tantos esquemas de 
benefícios. Tanto o nível de benefícios como o número real de pes-
soas cobertas pelos esquemas locais são comparativamente baixos. 
Por outro lado, o MIS sueco é único em seu sistema avançado de 
avaliação de recursos, que é regulamentado em nível nacional mas 
implementado localmente com quantidade significativa de poderes 
discricionários em questões relacionadas à assistência social. Em 
contraste com as outras cidades, os indivíduos são obrigados a bus-
car todas as outras soluções e usar todos os outros meios como 
parte do teste de elegibilidade, antes de se conceder a assistência 
social. Em Malmö, o candidato deve vender todos os ativos próprios 
e demonstrar que não há dinheiro na conta bancária. Em contrapar-
tida, em Turim, os beneficiários podem ter casa própria e um veículo 
até certo valor, e no Reino Unido o requerente também pode manter 
ativos financeiros até certo limite.
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TABELA 1
Governança do MIS e comparação das relações verticais entre o nível nacional e subnacional

DORTMUND TURIM RADOM MALMÖ GLASGOW

Grau de regu-
lamentação 
central

Alto
Baixo, mas va-
riado

Médio Médio Alto

Grau de regu-
lamentação 
regional

Inexistente Médio Alto Inexistente Médio

Grau de auto-
nomia local

Muito limitado, 
mas bem usado 
pelas agências 
locais

Extenso

Moderado, 
não neces-
sariamente 
usado pelas 
agências 
locais

Moderado, 
não neces-
sariamente 
usado

Muito limitado, 
mas muito usado 
pelas agências 
locais

Unidade 
pública res-
ponsável por 
fornecer os 
benefícios 
locais

Jobcenter & 
escritório de 
previdência so-
cial pra clientes 
com “problemas 
sociais”

Escritório de 
previdência so-
cial municipal 
+ NCS regulado 
centralmente

Escritório de 
previdência 
social muni-
cipal

Escritório 
de previdên-
cia social 
municipal

SD regulado cen-
tralmente + CMG 
(maximização de 
renda)

Níveis admi-
nistrativos na 
regulamenta-
ção local do 
MIS

Dois níveis: 
(principalmente) 
federal e local

Três níveis: 
nacional, (prin-
cipalmente) re-
gional e local

Quatro ní-
veis: Estado, 
região, poviat 
e gmina

Dois níveis: 
Estado e 
(principal-
mente) mu-
nicípio

Três níveis: (princi-
palmente) central, 
local e regional

Estrutura de 
financiamento 
do MIS local

Principalmente 
recursos fede-
rais Sozialgeld – 
orçamento local

Combinado. 
NCS pelo 
governo cen-
tral. Outros 
esquemas pelo 
orçamento da 
cidade

Combinado. 
O orçamen-
to central 
financia uma 
grande pro-
porção

Apenas 
local

Apenas orçamento 
central

Estrutura prin-
cipal do MIS 
local

Um esquema 
geral para de-
sempregados. 
Sozialgeld para 
os que não cum-
prem os critérios 
de elegibilidade 
para ALGII

Estruturas 
misturadas e 
parcialmente 
fragmentadas 
a nível local

Um esque-
ma geral de 
assistência 
social para o 
desemprego 
e problemas 
sociais

Um esque-
ma geral de 
assistência 
social para 
o desem-
prego e 
problemas 
sociais

Principalmente 
um esquema. 
Regimes comple-
mentares de redu-
ção de impostos
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Critérios de 
elegibilidade

Idade ativa, em-
pregabilidade, 
residência na 
Alemanha

Falta de recur-
sos financeiros, 
status familiar 
até certo grau 
e status de 
emprego

Padrão na-
cional de 
elegibilidade 
formulado 
em lei

Falta de 
recursos 
financeiros, 
disponível 
para o tra-
balho

Limitado

Uso de avalia-
ção de recur-
sos

Limitado Moderado Moderado Extenso Limitado

Papel do ter-
ceiro setor no 
MIS

Envolvimento 
de organiza-
ções do ter-
ceiro setor

Atuação 
extensiva 
do terceiro 
setor em 
nível local e 
regional

Atuação 
extensiva 
do terceiro 
setor em 
nível local 
e regional

Limitado
Atuação exten-
siva do terceiro 
setor

Kazepov & Barberis (2012) caracterizaram a Polônia e seu tipo 
de governança corporativista (pluralista e altamente fragmentada 
com um terceiro setor importante) como um caso de transição, onde 
os níveis de financiamento do governo são baixos e os decisores e 
assistentes sociais locais usam o chamado extra legem (livres in-
terpretações das regras). No entanto, Radom não se encaixa com-
pletamente nessas descrições gerais. Embora as organizações do 
terceiro setor tenham certamente um papel significativo e o nível de 
financiamento seja razoavelmente baixo, há também um financiamen-
to central para serviços sociais locais e provisões de assistência 
social. Além disso, os atores locais parecem seguir as regras e re-
gulamentos estabelecidos pelo governo central. De fato, as práticas 
dos decisores locais e dos assistentes sociais se parecem mais com 
a descrição de autonomia local dentro de um modelo regulamentado 
de forma centralizada – pelo menos em relação às interações entre 
regulamentação central e local.  

Embora as cinco cidades pertençam a diferentes regimes de 
Estado-providência, elas compartilham características-chave em 
termos de MIS. As relações verticais entre níveis regulatórios se-
guem os mecanismos de governança baseados na regulamentação 
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legislativa (em alguns casos, uma combinação de leis) e diretivas, 
em vez de alguma forma de cooperação ativa entre atores em dife-
rentes níveis. Ao passo que a nossa comparação confirma pesquisas 
anteriores sobre a delegação de poder e capacidade de direção no 
sentido descendente, do nível nacional para o subnacional (Olsen 
2010; Daly 2003), nosso foco em graus de mecanismos de gover-
nança colaborativa e modos de governança na divisão do trabalho 
entre diferentes níveis regulatórios envolvidos em esquemas MIS ge-
rou novos conhecimentos que são de relevância analítica além dos 
cinco casos observados (Tabela 2).  

TABELA 2
Grau e formas de mecanismos de governança no combate à pobreza por meio do MIS

DORTMUND TURIM RADOM MALMÖ GLASGOW

Grau de
governança

Coadunação 
leve

Mosaico de 
mecanismos 
de gover-
nança

Coordenação 
(aplicação 
da lei e de 
normas re-
gionais)

Coordenação 
(aplicação 
da assistên-
cia social de 
acordo com 
a Lei)

Tensão extensiva 
entre níveis e pa-
drões de dissocia-
ção (maximização 
da renda) 

Formas de 
governança 
entre atores 
públicos e o 
terceiro setor

Serviços de ati-
vação basea-
dos em redes 
(informais); os 
serviços sociais 
seguem o modo 
de governança 
do mercado

Redes
formais

Redes
formais

Modo
hierárquico 
de parceria 
seguindo a 
lógica das 
autoridades 
públicas

Combinação entre 
o mercado e for-
mas hierárquicas 
de governança

Com exceção do Reino Unido (e, até certo ponto, da Alemanha), 
os governos nacionais aplicam variantes da "governança passiva" 
do MIS, em que os níveis subnacionais aplicam as leis nacionais 
nas culturas, regionais e locais, de cooperação, parceria e alianças 
intersetoriais. O Reino Unido caracteriza-se por uma assimetria cla-
ra no poder regulatório. Os departamentos governamentais têm a 
responsabilidade de financiar e fornecer assistência social e medi-
das contra a pobreza, enquanto o nível local está envolvido em uma 
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abordagem de maximização de renda que visa permitir que os candi-
datos reivindiquem pagamentos dos esquemas nacionais e apoiem 
a economia local. Por isso, no caso de Glasgow e do Reino Unido, 
encontramos uma falta de consenso nos mecanismos de governan-
ça vertical entre os níveis nacional e subnacional. Em contraste, 
prevalecem as tensões e uma divisão de trabalho parcialmente dis-
funcional entre os dois níveis. O envolvimento do terceiro setor em 
fornecer ajuda financeira é substancial no contexto institucional de 
um Estado-providência liberal. O mecanismo de governança segue a 
combinação de uma forma de governança de mercado baseada em 
relações contratuais entre atores e uma forma hierárquica de gover-
nança, onde o setor voluntário atua como subcontratado de agências 
públicas, e organizações do terceiro setor competem para garantir 
um contrato anunciado e controlado por agências do setor público. 

Embora Dortmund também tenha de seguir os regulamentos cen-
trais, existem atividades empreendedoras locais no desenvolvimento 
de políticas e atividades paralelas para limitar a dependência local 
de esquemas regulados centralmente. Por exemplo, as entregas de 
todas as transferências e serviços do ALG II se concentram em uma 
instituição local (Jobcenter) sob a administração de um conselho 
de representantes do governo local. O Jobcenter, como um balcão 
único responsável pela prestação de serviços sociais, orientação 
profissional e todas as questões financeiras relacionadas ao ALG 
II, não é tanto uma integração completa de agências públicas e um 
mecanismo de governança colaborativa dos níveis nacional e sub-
nacional, mas é uma forma branda de coadunação, uma vez que a 
administração municipal e o Jobcenter cooperam estreitamente no 
campo dos serviços de ativação, ao mesmo tempo em que mantêm 
separados seus respectivos mandatos formais. Os serviços de ati-
vação são oferecidos por várias instituições locais, que funcionam 
sob a administração municipal em cooperação com organizações do 
terceiro setor. O financiamento dessas instituições varia: algumas 
são financiadas diretamente pelo Jobcenter, ou seja, pelo nível fede-
ral; outras são totalmente financiadas pelo município. Ainda outros 
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casos são financiados pelo FSE. A forma de governança entre atores 
públicos e organizações do terceiro setor segue a lógica de redes 
baseadas em relações interdependentes e elementos de confiança, 
lealdade e reciprocidade, envolvendo redes informais onde os atores 
se conhecem pessoalmente. No entanto, o terceiro setor não é um 
parceiro igual dentro dos mecanismos de governança dos serviços 
sociais, visto que presta principalmente os serviços exigidos como 
resultado das decisões tomadas pelas autoridades públicas. Assim 
como em Glasgow, essa cooperação tem as características de uma 
forma de governança de mercado baseada em relações contratuais.  

Em Turim, os esforços em prol de mecanismos de governança 
colaborativa entre os níveis nacional e subnacional são limitados e 
apresentam um caráter fragmentado. Dentro da presente compara-
ção, Turim segue a versão mais mesclada da regulamentação central, 
regional e local do MIS. Por exemplo, com relação à assistência so-
cial, o município tem bastante espaço em termos de planejamento, 
elaboração e fornecimento da assistência, ao passo que, no caso do 
recente Novo Cartão Social, o município somente aplica o que já foi 
decidido em nível nacional. Na ausência de uma estrutura nacional 
que regule a assistência social, observamos grande fragmentação e 
variação institucionais – mas também de poderes discricionários que 
são difíceis de entender em termos analíticos. Uma ampla mescla 
de atores não públicos, incluindo um terceiro setor comparativamen-
te forte, muitas vezes com recursos substanciais, está envolvida no 
combate à pobreza: desde a concessão de benefícios financeiros a 
uma infinidade de serviços de assistência social. Embora seja difícil 
dar uma imagem completa dessa complexa arena das organizações 
do terceiro setor e suas relações com as agências públicas, a forma 
de governança entre os atores públicos e o terceiro setor segue em 
grande parte a lógica das redes formais: a autoridade local se torna 
o promotor de diferentes redes de atores não públicos envolvidos 
na produção de serviços. Ela mantém uma função de planejamento 
estratégica sem se envolver diretamente na garantia de suporte ou 
benefícios para os habitantes. 
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Embora a regulamentação central tenha um papel importante em 
Malmö, a cidade tem a capacidade de definir suas próprias regras 
detalhadas. Assim, a governança colaborativa vertical é restrita às in-
terpretações locais de certos mecanismos regulatórios nacionais. Na 
ausência de acordos de parceria entre os diferentes níveis, a assis-
tência social tornou-se, em grande parte, uma questão administrativa, 
apesar do poder discricionário delegado ao nível local. Nem encon-
tramos exemplos diretos de formas institucionalizadas de parceria 
entre atores públicos e organizações do terceiro setor em relação à 
assistência social. Embora Malmö aplique algumas formas de coo-
peração com o setor voluntário, normalmente não é o caso em ques-
tões relacionadas com a pobreza. De acordo com o design original do 
Estado-providência socialdemocrata, são principalmente as autorida-
des públicas centrais, regionais e locais que produzem serviços de 
assistência social. Organizações sem fins lucrativos podem solicitar 
apoio financeiro da cidade de Malmö, mas o principal requisito é que 
seus conceitos e planos sejam considerados como uma alternativa 
importante ou complementar aos esforços da própria cidade em aju-
dar pessoas em situação de vulnerabilidade. A forma de governança 
entre os atores públicos e o terceiro setor é, portanto, mais bem ca-
racterizada como baseada em um modo hierárquico de parceria que 
opera de acordo com a lógica burocrática das autoridades públicas.

Semelhante a Turim, Radom é um exemplo de fragmentação de 
responsabilidade dentro da proteção de renda mínima através de 
quatro níveis diferentes. O grau de parceria entre os níveis nacional 
e regional, por um lado, e a cidade de Radom, por outro, pode ser 
descrito em termos de coordenação. No entanto, os acordos de par-
ceria entre os níveis são de certa forma prejudicados devido à so-
breposição de várias atividades entre níveis e atores. Assim como 
Malmö, e apesar de ter um nível de autonomia local formalmente alto, 
Radom pretende aplicar rigorosamente as normas e os padrões na-
cionais em vez de definir formas próprias de interpretação adaptadas 
à situação local. O terceiro setor desempenha um papel fundamen-
tal na luta contra a pobreza e, em alguns casos, até substituiu os 
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regimes de benefícios públicos, oferecendo por conta própria ajuda 
e serviços a pessoas necessitadas. As formas de governança entre 
atores públicos e organizações voluntárias são baseadas em redes 
formais seguindo elementos de confiança e reciprocidade. Radom 
criou um Centro para Organizações Não Governamentais (ONG), para 
que as ONGs integrem suas atividades e troquem experiências e 
planos. Embora as ONGs não estejam diretamente envolvidas nas 
decisões sobre os esquemas MIS locais, elas informam o Escritório 
de Assistência Social sobre problemas sociais locais e identificam 
as comunidades locais que precisam de ajuda.  

CONCLUSÃO

Mediante o conceito de "inclusão ativa", a UE promove a colabora-
ção interorganizacional, modelos de balcão único e acordos de par-
ceria para promover a coordenação entre os campos políticos, bem 
como entre os níveis administrativos e atores envolvidos no com-
bate à pobreza. No entanto, o nosso estudo confirma amplamente 
as descobertas anteriores, que destacaram a coordenação relativa-
mente fraca entre os ministérios, as agências, os atores e as áreas 
políticas de um grande número de Estados-membros da UE (Frazer 
& Marlier 2013; Clegg 2013). Em geral, demonstra a importância do 
nível local e fatores locais para o desenvolvimento bem-sucedido de 
uma estratégia ativa de inclusão. No entanto, no mundo real, as po-
líticas ativas de inclusão e especialmente as ligações verticais entre 
os ambientes institucionais e jurídicos a nível nacional e subnacional, 
bem como entre as autoridades e as organizações do terceiro setor, 
não atendem às ambições da UE. Na verdade, a falta de coopera-
ção entre os níveis nacional e subnacional é, em alguns casos, tão 
grande que podemos nos perguntar se as cidades incluídas neste 
estudo não deveriam ser classificadas como "entidades independen-
tes" do nível nacional.  

Dortmund e Glasgow, que pertencem a Estados-providência for-
temente centralizados, são mais empreendedores do que Malmö e 



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 53-82, 2017 79

Abordagens, atores e modelos de mecanismos verticais de governança colaborativa no combate à pobreza 
por meio do MIS: Comparação entre cinco cidades europeias Max Koch & Alexandru Panican

Radom, onde os atores locais têm uma grande autonomia, mas não 
conseguem usar esses poderes discricionários apesar das pressões 
de problemas significativos. E particularmente em Glasgow, onde a 
maximização da renda marca um desvio bastante radical das estra-
tégias políticas de Whitehall, discursos locais e posições ideológi-
cas no combate à pobreza são pelo menos tão importantes quanto 
o tipo de governança colaborativa vertical entre as arenas nacional 
e subnacional. O único caso em que a cooperação parece funcionar 
suavemente é Dortmund, onde os modelos nacionais de integração 
se inseriram em uma cultura local de cooperação através de uma 
grande variedade de partes interessadas. No entanto, apenas mo-
dos ativos de cooperação não garantem resultados positivos contra 
a pobreza. Embora Malmö se caracterize por uma separação clara 
entre as autoridades e o terceiro setor, seu nível relativamente alto 
de suporte à renda mínima (típico da abordagem de previdência sue-
ca) resulta em um desempenho contra a pobreza melhor do que o 
de Dortmund como representante do sistema de previdência alemão 
que apresenta cooperação, mas também a tendência significativa 
de dar preferência aos casos mais fáceis e negligenciar os mais di-
fíceis (Heidenreich et al., 2014). Com a notável exceção de Malmö, 
encontramos extenso envolvimento de organizações do terceiro se-
tor nas políticas locais de combate à pobreza em todas as cidades. 
Em Turim, essas organizações começaram até mesmo a substituir 
os atores públicos em algumas áreas políticas.
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RESUMO

O presente artigo analisa a evolução histórica do Estado Social em 
Portugal e da Seguridade Social e sua relação com as políticas so-
ciais de emprego/desemprego involuntário desde o nascimento do 
Estado Social na Revolução dos Cravos até aos nossos dias, com a 
generalização dos programas assistenciais focalizados, que revertem 
o caráter de universalidade do Estado Social. Argumentamos aqui 
que o desemprego tem sido custeado essencialmente pelos traba-
lhadores através do fundo de seguridade social.
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ABSTRACT

This article analyzes the historical evolution of the Social State in Portugal and 

Social Security and its relationship with social policies of employment / involuntary 

unemployment from the birth of the Social State in the Carnation Revolution to the 

present day, with the generalization of the focused social assistance programs, whi-

ch revert the character of universality of the Social State. We argue here that unem-

ployment has essentially been financed by workers through the social security fund.
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INTRODUÇÃO1

O presente artigo analisa a evolução histórica do Estado Social em 
Portugal e sua relação com as políticas sociais de emprego/desem-
prego involuntário. Este trabalho é realizado a partir de dois estu-
dos que coordenámos na Universidade Nova de Lisboa (Instituto de 
História Contemporânea), sobre a relação entre a sustentabilidade 
da segurança social, demografia e produtividade e sobre a susten-
tabilidade do Estado Social. O artigo começa com uma introdução 
sobre as origens do Estado Social em Portugal na contemporanei-
dade, analisa depois dentro do Estado Social o item específico da 
Segurança Social e a relação desta com as políticas públicas face à 
restruturação produtiva; por fim apresenta os cálculos de sustenta-
bilidade do Estado Social. Argumentaremos como hipótese central 
que a precariedade laboral e o desemprego decorrentes da restrutu-
ração produtiva foram realizados utilizando fundos do Estado Social, 
que colocam em causa a sua sustentabilidade a médio prazo, num 
duplo movimento de diminuição de descontos e contribuições e ero-
são dos próprios fundos.

O NASCIMENTO DO ESTADO SOCIAL EM PORTUGAL (1974-1975)

O Estado de bem-estar social, ou seja, a assunção de que parte do 
rendimento dos trabalhadores não lhes é paga em salário direto, 
mas em salário indireto (ou salário social), sob a forma de bens e 
serviços públicos, gratuitos ou quase gratuitos e universais, nasceu, 
de forma generalizada, em Portugal, dos conflitos resultantes do pro-
cesso revolucionário português do biénio 1974-1975 – conhecido 
como Revolução dos Cravos –, que pôs fim à ditadura de Salazar/
Caetano, que tinha durado entre 1933 e 1974.

Formas mutualistas ou cooperativas de solidariedade existem, po-
rém, de forma organizada, desde o século XIX. Eram associações 

1 Este artigo foi escrito seguindo os padrões ortográficos do português europeu.
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de caráter sobretudo urbano, estando em Lisboa e Porto concentra-
dos mais de 320 mil dos 380 mil sócios de todo o País, em 1909. 
Para se compreender o sucesso destes mecanismos, passa-se de 
3 associações em 1843 para 628 em 1909 (SERRÃO, 1991). Esse 
movimento mutualista, que se organiza em congresso pela primeira 
vez em 1911, continua a crescer e terá em 1931 mais de 570 mil 
sócios. O cooperativismo – referimo-nos aqui sobretudo a cooperati-
vas de consumos – teve menos sucesso, havendo em 1919 apenas 
43 mil associados. O seu máximo foi alcançado em 1921, com 112 
mil associados, entrando depois em declínio (SERRÃO, 1991).

O Estado social português e a generalização, qualitativa e quan-
titativa, de direitos sociais foram tardios, como lembra Silva Leal 
(1985). Nasceram no exato momento em que noutros países onde 
germinaram primeiro – como na França pós-1945 e na Inglaterra com 
o plano do conservador Beveridge, de 1942 –, mas somente foram 
postos em causa com a crise de 1973. Apesar de ter medrado na 
periferia da Europa, trinta anos depois, nasceu em parte de causas 
idênticas àquelas que deram origem ao Estado de bem-estar na 
Europa Ocidental/Norte, como assinala Luís Graça (1996, s/p), da 

“preocupação do próprio sistema económico e político, preocupado 
pela industrialização (explosão demográfica, conflitos sociais e polí-
ticos, crises económicas, etc.)”.

Como lembra o jurista Ângelo Ribeiro (2000, p. 559), os direitos 
“humanos, no sentido de liberdades cívicas, na sua múltipla vertente 
de direitos civis, políticos, sociais, económicos e culturais, que fazem 
de um país um “Estado de Direito”, foram praticamente inexistentes 
em Portugal [entre 1926 e 1974]”. O golpe de 28 de maio de 1926 
suspendeu a Constituição republicana de 1911, que consagrava, em-
bora de forma restrita, as liberdades cívicas e democráticas funda-
mentais, em resultado do crescimento do movimento operário, das 
lutas sociais e do sindicalismo durante o final do século XIX e início 
do século XX. A Constituição de 1933, plebiscitada já sob a égide de 
Salazar, protege a concentração de capital e promove a disciplinariza-
ção da força de trabalho através da supressão dos direitos (direito à 
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greve, direito de associação e reunião etc.) e da implantação de uma 
estrutura sindical de tipo corporativo (abolindo os sindicatos livres e 
substituindo-os pelos “sindicatos nacionais”, submetidos ao Estado).

Depois do golpe militar liderado pela oficialidade intermédia con-
tra a guerra colonial, a 25 de abril de 1974 há uma amplificação de 
direitos sociais, políticos e económicos, marcados pelo cunho da 
universalidade. O Estado Social não evoluiu de um sistema assisten-
cialista (para franjas de miseráveis e enfermos ou setores restritos 
dos ofícios e operariado) no século XIX para um sistema universal 
(e não restrito ou focado), acompanhando aquilo que seria uma evo-
lução social natural do século XX. Não há um progresso linear no 
desenvolvimento do País, como muitos autores parecem sugerir, que 
independentemente de fatores políticos acabaria por se impor e al-
cançar um modelo de protecção universal europeu (LUCENA, 2000). 
O nascimento do Estado Social em Portugal dá-se através de um 
processo revolucionário, processo que modificou as relações labo-
rais, nomeadamente através do aumento do valor salarial para níveis 
que permitiam uma cobertura universal da protecção social e ampla, 
estendendo as funções sociais do Estado à protecção social, saúde, 
educação, lazer etc. Só nesses dois anos, há uma transferência de 
riqueza do capital para o trabalho na ordem dos 18%. Esse modelo 
representou um salto histórico qualitativo e não meramente quanti-
tativo.

Do ponto de vista dos direitos democráticos são garantidos, desde 
abril de 74, de facto, os direitos de manifestação, reunião, associa-
ção, constituição de partidos políticos, direito à greve, ocupação de 
empresa, organização na empresa e organização sindical. No campo 
dos direitos sociais, destacam-se aumentos salariais, generalização 
do contrato coletivo, 13.º mês, subsídio de Natal. Também foram 
conseguidas melhorias generalizadas ao nível da previdência, assis-
tência na maternidade, doença e invalidez. É neste período que os 
trabalhadores conseguem o subsídio de desemprego, generalização 
do direito à reforma e à segurança social; acesso generalizado a cui-
dados de saúde; direito ao divórcio civil para casamentos católicos; 
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habitação social, controle do preço das rendas e de bens alimenta-
res essenciais; democratização da gestão do ensino secundário e 
superior.

Assegurados nas lutas sociais que marcaram os anos de 1974-
1975, foram estes direitos consagrados sob a forma de um Pacto 
Social de facto cujo documento matriz é a Constituição de 1976. Os 
direitos institucionalizados no período entre 1976 e sensivelmente 
1986, cobrem todo o espectro: saúde, educação, direitos laborais, 
segurança social.

Em 1960 havia em Portugal 56 mil pensionistas, e em 2000, 2 
milhões e meio (BARRETO, 2004). Uma parte dessa protecção social 
foi estendida ainda no período marcelista, mas a universalização é 
posterior ao 25 de abril (LUCENA, 2000). O ensino torna-se gratuito 
em todos os graus. No campo da saúde, o artigo 64.º dita que todos 
os cidadãos têm direito à protecção da saúde e o dever de a defen-
der e promover. Esse direito efetiva-se através da criação de um ser-
viço nacional de saúde universal, geral e gratuito.2 Para assegurar 
o direito à protecção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado 
garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 
condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e 
de reabilitação, bem como uma racional e eficiente cobertura médica 
e hospitalar de todo o País, o que vai ser nomeadamente assegurado 
pela obrigatoriedade de prestação de um ano de serviço na perife-
ria para os recém-licenciados em medicina que quisessem ingres-
sar na carreira médica. O Despacho ministerial publicado em Diário 
da República, a 29 de julho de 1978, conhecido como “Despacho 
Arnaut”, antecipa o SNS, abrindo o acesso aos Serviços Médico-
Sociais a todos os cidadãos, independentemente da sua capacida-

2 Como o próprio Ministério da Saúde reconhece, foi em 1974 que se “cria-
ram as condições” para o nascimento deste bem em 1979. Até o 25 de abril, os 
serviços médicos estavam a cargo da solidariedade da família, de instituições pri-
vadas ou dos serviços médico-sociais das caixas de previdência, desiguais e de 
acesso muito restrito.
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de contributiva. A Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, cria o Serviço 
Nacional de Saúde, no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais.

Na base da conquista desses direitos está uma situação de con-
flituosidade social que resulta numa transferência significativa de 
rendimentos do capital para o trabalho, como referido anteriormente 
(BARRETO, 1978). Entre 1977 e 1981 o rendimento disponível real 
per capita registou ainda um crescimento médio anual de 3,6% ao 
ano. Nesse cálculo, não entram só as remunerações do fator tra-
balho – que são mais elevadas em 1974-1975 (60%) do que em 
1979 (45,9%) – mas também outra fonte de rendimentos: “as trans-
ferências correntes do Estado, maioritariamente constituídas pelas 
rubricas ‘prestações sociais’, com 13,3% do total” (LIMA, 1985, p. 
506-508). Este facto aumentou muito a complexidade do Estado, ago-
ra revestido também da sua dimensão Social, com “funções de regu-
lação e interdependência sistémica” (MOZZICAFREDDO, 1994, p. 16).

A SEGURANÇA SOCIAL (1974-1986):
DEMOGRAFIA VERSUS PRODUTIVIDADE

A Segurança Social é um dos principais itens do Estado Social.3 
Em 1974, deixou de haver previdência e passou a haver segurança. 
Consideramos aqui a utilização do conceito de protecção social quan-
do existe um âmbito mais vasto de manutenção (saúde) e formação 
(educação) da força de trabalho. Se a protecção social não é focaliza-
da, isto é, dirigida a setores particulares, mas universal, chamar-se-á 
segurança social. Utilizaremos o termo assistência quando nos refe-
rimos aos programas que visam a reprodução biológica da força de 

3 O COFOG (Classification of Functions of Government) divide os gastos 
do Estado em 10 setores: 01 – Serviços gerais da administração pública; 02 – 
Defesa; 03 – Segurança e ordem pública; 04 – Assuntos económicos; 05 – 
Protecção do ambiente; 06 – Habitação e equipamentos coletivos; 07 – Saúde; 
08 – Recreação, cultura e religião; 09 – Educação; 10 – Protecção social. Por 
sua vez, essas funções são divididas em subfunções.
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trabalho, isto é, medidas, privadas ou públicas (ou de gestão privada, 
mas de utilização dos fundos públicos, como é mais comum), para 
manutenção do exército industrial de reserva, ou seja, para evitar a 
morte (ou garantir a sobrevivência) dos desempregados e pobres.

A mudança de nome, em 1974, é tão importante no conteúdo 
quanto na forma. Em Portugal, grosso modo, porque teve até há pou-
co tempo um dos melhores sistemas de saúde do mundo e duran-
te muitos anos um excelente serviço educativo público (temos hoje 
mais doutorados no país do que tínhamos licenciados em 1970), a 
segurança social diz respeito a duas grandes áreas: as reformas/
pensões, fruto do desconto dos trabalhadores ou da transferência 
do orçamento do Estado (no caso das pensões não contributivas), 
o que só foi possível por um aumento histórico na massa salarial; 
e as políticas chamadas “de ação social”, que visariam colmatar a 
pobreza e o desemprego involuntário.

Grosso modo, a Segurança Social está dividida em três sistemas: 
o sistema previdencial, o sistema de protecção social e cidadania e o 
sistema complementar. O último, é uma inovação recente, destinada 
aos contributos para além dos obrigatórios por lei; a sua importância 
é diminuta, por ainda não ter adquirido dimensão financeira.

O primeiro sistema, o previdencial, divide-se em dois: repartição e 
capitalização. Sendo este sistema contributivo, conta para as suas 
receitas maioritariamente com as contribuições dos trabalhadores 
(em 2011 foi de cerca de 85%, por exemplo); as prestações por ele 
garantidas são pagas em regime de repartição. O saldo positivo en-
tre a receita e a despesa torna-se parte da capitalização, que seria 
uma espécie de poupança à qual a Segurança Social recorreria na 
eventualidade de haver défice no sistema previdencial (repartição). 
Os trabalhadores contribuem para esse sistema com 34,74% do seu 
salário bruto, dos quais 11% são diretamente extraídos do seu salá-
rio e os restantes 23,75% ficam a cargo da entidade empregadora. 
Independentemente de quem deposita esse dinheiro nos cofres do 
Estado, ele tem de ser considerado parte da remuneração dos tra-
balhadores. Finalmente, esse sistema cobre também a protecção 
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na doença, maternidade, paternidade, adoção, desemprego (tanto o 
subsídio de desemprego como as políticas ativas de emprego como 
a formação profissional, subsídios ao salário etc.), morte, invalidez, 
velhice, doenças profissionais. Lembremos que estamos a falar de 
prestações cobertas pela contribuição do beneficiário. A título de 
exemplo, de acordo com o último relatório de contas da Segurança 
Social, o de 2011, a parte distributiva desse sistema teria uma re-
ceita de cerca de 17 300 milhões de euros, dos quais cerca de 13 
500 milhões de euros viriam das contribuições e quotizações, 1445 
milhões do saldo do ano anterior, cerca de 1150 milhões de euros 
do Fundo Social Europeu. O restante reparte-se por transferências 
do Estado para pagamentos específicos, tais como a transferência 
da Caixa Geral de Aposentações (CGA) para o fundo de pensões da 
Marconi que passou a ser administrado pela Segurança Social. As 
despesas absorveram os mesmos valores da receita, ou seja, os cer-
ca de 17 300 milhões de euros, sendo cerca de 13 683 milhões de 
euros em prestações sociais, divididos da seguinte forma: 10 828 
milhões de euros em pensões e complementos (sobrevivência, inva-
lidez, velhice, que absorvem cerca de 80% dessa rubrica), cerca de 
219,7 milhões de euros em prestações familiares, 453,4 milhões 
de euros em subsídio e complemento por doença e subsídio por tu-
berculose, 1739,6 milhões de euros em prestações e complemento 
de desemprego, 16,7 milhões em prestações com doenças profissio-
nais e 425,2 milhões em prestações e complementos por materni-
dade/paternidade. Os demais gastos têm uma forte componente em 
subsídios à formação profissional, que consome cerca de 1385,8 mi-
lhões de euros. O remanescente está dividido em pequenas rubricas, 
como gastos administrativos, projetos do PIDDAC etc. Finalmente, o 
sistema previdencial (capitalização) contava com uma verba de cerca 
de 6634,6 mil milhões de euros e serviria para cobrir os possíveis 
défices da parte da repartição. Cerca de metade dessa verba é inves-
tida em títulos da dívida pública de Portugal ou por títulos de dívida 
garantida pelo Estado Português. Esse fundo é formado com uma 
parte das contribuições dos trabalhadores, vendas de património da 
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Segurança Social e a rentabilização dos seus títulos, grosso modo, e, 
por imperativo legal, o seu valor deve crescer até ser possível pagar 
2 anos de pensões para o sistema previdencial – que, como já dis-
semos, em 2011 era cerca de 10 800,0 milhões de euros.

O outro sistema que aqui nos importa, o sistema de protecção 
social e cidadania, está dividido em três subsistemas: subsistema 
de solidariedade, subsistema de protecção familiar e subsistema 
de ação social e, como já foi mencionado, trata-se do sistema não 
contributivo da Segurança Social. As receitas desses subsistemas 
foram de cerca de 4567,9 milhões de euros, 1297,0 milhões de 
euros e 2230,5 milhões de euros, respetivamente, perfazendo cer-
ca de 8095,4 milhões de euros. Essas verbas provêm maioritaria-
mente de transferências do Orçamento do Estado (OE) à exceção de 
715,2 milhões de euros transferidos pelo chamado IVA social (uma 
parcela do IVA que é consignada para esse fim) que foram transferi-
dos para o subsistema de protecção familiar e alguns rendimentos 
e parte do ganho dos jogos da Santa Casa da Misericórdia, no valor 
de 163,6 milhões de euros, transferidos em 2011 para o subsiste-
ma de ação social. O grosso do subsistema de solidariedade é gas-
to em pensões e complementos – sobrevivência (306,1 milhões de 
euros), invalidez (383,4 milhões de euros), velhice (1898,8 milhões 
de euros), benefícios dos antigos combatentes (34,2 milhões de eu-
ros) e pensões por antecipação da idade da reforma (627,5 milhões 
de euros) –, perfazendo 3250,0 milhões de euros. O demais é gasto 
em prestações familiares (255,6 milhões de euros), prestações e 
complemento de desemprego (364,18 milhões de euros), que perfaz 
o essencial desse subsistema.

O subsistema de protecção familiar realiza a grande maioria das 
suas despesas em pensões e complementos (370,1 milhões de eu-
ros) e protecção à família (812,0 milhões de euros).

Finalmente, o grosso dos gastos do subsistema de ação social 
(cerca de 1600,2 milhões de euros) são essencialmente trans-
ferências de verbas para as IPSS (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social).
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O sistema previdencial é contributivo e os seus gastos em pres-
tações sociais têm sido cobertos ao longo do tempo pelas contri-
buições dos trabalhadores. Por outro lado, o sistema de protecção 
social e cidadania é não contributivo e garantido essencialmente pelo 
OE, ou seja, por definição é deficitário.

O debate sobre a sustentabilidade da segurança social tem sido 
dominado pelos argumentos demográficos que apontam para uma 
tese semicatastrofista em que a evolução da pirâmide etária (com o 
aumento da população aposentada em relação aos trabalhadores no 
activo) comprometeria a sua sustentabilidade. Essa é uma explica-
ção errónea. A chave da sustentabilidade da segurança social está 
na riqueza produzida e nas relações laborais e não no actual quadro 
demográfico, que aliás a ONU prevê que não se altere – ao nível da 
relação entre activos e não activos – significativamente até 2060.

O aumento da esperança média de vida (EMV) não é uma tragédia, 
mas uma bonança civilizacional que exigiu uma evolução de milhares 
de anos. Por outro lado, a EMV é uma média – entre a de um operá-
rio manual e a de um gestor de topo pode haver uma diferença de 
18 anos! Lembremos ainda que a EMV em Portugal é sensivelmente 
idêntica à dos países do norte da Europa, mas a EMV com saúde4 é 
das mais baixas, 6 anos – contra os 15 da Dinamarca, por exem-
plo. Por fim, os cálculos actuais da EMV usam como pressuposto 
o nível de bem-estar actual, isto é o acesso à saúde e segurança 
social, habitações salubres, alimentação de qualidade, mobilidade. 
Se se cortar nestes sectores, a expectativa é que a EMV caia. Ou 
seja, cortar na segurança social pode significar de facto passarmos 
a viver menos.

A segurança social é sustentável, e superavitária, se se impedir 
a sua descapitalização por parte do Estado e se se garantirem rela-
ções laborais-padrão, protegidas.

4  Número de anos que uma pessoa de 65 anos pode esperar viver em con-
dições de vida saudável. Uma condição de vida saudável é definida pela ausência 
de limitações funcionais/incapacidade.
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A descapitalização da segurança social começou na segunda meta-
de dos anos 80: a utilização do fundo da segurança social para gerir 
os programas assistencialistas decorrentes do desemprego (os “pais” 
a pagar o desemprego dos “filhos”); as pré-reformas, algumas aos 
45 ou 50 anos, em que trabalhadores efectivos e com direitos (que 
contribuem) são substituídos por trabalhadores precários; as dívidas 
não cobradas (8 mil milhões de euros); a transferência dos fundos 
de pensões de CGD, PT, Marconi, ANA (valem hoje menos 1/3); a 
neblina opaca que encobre o valor real (não nominal) dos fundos de 
pensões da banca; os subsídios da segurança social a lay-offs (tripli-
caram nos últimos 5 anos); a Formação Profissional e Políticas Ativas 
de Emprego (1,4% do PIB), entre estas o programa Impulso Jovem, 
que permite às empresas contratar trabalhadores a custo quase zero.

Sendo verdade que o número de idosos e aposentados aumentou, 
não é menos verdade que o número de trabalhadores activos nunca 
foi tão grande como neste Portugal de início do século XXI (lembre-
mos a entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho). Temos 
hoje 5,4 milhões de activos e cerca de 2,5 milhões de pensionistas 
e reformados por velhice, ou seja, o dobro dos activos para os pen-
sionistas e reformados. Salientamos que não houve alterações sig-
nificativas no sector secundário industrial. Existia em 1974 no sector 
industrial 1.246.000 de tipos; em 2011, 1.272.900; e em 2015, já 
depois de uma sangria migratória e imobilização da capacidade pro-
dutiva, 1.107.000.

Para definir a sustentabilidade da segurança social interessa des-
se modo, sobretudo, conhecer a produtividade desses trabalhadores. 
Ora a produtividade tem aumentado mais do que o suficiente para 
compensar qualquer perda no futuro previsível na população activa 
ou aumento proporcional da população de pensionistas (a produtivi-
dade por trabalhador em Portugal aumentou 5,37 vezes entre 1961 
e 2011, isto é, 430% por trabalhador). Porém, metade da população 
activa está desempregada ou é precária (recebendo em média 37% 
menos, o que não lhe permite descontar para as pensões dignas do 
que já não estão a trabalhar).
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A SEGURANÇA SOCIAL ENTRE 1989 E 2012
E A GESTÃO DO DESEMPREGO

A utilização do fundo da segurança social para gerir a precariedade 
e o desemprego, criando um colchão social, que evite disrupções 
sociais fruto da extrema pobreza, desigualdade ou regressão social, 
tem sido parte essencial do desenho da sustentabilidade do Estado 
Social e da Segurança Social em particular e da reconversão da força 
de trabalho – pode ser, justamente por aqui que o Estado Social se 
torne insustentável. Essa utilização foi, caso a caso, negociada sob a 
forma de reformas antecipadas – sector bancário, grandes empresas 
metalomecânicas (na Lisnave, estaleiros navais, quase 5.000 traba-
lhadores vão até 10 anos para a reforma antecipada com a totalida-
de dos salários5), estivadores e trabalhadores portuários (o número 
é reduzido de 7.000 para os atuais 700 em todo o País6), setor das 
empresas de telecomunicações, para citar alguns exemplos – mos-
trando as fortes pressões exercidas sobre o Estado de “interesses 
setoriais” (SOUSA SANTOS, 1987, p. 20). Em troca conservam-se 
os ‘direitos adquiridos’ para os que já os tinham e não se recrutam 
novos trabalhadores, ou os que são recrutados ficam já sob um re-
gime de precariedade, o que implica uma redução substancial das 
contribuições para a segurança social.

O que se verifica é uma estreita ligação entre gestão da força de 
trabalho empregada, os fundos da segurança social e a criação cres-
cente de medidas assistencialistas para atenuar os efeitos da con-
flitualidade social decorrentes de uma situação de desemprego que 
se afirma cíclica, mas crescente (subsídios de desemprego, apoio 

5 Ver sobre esse tema: FERNANDES, P. J. M. As Relações Sociais de Trabalho 
na Lisnave, Crise ou Redefinição do Papel dos Sindicatos? Dissertação de Mestrado 
orientada por Marinús Pires de Lima. Lisboa: Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa, 1999.

6 Sobre as reformas antecipadas no trabalho portuário, ver Decreto-Lei n.º 
483/99 de 9 de novembro.
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a lay-off, formação profissional, rendimento mínimo, rendimento so-
cial de inserção, subsídio social de desemprego, subsídio parcial de 
desemprego).

No último estudo, publicado em 2008, o economista Eugénio Rosa 
calculava que em média um trabalhador precário recebia menos 37% 
de salário que os trabalhadores com contrato sem termo (ROSA, 
2008).

QUADRO 1 Força de trabalho e pensionistas (2012)

Total da população 10 572 178

População ativa 5 543 000

População desempregada (valor real) 1 400 000

População empregada com contrato sem termo fixo 2 868 000

Pensionistas (Caixa Geral de Aposentações) 603 267

Pensionistas (pensões de velhice) 1 991 191

Fonte: Estatística do Emprego, INE, 3.º Trimestre de 2012, Pordata.

Alguns dos momentos mais importantes desta relação imbrinca-
da entre fundo da segurança social e a gestão do desemprego cres-
cente7 são:
1. Criação do subsídio de desemprego (Decreto Lei n.º 20/85, de 17 

de janeiro). Havia já subsídio de desemprego para a generalidade 
dos trabalhadores por conta de outrem, criado em 1975 (Decreto 
Lei n.º 169-D/75, de 31 de março). Mas, em 1985, por imposi-
ção da então CEE, este é criado com associação entre o fundo da 
segurança social e o fundo de desemprego (a introdução da taxa 

7  Sobre a Evolução do sistema de Segurança Social, ver: Ministério da 
Solidariedade e Segurança Social. 2012. “Evolução do sistema de Segurança 
Social – conteúdo final”. Última modificação 4 de janeiro de 2013. Disponível em: 
<http://www4.seg-social.pt/evolucao-do-sistema-de-seguranca-social?p_p_id=56_
INSTANCE_R6s5&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_
id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_R6s5_struts_action=%2Fjournal_
content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_R6s5_groupId=10152&_56_INSTANCE_
R6s5_articleId=135838&_56_INSTANCE_R6s5_targetExtension=pdf>.
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social única, em 1986). Ou seja, junta-se no mesmo fundo o di-
nheiro das reformas e pensões e do subsídio aos desempregados.

2. Instituição do regime jurídico da pré-reforma (Decreto-lei n.º 261/91, 
de 25 de julho). Sucessivos decretos que, consoante as empresas, 
permitem reformas antecipadas. Começam por permitir inclusive 
aos 45 anos de idade, depois aos 55, e ainda aos desempregados 
com mais de 50 anos que primeiro entram no fundo de desemprego, 
depois na pré-reforma e finalmente na reforma (vários decretos8).

3. Permitido isentar ou reduzir os juros das dívidas à segurança social 
para empresas em “situação económica difícil ou objeto de proces-
so especial de recuperação de empresas e protecção de credores” 
(várias formas ao longo dos anos), sobretudo a partir de 1991.

4. Constituição dos fundos de pensões (Decreto-lei n.º 415/91, de 
17 de outubro de 1991).

5. Aumento da duração do subsídio de desemprego e criação do sub-
sídio de desemprego parcial (1999).

6. Criação do Rendimento Mínimo Garantido (1996), substituído pelo 
Rendimento Social de Inserção (2003).

7. Programa de Emprego e Protecção Social (Decreto-lei 84/2003, de 
24 de abril de 2003). Redução do prazo de garantia para acesso 
ao subsídio de desemprego; acesso à pensão antecipada ao de-
semprego, acesso ao subsídio social de desemprego.

8. Subsídios da segurança social a lay-offs, formação profissional, 
remunerações em atraso.

9.  Políticas Ativas de Emprego, sobretudo entre 2012 e 2014 que 
permitem a utilização de estágios não remunerados pagos pela 
segurança social para ocupar posições efectivas de trabalho em 
empresas privadas, mas os trabalhadores podem ser despedidos 
ao fim de 6 meses, sem qualquer justificação ou contrapartida 
para o financiamento estatal, que chega aos 70%.9

8  Ver por exemplo Decreto-Lei n.º 119/99 de 14 de abril; Decreto-Lei n.º 
483/99 de 9 de novembro; Decreto-Lei n.º 125/2005 de 3 de agosto.

9  Ver sobre esse tema DIAS, M. C.; VAREJÃO, J. Estudo da Avaliação das 
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Em resumo, o que nos sugere esta cronologia situada entre o fim 
dos anos 80 do século XX e as medidas contracilícicas pós-crise 
de 2008? Em primeiro lugar, que a restruturação produtiva implicou 
escolhas. Entre essas escolhas não esteve, em Portugal, a redução 
do horário de trabalho com vista ao pleno emprego, não esteve a 
taxação para a segurança social de acordo com a riqueza produzida. 
Pelo contrário, implicou eliminar postos de trabalho ou precarizá-los 
e usar para isso o fundo da segurança social. Isto é, numa imagem 
que aqui usámos, usar “salário dos pais para pagar o desemprego 
dos filhos”. Sendo que agora o desemprego dos filhos pode ser a 
moeda de troca, na reconfiguração do mercado laboral pós-2008, 
para fazer o despedimento dos pais.

Essa imagem não dá conta da complexidade do processo, uma 
vez que não há um corte geracional claro – a maioria dos que entram 
no desemprego tende a ser a força de trabalho mais velha e menos 
qualificada –, mas é um facto que, por um lado, postergou-se a en-
trada no mercado de trabalho dos mais jovens, o que vai diminuir o 
salário disponível dos pais que durante mais tempo têm de susten-
tar os filhos, e por outro diminuiu-se o salário desses mesmos pais 
ao utilizar o valor que deveria ser colocado sobretudo em reformas 
– e/ou investimentos que garantissem a sua sustentabilidade –, em 
programas de desemprego, lay-offs, programas de cunho assisten-
cialista e focalizados (discricionários e não universais).

Antes de privatizar as empresas nacionalizadas, os trabalhadores 
foram maciçamente colocados em diversas formas de reformas an-
tecipadas. As empresas, para não pagarem indemnizações, pelo seu 
alto valor estipulado na lei, enviam de facto para a segurança social 
esse custo, funcionando os fundos de reforma como indemnizações 
encapotadas para capitalizar e/ou beneficiar estas empresas, que 
sem isso não seriam ambicionadas no mercado das privatizações.

A criação de medidas legislativas, que acima enumerámos, 

Políticas Ativas de Emprego - Relatório de Progresso. Lisboa: Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, 2012.
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permite eliminar postos de trabalho e coloca um contingente da for-
ça de trabalho em situação de desemprego, desemprego parcial ou 
subsídios assistencialistas, com consequências sociais graves como 
o prolongamento da dependência, salários vegetativos abaixo do 
mínimo de subsistência e, provavelmente, embora ainda esteja por 
estudar, uma certa apatia social nas camadas sociais mais pobres. 
Remete-nos essa ideia para o texto de Cleusa Santos (2013) sobre 
as indicações do Banco Mundial para a criação de programas assis-
tencialistas para evitar os conflitos sociais e garantir a reprodução 
biológica da força de trabalho.

Desde o final dos anos 80 do século XX, são criados os meca-
nismos de isenções para contribuições das empresas. A primeira 
destas modalidades concedia isenção às empresas de até 3 anos, 
desde que as empresas depois contratassem o trabalhador com 
contrato sem termo. Neste momento, está em vigor o programa PAE 
(Políticas Ativas de Emprego) em que a empresa pode contratar o 
trabalhador por 6 meses, com contrato precário, com salário pago 
pela segurança social e depois despedi-lo. Podem ainda as empre-
sas pagar uma parte do salário e o restante ser pago pelo subsídio 
parcial de desemprego.

A segurança social tem sido usada pelas empresas para evitar a 
queda da taxa média de lucro. As empresas entram em paragem de 
produção, em lay-off, paragem de produção total ou parcial, e os tra-
balhadores são pagos pela segurança social até um período de 6 me-
ses. Muitas vezes estão em formação profissional, paga parcialmente 
pela segurança social. Não sabemos quantas empresas entram em 
lay-off  “falso”, isto é, 6 meses depois do lay-off declaram falência. 
Cabe também à segurança social o pagamento das remunerações em 
atraso, mediante certas condições. Este valor cresceu para o triplo 
entre 2008 e 2011 (PORDATA, 2011). Juntas, a formação profissional 
e as políticas ativas de emprego correspondiam, segundo o estudo 
de Guedes e Pereira (2012), no final de 2011, a 1,4% do PIB.

Usar-se-á ainda o fundo de capitalização da segurança so-
cial também para o pagamento de juros da dívida pública, 
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anexando necessariamente uma parte do fundo a investimento nesta. 
Finalmente, o fundo de capitalização da segurança social – 10 000 
milhões de euros10 – está “imóvel”, não sendo usado para investi-
mento em serviços públicos ou sociais, beneficiando quem descon-
tou, por exemplo, para políticas de habitação social ou financiamento 
direto aos contribuintes para aquisição de casa própria (GRANEMANN, 
2013). É, porém, usado para financiamento indireto à banca, ao ser 
investido em títulos da dívida pública.

Referimos por último a névoa que envolveu a transferência dos 
fundos de pensões, nomeadamente da PT e da Banca, para o Estado, 
envoltos de facto no obscurantismo dos números, não se sabendo 
o valor (real e não facial) dos títulos que foram transferidos para o 
Estado nem se a médio prazo terão sustentabilidade (estas empre-
sas tiveram isenções fiscais como contrapartida da transferência 
desses fundos) (ROSA, 2005).

Essas políticas têm-se progressivamente estendido e ampliado 
nas últimas duas décadas ao desemprego, que se cria e se gere 
usando os fundos de quem descontou para as pensões e reformas. 
Para Marques (1997) no quadro de adaptação à CEE e ao mercado 
único encetaram-se uma série de medidas como “o subsídio de de-
semprego, as reformas antecipadas por motivo de desemprego, o 
apoio explícito às restruturações, as políticas ativas de emprego e 
a formação profissional”. Como referem Hespanha et al., a criação 
do Fundo de Estabilização Financeira bem como a unificação entre a 
Segurança Social e o Fundo de Desemprego constituíram medidas 
que anunciavam a relação entre os “problemas do (des) emprego 
e a necessidade de rentabilização das contribuições arrecadadas” 
(HESPANHA et al., 2000 apud FONSECA, 2008, p. 78).

Aquilo que se verifica ao longo dos anos 80 e 90 é a transferên-
cia de políticas universais de solidariedade que asseguravam a ma-
nutenção e formação da força de trabalho para políticas focalizadas 
que asseguram a reprodução social (biológica), com a consequente 

10  Valor calculado no final de 2011.
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queda dramática daquilo que é o salário necessário do conjunto dos 
trabalhadores e deflagração da pobreza e da desigualdade social. 
Põe-se em causa, durante esse período, o princípio da “universalida-
de” (HESPANHA et al., 2000 apud FONSECA, 2008, p. 80). Não se 
deve isolar a análise do país das profundas mudanças ocorridas pós 
1970 e o fim do padrão-ouro, como assinala Alexandre Guimarães 
(2015, p. 622-623):

A crise, o aumento dos déficits públicos e o novo patamar de desem-

prego sinalizaram a ocorrência de mudanças profundas. Uma implica-

ção central se deu sobre a capacidade de os governos entregarem o 

que haviam prometido, contribuindo para desacreditar certos pilares 

do pacto social-democrata.

Marcel van der Linden, ex-director do Instituto Internacional de 
História Social defende mesmo que as alterações devem ser referi-
das num quadro conjuntural específico:

A segurança social é muitas vezes considerada como uma conquista 

das lutas e dos movimentos dos trabalhadores. Mas isso não é in-

teiramente correto. Não só outras classes sociais desempenharam 

muitas vezes um papel importante na sua realização (por exemplo, 

os agricultores na Suécia), como também é importante reconhecer 

que a maioria dos Estados-providência da Europa Ocidental só co-

meçou a florescer quando os grandes protestos da classe trabalha-

dora de finais dos anos 1940 tinham declinado ou sido derrotados. 

Muitas das disposições sociais que surgiram após a Segunda Guerra 

Mundial não foram assumidas à custa do capital. Como a Economic 

Survey of Europe das Nações Unidas já observava em 1950: “Todo 

o sistema de segurança social foi financiado por uma enorme redis-

tribuição de rendimentos no seio da classe trabalhadora.” (VAN DER 

LINDEN, 2013, p. 10).

Como assinala Manuel Carlos Silva (2013), estes setores sociais 
– desempregados, subempregados – não são franjas excluídas da so-
ciedade, mas parte essencial do modo de acumulação, que criou a 
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ideologia de que era necessário, no quadro da competição do siste-
ma internacional de Estados, flexibilizar o mercado de trabalho para 
manter a competitividade e assim criar emprego. O que se verifica 
é que o desemprego e a flexibilização são parte da mesma moeda 
– crescem a pari passu – e, mais dramático, financiados com aquilo 
que deveria ser um fundo de protecção para um envelhecimento dig-
no, com saúde e de qualidade.

Finalmente, a revisão do código de trabalho, entrada em vigor a 
1.º de agosto de 2012, não só vem baixar para metade o valor das 
horas extraordinárias, que tinham particular importância para subir 
o salário dos trabalhadores do setor industrial, como vem facilitar 
os despedimentos.

Em março de 2013 são anunciados, pela primeira vez na história 
do País, despedimentos massivos na função pública, cuja gestão, 
mais uma vez, recairá com grande probabilidade sobre o fundo das 
pensões/reformas que é a maior fatia da segurança social.

Esses despedimentos, anunciados em março de 2013, tenderão, 
de forma assumida pelo XIX Governo Constitucional, a recair sobre 
a força de trabalho mais velha e menos qualificada (ECOFINANÇAS, 
2013), constituindo uma política de eugenia social, em que não há 
espaço no mercado de trabalho, neste modelo de acumulação, para 
aqueles que não se adaptaram aos níveis de produtividade que se 
exigem para fazer baixar o custo unitário do trabalho. Algo que não 
é totalmente novo, uma vez que já em 1999, o Governo o tinha as-
sumido, ao publicar então mais um decreto que permitia a articula-
ção entre segurança social e os desempregados, referindo os que 

“devido à idade ou qualificação, têm maiores dificuldade de inserção 
na vida ativa”.11

De um lado o regime vê-se com uma força de trabalho mais enve-
lhecida e pouco formada; do outro, com uma força de trabalho jovem, 
mais formada, e mais produtiva. Como as taxas de desemprego são 
históricas, nesta fase de desenvolvimento, verifica-se que tem sido 

11  Decreto-Lei nº 119/99 de 14 de abril.
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uma escolha definir políticas que retiram do mercado de trabalho os 
que têm direitos para colocar nele os que não os têm, que, além de 
mais formados, têm tendencialmente menos capacidade de organi-
zação político-social e tendem a aceitar piores condições e relações 
laborais.

Nesse quadro, é ideológico, reiteramos, associar a longevidade 
dos reformados à insustentabilidade da segurança social. Cabendo 
aos cientistas sociais uma crítica radical e séria à ideologia que criou 
um senso comum distópico, concebido aliás a partir de uma ideo-
logia veiculada através de estudos sucessivos de governos em que 
se fazem previsões para 2020, 2050, 2060, quando nenhum dos 
estudos anteriores, rigorosamente nenhum, conseguiu prever nem 
as crises, nem o desemprego, nem propor com rigor um estudo so-
bre a sustentabilidade da segurança social que não tenha sido, 2 a 
5 anos depois, substituído por outro estudo, uma vez que “as condi-
ções mudaram”, isto é, os estudos foram incapazes de se mostrar 
sólidos e sérios. Mas é com base nesses estudos – tão determina-
dos quanto improcedentes – que se tomam opções políticas que 
envolvem o bem-estar de milhões de pessoas. Passámos de uma 
política de Estado de bem-estar universal – na Europa, na América 
Latina a situação é distinta – isso significa que não há necessidade 
de fazer prova de pobreza ou desemprego para ter acesso a medidas 
universais de protecção (saúde, educação, segurança social, que são 
mantidos pela tributação progressiva), para uma assistência políti-
ca focalizada – é necessário provar a pobreza para ter acesso a cui-
dados de saúde gratuitos, descontos em livros escolares, o acesso 
a cantinas sociais, rendimento mínimo garantido etc. Todas essas 
políticas de bem-estar são criadas para enfrentar as desigualdades 
sociais e promover a reinserção no mercado de trabalho, mas verifi-
ca-se que: 1) o aumento das medidas compensatórias/focalizadas é 
concomitante ao aumento da insegurança no trabalho e está intima-
mente relacionado com a desregulamentação das leis trabalhistas; 
2) os programas sociais compensatórios são criados simultanea-
mente com o fim do livre acesso à saúde, educação, substituindo 
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o princípio da universalidade pelo do “utilizador pagador”. Um dos 
resultados sociais desta mudança pode ser visto no índice de Gini, 
uma medida de verificação da desigualdade, que passa de 0,316 em 
1974 para 0,174 em 1978 (o ano em que atingiu o valor mais baixo), 
mas recomeça a crescer a desigualdade a partir daí – em 1983, é 
já de 0,210 (SILVA, 1985, p. 271).

O ESTADO SOCIAL É SUSTENTÁVEL?

Cabe ainda neste artigo uma referência à sustentabilidade do 
Estado Social, como um todo, que é hoje colocada em causa pe-
los governos. O impacto da crise cilícica de 2007-2008, conhecida 
mundialmente como crise financeira global, crise de credit defaults, 
e cujo momento mais simbólico foi a falência de Lehman Brothers 
Holdings Inc., o quarto maior banco de investimentos dos EUA, fez-se 
sentir de forma drástica em Portugal, e noutras economias semi-
periféricas da União Europeia. As contas do Estado sofrem pro-
fundas alterações que vão dar origem à crise da dívida pública. O 
défice público passa de 3,6% do PIB em 2008 para 10,2% e 9,8% 
em 2009 e 2010, respectivamente (EUROSTAT, 2012).

Num primeiro momento, o aumento do défice é visto como um 
resultado necessário das diversas medidas para contrariar os efei-
tos da crise,12 adoptadas por toda a Europa. Logo a seguir, quer 
o Governo quer a Comissão Europeia (CE) optarão pelo retorno 

12  Estando fora do âmbito deste artigo, gostaríamos de salientar que parti-
lhamos das propostas teóricas que consideram que as crises no sistema capita-
lista manifestam-se por uma deflação ou queda nos preços dos ativos financeiros, 
como desvalorização das ações em bolsa, dos títulos de crédito, hipotecas etc. 
Na prática, isso significa uma desvalorização do património e uma queda na taxa 
de lucro. Nessa altura, observa-se, por um lado, uma queda na atividade econó-
mica, nomeadamente na industrial. Por outro lado, os governos e bancos centrais 
lançam mão de medidas para contrariar esse movimento, tais como baixa da taxa 
de juros de maneira a tornar o acesso ao dinheiro mais barato e incentivar um 
aumento no investimento (ROSDOLSKY, 2001.)
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ao Pacto de Estabilidade acordado no Tratado de Maastricht, ou 
seja, o constrangimento do défice público a um limite máximo de 
3% do PIB. No intuito de retornar à disciplina orçamental, o então 
Governo do Partido Socialista (PS) liderado pelo primeiro-minis-
tro José Sócrates faz aprovar três Programas de Estabilidade e 
Crescimento (medidas de austeridade). Finalmente, quando ten-
ta aprovar o quarto “pacote” de medidas, denominado PEC IV 
(Plano de Estabilidade e Crescimento IV), o parlamento rejeita-o 
e o Governo demite-se. Enquanto se aguardam novas eleições, o 
Governo de gestão faz um pedido de empréstimo externo, desti-
nado ao pagamento da dívida pública e recapitalização da banca, 
e negoceia-o, dando origem a um protocolo de entendimento (me-
morando) assinado com a CE, o BCE e o FMI (Comissão Europeia, 
Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) – uma 
tríade conhecida pelo epíteto de troika.

O empréstimo é pedido sob o argumento de evitar a falência do 
Estado. E as medidas de austeridade que se seguiram – cortes 
salariais, aumentos de impostos e cortes nas funções sociais do 
Estado – são assumidas como forma de garantir o cumprimento 
desse empréstimo. Ficará talvez para a história, desta imensa mu-
dança social, a frase de que os “portugueses viveram acima das 
sua possibilidades”, tendo agora que acarretar com uma série de 
medidas que incluíam redução salarial, privatizações de empresas 
públicas e redução substancial do Estado Providência, que – acom-
panhando um movimento geral de mercantilização dos serviços 
públicos em vários países – paulatinamente, deveria passar de 
universal a focalizado, isto é, políticas sociais públicas e gratui-
tas dirigidas não para o conjunto dos cidadãos, mas para franjas 
muito pobres da sociedade (MOTA, 2012).

A polémica política reacendeu a discussão científica sobre as 
origens histórico-sociais do Estado social e a sua sustentabilida-
de. Num estudo socioeconómico, que levámos a cabo, usámos 
um modelo de cálculo das funções sociais do Estado criado pelo 
economista Anwar Shaikh (2012), já aplicado por este investigador 
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noutros países da OCDE (Austrália, Canadá, Reino Unido, Suécia, 
EUA), e calculámos o “salário social líquido”, uma fórmula com-
plementar do “salário indireto” que computa o conjunto das contri-
buições entregues pelos trabalhadores (e contribuições da massa 
salarial entregues pelos empregadores) ao Estado (em impostos 
directos, indirectos e contribuições sociais) e subtrai-lhes o custo 
do conjunto dos serviços sociais prestados aos trabalhadores, em 
saúde, e educação, segurança social, lazer e desporto, transportes 
etc. Este balanço, define Shaikh, pode ser positivo ou negativo e o 
cálculo, eventualmente complexo, resulta numa fórmula simples: se 
o salário social líquido for positivo, os trabalhadores pagaram mais 
do que receberam; se for negativo, receberam mais do que pagaram.

GRÁFICO 1 Défice/superávit do governo e impostos e benefícios dos trabalhadores

Fonte: GUEDES, R.; PEREIRA, R. V. In: VARELA, R. 2012.

A conclusão mais importante deste estudo está expressa no 
gráfico 1. 

A contribuição dos trabalhadores foi positiva entre 1995 e 2002, 
tornando-se depois negativa; no entanto, esse défice é menor que 
1% do PIB, à exceção dos anos de 2009 e 2010, quando chega a 
exceder um pouco os 4%. De todas as formas, esses valores, ape-
sar de negativos, estão muito longe dos défices do Governo para 
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esses anos, ficando claro que não é possível atribuir aos gastos 
sociais os défices excessivos do Estado. Pelo contrário, o Governo 
usou ostensivamente o excedente dos trabalhadores para cobrir o 
défice do capital, como se conclui, pelo menos até 2002.

CONCLUSÃO

Paradoxalmente, aquilo que foi um extraordinário ganho histórico – 
segurança social universal, no quadro de um amplo Estado Social 
– transformou-se, por razões políticas, a partir de final da década de 
80 do século XX, na fase neoliberal, numa almofada social que finan-
ciou parcialmente o desemprego e a precariedade. A montante, cons-
tituiu-se, para moldar estas novas relações laborais, a legitimação de 
um salário-família, tendo as famílias assumido o prolongamento do 
sustento dos seus filhos; e a jusante usaram-se de forma sistemá-
tica os recursos da segurança social para construir uma base assis-
tencialista que acompanhasse a regulamentação da flexibilidade do 
mercado de trabalho, através de subsídios ao desemprego, subsídios 
a empresas, apoio a lay-offs, programas assistencialistas.

As explicações prevalecentes dos críticos do neoliberalismo têm 
destacado que o período inaugurado em 1970 foi caracterizado por 
uma escalada na desregulamentação. Porém, hoje verifica-se que 
o Estado teve um papel central não na desregulamentação mas 
na promoção da flexibilização através da promoção da desregula-
mentação laboral, utilizando fundos públicos de trabalhadores para 
subsidiar a restruturação produtiva. As instituições que tiveram a 
responsabilidade da gestão da força de trabalho neste sentido fo-
ram o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e seu Instituto 
de Emprego e Formação, além de alterações legislativas que tiveram 
lugar no Parlamento (leis trabalhistas) e os governos (leis executivas) 
e da União Europeia, assinaladas anteriormente. Embora no campo 
político seja afirmada a insustentabilidade quer do Estado Social 
quer da Segurança Social pelas alterações demográficas, o que ve-
rificamos é que a sustentabilidade de ambos depende das relações 
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laborais e não da actual composição demográfica. Isto é, depende 
das relações de trabalho protegidas, num quadro de pleno emprego, 
de descontos e colecta progressiva de impostos, e não pode sobre-
viver à permanente erosão de utilização destes fundos para financiar 
a precariedade laboral.

Aquilo que se tem verificado empiricamente na sociedade portu-
guesa são os limites históricos desta gestão dos fundos da segu-
rança social, um dos sectores centrais do Estado Social, uma vez 
que nas últimas três décadas se verificou, a par da progressiva flexi-
bilização do mercado de trabalho, o aumento cada vez maior do de-
semprego e o aprofundamento das crises económicas com taxas de 
crescimento anémicas e ainda uma progressiva erosão da pequena 
e média propriedade, bem como uma acelerada proletarização das 
camadas médias da sociedade e, finalmente, um empobrecimento 
geral da população.

Este processo, argumentamos aqui, pode ter aberto uma profun-
da ferida na sociedade portuguesa, aquilo que consideramos uma 

“eugenização da força de trabalho”: os baixos salários dos mais jo-
vens ameaçam a reprodução social destes, incluindo a biológica, 
prolongam e retardam a sua experiência de vida enquanto adultos 
plenos. Paralelamente, criam uma sociedade envelhecida, que é es-
tereotipada como um tampão ao desenvolvimento do País, acusada 
de ser imóvel, de ter “regalias” e de ser pouco formada; de assim 
não permitir a entrada no mercado de trabalho da força mais forma-
da e mais flexível. Criou-se a ficção, sem base científica, mas dada 
como indiscutível, de que os “direitos adquiridos” em abril teriam 
sido a origem dos problemas que levaram o País à falência no qua-
dro do competitivo mercado mundial e de que só precarizando todas 
as relações laborais e reduzindo os salários e as reformas ao nível 
de subsistência (em certos casos mesmo abaixo disso), se inverte-
ria este quadro, que é apresentado como uma “guerra de gerações”.
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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar la evolución de los siste-
mas de pensiones y su relación con el proceso de globalización de 
la economía mundial, en especial  para el contexto latinoamericano. 
Los examina dentro de la trayectoria de las diferentes propuestas de 
los sistemas de seguridad social. Profundiza en las extensiones de 
las relaciones de explotación y alienación dentro y fuera del mundo 
del trabajo, como expresiones contemporáneas de la relación traba-
jo-capital global en donde los sistemas de pensiones son reflejo el 
rentismo del capital que ha convertido derechos sociales en servicios.
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ABSTRACT

This article aims to analyze the evolution of pension systems and their relationship 

with the process of globalization of the world economy, especially for the Latin 

American context. It examines these systems within the trajectory of the different 

proposals of the social security systems. It delves into extensions of the relations 

of exploitation and alienation within and outside the world of work as contemporary 

expressions of the global labor-capital relationship in which pension systems reflect 

the parasitism of capital that has converted social rights into services.
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GLOBALIZACIÓN DEL CAPITAL Y EL SISTEMA DE PENSIONES

La globalización de la economía mundial es un proceso y un proyecto. 
Expresa el ajuste del proceso de la acumulación del capital a fina-
les de los años sesenta y principios de los setenta ante la caída de 
la cuota de ganancia.  Ese ajuste implicó cambios en la producción, 
comercialización y financiación de la lógica del capital. Significó el 
reacomodo del portafolio de valorización con un sesgo fundamental-
mente financiero.

Dicho proceso implicó un cambio en los patrones de financia-
miento, basado fundamentalmente en el paso de un patrón de finan-
ciamiento bancario hacia un patrón de financiamiento bursátil. Ese 
cambio de patrón de financiamiento implicó un ajuste hacia un patrón 
de acumulación rentista. Fue acompañado del proyecto neoliberal 
que  propició las normas, ideologías, fundamentos y políticas nece-
sarias para el éxito del ajuste financierizado  de acumulación global.

La globalización financiera es reconocida como la parte más diná-
mica de oxigenación que encontró el capital transnacional. Provocó 
el desarrollo de nuevos productos financieros, nuevos segmentos de 
mercado y nuevos agentes financieros que sirvieron como vehículo 
idóneo para administrar el ahorro mundial, diversificando a nivel glo-
bal el riesgo más eficiente y asimétricamente.  En ese contexto, la 
evolución de los fondos de pensiones es una expresión concreta del 
avance de dicho proceso y proyecto.  

En dicho proceso coinciden dos fenómenos estrechamente vincu-
lados. Por un lado, la fuerte expansión de las masas de dinero para 
ser intermediadas (por organizaciones bancarias y no bancarias) en 
los mercados de capitales internacionales. Por otro, trascendentes 
cambios institucionales en el orden monetario internacional y en las 
condiciones de la intermediación financiera (desmantelamiento de 
las restricciones y regulaciones de los movimientos de capital). 

Las carteras del ahorro mundial están en manos de un número 
relativamente reducido de administradores profesionales, entre las 
que se encuentran las administradoras de fondos de pensiones. La 
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combinación de innovación y profesionalización deriva en un aumento 
de la “sensibilidad” de los mercados financieros y de los agentes eco-
nómicos.  Lo cierto es que la misma desemboca en la búsqueda de 
mecanismos de minimización de riesgos, a través de la utilización  de 
instrumentos  nacidos del  proceso de innovación financiera. Desde 
una perspectiva más esencial, esos nuevos instrumentos son la ex-
presión del desarrollo  de la irracionalidad de las formas mercantiles 
en las que deriva el desarrollo del crédito hasta el actual  proceso de 
bursatilización del mismo. Tan irracionales se vuelven, que son cada 
vez más parasitarias como sucede con los fondos de pensiones.

Los activos financieros tienen la función de facilitar la asignación 
intertemporal de los recursos a partir de la tasa de interés como fac-
tor importante de la determinación del ahorro y la inversión. El rápido 
cambio y crecimiento de los mercados financieros internacionales es 
una forma de aumentar la competitividad del capital y buscar mayo-
res niveles de rentabilidad; es por eso que el crédito internacional se 
convierte en la principal expresión del nuevo nivel de funcionamiento 
global del capital.

Las innovaciones han apuntado principalmente en tres direcciones. 
En primer lugar, la ampliación del mercado a través de la generación 
de mayores volúmenes de créditos, de mayores niveles de liquidez y 
de incrementos en la base de capital de las instituciones  participan-
tes pues aumentan  la liquidez de los mercados y la disponibilidad 
de fondos atrayendo nuevos inversionistas y proporcionando nuevas 
oportunidades a los prestatarios. Por otra parte,  a un manejo más 
sofisticado  de los riesgos (y de las posibilidades de especulación)  
asociados a las operaciones financieras, a través de la creación  de 
distintos mecanismos e instrumentos  de transferencia  y reasignación  
del riesgo de incumplimiento. En tercer lugar,  a la aparición  de nuevas 
posibilidades  de  “arbitraje”, esto es,  el desarrollo de innovaciones  
a través de las cuales  los poseedores de fondos multiplican su ca-
pacidad para aprovechar las diferencias de costos y de rendimientos.

La securitización o titularización ha sido la base de la innovación  
financiera y consiste en dar forma de instrumento transable  a alguna 
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obligación financiera. Es un título financiero que en  sentido amplio  
representa un activo  subyacente que no es fácilmente canjeable. La 
securitización consiste en la transformación  de activos que son he-
terogéneos y transables en un  mercado muy restringido, en valores 
o títulos transables, homogéneos y con mayor liquidez que puedan 
acceder a un mercado  secundario más amplio. 

La bursatilización de activos es una gran innovación y representa 
un cambio radical  en el sistema tradicional  de financiamiento para 
la adquisición de activos. La globalización financiera expresa el de-
sarrollo del crédito como palanca y freno de la acumulación trans-
nacional del capital, así como la posibilidad de un poder absoluto 
(dentro de ciertos límites) de disposición sobre capital ajeno y pro-
piedad ajena que es, al mismo tiempo, un poder de disposición de 
trabajo ajeno global. 

Como resultado, la intermediación bancaria clásica dio paso a la 
conexión de ahorradores e inversores a través de los mercados finan-
cieros: las operaciones financieras se desplazaron desde las ventani-
llas bancarias hacia las bolsas de valores. La actividad bancaria se 
relaciona más con la emisión y colocación de títulos que con créditos 
y depósitos tradicionales. El papel moneda permitió construir sobre 
él  la creación de dinero bancario  y ambos sirven de base  para la 
creación  de dinero financiero.

Los nuevos actores, los agentes institucionales es otro de los 
elementos que contiene el proceso de globalización financiera. Se 
concreta en la expansión del número y volumen de recursos que se 
canalizan a través de los “inversores institucionales” que se define 
como el conjunto de entidades que canalizan el ahorro colectivo. Es 
decir, un importante cambio ocurrido en el funcionamiento de los 
mercados financieros es la presencia de intermediarios  financieros  
no bancarios (inversionistas institucionales) que han implicado un 
proceso de institucionalización del ahorro. 

Entre ellos se encuentran los fondos de pensiones, las compañías 
de seguros y los fondos de inversión. Disponen de gran poder finan-
ciero derivado de su fuerte dotación de capital y de la diversificación 
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de sus carteras. Estos "nuevos" agentes institucionales son los prin-
cipales actores de la creciente globalización financiera que manejan 
un gran volumen de activos y transnacionalizan su cartera por un cri-
terio de diversificación de riesgo y/o de maximización de beneficio. 
La proporción del ahorro que absorben estas instituciones hace que 
sean importantes fuentes de recursos y actores de gran influencia 
en los mercados nacionales e internacionales. 

Los fondos de pensiones han ido creciendo al amparo de los pro-
cesos  de privatización, de distintos incentivos legales y exenciones 
tributarias. También ha incidido las necesidades financieras crecien-
tes asociadas a los largos periodos de jubilación. Los planes de 
pensión privados convierten la inversión en un activo. Hay toda una 
diversidad de técnicas para atraer a los pequeños ahorradores al 
mercado bursátil a través de los fondos de pensiones como forma 
de inversión colectiva y representan la comercialización masiva de 
estructuras y procesos para el sistema financiero global.

El capital a través de la globalización financiera logró recomponer 
su portafolio de valorización. El principio de ese proceso ha sido la 
titularización a través de nuevos agentes financieros internacionales. 
Lo anterior se expresó en la conformación de un sistema financiero 
global que es el resultado de un conjunto de factores que han incidi-
do en su estructura  y composición  y que se manifiestan  en el lla-
mado proceso de globalización financiera a través  de una serie de 
tendencias o ejes principales que sintetizan  el cambio: 

• Gran cantidad  de dinero para ser intermediada  por instituciones 
bancarias y no bancarias; es decir, la presencia  de una abundante 
liquidez que necesita encontrar colocación rentable;

• Fuerte desarrollo del proceso de desregulación, desreglamenta-
ción y liberalización financiera como parte del ajuste de todos los 
arreglos institucionales  necesarios para canalizar la abundante 
liquidez  que necesita la ampliación de los espacios y segmentos 
de inversión financiera;

• Lo anterior va acompañado de cambios importantes en la for-
ma de intermediación financiera: las emisiones de títulos   



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 115-140, 2017 121

SISTEMAS DE PENSIONES GLOBALIZADOS: ¿DERECHO O NEGOCIO?
Olga Pérez Soto & Henry Colina Hernández

desplazaron al crédito  de los bancos comerciales como las prin-
cipales fuentes  de financiación, es decir, la disminución del crédi-
to bancario  tradicional y el crecimiento de la financiación a través 
de la bolsa,  lo cual se ha conocido  como el proceso de  desin-
terminación financiera;

• El desarrollo de la titularización como posibilidad de transformar 
créditos a largo plazo poco líquidos en títulos a corto plazo de 
mayor liquidez, es decir, nuevo patrón de financiamiento vinculado  
con la emisión de títulos  para ser comercializados en mercados 
bursátiles que supone intercambio  directo de instrumentos entre  
prestatarios finales y prestamistas; 

• La desintermediación financiera   se ha apoyado en el desarrollo 
de instituciones financieras no bancarias como las compañías 
de inversión ,  de seguro y fondos de pensión , conocidos como 
agentes institucionales;

• Que han propiciado una institucionalización del ahorro  como re-
sultado del desarrollo de esa desintermediación financiera;

• Paralelamente, se ha catalizado  el desarrollo del proceso de diversi-
ficación de activos financieros para protegerse, reducir y redistribuir  
el  riesgo,  y reacomodar los portafolios  de valorización del capital 
según las nuevas condiciones de la acumulación   del capital;

• Todo esto ha sido posible  sobre la base de un fabuloso desarrollo 
del  proceso de innovación financiera que ha arrojado abundantes 
y novedosos instrumentos y servicios financieros; 

• Que se han  concretado en el desarrollo del segmento más dinámi-
co  del mercado financiero internacional: el mercado de derivados.
Todo esto sintetiza el proceso de bursatilización del crédito  en 

el desarrollo de la acumulación del capital. Algunos fondos de pen-
siones invierten una parte de sus activos en acciones de la propia 
empresa, que contacta a una administradora para poner en funcio-
namiento un fondo de pensiones. Obteniendo financiamiento a corto 
plazo sobre la base de un rendimiento aún por realizarse. 

El  proceso  de globalización financiera se manifiesta de mane-
ra muy heterogénea  a escala mundial. En su fracción financiera la 
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globalización  adquiere expresiones muy diferentes  en  los países 
del centro y en los países de la llamada periferia. La brecha financie-
ra  como parte de la profundización  del fenómeno del subdesarrollo 
es su complemento y elemento dinamizador en la necesidad del ca-
pital de  encontrar nuevos espacios financieros que garanticen las 
diferentes estrategias de valorización del capital.

Una de las modalidades de expresión del rentismo del capital en 
la etapa de globalización lo son los sistemas de pensiones; constitu-
yendo un momento particular en la generalización de la bursatilización  
del crédito a partir de distintas modificaciones conectadas entre sí.

Si el sistema de crédito aparece como la palanca principal de la 

superproducción  y del exceso de especulación  en el comercio1 es, 

pura y simplemente, porque el proceso de reproducción, que es por 

su propia naturaleza  un proceso elástico, se ve forzado aquí hasta 

el máximo y se ve forzado porque una gran parte  del capital social 

es invertido  por quienes no son propietarios, los cuales lo manejan, 

naturalmente con mayor desembarazo  que los propietarios (...) No 

hace más que destacarse así el hecho de que la valorización del 

capital  basada en el carácter antagónico de la producción capitalis-

ta sólo consiente hasta cierto punto  su libre y efectivo desarrollo, 

pues en realidad constituye  una traba y  un límite inmanentes de la 

producción, que el sistema de crédito se encarga de romper cons-

tantemente. (...) El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones 

violentas de esta  contradicción, que son las crisis, y con ellas los 

elementos para la  disolución  del régimen de  producción  vigentes 

(MARX, 1973, p. 459-461).

El endeudamiento (externo e interno; público o privado, individual 
o colectivo) evidencia  el desarrollo de un modelo que privilegia el 
crédito con el afán de buscar mayores espacios y mercados; es de-
cir, se desarrolla una economía del endeudamiento, como forma de 
oxigenar al sistema. 

1  Se refiere al comercio de dinero.
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El enfrentamiento no es entre propuestas de prevención y de ges-
tión de la crisis. Esto es una falacia. En la gestión de la crisis el 
ajuste tiene que darse por algún lado del sistema y el patrón ren-
tista responde a las expectativas de los agentes. En esa lógica del 
capital quieren implicar a los individuos y países en la participación 
de la gestión de la crisis del capitalismo mundial, con lo cual no se 
resuelve ninguno de los problemas estructurales que tienen las eco-
nomías, solo se perpetúan y reproducen. 

Dentro de los programas de administración de la crisis la privatiza-
ción de servicios sociales, especialmente en la región latinoamerica-
na y particularmente de los sistemas de pensiones, constituye uno 
de los mejores y más claros ejemplos de promoción de áreas para 
la realización del capital. La capitalización de los sistemas de pen-
siones latinoamericanos y el surgimiento de agentes especializados 
en la intermediación de los fondos gestionados, concreta el dominio 
de la lógica del capital por encima de los derechos ciudadanos.

EL SISTEMA DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA
Y LA LÓGICA DEL CAPITAL 

Las continuas reformas de los sistemas de Seguridad Social en el 
mundo y particularmente en la región latinoamericana son un resul-
tado directo de la contradicción capital-trabajo. Desde la primera 
manifestación de seguros sociales, la lucha de clases ha estado en 
la raíz de las políticas públicas que los gobiernos de cada país han 
puesto en práctica. 

De acuerdo a la Federación Internacional de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (FIAP) en los años comprendidos entre 1995-
2015, 50 países aumentaron su edad de retiro para acceder a los 
programas de reparto, mientras que 63 ajustaron las fórmulas de cál-
culo de los beneficios (o redujeron los beneficios directamente) para 
disminuir los costos fiscales. La misma fuente explicita que 74 paí-
ses aumentaron la tasa de cotización en sus programas de reparto, 
cuestión que es consecuente con el establecimiento de esquemas 
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de reparto ya maduros, o que se sostienen para poblaciones enveje-
cidas. En amplia mayoría, los países que han reformado paramétri-
camente sus programas públicos son europeos, lo que quiere decir 
que han establecido políticas de cambios en alguno o todos de los 
siguientes componentes: incremento de las tasas de cotización, au-
mento de la edad de retiro normal, ajuste de la fórmula de cálculo 
de beneficios, recortes o congelamiento de las pensiones de vejez, 
o incrementos en el salario imponible. 

La mayoría de las reformas de la región latinoamericana descuida-
ron otorgar asistencia social a los pobres y agudizaron las diferencias 
de género, porque los sistemas privados carecen de solidaridad so-
cial e intergeneracional. Esta situación se agravará de acuerdo a las 
proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (IDB por sus 
siglas inglés) según las cuales: 

(...) en 2050 entre el 47% y el 60% de los adultos mayores de la re-

gión no habrán generado ahorros suficientes para financiarse una pen-

sión adecuada. Esto significa que entre 66 y 83 millones de personas 

tendrán que seguir trabajando más allá de los 65 años o depender 

de la ayuda de familiares y/o del Estado para poder tener un ingreso 

adecuado durante su vejez (IDB, 2013).

Algunos autores como Levinsky y McKinnon (2005), Cerda (2006), 
entre otros, ofrecen puntos a favor de la aparición de los sistemas de 
capitalización. Destacando que la inclusión del sector privado en la 
administración de los fondos de la seguridad social, con el desarrollo 
de los sistemas de capitalización individual, han generado una nueva 
actividad económica con un fuerte impacto económico, que mueve 
grandes cantidades de recursos. Según Lapavitsas (2009, pág. 113):

La retirada del Estado en la provisión de pensiones ha creado un es-

pacio para la actividad financiera en el ámbito privado, sobre todo a 

través de los fondos de pensiones. La política neoliberal ha promovi-

do activamente el flujo de ahorro personal hacia los fondos de pen-

siones, pero también hacia las compañías de seguros y a una serie 

de intermediarios operativos en los mercados financieros abiertos.
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La capitalización de los fondos de pensiones requiere de la crea-
ción de mercados de capitales, introduciendo incentivos (forzosos 
o no) para el ahorro privado y reduciendo el costo para las AFP, en 
el contexto de una estrategia más amplia para lograr un mercado 
de capitales desarrollado, como se apunta en Siandra (1999) y en 
Edwards (2010). Sin embargo, algunos de los autores citados con 
anterioridad resaltan que este sistema reproduce las desigualda-
des inherentes a la esfera laboral doméstica, y al depender de los 
aportes individuales de ahorro de los afiliados, pone sobre ellos las 
presiones de la gestión y los riesgos financieros y laborales. Esto sig-
nifica una fuente de preocupación importante para las personas que 
se desenvuelven en la informalidad o que acceden a remuneraciones 
bajas, con lo que su propensión a ahorrar en un fondo previsional es 
muy baja o nula. Aun así, actualmente existen ya más de 30 países 
que han introducido en su sistema de seguridad social un programa 
de capitalización individual. (FIAP, 2016)

Además, debe sumarse que los sistemas de pensiones de capita-
lización dependen de la estabilidad de rendimiento para mantenerse 
en números positivos y el actual estado de las bolsas de valores y 
fondos de inversión se encuentra lejos de estar en equilibrio. De tal 
grado, la volatilidad de dichos sistemas también puede encontrarse 
entre sus riesgos. Sin embargo, algunas experiencias de regulación 
de los sistemas privados han limitado los riesgos que pueden asu-
mir las AFP, obligándolas a mantener en reserva fondos suficientes y 
a invertir en activos relativamente más seguros, por ejemplo, bonos 
de su propio gobierno. 

Otro efecto de los sistemas de pensiones se encuentra en el lla-
mado mercado laboral, dado que las prestaciones afectan a las de-
cisiones de jubilación y a la “oferta de trabajo” de los jóvenes. Las 
prestaciones del sistema de pensiones se presentan como resultado 
de la contribución personal del trabajador. Esta apariencia aparece 
develada si se analiza desde el prisma de la economía política mar-
xista. Si entendemos que el salario que recibe el obrero es el pago 
por su fuerza de trabajo y el llamado mercado laboral, no es más que 
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el resultado de la relación dialéctica de subordinación del trabajo al 
capital, entonces la teoría marxista muestra que el obrero crea en el 
proceso productivo el equivalente al valor de mercado de su fuerza 
de trabajo y un excedente, que se denomina plusvalía y de donde 
proviene la ganancia. 

Visto de esta forma, la contribución individual a un sistema de 
capitalización implica una participación doble del trabajador en el 
proceso de reproducción de las relaciones capitalistas de produc-
ción. Tanto en su proceso productivo en la producción de plusvalía, 
como en el proceso distribución a través de los fondos de pensio-
nes, como otro momento de enajenación del salario. Este proceso 
aparece transfigurado bajo la apariencia de la seguridad social, el 
obrero ahorra para continuar con una trayectoria de consumo futuro. 
Sin embargo, la teoría marxista expone que el obrero se encuentra, 
efectivamente, pagándose a sí mismo no solo el salario y la ganan-
cia al capitalista, sino también su pensión. Según la apreciación de 
Pérez (2009):

la aparición de los fondos de pensiones y su tendencia a la privatiza-

ción significa el desarrollo sofisticado y financiero de la explotación 

a través de las relaciones capital – trabajo, ahora aparece con una 

dimensión y extensión mayor, no solo enajena trabajo, sino que tam-

bién enajena más salario para cotizarlo en la bolsa. El salario como 

forma transfigurada del valor y el precio de la fuerza de trabajo tiene 

un carácter más fetichista.

No se trata solo del entramado jurídico, ni la protección de los de-
rechos de propiedad, sino del hecho controversial de que la capitaliza-
ción de los fondos de pensiones utiliza cada vez más frecuentemente 
la deuda del Estado (títulos públicos) y las acciones de empresas 
públicas. El paso de esquemas de reparto solidario intergeneracional 
totales o parciales (referenciados en la literatura como de Beneficios 
Definidos (BD)) a esquemas de capitalización parcial (de Contribución 
Definida (CD)) es también consecuente con el paradigma del indivi-
dualismo metodológico que es frecuente en la llamada economía 
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convencional. De tal grado, es en los modelos de CD donde el indi-
viduo recibe la carga de todos los riesgos asociados a la inversión 
de los activos. Marx, en la Ideología Alemana, describe este mismo 
proceso de subordinación estatal, a partir de la desmitificación de su 
aparente responsabilidad de representación de la sociedad:

Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase 

dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se conden-

sa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las 

instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren 

a través de él una forma política. De ahí la ilusión de que la ley se 

basa en la voluntad y, además, en la voluntad desgajada de su base 

real, en la voluntad libre. Y, del mismo modo, se reduce el derecho a 

su vez, a la ley  (MARX e ENGELS, 1974, p. 22 ).

El modelo de capitalización requiere de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) que surgen como intermediarios finan-
cieros entre las cuentas individuales o conjuntas de capitalización y 
los objetos de inversión.  Estas administradoras cobran comisiones 
por la intermediación sobre uno o varios de las siguientes variables, 
el salario de los cotizantes, la rentabilidad del fondo, la cotización de 
los individuos y en muchos casos retienen como dividendos una par-
te de los fondos que manejan. El modelo descrito genera una presión 
importante sobre el gobierno que ha sido responsable por la pues-
ta en práctica del modelo de capitalización obligatoria, porque dada 
una falla de las administradoras debe garantizar la prestación de 
las pensiones. Incluso ante una caída de la tasa de remplazo como 
la que experimenta el sistema chileno, la responsabilidad recae so-
bre el gobierno y en última instancia sobre el cotizante. Se trata de 
la práctica común al sistema capitalista de socializar las pérdidas y 
privatizar los beneficios, expresada en este caso en las frecuentes 
transferencias que el presupuesto estatal realiza a las administrado-
ras para complementar sus resultados de inversión. 

Es, además, un mito frecuente, admitir que los sistemas de con-
tribución definida limitan políticas de salvataje gubernamental y la 
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utilización oportunista de los fondos acumulados para otras prácti-
cas que no siempre garantizan los retornos esperados. El envejeci-
miento poblacional pone un cariz distinto a este análisis, dado que 
cada vez más el electorado está compuesto por segmentos dentro, 
o cerca de entrar a la edad de jubilación y como señalan Orszag y 
Stiglitz (1999, pág. 34) no es políticamente realista defender que 
los gobiernos fallarán en venir al rescate de alguna manera si el de-
sastre financiero sacude a una parte no trivial de la población. Si no 
ocurre la transferencia, o la modificación necesaria, la presión popu-
lar sobre el gobierno se incrementa, como se evidencia a partir de la 
situación actual en Chile. Se trata de los ciudadanos vislumbrando 
que el Estado es un instrumento de clases y que solo a través de la 
lucha de clases es posible su transformación. 

Al mismo tiempo, los altos niveles de informalidad y la volatilidad 
económica y del empleo, que son característicos de muchas nacio-
nes en el mundo y de América Latina particularmente, impiden que 
gran parte de la población pueda afrontar las contribuciones exigi-
das para participar del sistema de pensiones. La baja cobertura del 
sistema de pensiones también suele estar acompañada de bajas 
coberturas en otros sistemas de seguridad social asociados, como 
los seguros de desempleo, de discapacidad o el acceso a la salud 
pública. A esto debe añadirse también la diferenciación necesaria 
entre empleo y trabajo, que se erige en fuente de discriminación en 
los sistemas que exigen contribuciones para hacer efectiva una pen-
sión. Existen muchas personas que abandonan el mercado laboral 
para dedicarse a las labores de cuidado de niños, ancianos, discapa-
citados, etc. Este tipo de trabajo no percibe remuneración en muchas 
realidades, y si lo hace, puede que asuma la forma de asistencias 
sociales y no genere una pensión futura sobre los montos que recibe 
el beneficiario en la actualidad, creando de hecho una inseguridad 
en el largo plazo para esa persona. 

Sin embargo, en países en que la cobertura se ha extendido de 
forma satisfactoria a algunos grupos de trabajadores de la economía 
informal, persiste la exclusión de los trabajadores más vulnerables 
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y pobres. Una importante cuestión en materia de políticas públicas, 
que aún queda por resolver, es la identificación de los medios más 
efectivos para vincular a los beneficiarios que no cotizan con los sis-
temas de seguridad social contributivos. Las reformas dirigidas a 
extender la cobertura generalmente incluyen subsidios públicos ex-
plícitos o implícitos. Por consiguiente, los países tienen que sopesar 
cuidadosamente la necesidad de la sostenibilidad financiera con la 
posibilidad de desincentivar a los trabajadores del sector informal 
(por ejemplo, si las cotizaciones se establecen a un nivel muy alto). 

En términos generales, y de acuerdo a distintas fuentes como el 
BID (2013) y FIAP (2015), el gasto en los sistemas de pensiones ha 
crecido en los últimos 5 años en América Latina. Aun así, la CEPAL 
reconoce que la ampliación del:

(...) pilar no contributivo está aún lejos de hacerse cargo de la tota-

lidad de la población que enfrenta mayores vulnerabilidades. Su ex-

pansión y consolidación siguen siendo objetivos prioritarios, y en ese 

marco el logro de una mayor estabilidad institucional y financiera son 

objetivos importantes con el fin de transformar el pilar no contributivo 

en políticas de Estado (CEPAL, 2012).

Otro dilema que merece la atención de los hacedores de política 
es el envejecimiento poblacional que presenta la región, fenómeno 
extendido a escala global. El Caribe envejecerá a una velocidad di-
ferente, mayor que el promedio regional. Las poblaciones altamente 
envejecidas en Cuba, Martinica, Barbados e Islas Vírgenes (US) ge-
nerarán tensiones importantes sobre los sistemas de garantías de 
ingresos y de atención a la salud en estas naciones. La proyección 
sugiere que la relación de dependencia de la vejez, con respecto a 
la Población en Edad Laboral, comenzará a sobrepasar el 30% en 
2030. La conjunción de los factores que propician el envejecimiento 
poblacional generará, de acuerdo a proyecciones de la CEPAL (2015), 
un incremento extra de las necesidades de financiamiento de los 
gastos en Seguridad Social para todos los países latinoamericanos 
y caribeños.
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Las reformas de los regímenes de jubilaciones y pensiones en 
América Latina se han llevado a cabo, por definición, sobre regímenes 
en curso y no han considerado a los grupos tradicionalmente exclui-
dos, ni tampoco han eliminado la mayoría de los regímenes de privi-
legio de grupos especiales, como los de las fuerzas armadas. Esto 
ha originado que en los países subsistan mosaicos de regímenes 
compuestos por combinaciones de: población no cubierta, regímenes 
de privilegio, otros regímenes no reformados (municipales, estatales 
y territoriales), regímenes antiguos reformados, nuevos regímenes 
reformados, regímenes profesionales, regímenes empresariales ar-
monizados o no, entre otros. 

De lo anterior se desprende que, a pesar de su magnitud y tras-
cendencia, las reformas efectuadas en América Latina hasta la fecha 
han modificado las estructuras de los regímenes obligatorios para el 
sector privado formal, pero no han representado cambios importan-
tes de las estructuras nacionales en materia de jubilaciones y pen-
siones. Otros retos que se resaltan se encuentran asociados con: 
1) la afiliación y la cotización, 2) la identificación de los participantes, 
3) la extensión de la cobertura, 4) el equilibrio del régimen económi-
co-financiero, entre otras. 

Analizando los problemas de afiliación y cotización a partir de la 
experiencia del régimen reformado, se muestra que, a pesar del in-
cremento en la fuerza de agentes promotores del nuevo régimen, y 
de su incidencia en los costos de éstas y en las comisiones paga-
das por los afiliados, es evidente que los esfuerzos han sido enca-
minados a propiciar los traspasos de los afiliados cotizantes más 
que lograr que todos los afiliados al sistema coticen. El sistema pri-
vado ha sido diseñado para una fuerza laboral formal, urbana, con 
empleo estable, salario medio y alto, masculina y con alta densidad 
de cotización. Sin embargo, en la región la mayoría de la fuerza labo-
ral es informal y/o rural-agrícola, con empleo inestable, salario bajo 
y reducida densidad de cotización (especialmente las mujeres), por 
lo cual es muy difícil extender la cobertura del seguro. (ver gráfico 1)
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GRÁFICO 1 Cotizantes sobre Ocupados y Tasa de Informalidad Urbana. América Latina, 2014.

Fonte: Elaboración propia a partir de  BID (2016) y CEPAL (2015). En el caso de (PRY) y 
(GTM) (IDB, 2013).

Como se aprecia en el gráfico anterior, la región registra un com-
portamiento heterogéneo con respecto a la cotización a los distintos 
regímenes de pensiones. Este componente está altamente correla-
cionado con la informalidad laboral que subsiste en el subcontinente 
latinoamericano. Existen autores que utilizan como criterio de forma-
lidad contribuir a un esquema de jubilación de forma periódica. Sin 
embargo, las fronteras entre formalidad e informalidad son difusas 
en Latinoamérica y a eso debe sumarse que la movilidad entre em-
pleos de un tipo u otro también es alta, lo que complejiza el análisis 
porque la mayoría de los esquemas contributivos de la región exi-
gen densidad de cotizaciones, lo que es decir, aportes periódicos y 
consistentes. No es una casualidad, por tanto, que los países con 
menores tasas de cotización reportadas coincidan con los países de 
mayores tasas de informalidad. 

Incluso en los regímenes obligatorios en la región la diferencia 
entre afiliados y cotizantes es muy relevante. De los países que sos-
tienen regímenes obligatorios de capitalización individual, (ver Tabla 
1) los que cotizan son solo una porción de los afiliados. 
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TABLA 1 Afiliación y Cotización en los sistemas obligatorios. América Latina. 2014 y 2015

Sistemas 
Obligatorios

Cotizantes/PEA Afiliados/PEA

Dic. 2015 Dic. 2014 Dic. 2015 Dic. 2014

Chile 64.65% 59.73% 115.35% 114.29%

Colombia 20.83% 22.04% 54.34% 52.44%

Costa Rica 50.74% 48.94% 118.34% 112.81%

El Salvador 24.26% 23.62% 98.07% 94.53%

México 30.00% 29.91% 88.80% 89.28%

Perú 15.79% 15.37% 36.37% 34.93%

República Dominicana 29.45% 27.95% 60.99% 58.32%

Uruguay 42.22% 45.88% 76.50% 73.84%

Promedio Simple 34.74% 34.18% 69.62% 67.50%

Fuente: Elaboración propia a partir de (FIAP, 2015).

El resultado de la afiliación directa y obligatoria a ciertos esque-
mas de retiro no garantiza tasas de cotización mayores. Existen 
problemas de compromiso de contribución, identificación de contri-
buyentes, entre otros, que no garantizan la densidad de cotización 
necesaria para obtener una pensión al final de la vida laboral. El 
desafío de la identificación de los participantes en los regímenes 
reformados también fue padecido por los regímenes previos no re-
formados. En este caso ha sido el simple hecho de identificar a los 
individuos; así como sus aportes y fondos acumulados, una de las 
limitantes fundamentales. Este asunto, que a primera vista parece 
trivial y fácilmente superable, dados los instrumentos informáticos 
actuales, constituye uno de los elementos problemáticos centrales, 
tanto de los regímenes reformados como de los no reformados.

El promedio simple en la región de personas de más de 65 años 
que reciben pensión solo aumentó en 6 puntos en el período 2000-
2009 de acuerdo a Filgueira (2012), mientras que para el año 2013 
según el BID (2016), la cobertura se había incrementado hasta cer-
ca de un 54% promedio regional, algo inferior a la que reporta la OIT 
(2016), cercano a 56 %. Dicho valor, no obstante, es muy inferior al 
promedio de Europa Occidental (92%) y el calculado para América del 
Norte (93%) por la Organización Internacional del Trabajo.
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GRÁFICO 2 Cobertura de pilares contributivos y no contributivos para mayores de 65 años 
América Latina y el Caribe, países seleccionados. 2013

Nota: La división entre contributivo y no contributivo en Argentina, Brasil y Uruguay se obtiene 
dividiendo el número de beneficiarios de estos programas entre el número de adultos por en-
cima de 65 años. Esto puede resultar una medida imperfecta en los países donde los benefi-
ciarios pueden comenzar a retirar una pensión a una edad menor.

Fuente: Elaboración propia a partir de (BID, 2016).

Es importante destacar que la cobertura del pilar contributivo, o 
sea, la pensión que proviene de aportes realizados por los trabaja-
dores durante su vida laboral, es aun extremadamente baja como 
promedio en la región (37.05%), lo que significa que solo 1 de cada 
3 personas mayores de 65 años en América Latina reciben una pen-
sión a la que realizaron aportes como trabajadores activos. Esta si-
tuación genera una presión fiscal mayor sobre los gobiernos que se 
comprometan a garantizar el sostén de las personas mayores en sus 
países, que se acrecentará con las perspectivas del envejecimiento 
poblacional que avanza en la región latinoamericana. Las proyeccio-
nes que ofrece el BID (2013), resaltan que los aproximadamente 40 
millones de adultos mayores que había en la región en 2010 se van 
a convertir en 140 millones en el año 2050. El pilar no contributivo 
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es muy heterogéneo en la región, aunque solo dos países (Bolivia y 
Guyana) ofrecen pensiones no contributivas universales.

Una evidencia que subyace tras el análisis de estas cifras es que 
los países han incrementado la cobertura de su población por dife-
rentes vías: los países de mayor cobertura de la región, Argentina, 
Chile y Uruguay, bordean el 90% gracias a la combinación de pro-
gramas solidarios con esquemas de contribuciones obligatorias. 
Mientras que el caso de Bolivia es resultado del programa “Renta 
Dignidad”, de tipo no contributivo. El costo de este programa de 
acuerdo al mismo informe del BID (2013), es de alrededor de 1% del 
PIB actualmente, pero tenderá a aumentar en la medida que enve-
jezcan los bolivianos, dada su condición de medida universal. El reto 
para Bolivia consiste en incrementar el porcentaje de contribuyentes 
para que las personas en edad de jubilación gocen de mayores pen-
siones en su retiro. 

La sustitución de un sistema de reparto por uno de Capitalización 
Privada Individual no resuelve necesariamente los problemas del 
primero: más de la mitad de los afiliados no cotiza puntualmente al 
sistema; la baja densidad de cotización provocará la necesidad de 
que el Estado financie pensiones mínimas y asistenciales agravando 
y prolongando el déficit fiscal y el período de transición. El ascenso 
de la esperanza de vida obligará a aumentar la cotización o la edad 
de retiro o ambas. Si la sustitución es motivada por la ineficiencia 
del Estado para sostener un fondo de pensiones, cabrá suponer que 
éste también será inefectivo en la regulación de un sistema privado, 
efecto conocido como "paradoja de Stiglitz".  

La creciente privatización afecta un pilar básico de los sistemas 
de pensiones que debe ser la "solidaridad". La ausencia de solidari-
dad en sistemas privados y la erosión de aquella en sistemas públi-
cos podría ser aliviada con la integración de los grupos privilegiados 
al sistema general o la eliminación de los subsidios fiscales que 
ellos reciben, utilizando esos recursos para ayudar a la incorporación 
de los trabajadores de bajo ingreso (proveyendo un subsidio a los 
independientes y otros trabajadores de bajo ingreso que carecen de 
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empleador), la extensión de las pensiones asistenciales, el ajuste 
de la pensión mínima a la inflación y medidas ya sugeridas para dis-
minuir la inequidad de género.

Por último, una de las cuestiones principales del debate de la 
gestión público-privada, la introducción de competencia a lo interno 
del mercado de administradoras de fondos de pensiones, para re-
dundar en un beneficio a los pensionados, no ha ocurrido. En Uthoff 
(2009) se señala que la administración privada ha adolecido en la 
región de una regulación y supervisión adecuada, así como dificul-
tades en la fijación de precios, destacando el problema de incorpo-
rar la solidaridad en los contratos individuales. Para la mayoría de 
las experiencias de reforma, en la práctica, el mercado ha adquiri-
do un desempeño oligopólico entre las entidades financieras, afec-
tando a los participantes en él. La Tabla 2 muestra la cantidad de 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) reportadas por la 
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones 
(FIAP) en la región latinoamericana.

TABLA 2 Administradoras de fondos de pensiones. América Latina. Años seleccionados

Países Año de inicio AFP de partida 2006 2010 2015

Bolivia 1997 2 2 2 2

Colombia 1994 8 6 6 4

Costa Rica 2001 9 8 7 6

Chile 1981 12 6 6 6

El Salvador 1998 5 2 2 2

México 1997 17 20 14 11

Panamá 2006 6 6 7 4

Perú 1993 8 4 4 4

República Dominicana 2003 9 7 5 5

Uruguay 1996 6 4 4 4

Fuente: Elaboración propia a partir de (FIAP, 2015).

Como se aprecia en la tabla 2 el mercado de Administradoras 
se ha venido concentrando en la mayoría de los países de la región. 



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 115-140 2017136

PRAIAVERMELHA

Aunque es importante aclarar que las inversiones que pueden rea-
lizar se encuentran reguladas por entidades gubernamentales que 
determinan la fuente de las cotizaciones, el monto de capital nece-
sario para la constitución de la AFP, las Comisiones que reciben, las 
garantías que debe ofrecer la Administradora en caso de quiebra, el 
encaje y los activos sobre los que puede invertir.

GRÁFICO 4 Portafolio de Inversiones de las AFP. Países latinoamericanos. 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de (FIAP, 2015).

La mayoría de las Administradoras privilegian la inversión nacional 
y la relativa seguridad que ofrece el sector público por su correlación 
con el gobierno, tanto en la emisión de deuda soberana como en ac-
ciones de entidades de tipo público.

Aun así, la volatilidad de la rentabilidad de las AFP a nivel regional, 
apreciable en el gráfico 5, ha hecho pensar a sus responsables en 
la diversificación de los activos de inversión. Las variaciones de las 
tasas de retorno de las inversiones de las AFP han puesto en jaque 
los ingresos de los trabajadores afiliados a los esquemas de capitali-
zación, debido a sus correlaciones con la crisis financiera internacio-
nal. A partir de 2008, los fondos con mayor porcentaje de sus activos 
invertidos en el sector externo pierden rentabilidad drásticamente, 
aunque también son los primeros en recuperarse a partir de 2009.
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GRÁFICO 5 Tasa de rentabilidad real de las AFP. Países de América Latina. 2002-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de (FIAP, 2015).

REFLEXIONES FINALES

• La globalización financiera es la necesidad  de reacomodar el 
patrón de acumulación  transnacional  sesgándolo hacia el ren-
tismo en lo fundamental, para garantizar la  recomposición  de 
sus portafolios de valorización del capital, necesitando ampliar la 
participación de las víctimas (ya sean los trabajadores como pro-
ductores, como jubilados, como asegurados, como responsables 
de familias, etc.)

• El proceso de globalización financiera desde la perspectiva de 
la crítica de la economía política,  aparece  como la síntesis del 
desarrollo de todas las formas de transmisión internacional del 
ahorro de manera intertemporal,  según las mutaciones del ca-
pital transnacional  financiero; como la apertura de la cuenta de 
capital  de la balanza de pago; como  la liberalización  y desregu-
lación de  los mercados financieros domésticos  para acceder a  
los flujos  de capital;  como las ventajas de las nuevas tendencias 
concretadas en nuevos agentes , nuevos productos y nuevos seg-
mentos  que llevan a comercialización de valores y bursatilización 
de activos financieros; y como las intenciones renovadas de pro-
vocar generaciones  de reformas financieras dentro del conjunto 
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arquitectónico financiero internacional  para su mejor supervisión 
y control.

• Las políticas neoliberales necesitaron y necesitan movilizar hasta 
el más pequeño ahorro de la economía mundial para colocarlo y 
movilizarlo en la bolsa y así buscar rentabilidad para el capital. Los 
fondos de pensiones como nuevos agentes internacionales han 
servido de vehículo de transmisión asimétrica del ahorro interna-
cional a favor  del capital y en contra de los trabajadores, profun-
dizando la brecha y dependencia financiera.

• La evolución de  los fondos de pensiones reflejan la contradicción 
global entre trabajo y capital. El sistema de pensiones y las admi-
nistradoras del mismo, son una extensión de dicha contradicción. 
Es una extensión múltiple porque: al trabajador  se le enajena  
parte del salario, aumenta la plusvalía  y aumenta la cantidad dis-
ponible para acumulación, el capital deja de responsabilizarse por 
el trabajador y sus derechos y aumenta las formas de enajenación 
y precarización dentro y fuera del mundo del trabajo.

• Los fondos de pensiones y su evolución han reforzado el fetiche 
de que el ser humano es un factor más dentro del proceso de 
producción. El debate entre los sistemas de reparto, las reformas, 
las diferentes formas de capitalización individual o colectiva, con  
o sin intervención del estado, con o sin esquemas solidarios, son 
parte de la lógica del capital.

• Cualquier sistema alternativo de pensiones debe superar la lógica 
de que las pensiones son un ahorro presente estipulando consu-
mo futuro, capitalización mediante. 

• La expresión concreta de este comportamiento son los programas 
de transferencias de rentas condicionadas o de pensiones míni-
mas, que manejan los síntomas sin atacar la enfermedad. 

• La creación del excedente es un proceso social, como tal debe be-
neficiar a todos los miembros de la sociedad, con el Estado como 
mediador y garante del derecho ciudadano a la jubilación.

• La intermediación de las AFP posibilita la reproducción de las mis-
mas condiciones de producción, mientras que la individualización 
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de las cuentas limita la capacidad de negociación del cotizante. 
Su elección es irreal: escogiendo combinaciones de uno u otro 
portafolio, siempre estará reproduciéndose como fuerza de traba-
jo explotada, a partir de su doble participación en la valorización 
del capital.

• La formalización del trabajo aparece como esencial para profundi-
zar la penetración de la capitalización de los fondos: el efecto de 
control sobre los obreros es mayor, en la producción organizada. 
Múltiples son los casos en que sistemas colectivos o individuales 
de capitalización son descontados directamente del salario del 
trabajador y no de la rentabilidad de la empresa, que es también 
resultado de la apropiación de trabajo. 

• La sofisticación de los portafolios individuales ha desarrollado 
instrumentos como los esquemas de multifondos que son una 
extensión de la teoría de la aversión al riesgo, según la cual las 
personas toman más riesgos con respecto a su jubilación cuando 
son más jóvenes. Estas "innovaciones" continúan siendo práctica 
común de muchos esquemas de retiro y jubilación a nivel global y 
expresan el grado de dominio que ejerce el capital y su necesidad 
de ámbitos de valorización real y ficticia. 

• La evolución de los sistemas de pensiones muestran como la 
ideología neoliberal naturalizó el paso de conquistas sociales con-
vertidas en derechos hacia servicios que prestan y se le prestan 
al capital.   
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RESUMO

El objetivo de este artículo es dar cuenta de las características que 
en Argentina asume la protección social de los adultos mayores y 
de los niños, niñas y adolescentes que es provista por el Sistema 
de Seguridad Social a nivel nacional, describiendo las grandes carac-
terísticas institucionales y la capacidad protectoria que las mismas 
brindan. En términos generales, nos proponemos analizar el sistema 
de protección social nacional, a través de una caracterización institu-
cional de los componentes encargados de la protección de los dos 
grupos poblacionales bajo estudio (adultos mayores y niños, niñas 
y adolescentes) y de su desempeño en clave nacional y territorial.
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1. PRESENTACIÓN: EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL 
NACIONAL: SU ARQUITECTURA INSTITUCIONAL1

En este artículo presentamos las principales características que asu-
me, en Argentina, la protección social de adultos mayores y de niños, 
niñas y adolescentes que es provista por el Sistema de Seguridad 
Social a nivel nacional, describiendo las grandes características ins-
titucionales y la capacidad protectora que las mismas brindan. En 
este sentido, presentaremos una descripción analítica del sistema 
de protección social nacional, por medio de una caracterización ins-
titucional de los componentes encargados de la protección de los 
adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes, como también 
de su desempeño en clave nacional y territorial. 

El Sistema de Seguridad Social en Argentina puede definirse como 
el conjunto de políticas e instituciones orientadas a proveer certidum-
bre y asegurar a la población frente a diferentes riesgos que podrían 
implicar pérdidas de ingresos o gastos excepcionales asociados con 
el retiro en la vejez, la invalidez, enfermedad, accidentes, fallecimien-
to o situación de desempleo. En aquel trabajo también considerá-
bamos las definiciones realizadas desde el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, así como los lineamientos expresados 
en el artículo 14bis de la Constitución Nacional, en el que se entien-
de a la seguridad social como el conjunto de políticas estatales, de 
carácter integral e irrenunciable, orientadas a conservar los niveles 
de vida de la población (CURCIO, 2011).

Desde sus orígenes, en Argentina, las políticas de seguridad social 
estuvieron estado ligadas a la figura del trabajador asalariado formal; 

1  Este artículo es resultado del trabajo desarrollado en el marco del 
Proyecto “La protección social a nivel territorial: análisis comparativo del sistema 
previsional y la Asignación Universal por hijo para Protección Social en provincias 
seleccionadas, 2004-2012”, dirigido por Claudia Danani y Susana Hintze en la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. El artículo retoma la versión presenta-
da en el Libro “Protecciones y Desprotecciones III. La seguridad social en Argentina 
a nivel territorial” (2017, en prensa), Danani y Hintze coordinadoras.   



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 141-178, 2017144

PRAIAVERMELHA

en este sentido, su financiamiento es principalmente de tipo contri-
butivo, es decir, por medio de los aportes y contribuciones regulares 
provenientes de trabajadores y empleadores. En consideración de 
los elevados niveles de informalidad que hacían cada vez más difícil 
sostener este tipo de financiamiento en estado “puro”, pero también 
dando cuenta de un viraje de la doctrina en la que anidan estas polí-
ticas, crecientemente se incorporaron recursos financieros provenien-
tes del estado por medio de impuestos específicos (CURCIO, 2011). 

En este marco, la seguridad social se financia de manera “tri-
partita”: con aportes del trabajador, contribuciones del empleador 
y del estado. Es decir, el Sistema de Seguridad Social argentino se 
encuentra compuesto no solo por políticas con financiamiento con-
tributivo, sino que desde hace unos años comenzaron a tener fuerte 
peso intervenciones orientadas a extender la protección social de 
sectores que tradicionalmente estaban excluidos del sistema y cuyo 
acceso es no contributivo, como por ejemplo la Asignación Universal 
por Hijo (AUH). 

A continuación, presentamos una descripción analítica de los com-
ponentes del sistema de seguridad social orientados a la protección 
de los adultos mayores y de los niños, niñas y adolescentes. 

2. LOS ADULTOS MAYORES

2.1. EL SISTEMA PREVISIONAL – ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En sus orígenes, el sistema previsional argentino se caracterizó por 
la fragmentación entre trabajadores de distintos grupos ocupaciona-
les y por la heterogeneidad respecto de los tipos de beneficios, los 
porcentajes de aportes, la edad de retiro, el tipo de financiamiento y 
la calidad de las prestaciones. Las primeras políticas previsionales 
datan de finales del siglo XIX y principios del XX y se caracterizaron 
por ser sectoriales, dado que consistieron en la creciente creación de 
cajas de jubilaciones por grupos ocupacionales (docentes, ferrovia-
rios y personal de la administración pública nacional). En las décadas 
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siguientes se avanzó hacia la creación de nuevas Cajas (de banca-
rios, periodistas, gráficos, marinos mercantes y aeronáuticos), expan-
diéndose la cobertura previsional en diferentes ramas de actividad.

Hacia mediados del siglo XX, durante el gobierno peronista de las 
décadas del 40 y 50, el sistema previsional permaneció funcionando 
con esta lógica fragmentada, que sostenía las desigualdades entre 
los diversos grupos. Sin embargo, cabe destacar la gran ampliación 
hacia diversas franjas de trabajadores, pues fueron creadas nuevas 
cajas sectoriales (empleados de comercio; trabajadores de la indus-
tria, trabajadores rurales e independientes, profesionales, empresa-
rios y trabajadores del servicio doméstico). Hasta ese momento, el 
incipiente sistema previsional estaba organizado bajo una especie 
de reparto en el interior de cada caja2 (ARZA, 2010; CIFRA, 2009).

Durante los años 50, con la sanción de las leyes 14.370 y 14.499 
(1954 y 1958, respectivamente), se imprimió al incipiente sistema 
la lógica de reparto, al establecer un fondo compensador que finan-
ciaba el déficit de las cajas que así lo requerían. Asimismo, se de-
terminó que el monto del haber jubilatorio sería del 82% móvil de la 
remuneración mensual correspondiente a cada categoría de traba-
jador. Sin embargo, cabe resaltar que esta tasa de sustitución del 
82% del salario de actividad correspondía solamente a los haberes 
más bajos, ya que se establecía un tope de sustitución escalonado 
en sentido progresivo (ARZA, 2010; ANILLÓ y CETRÁNGOLO, 2007; 
ISUANI y otros, 1986). 

Con el paso de los años, los altos niveles de cobertura alcanzados 
comenzaron a descender como consecuencia del creciente aumento 
del trabajo informal; situación que condujo a una crisis paulatinamen-
te agravada del sistema y a la reforma estructural de 1968. Esta úl-
tima reforma fue impulsada por el régimen militar de la “Revolución 
Argentina”, que mientras unificó el sistema (al centralizar las Cajas 
en solamente tres: autónomos, trabajadores estatales e industriales, 

2  De hecho, no queda del todo claro si en algunos casos puntuales, existían 
mecanismos de capitalización individual. 
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comercio y actividades civiles), también endureció las condiciones 
de acceso a los beneficios e impuso un principio regresivo de distri-
bución. Con esto último aludimos al hecho de que se establecía que 
el haber jubilatorio representaría entre un 70% y 82% del salario pro-
medio mensual de los tres años de mayores remuneraciones dentro 
de los últimos diez años de aportes, lo que reproducía las desigual-
dades entre los diversos grupos ocupacionales. 

La crisis del sistema previsional no logró resolverse con esta re-
forma, ya que su financiamiento se sostenía exclusivamente en las 
contribuciones provenientes del salario, que a su vez dependían de 
las vicisitudes del mercado laboral. Asimismo, en este período co-
menzó a manifestarse de manera persistente el proceso de envejeci-
miento de la población, combinado con el aumento de la esperanza 
de vida que implicará, de manera creciente, una mayor demanda al 
sistema previsional (CIFRA, 2009). 

Durante la última dictadura militar (1976-1983) se llevó a cabo 
una nueva reforma previsional por medio de la Ley 22.293/80, fuer-
temente regresiva, que eliminaba las contribuciones patronales y las 
reemplazaba con impuestos generales (IVA), concentrando el finan-
ciamiento del sistema en los trabajadores y en la población en gene-
ral. Otra medida que impactó en las condiciones del sistema fue el 
congelamiento de los salarios que tuvo lugar durante el primer año 
del golpe de estado, lo que generó una fuerte caída en el poder ad-
quisitivo de los mismos y, como consecuencia, en el de las jubilacio-
nes, ya que la movilidad jubilatoria ligaba los haberes previsionales 
a los salarios (ARZA, 2010; ISUANI, 1986). 

Los problemas financieros que el sistema ya venía evidenciando 
desde hacía dos décadas, sumados a las políticas de desfinancia-
miento, al desempeño del mercado laboral, la inflación, la evasión 
fiscal y la situación de la economía, dieron como resultado un sis-
tema previsional en situación de fragilidad alarmante (ARZA, 2010). 
En este contexto, el primer gobierno de la recuperación democrática 
tomó un conjunto de medidas orientadas a la resolución de esta si-
tuación: restablecimiento de los aportes patronales, asignación de 
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impuestos al financiamiento, etc. Sin embargo, los resultados no fue-
ron los esperados. Frente a esta situación, comenzaron a retrasarse 
los pagos de los haberes y la aplicación de la movilidad previsional 
prevista por la Ley vigente, lo que tuvo como inmediata consecuencia 
la emergencia de demandas judiciales frente a las deudas contraídas 
por el estado. Inmediatamente, en 1986, se declaró la ‘Emergencia 
Previsional’, que congeló todas las demandas y la ejecución de sen-
tencias (ARZA, 2010; CIFRA, 2009). 

A inicios de los años noventa tuvo lugar una nueva reforma estruc-
tural del sistema previsional que, por medio de la Ley 24.241/93, 
que redefinió completamente el sistema, al crear “Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones” (SIJyP) (CURCIO, 2011; DANANI y 
BECCARIA, 2011). El SIJyP era un sistema mixto que combinaba 
dos subsistemas: uno público de reparto con una nueva forma de 
calcular los haberes que ligaba el valor del beneficio estrictamente a 
la historia contributiva de cada trabajador; y otro subsistema privado, 
basado en la capitalización de las contribuciones de los trabajadores 
en cuentas individuales administradas por las Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Asimismo, esta reforma 
modificó las condiciones de acceso al sistema, fijándose un mínimo 
de 30 años de aportes, y elevándose la edad a 65 años para hom-
bres y 60 años para mujeres. 

2.2 SISTEMA PREVISIONAL EN LA ACTUALIDAD

En el año 2008, por medio de la Ley 26.245, se creó el Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA), que además de re-estatizar 
el sistema previsional eliminó el régimen de capitalización vigente 
desde el año 1994 (DANANI y BECCARIA, 2011; BERTRANOU y otros, 
2012, entre otros). El SIPA alcanza a todas las personas de 18 años 
y más que trabajan tanto en relación de dependencia, en el sector 
público o privado, como de manera autónoma. Cabe destacar que se 
encuentran excluidos de este sistema todo el personal militar de las 
fuerzas armadas y de seguridad, el personal policial y los menores 
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de 18 años. Lo mismo sucede con quienes se encuentran afiliados 
a otros sistemas (provinciales, locales y/o profesionales). 

Respecto de los trabajadores autónomos, se creó el “Régimen 
Simplificado para Pequeños Contribuyentes”, comúnmente llamado 
“Monotributo”, orientado a trabajadores independientes que reúnan 
ciertos requisitos referidos, básicamente, a los ingresos brutos y a 
la superficie destinada a la actividad. Asimismo, en el marco de este 
régimen existe un sub-régimen especial, el Monotributo Social que 
está dirigido a las personas en condiciones de vulnerabilidad social 
debidamente acreditada (CETRÁNGOLO et all., 2013; OIT, 2014). Es 
necesario aclarar que el “Monotributo” no es un régimen previsional 
en sí mismo, sino que fue creado como un mecanismo para realizar 
aportes laborales y, de este modo, acreditar años para un futuro ac-
ceso al sistema previsional. 

A continuación, describimos los diferentes beneficios que otorga 
el SIPA, en el marco del riesgo a la vejez, invalidez y fallecimiento3. 

• La “Jubilación ordinaria o prestación por vejez”, que es el tra-
dicional seguro dirigido a aquellos trabajadores en relación de 
dependencia o autónomos, que cumplan con los requisitos for-
males establecidos por Ley. Desde 1994, con la sanción de la 
Ley 24.241/93, se estableció como edad de retiro 65 años en el 
caso de los hombres y 60 años en el de las mujeres. Asimismo, 
se instituyó la necesidad de contar con 30 años de aportes4. 

• La “Prestación por edad avanzada” está orientada a cubrir a aque-
llos trabajadores que tengan 70 años o más y que no tengan el 
número de años de aportes exigidos por la Ley para obtener la 

“Jubilación ordinaria o prestación por vejez”. En este caso, el límite 

3 La información que presentamos a continuación, referida a los diversos be-
neficios vigentes, fue elaborada en base a la información provista por ANSES (http://
www.anses.gob.ar/prestacion/jubilacion-123). Revisión: 15 de Julio de 2016. 

4 Estos años de aportes computados pueden ser en el régimen de ANSES 
o en Cajas Recíprocas (alguna de las Cajas Provinciales o de aquellos países con 
los que Argentina posee convenios)
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inferior referido a la edad es independiente del sexo de la perso-
na, pero adicionalmente se le requiere reunir 10 años de aportes 
efectivos (como asalariado o como autónomo, o en ambos). 

• La “Prestación por edad avanzada por invalidez” está dirigida a 
trabajadores mayores de 65 años de edad, independientemente 
del sexo, imposibilitados de trabajar por causa de una discapa-
cidad y que sean aportantes de la seguridad social -regulares o 
irregulares-. Este beneficio no corresponde en el caso de contar 
con aportes como trabajador/a doméstico/a.

• La “Prestación por edad avanzada para trabajadores rurales” co-
rresponde a trabajadores rurales de 67 años y más en relación 
de dependencia, temporaria o permanente. Los mismos deben 
acreditar un mínimo de 10 años de aportes en el trabajo rural bajo 
relación de dependencia.

• El “Retiro por Invalidez” corresponde a los trabajadores que re-
gistran aportes al SIPA –regulares o irregulares-, sin importar su 
edad o número de años de aportes, que se incapaciten física o 
intelectualmente en forma total para continuar trabajando. Este 
beneficio es incompatible con el desempeño de cualquier activi-
dad en relación de dependencia.

• La “Jubilación de Trabajadores Minusválidos” es una prestación 
dirigida a trabajadores con 20 años de aportes previsionales efec-
tivos y de al menos 45 años de edad en caso de ser asalariado, 
o 50 años en caso de ser autónomo. El acceso al beneficio exige 
la constatación de que durante los últimos 10 años se trabajó en 
estado de disminución física. 

• La “Prestación por Convenio Internacional”5 corresponde a aque-
llos trabajadores que hayan realizado sus aportes –totales o par-
ciales- previsionales en sistemas de la Seguridad Social en países 
con los que Argentina tenga convenios de reciprocidad jubilatoria. 

• La “Jubilación para actividades especiales”, corresponde a un 

5  Cabe aclarar que Argentina tiene convenios con todos los países del 
Mercosur, Chile, Colombia, España, Italia, Portugal y Grecia. 
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grupo de trabajadores específicos (Personal Embarcado, Estibador 
Portuario, Aeronavegante, Servicio Doméstico, Trabajadores 
de la Industria de la Construcción, Retiro Militar, Prefectura, 
Gendarmería, Retiro Policial, Productor de Seguros, Docente 
Universitario e Investigadores Científicos). Para obtener este be-
neficio existen parámetros específicos en términos de la edad 
definida para su acceso y también respecto del modo en que se 
calcula el haber previsional. 

• Los trabajadores rurales poseen un régimen jubilatorio especial 
que se encuentra por fuera del SIPA. El mismo se rige por medio 
de la Ley 26.727/2011 y establece que quienes estén incluidos 
en el régimen de trabajo agrario, podrán acceder a su jubilación 
a los 57 años (para ambos sexos), con una acreditación de 25 
años de aportes.
Durante los últimos años, otra vía de acceso al sistema previ-

sional han sido las denominadas “Moratorias Previsionales”. En 
términos genéricos, las moratorias pueden definirse como facilida-
des de pagos que habilitan a la regularización de deudas diversas. 
Concretamente, estas “Moratorias Previsionales” consistieron en 
otorgar la posibilidad de cancelar en cuotas las deudas correspon-
dientes a las contribuciones con el sistema previsional hasta una 
fecha fija, establecida en septiembre de 1993 para la primera y di-
ciembre de 2003 para la segunda, lo que inevitablemente implica 
que a medida que pasa el tiempo, decrece la cantidad de potenciales 
beneficiarios de estas políticas. 

Como afirmamos en otros trabajos (DANANI y BECCARIA, 2011 y 
2015) desde mediados de la primera década del siglo XXI, las mora-
torias previsionales han sido el mecanismo político-institucional con 
el que se logró extender la cobertura de ingresos hacia los adultos 
mayores. Una característica de estas políticas ha sido la conserva-
ción de los parámetros exigidos por la normativa vigente, ya que no 
se revisaron las condiciones de edad requeridas, ni la naturaleza 
contributiva del acceso a los beneficios, ni la relación entre los in-
gresos de la vida activa con los de la pasiva, pero se suavizaron las 
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condiciones para su cumplimiento por medio de un plan de pagos 
muy favorable para cancelar la deuda previsional. 

Lo que se conoció como la “Primera Moratoria Previsional”, o 
“Plan de Inclusión Previsional”, se aplicó por medio del Decreto PEN Nº 
1454/05, que modificaba la Ley 24.476/95 y la Ley 25.994/2004. 
Por medio de esta medida, a todas las personas que cumplieran con 
los requisitos de edad jubilatoria (65 años, los varones y 60 años, 
las mujeres) pero no con la exigencia de 30 años de aportes, les fue 
posible acceder a un beneficio jubilatorio. Teniendo en cuenta lo que 
mencionábamos más arriba respecto del objetivo de esta política - 
brindar la posibilidad de abonar en cuotas las deudas previsionales 
hasta una fecha fija-, será durante los primeros años de su imple-
mentación cuando se registre el mayor stock de beneficiarios, lo que 
resultó en una fuerte elevación de la tasa de cobertura previsional 
(DANANI y BECCARIA, 2011; DANANI y BECCARIA, 2014; BERTRANOU 
y otros, 2011; BERTRANOU y otros., 2012; ROFMAN y APELLA, 2016). 

Teniendo en cuenta la tendencia hacia la baja que evidenciaba la 
tasa de cobertura previsional, en el mes de agosto de 2014 se san-
cionó la Ley 26.9706 que creó la “Segunda Moratoria Previsional” o 
la “Segunda Etapa de Inclusión Previsional”. Si bien esta segunda 
moratoria presentó similitudes con la primera (la población destinata-
ria fue la misma y el reconocimiento de la deuda previsional también 
presenta una fecha fija, que se estableció en diciembre de 2003), 
en este caso particular se aplicaron algunas nuevas condiciones 
que la diferencian de la anterior. Un primer punto refiere a que esta 
Ley establece un plazo de vigencia de solamente dos años, con un 
vencimiento en septiembre de 2016; asimismo, contiene requisitos 
de acceso referidos a la evaluación patrimonial y a las condiciones 

6  De hecho, en el trabajo que referíamos más arriba indicamos que “… en 
su mensaje al Congreso de la Nación con motivo del envío del proyecto de ley cor-
respondiente, se señala que entre 2010 y 2013 se había producido una reducción 
de dos puntos porcentuales en la cobertura total, del 95,8 % al 93,8 %, correspon-
diendo al SIPA 86,5 %.” (Danani y Beccaria, 2015).
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socioeconómicas del solicitante. Por otro lado, las cuotas que deben 
abonarse mensualmente en condición de “pago” de las deudas pre-
visionales -y que son debitadas directamente del haber previsional-, 
no son fijas (como en la primera ocasión), sino que experimentan la 
misma movilidad que los haberes previsionales (para más detalle de 
esta comparación, ver DANANI y BECCARIA, 2015). 

Otro mecanismo que también logró la ampliación de la cobertura 
de adultos mayores fueron las “Pensiones No Contributivas – PNC” 
que, a diferencia de los anteriores beneficios, son gestionadas por el 
Ministerio de Desarrollo Social. Al igual que en el caso de las mora-
torias, las leyes que rigen las PNC no experimentaron modificaciones, 
pero sí se alteraron ciertos parámetros de acceso (por ejemplo, se 
elevaron los ingresos considerados como máximos para el otorga-
miento de los beneficios), con lo cual se ampliaron las posibilidades 
de acceder a los mismos. Asimismo, mientras antes de 2003 regía 
la norma de “alta por baja”, en ese año se dispuso tomar en consi-
deración todas las solicitudes que ingresaran. 

Modificaciones recientes al sistema previsional 
Por medio de la Ley 27.260, sancionada hacia finales del mes de 

junio de 2016, se llevó a cabo un conjunto de modificaciones que, 
entre otras cosas, implicaron la creación de un nuevo beneficio que 
presenta condiciones de acceso y características diferentes a las 
del sistema previsional. 

Concretamente, se creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor 
(PUAM) orientada a todos los ciudadanos argentinos, nativos o na-
turalizados7, y extranjeros con residencia mínima de 20 años cuyos 
últimos 10 años deben ser anteriores a la percepción del beneficio. 
La edad de acceso a esta pensión se estableció en 65 años para 
ambos sexos. Respecto del monto, la PUAM brinda un haber corres-
pondiente al 80% de una jubilación mínima y su actualización tem-
poral está garantizada por medio de la Ley de Movilidad Previsional. 

7  En este caso, se le solicita a la persona tener una residencia mínima de 
los 10 años previos a la tramitación de esta pensión. 
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Asimismo, la Ley establece que los beneficiaros de esta pensión 
pueden desempeñarse en el mercado laboral –ya sea en relación de 
dependencia o de manera independiente- sin generar ningún tipo de 
incompatibilidades, con el fin de lograr “acumular” años de aportes 
que le permitan, en un futuro, acceder a una jubilación ordinaria. En 
el marco de una pensión que no forma parte del SIPA, esta condición 
realza el perfil contributivo que se reimprime al sistema previsional, 
a partir de la Ley 27.260/2016.

Por otro lado, en el marco de la creación de la PUAM, también se 
estableció una extensión de la Segunda Moratoria Previsional. Este 
plazo difiere para el caso de los hombres y de las mujeres, ya que 
para estas últimas se definió que la misma durará el tiempo que tar-
de en crearse el nuevo régimen arriba mencionado, con el plazo máxi-
mo de tres años.  Por su parte, para los hombres se fijó la extensión 
en un año con la posibilidad de ampliarlo por uno más. 

3. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En términos conceptuales, las asignaciones familiares pueden de-
finirse como transferencias de ingresos orientadas, ya sea a todos 
los trabajadores, a parte de ellos o al conjunto de los ciudadanos 
en general. Estas transferencias tienen como objetivo mejorar los 
ingresos de los hogares, considerando el tamaño y la estructura de 
los mismos. En este sentido, el monto de estas asignaciones se en-
cuentra directamente relacionado con las cargas familiares que el 
destinatario deba sostener (ROFMAN, GRUSHKA y CHEBEZ, 2001). 

En Argentina, los antecedentes históricos del sistema de asig-
naciones familiares pueden ubicarse hacia mediados de los años 
30, cuando se implementó un subsidio a la maternidad (FALAPPA y 
MOSSIER, 2014). Una década después, durante los años 40, en el 
sector bancario se implementó el pago de un beneficio “por hijo”. 
Sin embargo, la formalización del sistema de asignaciones familiares 
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tuvo lugar en 1957, cuando se crearon las Cajas de Asignaciones 
Familiares para los trabajadores del sector del comercio y de la in-
dustria. Hacia mediados de la década del 60 este beneficio se ex-
tendería a otros sectores de trabajadores: con la sanción de la Ley 
18.017, en 1968, fueron incorporados los trabajadores estatales, 
luego los jubilados y pensionados (1974) y los titulares de pensio-
nes asistenciales por invalidez (1976) (FALAPPA y MOSSIER, 2014). 

En 1996 se sancionó la Ley de “Asignaciones Familiares” (N° 
24.714) por medio de la cual se reformó profundamente el sistema. 
A través de esta Ley se creó el Sistema Único de Seguridad Social 
(S.U.S.S.) y, de este modo, fueron disueltas las cajas de asignacio-
nes familiares por sectores. Desde ese momento sería ANSES (ad-
ministrador designado para el S.U.S.S) la que asumiría todas las 
funciones de coordinación y ejecución del sistema (CURCIO, 2011; 
HINTZE y COSTA, 2011).

Una característica distintiva de este nuevo sistema de asignacio-
nes familiares fue la simplificación del número de prestaciones (que 
quedaron reducidas a asignaciones relacionadas con los hijos, cón-
yuge, matrimonio y maternidad), el establecimiento de un tope de 
ingresos para la percepción del beneficio y la definición de diversos 
tramos de ingresos mensuales de acuerdo con los cuales se recibi-
rían montos diferenciales del beneficio, con un criterio de progresivi-
dad distributiva (lo mismo ocurría con la definición de ciertas zonas 
geográficas, distinguiendo “zonas desfavorables”).

3.2 EL SISTEMA DE AAFF EN LA ACTUALIDAD

Los beneficios de las Asignaciones Familiares corresponden a dos 
tipos: un monto fijo que se abona de manera mensual y también exis-
ten pagos que se realizan por una única vez bajo ciertos conceptos 
específicos (Matrimonio, Nacimiento, Adopción, entre otras).

Retomando lo que señalábamos más arriba respecto del Sistema 
de Seguridad Social en su conjunto, el acceso a las asignaciones fa-
miliares se encuentra definido por el tipo de vínculo que las personas 
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poseen con el mercado de trabajo (tanto en términos del tipo de re-
lación laboral como del nivel de los ingresos). 

Por un lado, se destaca la “Asignación Familiar por Hijo”, de fi-
nanciamiento contributivo, que está orientada a los niños, niñas y 
adolescentes, menores de 18 años, que dependen de trabajado-
res en relación de dependencia que se encuentran registrados en 
la seguridad social (tanto del sector público como del sector priva-
do). También tienen derecho a percibir estas Asignaciones familia-
res los hijos e hijas de jubilados y/o pensionados, los beneficiarios 
del seguro de desempleo o de una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo. Cabe destacar que para el caso de los dependientes dis-
capacitados no existe límite de edad para la percepción de estas 
Asignaciones. Dentro de los beneficios que corresponden a los pagos 
únicos, se destaca la “Ayuda Escolar Anual”, la “Asignación Familiar 
por Nacimiento/Adopción” y la “Asignación Familiar Prenatal”. 

Originalmente, estas asignaciones estaban dirigidas al conjunto 
de los asalariados, pero con la sanción de la Ley 24.714/96 se di-
rigieron solamente a los dependientes de los asalariados con ingre-
sos por debajo de cierto monto, con lo cual se excluyó a quienes 
percibían mayores ingresos (que pueden deducir montos similares 
del pago al impuesto a las ganancias). Es decir, el monto de estas 
asignaciones familiares disminuye a medida que el nivel de ingre-
sos aumenta, según una escala prestablecida. Cabe señalar que en 
el año 2012 se modificó la forma de computar los ingresos para la 
determinación del valor de las prestaciones, pasando de considerar 
los ingresos individuales a tomar en cuenta los ingresos del grupo 
familiar. 

En el caso de la Asignación Universal por hijo (AUH), como tam-
bién fue analizado en los trabajos anteriores, es un beneficio dirigido 
a aquellos sectores de la población que tradicionalmente se encon-
traban excluidos del Sistema de Seguridad Social (HINTZE y COSTA, 
2011). La AUH se sumó al sistema de asignaciones familiares en 
2009, habiendo sido su  objetivo la extensión de la cobertura de in-
gresos destinada a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 
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dependientes de trabajadores informales que cobran el salario míni-
mo o menos, trabajadores domésticos, monotributistas sociales, des-
ocupados y beneficiarios de programas de empleo. A diferencia de 
las Asignaciones Familiares tradicionales, en este caso el beneficio 
es semi-condicionado, ya que el mismo se abona en dos veces (se 
paga mensualmente un 80% y el 20% restante se abona una vez al 
año, cuando se acredita el cumplimiento de las condicionalidades re-
feridas a la asistencia escolar y a los controles de salud). Asimismo, 
en términos técnicos, la AUH fue incorporada como el componente 
no contributivo del sistema de Asignaciones Familiares. 

Cabe señalar que desde su implementación el valor de la pres-
tación de la AUH fue incrementándose (siempre en el techo de la 
escala) de manera conjunta con las variaciones que registraban las 
asignaciones tradicionales, ya que la Ley establece que la misma 
es equivalente a la máxima vigente para las asignaciones familiares 
del sector contributivo. En 2015 se sancionó la Ley 27.160 que es-
tablece la movilidad de las prestaciones (dos veces al año) a partir 
del índice de movilidad de las prestaciones previsionales.  

Modificaciones recientes al sistema de asignaciones familiares 

Al igual que en el caso del sistema previsional, a continuación, se 
describen dos modificaciones que, a poco tiempo de haberse imple-
mentado, tuvieron un impacto positivo en la extensión de la cobertura 
horizontal de los niños, niñas y adolescentes. 

La primera de ellas refiere a una amplia extensión de los topes 
de ingresos que permiten acceder a las asignaciones familiares con-
tributivas y que a inicios de 2016 duplicaron los niveles previos de 
los mismos8. 

8  En este sentido, se computa un límite referido al ingreso del grupo fami-
liar, que tiene un tope inferior $200 y superior de $60.000; al mismo tiempo, se 
excluyen a los hogares en los que haya algún miembro con un ingreso mensual 
que supere los $30.000.  
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La segunda modificación corresponde a la incorporación de los 
monotributistas dentro del componente de las asignaciones familia-
res orientadas a los dependientes de los asalariados formales (en el 
mes de abril de 2016). Cabe señalar que, si bien se incorpora a los 
dependientes de los monotributistas dentro del esquema contributivo, 
en la práctica, puede observarse una situación mixta que combina 
beneficios y requisitos de ambos esquemas: 

solamente se les otorga el beneficio de la “asignación por hijo” (al 
igual que lo que ocurre con la AUH); 

la modalidad de acceso podría pensarse como “no contributiva”, 
ya que dentro de los componentes del monotributo no se registra un 
fondo destinado a este beneficio; 

el mecanismo de definición de los montos de los beneficios es el 
mismo que en el caso de la asignación contributiva.

4. LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
A NIVEL NACIONAL. LOS CASOS DEL SISTEMA PREVISIONAL
Y DE ASIGNACIONES FAMILIARES. 

Teniendo en cuenta los esquemas descriptos en el punto anterior, en 
este apartado nos vamos a aproximar a un análisis de la protección 
brindada como tal por el Sistema Nacional de Seguridad Social a los 
adultos mayores y a los niños, niñas y adolescentes. 

4.1 ADULTOS MAYORES

Ya hemos mencionado la fuerte incidencia que la “moratoria previ-
sional” tuvo sobre la ampliación de la cobertura destinada a adultos 
mayores, al incorporar en un lapso temporal breve a un número y a 
una proporción significativas de beneficiarios al sistema previsional. 
En valores absolutos, la “moratoria previsional” implicó el otorga-
miento de más de dos millones y medio de beneficios, que en su 
casi totalidad correspondieron a jubilaciones (ya que solamente el 
3% había estado dirigido a pensiones por fallecimiento). Asimismo, 
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de acuerdo con datos del SIPA (2014), los beneficios correspondien-
tes a la primera moratoria representaban casi la mitad del total de 
beneficios del sistema.

Como podemos observar en el gráfico N° 1, hacia mediados de 
2015 un 85% de las personas que se encontraban en edad jubila-
toria –hombres de 65 años y más y mujeres de 60 años y más- re-
cibían ingresos provenientes de algún tipo de jubilación o pensión. 
Retomando lo que mencionábamos anteriormente, es posible divisar 
que estos elevados niveles de cobertura previsional fueron alcanza-
dos recién hacia el año 2007, cuando puede observarse un punto 
de inflexión respecto de la performance en este indicador, explicada 
básicamente como consecuencia de la puesta en funcionamiento 
de la “Primera Moratoria Previsional”. Los registros del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social indican que por medio de esta po-
lítica se otorgaron 2.691.522 beneficios, de los cuales la casi totali-
dad fueron jubilaciones directas (94%). Al considerarse la cobertura 
previsional de la población de 65 años y más, se obtienen niveles 
de cobertura aún más elevados: 91%.

Esta tasa de cobertura horizontal evidencia algunas diferencias 
entre los hombres y las mujeres que se encuentran en edad de jubi-
larse, ya que entre los primeros la tasa se eleva al 89% y entre las 
segundas llega al 84%. En cambio, si tomamos al universo de per-
sonas de 65 años y más, se ven divergencias entre hombres y muje-
res, aunque en este caso son menores y las direcciones se invierten, 
siendo las mujeres las que presentan mayores niveles de protección 
(89% entre los hombres y 92% entre las mujeres). Claramente, el 
mayor déficit de cobertura se registra entre la población de las mu-
jeres de 60 a 64 años. 

En cuanto a la evolución temporal de este indicador –como tam-
bién se muestra en el gráfico N°1- se nota que si bien las diferen-
cias por sexo están presentes desde el inicio de la serie en el año 
2003, las mismas descendieron fuertemente en 2007, conjuntamen-
te con el crecimiento en términos de cobertura referido más arriba. 
Considerando esto último, se concluye que el segmento poblacional 
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GRÁFICO 1 Cobertura Previsional por sexo (2003 – 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en la EPH – INDEC. 

que más se benefició con la “Primera Moratoria Previsional” fueron 
las mujeres. De hecho, esta afirmación puede corroborarse con el 
análisis de las modalidades de acceso a las jubilaciones y pensiones 
una vez que esta política ya estaba en su plena vigencia. De este 
modo, los datos muestran que en el año 2011 un 37% del total de 
adultos mayores cubiertos accedió a su beneficio previsional a través 
de la Moratoria. Al mismo tiempo, se registra que entre las mujeres, 
esa cifra alcanza el 52% y entre los varones sólo el 12% (Encuesta 
Nacional de Protección Social - ENAPROSS I, 2011)9. Ello significa 

9  En esta sección, se utilizarán datos provenientes de la “Encuesta Nacional 
de Protección Social I – ENAPROSS I (2011)” y la “Encuesta Nacional de Protección 
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que entre las mujeres protegidas, poco más de la mitad accedió al 
sistema previsional por medio de la moratoria previsional.  

En este mismo sentido, si consideramos como universo a todos 
los jubilados que accedieron a su beneficio a través de esta “Primera 
Moratoria Previsional”, se observa que un 88% de ellos son mujeres. 
Respecto de la posición que estos beneficiaros ocupan al interior de 
sus hogares, se registra que mientras la gran mayoría de los hom-
bres que accedieron a la moratoria son jefes de hogar (73%), entre 
las mujeres se distribuyen por partes iguales las que son jefas de 
hogar (43%) y las que son cónyuges del jefe de hogar (44%). 

La trayectoria laboral es otro de los rasgos que puede observarse 
respecto de los beneficiarios de la “Primera Moratoria Previsional”. 
En este sentido, se observa que un 77% de ellos había trabajado a 
lo largo de su vida (pero no había logrado aportar la cantidad de años 
requeridos por Ley para acceder a un beneficio contributivo); entre 
los hombres esta situación se elevaba al 93% y entre las mujeres 
representaba el 75% (ENAPROSS I - 2011)10.

Esta situación pone en evidencia la tensión que las exigencias del 
sistema previsional mantienen con el mercado de trabajo, situación 
que se evidencia aún más al indagar por el tipo de trayectoria labo-
ral de quienes trabajaron. Por un lado se destaca que poco más de 
la mitad de las mujeres nunca se ocupó en trabajos en los que se 

Social II – ENAPROSS II (2015)”. Ambos relevamientos fueron realizados por 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el fin de analizar y deter-
minar el alcance de las políticas protección social vigente en nuestro país. En el 
caso de la ENAPROSS I - 2011, el relevamiento incluye las jurisdicciones Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Por su parte, la ENPAROSS II – 2015, incluyó las siguientes jurisdicciones: 
los 24 partidos del Gran Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy, Río 
Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En virtud de ello, debe tenerse en 
cuenta que ambos relevamientos no son comparables entre sí.   

10  Cabe señalar que el 89% de los hombres que trabajaron lo hizo por más 
de 20 años, mientras que en el caso de las mujeres esta proporción es mucho 
menor (40%) (ENAPROSS I – 2011). 
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realizaran aportes a la seguridad social; por el otro, en el caso de 
los hombres, una amplia mayoría, de manera intermitente, se ocupó 
en trabajos formales. 

Retomando el análisis general de la capacidad protectoria que 
ofrecen los mecanismos de seguridad de ingresos orientados a los 
adultos mayores, también debe señalarse qué proporción de la po-
blación cubierta recibe “pensiones no contributivas”. Los datos pro-
venientes de la ENAPROSS II – 2015, muestran que solo un 6% de 
los adultos mayores cubiertos recibe como beneficio exclusivamente 
algún tipo de pensión; esta distribución es muy diferente entre hom-
bres y mujeres: 2% para los primeros y 9% para las segundas.

CUADRO 1 Distribución de los beneficios que reciben los adultos mayores (2015)
Total aglomerados relevados*

 

* En este caso, los aglomerados refieren a los 24 partidos del Gran Buenos Aires, Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Jujuy, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia con base en ENAPROSS II – 2015.
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Asimismo, debe señalarse que de estas pensiones, solamente 
una pequeña parte corresponde a Pensiones no Contributivas y una 
porción aún menor a las que son puntualmente dirigidas a la protec-
ción de la vejez. En términos estrictos, podemos afirmar que un 0,2% 
de los adultos mayores recibe pensiones no contributivas por vejez 
(0,1% los hombres y 0,2% las mujeres) y casi un 2% recibe pensio-
nes no contributivas por invalidez o discapacidad. 

Respecto de las Pensiones no contributivas, cabe destacar la evo-
lución que las mismas evidenciaron a lo largo de los últimos años; 
si bien se registró un significativo crecimiento general, en el caso 
de las pensiones orientadas a la vejez, no ocurrió lo mismo, lo que 
puede verse en los bajos niveles de cobertura de dicho beneficio 
(0,2%). Claramente, esto se relaciona con la marcada incidencia que 
mostraron tener las Moratorias Previsionales sobre el aumento de 
la cobertura previsional. 

Retomando los parámetros analíticos utilizados en Danani y 
Beccaria (2014), la mirada sobre la evolución de la cobertura hori-
zontal se complementa indagando por el acceso al sistema previsio-
nal, según los niveles de ingresos de la población. En este sentido, el 
gráfico 2 evidencia un conjunto de situaciones que ya venían perfilán-
dose con anterioridad. Por un lado, los niveles de cobertura son muy 
desiguales entre los diferentes quintiles de ingresos; situación que 
se mantiene a lo largo de todo el período analizado. Por otro lado, y 
respecto de su evolución, se destaca la tendencia retractiva que pre-
senta el quintil de más bajos ingresos – y, con una intensidad mucho 
menor, el segundo y tercer quintil, entre los años 2010 y 2015. Este 
comportamiento ya lo registrábamos previamente, aunque cabe des-
tacar que la tendencia se profundizó para el primer caso, mientras 
que en el resto logró revertirse. 

Por último, cabe señalar que la caída de la tasa de cobertura pre-
visional total que se registraba con anterioridad a la apertura de la 
Segunda Moratoria (ver gráfico N°1), probablemente se explique por 
el comportamiento que exhibe esta tasa en los quintiles de menores 
ingresos. Es decir, tal como se observa en el gráfico N°2, es en estos 
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GRÁFICO 2 Cobertura Previsional por Quintil de Ingreso per Cápita Familiar (2003 – 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en la EPH – INDEC. 

sectores en los que más impactó el crecimiento de la cobertura vía 
moratoria previsional y, una vez que se alcanzaron dichos niveles, 
comenzó un proceso inverso en el que nuevamente la población no 
podía acceder a los beneficios como consecuencia de los requeri-
mientos referidos a la acreditación de los aportes. 

De todos modos, al igual que afirmábamos previamente, “…no 
debe dejarse de lado que, en los quintiles más bajos, hay menor 
presencia de población mayor, situación que justamente encuentra 
una parte de explicación por el hecho de que quienes perciben un 
beneficio previsional tienden a recibir ingresos que los excluyen de 
estos quintiles más bajos.” (DANANI y BECCARIA, 2014). 
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LA "SEGUNDA MORATORIA PREVISIONAL”

Como señalábamos más arriba, a nivel nacional, los beneficiarios 
del sistema previsional (SIPA) mostraron un fuerte crecimiento en el 
lapso temporal analizado (2003 – 2015), que tuvo como correlato 
un significativo crecimiento de la tasa de cobertura previsional. En 
términos absolutos, hacia finales de 2015 el sistema registraba un 
total de 5.499.170 beneficiarios, lo que representa un crecimiento 
del 87%, respecto del 2003. Como se observa a continuación –y tal 
como ocurría en el caso de la cobertura horizontal- la evolución no 
es igual en el caso de los hombres y las mujeres. 

GRÁFICO 3 Evolución de los beneficiarios del SIPA, por sexo (2003 - 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (2015).

Como puede verse, mientras los beneficiarios varones aumen-
taron en un 76%, las mujeres lo hicieron en un 100%, es decir se 
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duplicaron. Este diagnóstico coincide con lo que mencionábamos 
más arriba, respecto de la primera moratoria previsional, siendo que 
entre 2005 y 2008 –período de auge de esta política- los beneficia-
rios varones crecieron un 44% y las mujeres un 74%.

Al mismo tiempo, estos datos indican el impacto de la segunda 
moratoria, al mostrar un crecimiento interanual 2015/2014 del 9,7%, 
nuevamente explicado sobre todo por el crecimiento de las benefi-
ciarias mujeres (las mismas crecieron un 11,4%, y los hombres un 
6,7%). En este sentido, se registra que al mes de diciembre de 2015 
había 665 mil beneficios correspondientes a esta política (Fuente: 
Boletín Estadístico de la Seguridad Social, 2015).

CUADRO 2 Evolución del crecimiento de los beneficiarios del SIPA, por sexo (2003 - 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (20

En síntesis, y considerando el amplio impacto de las dos morato-
rias previsionales, es posible afirmar que hacia finales de 2015, poco 
más de la mitad de los beneficios del SIPA correspondía a alguna de 
las dos moratorias (52%). 

El análisis de la protección que el sistema previsional nacional brin-
da hacia los adultos mayores, se completa con una mirada respecto de 
la cobertura vertical de las jubilaciones y pensiones. En este sentido, 
podemos aproximarnos hacia la tasa de sustitución de los haberes ju-
bilatorios, tanto respecto del haber mínimo como del medio.

Tal como observamos en el grafico N°4, en el año 2015, el mon-
to del haber mínimo previsional, representaba un 77% del “Salario 
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Mínimo Vital y Móvil”. Otro dato que se desprende de este gráfico 
refiere a la incidencia de la Ley 26.417 de Movilidad Previsional 
(Danani y Beccaria, 2011), ya que es claramente desde su sanción 
en 2009 cuando comienza a recuperarse, de manera sistemática, el 
alcance de los haberes jubilatorios.

GRÁFICO 4 Evolución de la tasa de sustitución de los haberes mínimo y medio previsional, en 

relación al salario mínimo vital y móvil y al salario medio de los asalariados, respectivamente

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (2015), el 

Boletín de Estadísticas Laborales – BEL, MTEySS y la Encuesta Permanente de Hogares - INDEC. 

En relación con la tasa de sustitución que presentan los habe-
res medios, se observa una situación diversa, ya que los niveles 
de reemplazo son bastante menores que en el caso anterior. De 
acuerdo a la información disponible, en 201411, los haberes medios 

11  Para el cálculo de la tasa de sustitución del haber medio previsional, se
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previsionales representaban poco más de un 54%. Si bien también 
podemos notar que desde 2009 hubo una recomposición de la sus-
titución de estos haberes, la intensidad es mucho más suave que la 
registrada para los haberes mínimos.

GRÁFICO 5 Tasa de sustitución de los haberes mínimo y medio previsional y de la PUAM (2016)

 

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (2016), el 

Boletín de Estadísticas Laborales – BEL, MTEySS y la Encuesta Permanente de Hogares - INDEC.

Por último, y continuando con el análisis de la tasa de sustitución, 
puede notarse que la recientemente creada PUAM presenta una me-
nor cobertura vertical, situación relacionada con el monto establecido 
para la misma (80% del haber mínimo previsional).

utilizaron datos provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares - INDEC. En 
este sentido, para poder comparar dichos datos con los referidos a los haberes 
medios (que provienen del Boletín Estadístico de la Seguridad Social), se pudo 
armar la serie hasta el año 2014, ya que para 2015 solamente se cuentan con 
microdatos de la EPH del segundo trimestre (mientras que los haberes medios 
corresponden a los meses de diciembre).
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4.2 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Como ya se mencionó, a nivel nacional existen dos grandes pilares 
que brindan protección a la población menor de 18 años: las asigna-
ciones familiares correspondientes a los dependientes de los trabaja-
dores asalariados registrados en la seguridad social y la Asignación 
Universal por Hijo (AUH), destinada hasta el 2015 a los dependientes 
de los trabajadores desocupados, informales, empleadas domésti-
cas, monotributistas sociales y monotributistas sociales agrarios. 
Asimismo, debe destacarse otro mecanismo indirecto de protección, 
que es la deducción fiscal del impuesto a las ganancias. 

A continuación, nos aproximaremos al análisis de los niveles de 
cobertura que cada uno de los componentes brinda al total de la po-
blación de referencia.  Es decir, cuál es la proporción de niños, niñas 
y adolescentes que reciben algún tipo de transferencia de ingresos. 
En este sentido, también podemos aproximarnos al peso que cada 
uno de los pilares mencionados anteriormente posee en términos 
de cobertura horizontal.

GRÁFICO 6 Estructura de protección a niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años), según tipo de 

transferencia monetaria percibida (2016)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo 2010 – INDEC; Proyecciones de pobla-
ción INDEC; Registros administrativos de ANSES (2016); Cetrángolo, 2107; Encuesta Nacional 
de Protección Social – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – 2011 y Subsecretaria 

de Políticas de Seguridad Social – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El gráfico N° 6 evidencia la estructura de la protección por ingre-
sos de la población menor de 18 años hacia finales de 2016. En 
principio debe destacarse que, para entonces, aproximadamente un 
87% percibía algún tipo de asignaciones familiares, contributivas o 
no contributivas, o alguna pensión o programa provincial; asimismo, 
un 13% de la población de 0 a 17 se encontraba sin acceso a meca-
nismo alguno de seguridad de ingresos, ya sea porque estaba exclui-
do por la normativa (a) o porque estando en condiciones de cobrar 
alguna transferencia de ingresos, no lo hacía (b). 

Entre quienes estaban sin protección porque se encontraban ex-
cluidos por la normativa, cabe señalar la situación de los niños, niñas 
y adolescentes dependientes de población migrante con menos de 
tres años de residencia en el país; el sexto hijo o más (la AUH so-
lamente considera hasta 5 menores de edad por titular) y los niños 
sin cuidados parentales.

En el caso de quienes deberían percibir algún beneficio (aquellos 
NNA que están en condiciones “legales” de acceder a alguno de los 
esquemas definidos y sin embargo no reciben beneficios debido a 
diversos motivos), se destacan problemas asociados con las rela-
ciones familiares, problemas con la documentación, propia o de los 
padres, incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso, entre 
otros.

Entre las características de los NNA que no tienen protección a 
pesar de encontrarse en condiciones de cobrar algún beneficio –AUH-, 
a partir de los datos provenientes de la ENAPROSS II - 2015, obser-
vamos que se registra una alta concentración entre quienes tienen 
por un lado menos de un año (12%) y entre los adolescentes de 16 
y 17 años (16%). Probablemente, y a modo de hipótesis, podríamos 
pensar que en el primer caso, esta situación se deba a cuestiones 



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 141-178, 2017170

PRAIAVERMELHA

relacionadas con la documentación y el registro de los niños y niñas; 
por su parte, en el segundo caso, con cuestiones referidas al cum-
plimiento de la condicionalidad educativa. 

Retomando esto último, se constatan fuertes diferencias en la 
condición de asistencia escolar entre, por un lado, la población de 
16 y 17 años y, por el otro, la de 6 a 15 años: mientras en el caso 
de los primeros la tasa de inasistencia es del 24%, entre los segun-
dos se reduce drásticamente (7%). 

Por su parte, las pensiones no contributivas, específicamente las 
pensiones para madres de 7 o más hijos, también actúan como una 
transferencia que otorga seguridad de ingresos a los hogares con 
presencia de niños, niñas y adolescentes. Según los últimos datos 
disponibles (2014), el número de titulares de esta pensión ascendía 
a 335.480. No es posible estimar directamente cómo incide este 
beneficio en la cobertura de niños, niñas y adolescentes, ya que el 
mismo no estipula límite de edad de los “hijos” y al mismo tiempo 
tiene condición de vitalicio (Ley 23.746/89, Decreto reglamentario 
2.360/90); es decir, que una mujer que recibe esa pensión, no nece-
sariamente tiene “hijos” que son menores de 18 años. Sin embargo, 
considerando la estructura presentada para el año 2011, según la 
cual un 3% de la población menor de 18 años vivía en hogares cuya 
madre recibía estas pensiones no contributivas, y teniendo en cuenta 
que las mismas mantuvieron niveles relativamente similares, podría 
estimarse que dicha proporción de cobertura se mantiene estable. 

5. LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
NACIONAL A NIVEL SUB-NACIONAL

A continuación, considerando los datos provenientes del Boletín 
Estadístico de la Seguridad Social (BESS), presentaremos algunas ca-
racterísticas que adquiere el Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA) en las diferentes provincias. Para ello, se presentará la evolu-
ción de los beneficios previsionales, dando cuenta de las particula-
ridades que la misma presenta en los diferentes distritos del país.  
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Una primera mirada nos permite afirmar que en diciembre de 
2015, la mayor parte de los beneficios previsionales del SIPA se con-
centraban en la Provincia de Buenos Aires (40%), la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (12%), Santa Fe (9%) y Córdoba (8%). Claramente, 
esto se relaciona con el tamaño –en términos de densidad poblacio-
nal- que presentan estas provincias; sin embargo, cabe hacer una 
referencia a la misma situación, en términos de distribución de be-
neficios, que se registraba en 2005. Si bien la distribución es muy 
similar, se observa que tanto la provincia de Buenos Aires, como la 
Capital Federal, perdieron peso dentro del total (ya que al inicio re-
presentaban un 42% y un 16%, respectivamente). Es decir, si bien 
se registra incremento de beneficios en todo el país, este compor-
tamiento será diferencial entro los diferentes distritos. Como ve-
remos más abajo, esto se explica por la incidencia relativa de las 
Moratorias Previsionales en las provincias de menor tamaño y menor 
cobertura previsional. 

CUADRO 3 Beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino, por provincia (2005 - 2015)
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Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (2015).

En este sentido, el gran impacto que observábamos que habían 
tenido las dos Moratorias Previsionales en términos del crecimiento 
de la cobertura previsional a nivel nacional, también podemos ob-
servarlo en todas las provincias, aunque con efectos muy diversos 
en cada una de ellas.

En el gráfico N°7 se presentan las variaciones que los beneficios 
previsionales experimentaron entre 2005 y 2015. Un primer punto 
a destacar es que en todos los casos se registra un crecimiento 
significativo de la cantidad de jubilaciones y pensiones que otorga 
el sistema nacional; sin embargo, y como segundo punto, debemos 
señalar que este comportamiento no se distribuye de modo homogé-
neo, sino que se presenta de modo muy diverso entre las diferentes 
provincias. En este sentido, observamos que Formosa evidencia el 
mayor y más abrupto crecimiento entre puntas del período analizado, 
seguida por Tierra del Fuego, Misiones y Chaco. Por su parte, en el 
extremo opuesto, encontramos que la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es donde menos crecimiento de los beneficios previsionales 
hubo. Se destaca, también, que junto a la Capital Federal, las pro-
vincias de La Rioja, Catamarca, Santa Fe y Buenos Aires, crecieron 
a un nivel menor que el del promedio nacional12. 

12  Si se observa el comportamiento de las Pensiones no contributivas, tam-
bién se registran comportamientos disímiles entre las provincias, observándose 
que las que crecen por debajo del promedio nacional son Chubut, CABA, tierra del 
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GRÁFICO 7 Crecimiento de los beneficios del SIPA, por provincias y Total País (2005 - 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (2015). 

El rol que ambas Moratorias Previsionales tuvieron en la extensión 
de la cobertura previsional se vislumbra muy claramente al indagar 

Fuego, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Catamarca, San Luis, 
Río Negro, Salta y Entre Ríos. A diferencia del caso de los beneficios del SIPA, la 
provincia de Buenos Aires evidencia un crecimiento mayor que el promedio nacio-
nal. También se destaca el caso de La Pampa debido a que entre 2005 y 2015 
pierde un 2% de Pensiones no contributivas. 
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de modo más detenido por la evolución interanual de estos benefi-
cios a nivel provincial. De manera manifiesta, los datos reflejan dos 
períodos puntuales de intenso incremento: los años que van des-
de 2005 y 2007, dando cuenta del efecto de la Primera Moratoria 
Previsional, y el año 2015, evidenciando el impacto de la Segunda. 

En algunos casos, la magnitud del incremento llegó a duplicar –o 
aún más- los beneficios del sistema en sólo dos años. Este es el 
caso de las provincias de Formosa (271%), Chaco (144%), Corrientes 
(110%) y Misiones (109%), en el lapso que va desde 2005 a 2007. 
Por su parte, en 2015, Formosa (23%), Misiones (20%), Santa Cruz 
(18%) y Tierra del Fuego (18%) fueron las que más incrementaron 
interanualmente los beneficios. 

CUADRO 4 Crecimiento interanual de los beneficios del SIPA, por provincia (2005 - 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Boletín Estadístico de la Seguridad Social (2015). 
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6. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES

El período 2003 – 2016, en Argentina, se caracterizó por una signifi-
cativa ampliación de la cobertura de la protección social, tanto en el 
caso de los adultos mayores como en el de los niños, niñas y adoles-
centes. Este crecimiento fue impulsado a través un conjunto de políti-
cas implementadas a nivel nacional que tuvieron por finalidad avanzar 
hacia grupos tradicionalmente excluidos de la seguridad social. 

En términos institucionales, podríamos afirmar que el Sistema de 
Seguridad Social se complejizó ya que de manera creciente se fue-
ron incorporando beneficios que previamente no estaban contempla-
dos y cuya mira claramente estuvo puesta en ampliar la población 
receptora. Estos nuevos beneficios tuvieron un impacto masivo que 
implicó una necesaria adecuación de los mecanismos institucionales 
previstos para encargarse de estas políticas. 

En este marco, hacia finales de 2016, es posible observar las con-
diciones de la protección social y se observa un fortalecimiento del 
sistema en su conjunto, destacándose niveles de cobertura inéditos, 
tanto en el caso de los adultos mayores como en el de los niños, 
niñas y adolescentes. Respecto de estos últimos, la creación de la 
AUH implicó una inclusión permanente de una proporción significativa 
de la población de menores de 18 años, dando como resultado una 
elevación de los niveles de cobertura horizontal. Por su parte, en el 
caso de los adultos mayores, también se logró elevar la cobertura 
horizontal hasta niveles inéditos, también por medio de políticas no 
contributivas como el caso de las dos Moratorias Previsionales. En 
este punto, señalamos que el peso de las mismas fue tan significa-
tivo que poco más de la mitad del sistema previsional se explica por 
beneficios provenientes de estas políticas. 

A su vez, la implementación de ambas políticas actualizó el debate 
respecto de un problema estructural del Sistema de seguridad so-
cial argentino que tiene que ver con las condiciones del mercado de 
trabajo como garantes del acceso a la protección social. El masivo 
éxito, en términos de cobertura, tanto de la AUH como de las morato-
rias previsionales, evidenció que de no redefinirse estos parámetros, 
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aproximadamente la mitad de la población quedaría excluida de la 
percepción de algún tipo de beneficio.   

En este punto, es oportuno señalar algunos puntos críticos rela-
cionados con las recientes modificaciones sufridas por el sistema 
previsional. De hecho, como se mencionó, la PUAM establece con-
diciones desiguales respecto de los beneficiarios del SIPA, tanto en 
relación con la edad de acceso (en el caso de las mujeres), al monto 
del beneficio, a la imposibilidad de ser heredada por el cónyuge, etc. 

Este hecho genera una fuerte diferencia con las moratorias, ya 
que en dicha oportunidad se cobraba un número fijo de cuotas para 
pagar “la deuda” previsional y una vez cancelada, se accedía al 
beneficio completo, en doble sentido: material y simbólico lo que 
mantenía parcialmente el principio contributivo en el acceso y luego 
incorporaba el beneficio en el esquema general del sistema. 

En otros términos, estas situaciones de desigualdad que describi-
mos no deben ser comprendidas únicamente en términos de conse-
cuencias de una política (la Ley 27.260), sino que ponen en evidencia 
una nueva orientación en la construcción de protección por parte del 
Estado. Esta reorientación se funda en el reforzamiento del carácter 
contributivo del sistema de protección social, reproduciendo las des-
igualdades de la vida activa de las personas. 
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RESUMO

Este artigo procura mostrar que, no contexto de aprofundamento da 
crise estrutural do capital, a expropriação de direitos trabalhistas 
e previdenciários no Brasil, por meio da contrarreforma trabalhista 
(Projeto de Lei Complementar – PLC nº 38/2017), aprovada pelo 
Congresso Nacional, e da contrarreforma previdenciária (Proposta de 
Emenda Constitucional - PEC nº 287/2016) em discussão, proporcio-
na maior lucratividade às instituições constitutivas do grande capital, 
em detrimento da garantia de condições de vida dos trabalhadores.

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

This article aims to show that in the context of the deepening of the structural crisis 

of capital, the expropriation of labor and social security rights in Brazil, by means 

of the labor counter-reformation (PLC – Complimentary Law Project - 38/2017), 

approved by the National Congress, and of the social security counter-reformation 

(PEC - Proposed Constitutional Amendment - 287 / 2016) under discussion, provi-

des greater profitability to the constituent institutions of big capital at the expense 

of ensuring living conditions of workers.
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Counter-reformation. Expropriation. Rights. Social Security.
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INTRODUÇÃO

As crises são características estruturais do capitalismo. A busca de-
senfreada por maior lucratividade, em meio à concorrência, conduz 
a produção capitalista a uma diminuição relativa do capital variável 
(força de trabalho) em relação ao capital constante (maquinarias, tec-
nologias etc.) e assim em relação ao capital total mobilizado. Esse 
movimento possibilita o barateamento dos produtos, na medida em 
que a mesma quantidade de trabalhadores passa a produzir, em um 
mesmo intervalo de tempo, uma quantidade maior de produtos, me-
diante a utilização de maquinarias, métodos e processos de traba-
lho direcionados para o aumento da produtividade. Todavia, a longo 
prazo, resultará em uma queda tendencial da taxa de lucro:

Com a queda progressiva do capital variável em relação ao capital cons-

tante, a produção capitalista gera uma composição orgânica cada vez 

mais alta do capital total, que tem como consequência o fato de que 

a taxa de mais-valor, mantendo-se constante e inclusive aumentando 

o grau de exploração do trabalho, se expressa numa taxa geral de lu-

cro sempre decrescente [...]. A tendência progressiva da taxa geral de 

lucro à queda, é portanto, apenas uma expressão, peculiar ao modo 

de produção capitalista, do desenvolvimento progressivo da força pro-

dutiva social do trabalho (MARX, 2017, p. 250-251).

Esta é uma lei própria do modo de produção capitalista. Diante da 
manifestação de seus efeitos, os capitalistas procuram incidir sobre 
ela, visando reduzi-los. O aumento do grau de exploração do trabalho, 
a compressão dos salários abaixo de seu valor, o barateamento dos 
elementos do capital constante, a ampliação do mercado pelo co-
mércio exterior, o aumento do capital acionário e a produção de uma 
superpopulação relativa são inibidores de efeitos usados.

As mesmas causas que provocam a queda da taxa geral de lucro 

suscitam efeitos retroativos que inibem, retardam e, em parte, para-

lisam essa queda. Eles não derrogam a lei, porém, enfraquecem seus 

efeitos. Sem isso seria incompreensível não a queda da taxa geral 
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de lucro, mas a relativa lentidão dessa queda. É assim que a lei atua 

apenas como tendência, cujos efeitos só se manifestam claramente 

sob determinadas circunstâncias e no decorrer de longos períodos 

(MARX, 2017, p. 278).

Os amortecedores dos efeitos da lei da queda tendencial da taxa 
de lucro ajudam a conformar as condições propícias para a extração 
do mais-valor em proporção suficiente e necessária à manutenção da 
taxa de lucro em níveis satisfatórios aos capitais. Isso contribui para 
explicar as expropriações1 de direitos trabalhistas e previdenciários 
e a superexploração a que estão submetidos os trabalhadores, no 
contexto da crise contemporânea. As expropriações de direitos são 
formas de colocar a classe trabalhadora disponível para a extração 
do mais-valor sob quaisquer condições (FONTES, 2012). O Estado é 
partícipe desse processo.

Portanto, diante das manifestações da queda tendencial da taxa 
de lucro, o trabalho sofre mudanças substanciais para que, associa-
do a outras estratégias, a lucratividade dos capitalistas seja manti-
da. Uma dessas estratégias é a expropriação dos direitos derivados 
do trabalho, como as aposentadorias. As expropriações tratam “de 
capturar recursos crescentes de origem salarial, e de convertê-los 
em capital” (FONTES, 2012, p. 58). Desse modo, a contrarreforma 
da previdência social realiza um duplo movimento “de ameaça dian-
te das aposentadorias e do estímulo às agências privadas de pre-
vidência (fundos de pensão e similares), entidades convertidas em 
gestores não bancários de capital portador de juros” (FONTES, 2012, 
p. 58). Assim, é pertinente que as expropriações de direitos atinen-
tes à previdência social sejam analisadas, associadas às expropria-
ções de direitos trabalhistas. Ambos os movimentos possibilitam 
que as necessidades dos capitais prevaleçam sobre as necessida-
des dos trabalhadores, influenciem na elevação da lucratividade dos 

1 O sentido do termo expropriação, aqui utilizado, baseia-se no que Fontes (2012) 
denomina expropriação secundária, que será explicado no desenvolvimento deste artigo.
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capitalistas, na superexploração e deterioração das condições de 
vida da classe trabalhadora. É disso que trata este artigo, a partir 
da análise da contrarreforma trabalhista, consubstanciada no Projeto 
de Lei Complementar (PLC) nº 38/2017, aprovado pelo Congresso 
Nacional e sancionado pelo Presidente da República em julho de 
2017, e da contrarreforma previdenciária, expressa pela Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) nº 287/2016, em debate, no Brasil.

Além desta introdução, este artigo possui uma seção principal: A 
lucratividade em detrimento de condições de vida dos trabalhadores 
como consequência das expropriações de direitos trabalhistas e previ-
denciários, que por sua vez tem três seções secundárias. À primeira 
seção secundária, O significado de expropriação e os seus principais 
determinantes, segue a segunda: Argumentos falaciosos para expro-
priar direitos trabalhistas e previdenciários. A esta seção segue a 
terceira: As expropriações de direitos efetuadas pela contrarreforma 
trabalhista e anunciadas pela contrarreforma da previdência social e 
os seus efeitos. Ao final, a conclusão.

A LUCRATIVIDADE EM DETRIMENTO DE CONDIÇÕES DE VIDA DOS 
TRABALHADORES COMO CONSEQUÊNCIA DAS EXPROPRIAÇÕES 
DE DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

O SIGNIFICADO DE EXPROPRIAÇÃO E OS SEUS PRINCIPAIS DETERMINANTES

Aqui se adota o significado de “expropriação” não no sentido comu-
mente utilizado de retirar de alguém a propriedade ou posse, mas 
no sentido de Fontes (2012, p. 54) ao qualificar expropriação secun-
dária como uma “nova – e fundamental – forma de exasperação da 
disponibilidade dos trabalhadores para o mercado, impondo novas 
condições e abrindo novos setores para a extração do mais-valor”. 
Para melhor explicar o significado referido, parte-se da “assim cha-
mada acumulação primitiva”.2

2  Parte desta reflexão sobre o tema foi extraída em sua forma literal de 
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Marx, ao falar da origem da estrutura econômica da sociedade 
capitalista a partir da estrutura econômica da sociedade feudal, diz 
que o processo que cria a relação capitalista é aquele que separa o 
trabalhador da propriedade das condições de realização de seu tra-
balho, “o processo que, por um lado transforma em capital os meios 
sociais de subsistência e de produção e, por outro converte os produ-
tores diretos em trabalhadores assalariados” (MARX, 2015, p. 786). 
Dessa forma, em sua compreensão, a produção capitalista só se 
desenvolveu quando o trabalhador foi transformado em “livre” ven-
dedor de sua força de trabalho, e assim pôde levar sua mercadoria 
a qualquer lugar onde havia mercado para ela. Livre por dispor como 
pessoa livre de sua força de trabalho como mercadoria, e livre por 
dispor apenas dessa mercadoria para vender, estando inteiramente 
privado dos meios de produção. Desse modo, a libertação da servi-
dão foi um dos movimentos históricos que transformou produtores 
rurais e camponeses em assalariados. Mas esses trabalhadores só 
começaram a vender sua força de trabalho no mercado depois que 
lhes foram roubados todos os meios de produção e foram privados 
das garantias que instituições feudais afiançavam à sua existência; 

“a história dessa expropriação está gravada nos anais da humanida-
de com traços de sangue e fogo” (MARX, 2015, p. 787). 

Esse processo histórico que dissociou o trabalhador dos meios de 
produção foi denominado por Marx de acumulação primitiva por conce-
bê-la como a pré-história do capital e do modo de produção capitalista. 
Para ele, embora prenúncios da produção capitalista já existissem nos 
séculos XIV e XV em cidades mediterrâneas, a era capitalista propria-
mente dita só surge no século XVI. A expropriação da terra que antes 
pertencia ao produtor rural, ao camponês, constitui a base desse pro-
cesso de acumulação primitiva. É uma história com características di-
versas de país para país, que percorre fases em sequências e épocas 
históricas diferentes. Em suas reflexões sobre o assunto, Marx (2015) 

livro de minha autoria: SILVA (2009). Apenas as citações diretas de Marx foram 
substituídas pela versão da Editora Boitempo com base no MEGA II.
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toma como exemplo a Inglaterra, por considerá-la o país em que a ex-
propriação se apresentava em sua forma clássica.

Para compreender o processo de expropriação e sua importância 
para o surgimento do trabalho assalariado, deve-se considerar que 
em todos os países europeus, a produção feudal era caracterizada 
pela partilha da terra entre a maior quantidade possível de vassalos, 
pois “o poder de um senhor feudal, como o de todo soberano, não se 
baseava na extensão de seu registro de rendas, mas no número de 
seus súditos e este dependia da quantidade de camponeses econo-
micamente autônomos” (MARX, 2015, p. 833). Além disso, mesmo 
aqueles que eram assalariados da agricultura, por utilizar seu tempo 
livre trabalhando para os grandes proprietários, dispunham de ha-
bitação, uma área para cultivar e usufruíam as terras comuns aos 
camponeses, nas quais pastavam seus gados e de onde retiravam a 
lenha. Esses trabalhadores tiveram suas terras e as terras comuns 
confiscadas por métodos violentos. O crescimento da manufatura e 
a elevação do preço da lã impeliram essa expropriação. À época, a 
Igreja Católica era proprietária feudal de grande quantidade de ter-
ras e nelas trabalhavam moradores hereditários pobres, que por lei 
tinham direito a uma parte do dízimo da igreja. A reforma no século 
XVI provocou saques violentos aos bens da Igreja. Nesse contexto, 
as terras da Coroa ou do Estado também foram privatizadas, pre-
senteadas, vendidas a preços insignificantes ou mesmo roubadas 
mediante anexação a propriedades de particulares. Esses e outros 
processos de expropriação por meio da violência e fraudes constituí-
ram a chamada acumulação primitiva, que expulsou os trabalhadores 
rurais de suas terras, compelindo-os à venda da única mercadoria 
que lhes restou, a sua força de trabalho. Assim, “métodos idílicos da 
acumulação primitiva [...] conquistaram o campo para a agricultura 
capitalista, incorporaram o solo ao capital e criaram para a indústria 
urbana a oferta necessária de um proletariado inteiramente livre” 
(MARX, 2015, p. 804). Desse modo, as expropriações ocorridas no 
processo histórico da chamada acumulação primitiva explicam a in-
teira disposição dos trabalhadores assalariados ao mercado.



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 179-209, 2017186

PRAIAVERMELHA

Virginia Fontes, atenta em resguardar as condições históricas, de-
senvolve reflexão, baseada nas obras de Marx, para afirmar que nem 
o capitalismo se resume às expropriações, nem tais expropriações 
se resumem à chamada acumulação primitiva. A autora baseia-se, 
principalmente, na afirmação: “a relação capitalista pressupõe a se-
paração entre os trabalhadores e a propriedade das condições da 
realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista esteja de pé, 
ela não apenas conserva essa separação, mas a reproduz em escala 
cada vez maior” (MARX, 2015, p. 786).3 Assim, em sua opinião “há 
processos que precisam ser levados em consideração ainda no ter-
reno das expropriações no mundo contemporâneo” (FONTES, 2012, 
p. 54). Seguindo sua reflexão, a autora afirma: 

O contexto de expropriações primárias – da terra – massivas e de con-

centração internacionalizada do capital em gigantescas proporções, 

ao alterar sua escala, atua da mesma maneira que a concentração 

de capitais, alterando a própria qualidade do capital – imperialismo: 

as expropriações passaram a ter uma qualidade diversa e incidem 

também sobre trabalhadores já de longa data urbanizados, revelan-

do-se incontroláveis e perigosamente ameaçadoras da humanidade 

tal como a conhecemos.

Estas expropriações, que estou denominando disponibilização ou 
expropriações secundárias, não são, no sentido próprio, uma perda 
de propriedade de meios de produção (ou recursos sociais de pro-
dução), pois a grande maioria dos trabalhadores urbanos dela já 
não mais dispunha. Porém, a plena compreensão do processo con-
temporâneo mostra terem se convertido em nova – e fundamental 
– forma de exasperação da disponibilidade dos trabalhadores para o 
mercado, impondo novas condições e abrindo novos setores para a 
extração do mais-valor. Este último é o ponto dramático do processo 
(FONTES, 2012, p. 54).

3  Virginia Fontes utiliza outra edição da mesma obra de Marx. Cf.: Fontes 
(2012, p. 54).
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A autora cita como exemplo destes novos processos a elevação 
da idade mínima para a aposentadoria. Em sua opinião, a aposenta-
doria é um direito que se realiza no momento em que o trabalhador 
pode cessar a venda de sua força de trabalho, ainda que continue uti-
lizando a sua capacidade de trabalho. Ao se aposentar, “ele pode se 
liberar do constrangimento da sua subordinação imediata e direta ao 
capital. Se o fizer, deixa de ser um concorrente ao mercado de traba-
lho; passa a fazer jus a uma parcela da renda nacional, para a qual, 
em geral, contribuiu ao longo da vida, salvo raras exceções” (FONTES, 
2012, p. 56). O impedimento da aposentadoria é, pois, uma expro-
priação de direito que força subordinação ao jugo do mercado.

A autora exemplifica também expropriações relativas ao trabalho, 
como “a expropriação contratual ou a tendência de exploração da 
força de trabalho desprovida de vínculos geradores de direitos [...]; 
a quebra da resistência tradicional dos trabalhadores, [...] pelas des-
territorializações; [...] etc.” (FONTES, 2012, p. 58).

É na perspectiva de expropriações secundárias, assinaladas pela 
autora, que se consideram as profundas restrições ou até mesmo 
extinções de direitos previdenciários e trabalhistas, ora em análise, 
como expropriações de direitos mediadas pelos poderes do Estado, 
que disponibilizam os trabalhadores para a extração do mais-valor 
sob quaisquer condições. 

No Brasil e no mundo, “as expropriações contemporâneas tornam-
se extremamente agressivas e revelam-se potencialmente ilimita-
das, ainda que colocando em risco a existência humana” (FONTES, 
2012, p. 59). Os conteúdos do PLC nº 38/2017, recém-aprovado no 
Brasil, e da PEC nº 287/2016, em tramitação no Congresso Nacional, 
revelam a agressividade das expropriações em curso. Para com-
preendê-las, é preciso refletir, no limite do texto, sobre o capitalismo 
contemporâneo e os principais determinantes dessas expropriações 
no país. 

 Parte-se da afirmação, “o capitalismo é crise” (MASCARO, 2016, 
p. 128). E suas causas, em geral, decorrem de suas contradições en-
dógenas, associadas à própria dinâmica da acumulação e regulação. 
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O Estado é um anteparo importante aos capitais nos contextos de 
crise. Mas não se resume a isso, tem papel na própria constituição 
das crises. 

As crises do capitalismo não são excepcionais a esse modo de pro-

dução, mas sim suas características estruturais. Num regime de ex-

ploração, constituído de múltiplos agentes na produção e na troca, 

enraizado nas desigualdades reais e em lutas de classes e grupos, 

permeados por formas sociais e institucionais necessárias e relativa-

mente estranhas aos interesses sociais dos próprios agentes, as con-

tradições são múltiplas, tanto no plano econômico quanto no plano 

político. O Estado tem papel fundamental na constituição das crises, 

na medida em que é forma necessária desse modelo de reprodução 

social (MASCARO, 2016, p. 125).
 

Nessa perspectiva, para compreender os determinantes estruturais 
e conjunturais dos processos de expropriação de direitos que marcam 
o mundo capitalista e, em particular, o Brasil, na atualidade, é preciso 
analisar tais processos tendo como referência as características cen-
trais assumidas pelo capitalismo no contexto da crise estrutural que 
se arrasta desde a década de 1970, com aprofundamento a partir de 
2008, bem como o papel do Estado nesse processo.

O padrão de análise da dinâmica do capitalismo deve ser pautado na 

crise como corolário necessário, compreendendo as eventuais esta-

bilidades como excepcionais. A valorização do valor se desenvolve 

num processo submetido à lei da queda tendencial da taxa de lucro. 

As respostas políticas sustentam estabilizações parciais, mas que 

não logram a manutenção indefinida dos regimes de acumulação. 

Referenciadas pelas crises, as fases de contínua reprodução, segun-

do a mesma estrutura de acumulação e regulação, foram chamadas 

de ciclos econômicos por teorias econômicas marxistas desde o co-

meço do século XX. A mudança de ciclos compreende os esgarçamen-

tos dos modelos de acumulação e regulação como fases nas quais 

despontam as crises estruturais no padrão de reprodução capitalista 

(MASCARO, 2016, p. 126).
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A crise em curso caracteriza-se como uma crise estrutural do ca-
pital por afetar todo o sistema do capital, ser prolongada, de difícil 
solução, atingir praticamente todos os países do mundo capitalista, 
manifestar-se em diversas dimensões (econômica, política, cultural 
etc.) e pôr em risco a sobrevivência da humanidade (MÉSZÁROS, 
2009). Desse modo, a crise atual é uma crise estrutural e não é uma 
crise cíclica ou financeira. Em seu curso, o capital financeiro locali-
zou-se no centro das relações econômicas e sociais, assumindo o 
comando do conjunto da acumulação, associado a grupos produtivos 
transnacionais (CHESNAIS, 2001). 

A expansão do mercado financeiro, no contexto da crise do capi-
tal, apoiou-se na expansão das dívidas públicas dos Estados-Nação, 
que atraíram os fundos líquidos em busca de investimentos financei-
ros, estimulados pelos juros altos. Uma experiência iniciada pelos 
Estados Unidos, e que se expandiu. Nessa condição, a dívida pública 

“é geradora [...] de pressões fiscais altas sobre as receitas menos 
móveis e mais fracas, de austeridades orçamentárias e de paralisia 
das despesas públicas” (CHESNAIS, 2001, p. 17).

Entre as instituições constitutivas do capital financeiro, além dos 
bancos, os investidores institucionais (fundos de pensão, fundos 
coletivos de aplicação, sociedades de seguros, bancos que adminis-
tram sociedades de investimentos e outros) sobressaíram-se. Esses 
fizeram dos fundos líquidos centralizados, “especialmente os planos 
de previdência privada e a poupança salarial, o trampolim de uma 
acumulação financeira de grande dimensão” (CHESNAIS, 2005, p. 
36). Isso é parte da explicação das contrarreformas4 da previdência 

4  O termo “contrarreforma” é aqui usado para significar restrição de direi-
tos, na perspectiva de Behring (2003) de recuperar o sentido histórico da palavra 
reforma, a qual, como diz Coutinho: “foi sempre [...] ligada às lutas dos subalter-
nos para transformar a sociedade e, por conseguinte, assumiu na linguagem polí-
tica uma conotação [...] progressista e até mesmo de esquerda. O neoliberalismo 
busca [...] modificar o significado da palavra “reforma”: o que antes da onda ne-
oliberal queria dizer ampliação dos direitos, proteção social, controle e limitação 
do mercado etc., significa agora cortes, restrições, supressão desses direitos e 
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social nos países endividados. Reduz-se a previdência pública para 
ampliar a privada (SILVA, 2016). Diante da supervalorização da bol-
sa, os investidores institucionais passaram a atuar no mercado de 
ações, firmando aliança com grandes grupos de empreendimentos 
produtivos. Isso ocorreu, primeiro, nos Estados Unidos, desde 1982, 
mas, posteriormente, também em outros país do capitalismo central, 
em outros continentes e em países do capitalismo periférico, como 
o Brasil, tornando o capital financeiro uma grande potência contem-
porânea:

Os investidores institucionais – no topo dos quais se encontram os 

fundos de pensão e os mutual funds – estão na origem do essencial 

das transações dos mercados de ativos. Na praça de Paris, [...] eram 

responsáveis, no fim de 2002, por mais de 90% das transações em 

ações e por mais de 95% das transações em obrigações. [...] Assim, 

são os principais responsáveis pelos movimentos diários dos preços 

das ações. [...] 

Depois de terem [...] começado a investir nos países emergentes, 

no início da década de 1980, os fundos de pensão [...] aumentaram 

suas aplicações nesses países no início dos anos 90 [...] (CHESNAIS, 

2005, p.116-117).

Assim, alimentando-se da dívida pública, o capital financeiro forta-
leceu-se. Os investidores institucionais, nos últimos quarenta anos, 
tornaram-se uma força financeira, com atuação destacada na bol-
sa de valores, e, em muitos países são os principais acionistas 
de grandes empresas. É o caso “sobretudo das maiores empresas 
que recorrem a poupança pública, tendo feito das ações um inves-
timento privilegiado tanto de suas aplicações domésticas como in-
ternacionais” (CHESNAIS, 2005, p. 122). Com isso, selaram sua 
aliança com grandes grupos transnacionais. Desse modo, são as 
instituições constitutivas do capital financeiro que determinam a re-
partição da receita, o ritmo do investimento e até as formas do 

desse controle (COUTINHO, 2010, p. 35).
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emprego assalariado. Elas pressionam os Estados-Nação endivida-
dos, ao redirecionamento do fundo público em favor dos capitais, às 
privatizações e expropriações de direitos, como forma de ampliar as 
condições de lucratividade dos capitais, pela extração facilitada do 
mais-valor, pelo rebaixamento salarial, pela extensão da jornada de 
trabalho entre outras formas.

Tudo isso, ao longo das últimas quatro décadas, corroeu a ca-
pacidade de reação da classe trabalhadora em diversas partes do 
mundo, apesar das resistências localizadas e momentâneas em al-
guns países, cidades ou ramos de atividade econômica e serviços. 
O desemprego crescente, a ampliação da miséria, as perdas de di-
reitos, a corrosão das políticas e serviços públicos são fatores que 
corroboram para o agravamento desse quadro, associados à expan-
são do conservadorismo articulado ao enraizamento de valores neo-
liberais como o individualismo, a concorrência e a competição, que 
fortalecem a meritocracia em detrimento da solidariedade entre os 
trabalhadores, impactando negativamente na consciência de classe.

Assim, entre outros, são determinantes das expropriações agres-
sivas em curso no Brasil: o contexto de manifestação da queda ten-
dencial da taxa de lucro e as estratégias usadas pelos capitalistas 
para reduzir os seus efeitos, fortemente apoiados pelos poderes do 
Estado; o aprisionamento dos governos à questionável e crescente 
dívida pública; o fortalecimento dos princípios neoliberais dado ao 
tempo prolongado de domínio neoliberal e à capacidade corroída de 
reação dos trabalhadores. A esses determinantes associam-se ou-
tros de cunho conjuntural.

Na década de 1990, o governo Fernando Henrique diante do en-
dividamento público e do baixo crescimento econômico cedeu to-
talmente às pressões do Fundo Monetário Internacional, do Banco 
Mundial e dos investidores institucionais, comprometendo-se com o 
projeto neoliberal e a política de austeridade fiscal, adotando medi-
das restritivas de direitos e realizando um amplo processo de privati-
zações. Foi em seu governo que a restruturação produtiva teve vazão 
com o amplo apoio legislativo na desregulamentação de direitos, 
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fragilização do contrato de trabalho por tempo indeterminado e in-
centivo aos contratos temporários, além das terceirizações e pro-
gramas de demissões voluntárias. A contrarreforma do aparelho do 
Estado introduziu critérios mercadológicos na administração pública 
por meio de modelos gerencialistas baseados na competição e con-
corrência. A Emenda Constitucional (EC) nº 19 de 1998 é uma das 
expressões das mudanças ocorridas nos princípios e diretrizes de 
regem o funcionamento da administração pública e os servidores 
públicos. Foi também em seu governo que o movimento de contrarre-
forma da previdência social iniciou, tendo na EC nº 20 a sua principal 
expressão. Esta impôs restrições de direitos, especialmente aos tra-
balhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
Apesar dessas medidas, os efeitos nefastos da crise não cessaram. 
O desemprego continuou elevado, a massa salarial rebaixada e o 
Produto Interno Bruto (PIB) com precário crescimento; a violência e 
fome expandiram-se, evidenciando contradições do capitalismo.

O governo Lula assumiu a Presidência da República em condi-
ções econômicas adversas, sob grande expectativa popular, porém 
já comprometido com o grande capital por meio da “Carta ao Povo 
Brasileiro”, de 22 de junho de 2002, em que anunciou que trilharia 
o caminho: “de exportar mais e de criar um amplo mercado de con-
sumo de massas [...] de combinar o incremento da atividade econô-
mica com políticas sociais [...], da reforma tributária, que desonere 
a produção [...] da reforma previdenciária, da reforma trabalhista [...] 
(SILVA, 2002, p. 2). Dessa forma, ainda que em seu governo tenha 
havido um melhor desempenho da economia e dos indicadores do 
trabalho, uma valorização do valor real do salário mínimo e até a re-
dução dos índices da pobreza extrema, sua política macroeconômica 
não fugiu ao receituário neoliberal, ainda que de modo menos feroz 
do que no governo anterior. Assim, também deu seguimento à con-
trarreforma da previdência social, cedendo às pressões do capital. 
As principais medidas de contrarreforma previdenciária voltaram-se 
para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servido-
res públicos, por meio das Emendas Constitucionais nºs 41 e 42, 
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de dezembro de 2003, e nº 47, de julho de 2005. Em 2008, com o 
aprofundamento da crise do capital, o governo tentou assegurar o 
consumo como meio de conter os seus efeitos. Os benefícios previ-
denciários foram usados para este fim. O incentivo aos aposentados 
e pensionistas ao consumo gerou grande endividamento dos traba-
lhadores vinculados ao RGPS e do RPPS da União por meio dos em-
préstimos consignados em folha. Além disso, abusou das renúncias 
tributárias, como forma de reduzir os custos da produção. 

Em relação ao trabalho, as expropriações não alcançaram a magni-
tude do governo Fernando Henrique, porém as medidas adotadas não 
mudaram o curso das expropriações que haviam sido realizadas. Os 
direitos trabalhistas perdidos no governo Fernando Henrique não fo-
ram restabelecidos. Foram criados mais empregos, porém baseados 
em grande rotatividade e baixa massa salarial (POCHMANN, 2012). 
Fator importante foram as tentativas de cooptação do movimento 
sindical, para garantir seu programa de governo.

No governo Dilma, a situação da economia, sobretudo a partir de 
2014, agravou-se, com a redução do crescimento econômico, eleva-
ção da inflação, além da piora de outros indicadores sociais e do tra-
balho. Enquanto a dívida pública atingiu U$ 66,23 do PIB.5 Em seu 
governo, a contrarreforma da previdência social prosseguiu. Houve 
a autorização de criação da Fundação de Previdência Complementar 
dos Servidores Públicos (FUNPRESP), em 2012, cujo funcionamen-
to iniciou em fevereiro de 2013. Em 2014, as Medidas Provisórias 
(MP’s) nº 664 e nº 665, que foram convertidas respectivamente nas 
leis nºs 13.135 e 13.134, em junho de 2015, promoveram mudan-
ças profundas na pensão por morte, no auxílio-reclusão, no seguro-
desemprego e em outros, seguindo a lógica restritiva usada pelos 
governos anteriores. Em abril de 2015, foi criado um fórum de deba-
tes sobre política de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência Social, 
com o propósito de debater essas políticas e elaborar propostas 

5  Valores disponíveis em: <http://pt.tradingeconomics.com/brazil/indica-
tors>. Acesso em: 10 abr. 2017.
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sobre as mesmas. O relatório do fórum, porém, só foi apresentado 
em maio de 2016 e, assim, diante da crise política desencadeada 
que culminou com o impeachment da presidenta em agosto de 2016, 
o relatório só foi usado pelo governo Temer para fundamentar a PEC 
287. Quanto à contrarreforma trabalhista, seguiu a mesma direção 
do governo Lula. 

Após o afastamento da presidenta Dilma pelo chamado “golpe pa-
laciano jurídico-parlamentar”, que conduziu Temer à Presidência da 
República, a situação tornou-se mais grave ainda, seja pelos indica-
dores econômicos e sociais que pioram, seja pela crise política que 
se aprofunda, diante das denúncias de corrupção; pelo descrédito 
popular nas instituições jurídicas e políticas do Estado, incluindo o 
Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal , o Superior Tribunal 
de Justiça, entre outros; pelos baixíssimos índices de aprovação do 
Presidente da República e, sobretudo, pelo elevadíssimo grau de 
comprometimento dessas instituições jurídicas e políticas com os 
interesses privados dos grandes capitais e pela completa indiferen-
ça para com as manifestações políticas e reivindicações dos traba-
lhadores. Nesse contexto, faz algum sentido a afirmação de que “a 
democracia liberal brasileira se converte, finalmente, num arranjo 
político voltado centralmente para a retirada de direitos democráti-
cos” (DEMIER, 2017, p. 98). Faz mais sentido ainda, a irônica, porém 
essencialmente verdadeira, afirmação:

Por meio de todos os poderes do Estado, os direitos democráticos 

são atacados, evidenciando um amálgama entre uma plataforma 

economicamente liberal, politicamente reacionária, e profundamen-

te conservadora no âmbito comportamental. Depois que o sufrágio 

universal foi devidamente cassado, os gastos com a saúde e edu-

cação devem ser congelados; os salários, rebaixados; a idade para 

aposentadoria, aumentada; a jornada de trabalho, expandida; o pen-

samento crítico, censurado; as manifestações, reprimidas; o fundo 

público deve se converter em patrimônio exclusivo dos rentistas e 

seus asseclas (DEMIER, 2017, p. 101).
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Assim, em um cenário de crise econômica, política e social, o go-
verno Temer, intensifica ao extremo a política de austeridade fiscal, 
reduzindo investimentos em políticas públicas para elevar o superávit 
primário e garantir os compromissos em torno da questionável dívida 
pública. Uma medida drástica nessa direção foi a instituição do novo 
regime fiscal e da seguridade social por meio da EC nº 95/2016, que 
congela os limites constitucionais para as despesas primárias da 
administração pública federal por 20 anos, deixando livres os inves-
timentos financeiros. Simultaneamente ao debate em torno do novo 
regime fiscal, o governo anunciou medidas da contrarreforma traba-
lhista que se consubstanciaram no PLC 38/2017 e da previdência 
social, consubstanciada na PEC 287. 

Desse modo, o movimento de contrarreforma da previdência so-
cial no Brasil, iniciado na década de 1990, especialmente com a EC 
nº 20 e que segue até o presente momento, por meio da PEC 287, 
bem como a contrarreforma trabalhista, desencadeada no governo 
Fernando Henrique, tiveram como determinantes estruturais o já cita-
do anteriormente. Àqueles determinantes, associaram-se agravantes 
conjunturais, características de governos e governantes e o grau de 
comprometimento de tais governos com os diferentes capitais. Assim, 
os determinantes conjunturais fizeram com que esse movimento de 
contrarreforma fosse mais ou menos agressivo ao longo dos anos.

ARGUMENTOS FALACIOSOS PARA EXPROPRIAR
DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS

No curso do longo movimento de contrarreforma da previdência so-
cial e trabalhista no Brasil, a partir da década de 1990, sob três 
argumentos centrais, mistificadores, os direitos trabalhistas e da 
seguridade social vêm sendo destruídos. Os argumentos falaciosos 
mascaram que as restrições dos direitos resultam de pressões dos 
capitais sobre o Estado, no sentido de atender às suas necessida-
des de lucratividade em detrimento das necessidades básicas dos 
trabalhadores para viver. No que se refere à previdência social, o 
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capital financeiro é o mais interessado; a redução da previdência pú-
blica tem lhe rendido ganhos pela ampliação da previdência privada 
(SILVA, 2012; 2015; 2016), ou seja, pela transformação da previdên-
cia pública em mercadoria.

O primeiro argumento são as alegações de altos custos do trabalho, 
forçando as renúncias fiscais em favor das empresas. Um argumen-
to recorrente que surte efeitos perversos para os trabalhadores e 
assegura lucratividade aos capitais pelas renúncias tributárias que 
provoca. Em 2015, “o conjunto das renúncias [tributárias] totalizou 
R$ 267,3 bilhões” (ANFIP, 2016, p. 22). As renúncias são muito usa-
das em relação ao financiamento da seguridade social. Quanto ao 
trabalho, o argumento é usado para reduzir direitos trabalhistas pela 
precarização do trabalho e, assim, reduzir os custos da produção, 
ampliando a lucratividade dos grupos de empreendimentos produ-
tivos e de outros capitalistas que participam do processo global da 
produção capitalista e do rateio do lucro. As formas de trabalho par-
cial, intermitente, temporário, terceirizados são usadas para a redu-
ção de tais custos, jogando o ônus para os trabalhadores. 

Conforme se constata na experiência brasileira, a terceirização afe-

ta as relações de trabalho em duas frentes inter-relacionadas. Por 

um lado, se traduz na precarização da ocupação, com a substituição 

de empregos mais garantidos (pela legislação e pela ação sindical) 

por ocupações mais precárias, com menores remunerações e direi-

tos (piores condições de trabalho, maior rotatividade, jornadas mais 

longas, não contribuição para a previdência, entre outros) [...]. Por 

outro lado, ao fragmentar os trabalhadores de determinada empresa 

ou de um setor econômico entre diferentes entidades sindicais re-

presentativas, a terceirização fragiliza a capacidade de organização 

e mobilização para as ações de defesa e reivindicação de direitos. 

Em outras palavras, a terceirização reduz, ao mesmo tempo, direitos 

dos trabalhadores e a capacidade de reação (DIEESE, 2017, p. 7).
 
O envelhecimento populacional e a ideia de crise, criando a 

imagem de inviabilidade da previdência pública sob o regime de 
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repartição, são outro argumento recorrente quanto à previdência so-
cial, com impacto também em relação ao trabalho. No Brasil fala-se 
de um déficit da previdência social. Esse é um argumento fictício, 
por não existir um orçamento da previdência, mas um orçamento 
da seguridade social, o qual, apesar das renúncias tributárias e dos 
desvios de recursos para outros fins, tem sido superavitário. A ANFIP 
mostra superávits sucessivos, em bilhões de reais, a exemplo dos 
anos: 2006, R$ 59,9 bilhões; 2007, R$ 72,6 bilhões; 2008, R$ 64,3 
bilhões; 2009, R$ 32,7 bilhões; 2010, R$, 53,8 bilhões; 2011, R$ 
75,7 bilhões; 2012, R$ 82,7 bilhões; 2013, R$ 76,2 bilhões; 2014, 
R$ 53,9 bilhões e 2015, R$11,4 bilhões (ANFIP, 2017, p. 4). Tudo 
isso, apesar das crescentes renúncias tributárias e dos desvios de 
recursos, por meio da incidência da Desvinculação das Receitas da 
União (DRU). Estes últimos, somente em 2015, corresponderam a 
R$ 63 bilhões (ANFIP, 2016, p. 36). Além disso, o Brasil é um país 
jovem, em 2014, cerca de 89,3% da população tinha menos de 60 
anos, para 2060 estima-se 66,3%.6 Para a contrarreforma trabalhis-
ta, o argumento do envelhecimento populacional é usado para dizer 
que as leis trabalhistas precisam ser “modernizadas”, “flexibiliza-
das”, leia-se os direitos devem ser desregulados, para que a força 
de trabalho das empresas seja renovada com mais facilidade e fre-
quência e as condições de extração do mais-valor sejam favorecidas 
pela instabilidade no emprego, demissões justificadas etc.

Todo o sistema das relações de trabalho no Brasil passa, nesse 

momento, por profundas transformações. Pode-se até mesmo dizer 

que os direitos individuais e coletivos do trabalho estão sob ataque 

feroz. Por iniciativa do Estado, tanto pelo braço do Executivo, quanto 

do Legislativo e do Judiciário, têm sido propostas ou efetivadas me-

didas que alteram: 1. os direitos trabalhistas individuais e o direito 

6  IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2004/2014 e Projeção 
da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 2000-2060 - Revisão 2013. 
Todos os dados disponíveis em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/
liv95011.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2016.
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de garanti-los, 2. as condições de exercício do trabalho (jornada, am-

biente, uniforme, equipamentos), 3. as formas de contratação e de 

demissão, 4. as formas de remuneração, 5. o processo da negocia-

ção coletiva, inclusive quanto ao papel da Justiça do Trabalho, 6. os 

instrumentos de ação sindical, 7. o financiamento da organização 

sindical e 8. a estrutura sindical (DIEESE, 2017, p. 16).

A situação brasileira em relação à contrarreforma trabalhista re-
cém-aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, com san-
ção da Lei 13.467 pelo Presidente da República, em 13 de julho de 
2017, apesar das lutas e manifestações contrárias dos trabalhadores, 
revelam o papel decisivo do Estado no processo de valorização do 
valor sob a lei de queda tendencial da taxa de lucro. A afirmação do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE) mantém estreita coerência com a afirmação a seguir:

Como elemento fundamental da reprodução da dinâmica capitalista, 

o Estado é menos um meio de salvação social do que, propriamente, 

um dos elos da própria crise. Por ele passa a crise remediada, majo-

rada ou reelaborada. A forma política altera circunstâncias econômi-

cas e sociais que, se ensejam novas articulações, quase sempre são 

parciais, mantendo as bases gerais da valorização do valor. O mesmo 

se dá com a forma jurídica. Por mais variáveis que sejam os remé-

dios jurídicos tomados em situação de crise do capital – de eventuais 

expropriações a aumento ou extinção de direitos –, a alteração dos 

institutos jurídicos não chega à ruptura da forma jurídica. O sujeito 

de direito continua sendo base para a reprodução social, garantin-

do assim, o circuito mercantil e o capital (MASCARO, 2016, p. 127).
 
Os investimentos na previdência pública e outras políticas sociais 

provocam o aumento da dívida pública dos governos e desequilibram 
os orçamentos. Esse constitui o terceiro argumento utilizado para ex-
propriar direitos previdenciários e trabalhistas. Em 2016, de acordo 
com a equipe de auditoria cidadã da dívida, 43,94% do orçamento 
foram destinados para os juros e amortizações da dívida pública e 
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22,54%, à previdência social.7 Isso mostra a falácia do argumento. 
No que tange ao trabalho, o argumento é usado como desincentivo 
às políticas de emprego e, sobretudo, à realização de concursos pú-
blicos, forçando as privatizações e as terceirizações de serviços sob 
o argumento da ineficiência dos mesmos. 

Esses argumentos falaciosos servem para evidenciar que os de-
terminantes estruturais da contrarreforma trabalhista e previdenciá-
ria são, na realidade, as pressões dos capitais por um lado, para 
reduzir os investimentos em políticas públicas e destinar maior parte 
do fundo público para os serviços da dívida da qual algumas institui-
ções constitutivas do capital financeiro são credoras, além de reduzir 
o espaço da previdência pública e ampliar o espaço da previdência 
privada. Por outro lado, para diminuir os custos da produção pela 
redução de direitos trabalhistas, como salários, férias, décimo ter-
ceiro salário, transferência de responsabilidade para o trabalhador 
e ampliação dos lucros dos empresários.

 

AS EXPROPRIAÇÕES DE DIREITOS EFETUADAS PELA
CONTRARREFORMA TRABALHISTA E ANUNCIADAS PELA
CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E SEUS EFEITOS

As expropriações de direitos trabalhistas efetuadas pelo PLC 38/2017, 
aprovado pelo Senado Federal no dia 11 de julho, tranformado na 
Lei 13.467 no dia 13 do mesmo mês, são muitas e diversificadas. 
Foram cerca de 100 artigos modificados na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e mais de 200 regras modificadas. Aqui, dado ao limite 
de espaço, poucas serão referidas. De qualquer modo, o fundamento 
que sustenta as mudanças “consiste em, de forma articulada, reduzir 
a proteção institucional aos trabalhadores, por parte do Estado e do 
Sindicato, e aumentar as garantias, a autonomia e a flexibilidade para 
as empresas nas relações de trabalho” (DIEESE, 2017, p. 8).

7  Informação disponível em: <http://www.auditoriacidada.org.br/
blog/2017/05/31/panfleto-explicativo-consulta-nacional/>. Acesso em: 30 jun. 2017.
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A crítica inicia-se, pois, pelo previsto no art. 442-B, que possibili-
ta a contratação do autônomo com ou sem exclusividade, de forma 
contínua ou não sem que este seja considerado empregado, com as 
garantias da lei. Essa regra levará à demissão milhares de trabalha-
dores contratados e em seus lugares será utilizada a figura falseada 
do autônomo contratado. Sabe-se que os autônomos não possuem 
contrato de trabalho registrado em carteira e vários direitos previs-
tos no artigo 7º da Constituição Federal, como férias, décimo tercei-
ro salário, salário mínimo, jornada máxima de trabalho, entre outros. 
Além disso, sua aposentadoria segue regras diferenciadas, sem a 
participação do empregador na contribuição. Com isso, os custos 
dos patrões serão reduzidos e sua lucratividade aumentada. Outro 
aspecto gritante do PLC encontra-se em seu art. 2, que introduz na 
Lei nº 6019/74 o art. 4º-A com vistas à ampla e irrestrita terceiriza-
ção das atividades das empresas. Isso significa maior exploração 
dos trabalhadores, pela rotatividade, pela dificuldade de acesso aos 
direitos, como a previdência social, e ainda pelos maiores riscos de 
acidentes e morte. As empresas que terceirizam, sobretudo as pe-
quenas, em geral, não garantem segurança no trabalho. 

Uma das propostas mais críticas do PLC diz respeito ao trabalho 
intermitente permitido pela alteração do art. 443 da CLT. Essa nova 
modalidade de trabalho para os brasileiros, mas já em uso em diver-
sos países, está definida como o contrato de trabalho no qual a pres-
tação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com 
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo 
de atividade do empregado e do empregador. Nessa modalidade de 
contrato, o trabalhador só trabalha quando é chamado pela empresa, 
e só será pago pelo tempo que trabalhar. Assim, não terá garantia 
de jornada nem de renda mínimas. O pagamento de direitos, como 
13º salário, férias, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 
e repouso semanal remunerado, será sempre proporcional às horas 
trabalhadas. Além disso, “impõe-se ao trabalhador o pagamento de 
multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, 
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caso, depois de aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, 
não possa trabalhar” (ANPT et al., 2017, p. 11). É o máximo da dis-
ponibilização à extração facilitada de mais-valor. No mesmo nível de 
precarização e maior risco de vida é a permissão para que mulheres 
gestantes ou lactantes possam trabalhar em condições insalubres, 
pondo em risco sua vida e a de seu filho.

O capital não tem [...] a menor consideração com a saúde e com a 

vida do trabalhador, a não ser quando a sociedade o compele a res-

peitá-las. À queixa sobre a degradação física e mental, morte prema-

tura, suplício do trabalho levado até à completa exaustão responde: 

por que nos atormentarmos com esses sofrimentos, se aumentam 

nossos lucros? (MARX, 1988, p. 306).

O Teletrabalho está previsto no PLC 38/2017 (transformado na 
Lei 13.467/2017) como uma nova exceção ao trabalho controlado e 
fiscalizado e com limitação de jornada de trabalho, por meio da inclu-
são do art. 62 da CLT e acréscimo do inciso III. Os empregados em 
regime de teletrabalho não serão submetidos ao controle da jornada 
de trabalho, previsto na CLT para os trabalhos remotos. Estes traba-
lharão por metas a serem cumpridas. Desse modo, poderão cumprir 
uma jornada de trabalho superior àquela que cumpririam no local de 
trabalho ou até superior às 8 horas diárias, 44 semanais, previstas 
na Constituição Federal, podendo estender-se aos domingos e feria-
dos, à noite, sem direito ao adicional noturno, já que a jornada não 
será controlada. Além disso, a inclusão de outros artigos na CLT im-
põe a responsabilização do empregado pela aquisição e manutenção 
dos equipamentos necessários para a realização do trabalho. Assim, 
transfere-se para o trabalhador os custos do trabalho que seriam de 
responsabilidade do empregador e os cuidados com a segurança no 
trabalho, já que é ele o responsável pela própria segurança das con-
dições de trabalho em sua casa. O acesso aos benefícios previden-
ciários será reduzido, como aos decorrentes de acidentes de trabalho. 
O isolamento em relação aos demais trabalhadores poderá fragilizar 
as lutas e as entidades sindicais e até provocar adoecimentos.
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 Outros aspectos críticos dizem respeito às negociações coleti-
vas, à prevalência do negociado sobre o legislado, à prevalência do 
acordo coletivo sobre a convenção coletiva de trabalho. Em relação 
à negociação coletiva, entre outras coisas o PLC estabelece: 

a possibilidade de prevalecer o acordado sobre o legislado no que diz 

respeito a, “entre outros”, 15 temas, tais como jornada de trabalho, 

intervalo intrajornada, compensação individual e registro da jornada; 

remuneração por produtividade, prêmios e PLR; planos de cargos e 

salários e funções de confiança; insalubridade; representação no lo-

cal de trabalho; regulamento empresarial; teletrabalho, sobreaviso e 

trabalho intermitente (artigo 611-A).

 a “proibição de negociação coletiva para fins de redução ou extinção 

em relação a, [...] 30 itens (artigo 611-B), indicando que o que não 

está listado neste artigo pode vir a ser encaixado na expressão “en-

tre outros” do artigo 611-A, que permite a prevalência do negociado 

sobre o legislado.

a prevalência do acordo coletivo de trabalho sobre a convenção coletiva 

de trabalho, ou seja, as regras resultantes da contratação com uma 

determinada empresa têm prioridade sobre aquelas das negociações 

mais gerais de categoria (artigo 620) (DIEESE, 2017, p. 9-10).

A contrarreforma trabalhista aprovada dificulta o acesso à jus-
tiça por meio de medidas antes inexistentes. Criam-se formas de 
exploração que não poderão ser reclamadas. E, como dizem as en-
tidades de trabalhadores da área do trabalho, “a reforma, na reali-
dade, aumentará os níveis de desemprego, diminuirá a qualidade 
dos empregos no mercado brasileiro, reduzirá direitos e fomentará 
o descumprimento da legislação trabalhista e, por fim, aumentará a 
insegurança jurídica nas relações trabalhistas” (ANPT et al., 2017, 
p. 2). Essa redução de direitos implicará mais desigualdade social, 
mais exploração sobre o trabalho, menos qualidade de vida para o 
trabalhador, mais tensão e mortes prematuras. 

A contrarreforma trabalhista está intrinsecamente vinculada à pre-
videnciária, uma potencializa a outra e, assim, ampliam-se os prejuí-
zos aos trabalhadores.
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As formas de contratação com baixa adesão à Previdência Social, por 

meio de trabalho intermitente e por tempo parcial, da terceirização e 

de autônomos [...], o projeto de lei também reduz, de forma explícita, 

a base de incidência das contribuições previdenciárias. Pela regra 

atual, no artigo 457 da CLT, não integram os salários as ajudas de 

custo e as diárias de viagens, quando inferiores a 50% da remunera-

ção. O projeto amplia as parcelas não integrantes do salário ao es-

tabelecer que prêmios, abonos e diárias de viagens (mesmo quando 

superiores a 50% da remuneração) não fazem parte da remuneração, 

mesmo se forem habituais, e, junto com ajudas de custo e vales ali-

mentação, não se incorporam ao contrato de trabalho individual e não 

compõem a base de cálculo de encargos trabalhistas e previdenciá-

rios (modificação do artigo 457, §§ 1º e 2º, da CLT; e do artigo 28, §§ 

8º e 9º, da Lei 8.212/1991).[...] Assim, seja pela via da redução da 

parcela propriamente salarial, seja pelo estímulo a formas de contra-

tação com menor grau de filiação previdenciária, seja pela dificuldade 

de fiscalizar e cobrar débitos trabalhistas e previdenciários, o projeto 

enfraquece substancialmente a sustentação da Previdência pública 

e a cobertura previdenciária, atual e futura, de grandes contingentes 

da classe trabalhadora (DIEESE, 2017, p. 14-15).

No que diz respeito à expropriação de direitos a partir da contrar-
reforma da previdência social, a PEC 287-A8 condensa as propostas 
originárias de contrarreforma da previdência social, que estão cen-
tradas basicamente sobre as aposentadorias e pensões e atingem 
todos as categorias de trabalhadores. A base das mudanças são 
as seguintes regras: idade mínima de 65 anos e um tempo míni-
mo de contribuição de 25 anos, para fins de aposentadoria, para 
homens e mulheres de todos os setores; o valor da aposentadoria 
correspondente a 51% da média das remunerações e salários de 
contribuição, acrescido de 1% por ano de contribuição no momento 

8  Proposta de Emenda à Constituição _PEC 287 encaminhada à Câmara dos 
Deputados no dia 5 de dezembro de 2015. Disponível em: <http://static.congres-
soemfoco.uol.com.br/2016/12/PEC-287-2016.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2017.
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da aposentadoria, para se alcançar 100% da média, deve-se contri-
buir por 49 anos; aumento da idade mínima de 65 anos, após cinco 
anos da vigência da PEC, conforme seja o incremento da esperan-
ça de sobrevida após 65 anos de idade, estimado pelo IBGE; fim 
das aposentadorias especiais para professores do ensino funda-
mental e trabalhadores em áreas de risco – permanecem aquelas 
para pessoas com deficiência e trabalhadores que tenham a saúde 

“efetivamente” afetada pelo ambiente, com 50 e 55 anos de ida-
de, respectivamente; aposentadoria compulsória do servidor público 
aos 75 anos – idade a ser aumentada conforme a regra geral. Além 
disso, prevê a proibição de criação de novos RPPS pelos estados e 
municípios, os que mantiverem o regime devem fixar o teto do RGPS 
para a aposentadoria e criar a previdência complementar; mudança 
da alíquota de contribuição do trabalhador rural (segurado especial) 
de 2,1% sobre a comercialização de seus produtos, valendo para o 
grupo familiar, para uma alíquota individual sobre o salário mínimo, a 
ser definida em lei; proibição de acumular duas aposentadorias, ex-
ceto os casos previstos na Constituição Federal, uma aposentadoria 
e uma pensão por morte do cônjuge ou duas pensões por morte de 
cônjuges; redução dos valores das pensões de 100 para 50%, com 
10% para cada dependente até 100%, as partes dos dependentes 
prescritas não serão reversíveis ao cônjuge; elevação da idade para 
acesso ao BPC por pessoas idosas de 65 para 70 anos, que aumen-
tará, conforme regra geral, após 10 anos de vigência, desvinculação 
do seu valor do valor do salário mínimo. As regras valerão para os 
novos contribuintes e para os homens com menos de 50 anos de 
idade e as mulheres com menos de 45, que já contribuem. Os de-
mais cumprirão transição igual ao tempo restante de contribuição 
mais 50% sobre ele, entre outras. 

O texto original foi apreciado pelas instâncias da Câmara dos 
Deputados, sendo que na data de 19 de abril de 2017 foi emitido 
Relatório preliminar e parecer do Relator.9 Em 3 de maio, a Comissão 

9  Relatório da Comissão Especial que analisou a PEC 287/2016, sob 
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Especial destinada a proferir parecer sobre a PEC 287 aprovou o 
substitutivo final a ser submetido a votação do plenário da Câmara. 
O que não aconteceu. No final de 2017, novas mudanças foram fei-
tas em torno da chamada proposta aglutinativa, que também não foi 
aprovada em decorrência da pressão social e da proximidade eleito-
ral.10 Assim, por meio do substitutivo, a Comissão Especial reduziu 
a idade mínima de mulheres urbanas para aposentadoria para 62 
anos e rurais para 57 anos; a idade dos homens urbanos ficou em 
65 anos e rurais em 60 anos. A contribuição para esses trabalha-
dores rurais retornou aos 15 anos atuais, porém de modo individual 
em alíquota de contribuição igual aos trabalhadores urbanos de bai-
xa renda para uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. O 
valor da aposentadoria, cumpridos os requisitos de idade mínima e 
tempo de contribuição, foi sugerido para 70% da média das contri-
buições e para se alcançar 100% da média serão necessários 40 
anos de contribuição, pois nos primeiros cincos anos, após o mínimo 
exigido, cada ano de contribuição corresponderá a 1,5% da média, 
no segundo quinquênio, cada ano corresponderá a 2% e no terceiro 
quinquênio, a 2,5%. Foi restabelecida a possibilidade de aposentado-
rias integrais para as situações de invalidez por acidente do trabalho 
ou doença profissional. Com relação às aposentadorias especiais de 
área de “risco”, não houve mudança da perspectiva atribuída pela 
PEC, porém reduziu-se a idade para aposentadoria de professores da 

coordenação do relator Arthur Oliveira Maia. Disponível em: <http://www.valor.com.
br/sites/default/files/infograficos/pdf/parecerreformanovo.pdf>. Acesso: 20 abr. 
2017.

10  O Relatório definitivo da PEC 287 de 05 de dezembro de 2016 foi apro-
vado pela Comissão Especial em 03 de maio de 2017, e o parecer do Relator foi 
encaminhado para publicação no dia 5 do mesmo mês. Assim, naquele momen-
to a PEC encontrava-se pronta para votação no Plenário da Câmara. Informações 
disponíveis em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?i-
dProposicao=2119881>. Acesso em: 24 jun. 2017. Todavia, sem sucesso nas 
negociações, mesmo com novas alterações, a proposta ainda não foi aprovada, 
embora a ameaça de aprová-la continue marcando o cenário político.
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rede básica para 60 anos e 25 anos de contribuição (homens e mu-
lheres); os policiais terão aposentadoria com 55 anos de idade e 25 
anos de atividade policial. A idade para aposentadoria compulsória 
do servidor público continuou em 75 anos e o cálculo do benefício 
será proporcional ao tempo de contribuição. A acumulação de bene-
fícios de aposentadorias e aposentadoria e pensão poderá ocorrer 
até o valor de dois salários mínimos e manteve-se a vinculação do 
valor mínimo ao valor do salário mínimo. Para o BPC para idosos, a 
idade foi rebaixada para 68 anos e manteve-se a vinculação do valor 
do benefício ao salário mínimo. Quanto às regras de transição para 
os que já estão trabalhando, criou-se uma escala móvel para a idade 
que entrará em vigor a partir da aprovação da PEC e mudará a cada 2 
anos, aumentando um ano até limite; reduziu-se o acréscimo ao tem-
po de contribuição restante de 50% para 30%. Assim, para os que se 
vinculam ao RGPS, a idade de partida será 53 anos se mulher e 55 
se homem. Para os servidores públicos, a idade de partida será 55 
anos para mulheres e 60 anos para os homens. Há variações para 
as transições das aposentadorias especiais de policiais e outros. A 
Comissão criou a possibilidade de contratação pelo Estado de enti-
dades de previdência complementar privada, que não tenham sido 
criadas exclusivamente para atender aos servidores públicos. 

A proposta aglutinativa retirou alterações relativas ao BPC, aos tra-
balhadores rurais e à possibilidade de incidência da Desvinculação 
das Receitas da União (DRU) sobre o orçamento da seguridade so-
cial, além de outras pequenas mudanças.

Todavia, não houve mudanças substanciais; se essas propostas 
substitutivas forem aprovadas, a expropriação de direitos continuará 
sem precedentes na história da seguridade social e imporá fratura 
à seguridade social. Ao mesmo tempo, deixarão as camadas mais 
pobres sem proteção e impulsionarão a previdência complementar, 
ou seja, transformarão a previdência pública em mercadoria – esse 
é o seu maior objetivo. 

A grande maioria dos trabalhadores não terá mais acesso a 
aposentadoria, seja devido aos níveis elevados de desemprego e 
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rotatividade no trabalho, seja pela insuficiência de renda para contri-
buir, na condição de desempregados ou ainda por não alcançarem a 
idade limite. A esperança de vida no Brasil é muito diferente entre as 
regiões, sexo e faixa de renda. Sendo que os pobres do Norte e do 
Nordeste brasileiros são os que possuem menor esperança de vida, 
assim, serão os mais afetados; dificilmente alcançarão uma aposen-
tadoria ou o BPC para idosos, a partir das novas regras. Serão defi-
nitivamente expropriados desse direito, tendo que permanecer até 
o final da vida sob o jugo do mercado ou submetidos a condições 
degradantes de vida, amargando a privação do atendimento das ne-
cessidades básicas. As mulheres serão as mais prejudicadas; as 
desigualdades em relação aos homens tenderão a aumentar. Além 
disso, como principais beneficiárias das pensões por morte, das apo-
sentadorias por idade, da aposentadoria especial de professores da 
rede básica, do BPC destinado aos idosos, terão, também nesses 
itens, os maiores prejuízos. As trabalhadoras rurais, atualmente, po-
dem se aposentar com 55 anos de idade e 15 de contribuição, mas 
terão que se sujeitar às novas regras e certamente não terão renda 
nem alcançarão a idade mínima de 57 anos requerida. As mulheres 
negras sentirão as maiores repercussões pela dificuldade já existen-
te de acesso ao mercado de trabalho. Assim, a PEC, além de ter um 
componente racista, aumentará as desigualdades entre os ricos e 
pobres, entre os sexos e entre as regiões do país. Essa PEC é uma 
odiosa expropriação de direitos da classe trabalhadora para favore-
cer as finanças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contrarreformas trabalhista e previdenciária em curso no Brasil 
constituem agressivas expropriações de direitos dos trabalhadores. 
Implantadas, favorecerão a lucratividade dos capitais associados, 
em detrimento de condições de vida socialmente aceitáveis aos tra-
balhadores. O Estado, acorrentado a uma crescente e questioná-
vel dívida pública, cumpre papel determinante nas expropriações. 
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Os argumentos usados para essa destruição de direitos e disponibi-
lização absoluta dos trabalhadores ao jugo do mercado são falacio-
sos. Assim, urge aumentar as pressões pela realização de auditoria 
cidadã da dívida, como forma de estancar a sangria do orçamento 
público em favor dos interesses do capital em detrimento de políti-
cas públicas. Somente a mobilização da classe trabalhadora no país 
evitará maiores expropriações e o completo colapso de suas condi-
ções de vida. As duas greves gerais realizadas no país em 2017 e as 
diversas outras manifestações políticas contrárias a essas contrar-
reformas expressam a compreensão da classe trabalhadora sobre 
esta necessidade. É preciso resistir e lutar.
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RESUMO

Este artigo propõe uma reflexão sobre a realidade dos trabalhadores 
rurais do município de Parintins, Estado do Amazonas, face às proble-
máticas relacionadas à dificuldade de acesso às informações e aos 
direitos previdenciários, sobretudo com as propostas de mudanças 
(im)postas por meio da reforma da previdência social em processo 
de tramitação no país. É fruto de uma pesquisa-ação realizada en-
tre 2015 e 2016 durante a execução de Projetos de Extensão no 
Instituto Nacional de Seguro Social, no Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais e Gleba Vila Amazônia.
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proposals of changes put or imposed through the reform of Social welfare currently 
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INTRODUÇÃO

O debate que envolve o trabalhador rural no contexto da reforma 
da previdência social se apresenta como questão preocupante no 
cenário contemporâneo. Uma vez aprovada, tal reforma irá interferir 
na dinâmica de acesso desses trabalhadores à previdência social, 
sobretudo se levada em consideração a ausência de informações 
referentes aos direitos previdenciários. No contexto amazônico, tal si-
tuação é ainda mais frequente, em especial nas comunidades rurais, 
que por suas singularidades geográficas e territoriais ficam, em sua 
maioria, à mercê de informações e dos direitos sociais constituídos.

Importa salientar que as comunidades rurais na Amazônia, espe-
cificamente na Região Norte do país, constituem-se num espaço de 
construção de identidades sociais, de projetos coletivos, bem como 
de manifestação da diversidade cultural (CHAVES, 2011). Assim, em 
decorrência de o ambiente amazônico ser constituído, em grande 
parte, de rios e florestas, predomina o uso do transporte fluvial para 
o acesso às comunidades rurais, diferenciando-se de outras regiões 
brasileiras, onde as estradas passam a ser o principal canal de lo-
comoção.

Essa é uma realidade presente no município Parintins, Estado do 
Amazonas, cuja população, em 2016, está estimada em 112.716 
habitantes (IBGE, 2016), sendo constituído por aproximadamente 
180 comunidades rurais. Porém, o munícipio conta com apenas uma 
Agência da Previdência Social responsável por atender demandas 
de Parintins e de cidades de estados vizinhos, como o Pará. Assim, 
questiona-se: que alternativa se apresenta ao trabalhador rural frente 
a esse cenário de ausência de informações e de possíveis mudanças 
na política de Previdência Social? De que forma o trabalhador rural 
está tendo acesso aos direitos previdenciários? Essas e outras inda-
gações são pertinentes na medida em que se visualiza a conjuntura 
social, econômica e política do país. 

Nesse ínterim, desde o ano de 2015, por meio de parcerias entre 
o curso de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas e o 
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Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Agência de Parintins, têm 
sido realizados projetos de extensão e de pesquisa por meio dos 
quais tem se observado que grande parte dos trabalhadores rurais 
apresentam problemas no ato de requerer algum tipo de benefício 
ou auxílio previdenciário. Geralmente encontram dificuldades para 
organizar a documentação necessária, além da contradição infor-
macional existente entre o INSS e o Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Parintins – STTRP.

Dessa forma, visando levar maiores informações para os traba-
lhadores e divulgar os serviços do INSS no município de Parintins, 
os projetos desenvolvidos pautaram-se na metodologia da pesquisa-
-ação, visto que a execução dos projetos oportunizou atividades de 
intervenção junto aos trabalhadores rurais e, ao mesmo tempo, foi 
possível a realização de pesquisa como forma de se fazer, posterior-
mente, uma reflexão crítica sobre a realidade vivenciada.

A dinâmica da pesquisa-ação contemplou representantes do STTRP, 
funcionários do INSS e trabalhadores das comunidades pertencentes 
à Gleba Vila Amazônia. Ao público informante, foram aplicados formu-
lários e realizadas entrevistas durante a implementação das ações 
extensivas. Diante disso, este artigo propõe uma reflexão acerca da 
realidade dos trabalhadores rurais do município de Parintins-AM face 
às problemáticas relacionadas à dificuldade de acesso às informa-
ções e aos direitos previdenciários, sobretudo com as propostas de 
mudanças (im)postas por meio da reforma da previdência social em 
tramitação no país.

Para dar conta de responder à problemática sinalizada, num pri-
meiro momento o artigo tece considerações sobre o trabalhador rural 
na Amazônia; na sequência aborda a previdência social e o direito do 
trabalhador rural; por fim, enfatiza a realidade do tema em questão 
no município de Parintins dando destaque para a investigação realiza-
da junto aos trabalhadores que fazem parte da Gleba Vila Amazônia.
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O TRABALHADOR RURAL NA AMAZÔNIA

A diversidade ambiental e sociocultural é umas das marcas que ca-
racteriza a Região Amazônica. As formas tradicionais de trabalho 
existentes nessa região distanciam-se no tempo e espaço da orga-
nização do trabalho imposto pelo modo de produção capitalista. Isso 
por que, particularmente nas áreas rurais, a relação empregador e 
empregado ainda não é tão forte se comparado ao contexto urbano, 
mas uma força exercida pelo indivíduo visando sua subsistência sem 
tanta preocupação com a obtenção do lucro.

Vale destacar que as formas de trabalho na Amazônia assumem 
características distintas de acordo com o território onde as popu-
lações se encontram. Chaves (2001) argumenta que na Amazônia 
Central – fronteira do Amazonas com o Pará, local onde se situa o 
baixo Amazonas – as formas de trabalho ditas tradicionais ainda 
possuem forte predominância, sobressaindo-se a coletividade e a 
produção básica para o consumo, e geração de renda quando há 
necessidade.

Assim, esse processo de produção característico dessa região 
possibilitou o surgimento de profissões que não estão classificadas 
nas Normas Brasileiras de Ocupação, como: roçador, piaçaveiro, ca-
lafetador de embarcação, entre outros. “Ofícios tradicionais e moder-
nos que se misturam no universo amazônico, seja na zona rural ou 
urbana” (PINHEIRO, 2015, p. 23). Esses foram apreendidos por meio 
de técnicas transmitidas via ensinamentos orais que são repassa-
dos de geração a geração, bem como por meio de crenças, mitos e 
lendas que permeiam o imaginário do homem amazônico.

Todavia, no território que compreende a Amazônia Oriental, que 
abrange o Estado do Pará, a predominância do capital internacional 
é marcante, tendo em vista a presença de empresas transnacionais 
de mineração. Castro (1998) defende que os projetos de expansão 
na Amazônia sob a ótica do capitalismo foram impostos para a re-
gião na tentativa de atender ao interesse do grande capital, e esse 
processo teve impactos negativos no modo de vida, nas relações 
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de trabalho e nos direitos sociais das populações locais, pois, para 
manter o poder do capital, foi necessária a degradação do ambien-
te visando a produção de bens de consumo. Logo, nesse contexto 
específico da Amazônia, é possível identificar tanto formas tradicio-
nais quanto novas e sofisticadas formas de relações de trabalho. Ao 
mesmo tempo que o capitalismo se impõe na região, há também 
resistências por parte das populações tradicionais indígenas e não 
indígenas na perspectiva de melhores condições de vida e trabalho.

Na Amazônia, o trabalho assume não apenas a necessidade eco-
nômica; para além disso, nas “sociedades ditas ‘tradicionais’, no 
seio da pequena produção agro-extrativista, o trabalho é representa-
do por um caráter único, ou seja, reunindo nos elementos técnicos 
e de gestão, o mágico, o ritual, enfim, o simbólico” (CASTRO, 1998, 
p. 6). Esse simbolismo existente na Amazônia está interligado com 
a tríade homem-natureza-sociedade; desse modo, o cotidiano do 
trabalhador rural está entrelaçado pela influência das estações de 
inverno e verão, e uma temporalidade própria de quem vive nesse 
mosaico chamado Amazônia. 

Dentre as formas de organização do trabalho das diversas famí-
lias presentes na região, a figura do mutirão ou puxirum surge como 
uma forma coletiva de intensificação da mão de obra dos trabalhado-
res a fim de potencializar o resultado final em favor da coletividade. 
Isso é ponderado por Chaves (2001) ao afirmar que as populações 
amazônicas, em especial no Estado do Amazonas, apresentam mo-
dos singulares no cotidiano de vida e nas relações de trabalho. Isso 
é perceptível entre os povos tradicionais indígenas e não indígenas, 
onde o puxirum, ajuri ou mutirão são de suma importância para o 
sentido da coletividade.

Não obstante, o trabalho desenvolvido na Amazônia, mesmo exis-
tindo particularidades encontradas somente nessa região, é uma 
categoria fundante do ser social, pois ao modificar a natureza os 
homens modificam a sua própria realidade, criando e recriando 
suas condições de subsistência, garantindo assim a reprodução de 
sua vida em sociedade. Esse trabalho também traz aos homens a 
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capacidade de desenvolvimento de suas forças produtivas, a divisão 
social do trabalho e as relações sociais que são estabelecidas no 
seio de cada sociedade.

Fraxe, Pereira e Witkoski (2007) destacam que uma das formas 
mais importantes em que se apresenta o trabalho rural na Amazônia 
está relacionada à agricultura familiar. Ao fazer um estudo na região 
de Manaus e Coari, Estado do Amazonas, tais autores entendem que 
a agricultura familiar é um conjunto de atividades desenvolvidas em 
meios rurais, de grande relevância para a população que vive nesse 
espaço, possuindo diferentes características, que incluem atividades 
relacionadas ao cultivo de hortaliças, legumes, roças, criações de 
animais, entre outros. 

Além da agricultura familiar, o extrativismo vegetal e a criação de 
animais de pequeno porte são imprescindíveis para a reprodução 
das populações dessa região. Noda et al. (2001) observa em seus 
estudos que os agricultores na Amazônia trabalham cultivando diver-
sos produtos, seja para sua própria subsistência seja para comer-
cialização. Essa produção diversificada, além de permitir uma oferta 
constante, amplia variedade de alimento para o autoconsumo, pro-
porcionando maior estabilidade ao sistema produtivo. 

Para Torres (2000), a labuta diária do homem amazônico no traba-
lho pesado nos roçados, na mata fechada e nas águas escapa daqui-
lo que é tipificado como profissão pela sociedade moderna. Assim, a 
perspectiva eurocêntrica da sociedade acaba não reconhecendo as 
formas de ocupações presentes na Região Amazônica.

Com base nesse entendimento, de que forma o Estado via polí-
ticas públicas tem atuado para responder às necessidades dos tra-
balhadores rurais que, parcialmente, têm consolidado seus direitos 
sociais? Teixeira (2008) diz que, no Brasil, as políticas públicas quan-
do são criadas não levam em consideração todas as especificida-
des das regiões brasileiras, em especial da realidade amazônica, de 
modo que a diversidade de populações existentes tem dificuldades 
em ter acesso aos bens e serviços sociais, como é o caso da políti-
ca de previdência social.



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 211-231, 2017218

PRAIAVERMELHA

A PREVIDÊNCIA SOCIAL E O DIREITO DO TRABALHADOR RURAL

A sistematização de uma previdência social no Brasil deu-se a partir 
da criação da Lei Elói Chaves – 4682/23, a qual instituiu a criação 
das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) para os trabalha-
dores urbanos e suas famílias. Estes tinham direito a assistência 
médica, a medicamentos e a aposentadoria financiados pela em-
presa e pelo empregado, já que era descontada do seu salário uma 
porcentagem para contribuição.

Note-se que as primeiras ações da previdência social não contem-
plavam os trabalhadores ligados às atividades rurais. As primeiras 
legislações voltadas para esse público só foram concretizadas a 
partir de 1963, com a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, Lei 
n.º 4.214/63.

Referenciada lei criou o ‘Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural’, que era constituído por 1% (um por cento) do valor 

dos produtos agropecuários colocados no mercado e que deveria ser 

recolhido pelo produtor, quando da primeira operação, ao Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários, mediante guia própria, até 

quinze dias daquela colocação (Art. 158) (BERWANGER, 2007, p. 72).

O Estatuto do Trabalhador Rural possibilitou a criação do Fundo de 
Assistência e Previdência do Trabalhador Rural. O fundo constituía 
na contribuição dos trabalhadores com 1% de sua produção para a 
previdência social, a fim de que este pudesse ser assistido com os 
benefícios previdenciários.

Todavia, tal lei não chegou a ser regulamentada, “mais uma vez, 
os camponeses ficaram desprotegidos, embora com lei protegendo-
-os” (BERWANGER, 2007, p. 75). No ano de 1967 é criado o Decreto-
lei n.º 276/67, que institui o Fundo de Assistência e Previdência do 
Trabalhador Rural – FUNRURAL. O mencionado decreto-lei teve por 
objetivo instituir o Plano Básico de Previdência Social para os em-
pregados e trabalhadores avulsos do setor rural da agroindústria 
canavieira.
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Anos depois, com a promulgação da Constituição Federal – CF 
de 1988 é que se pôde observar significativas mudanças quanto 
ao reconhecimento dos direitos dos trabalhadores rurais. A CF pas-
sou a equiparar os direitos de trabalhadores urbanos e rurais; hou-
ve também a redução da idade, os cônjuges passaram a ter direito 
aos benefícios previdenciários e nenhum benefício tornou-se inferior 
a um salário mínimo. Contudo, o texto constitucional não esclare-
cia as formas de acesso nem os tipos de benefícios que estariam 
voltados para esse público. Nesse sentido, é criada a Lei Orgânica 
da Seguridade social nº 8.212, a qual institui a organização da 
Seguridade Social, o Plano de Custeio; e a Lei nº 8.213, que dispõe 
dos Planos de Benefícios da Previdência Social.

O trabalhador rural passa a ser reconhecido como segurado es-
pecial, sendo a “pessoa física residente no imóvel rural ou em aglo-
merado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de 
terceiros a título de mútua colaboração” (BRASIL, 1991, p. 6).

No que se refere à concessão dos benefícios, esses trabalhado-
res passaram a ter direito a pensão por morte, salário maternidade, 
acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez previdenciária e 
aposentadoria como segurado especial. Entretanto, para tal, preci-
savam comprovar o exercício de atividade rural.

Silva (2010) argumenta que, mesmo se observando os avanços 
da previdência social, ainda assim há dificuldades por parte dos tra-
balhadores em terem acesso a essa política pública, sobretudo a 
partir dos anos de 1990, em razão do acirramento da globalização 
e mundialização do capital, e da “reforma” do Estado que, revestido 
pelo projeto neoliberal, atendeu apenas à classe empresarial.

Em se tratando da Amazônia, consolidar o que está descrito na 
lei é um desafio para os trabalhadores rurais, uma vez que é fato 
a vasta extensão territorial, os aspectos geográficos em termos de 
deslocamento por meio dos rios e lagos, a dificuldade em comprovar 
o exercício da atividade rural através de documentação, além do nú-
mero insuficiente de agências para o atendimento dos trabalhadores, 



R. Praia Vermelha, Rio de Janeiro, v.27, n. 1, p. 211-231, 2017220

PRAIAVERMELHA

os quais são obrigados a deslocar-se para outros municípios em 
busca de seus direitos.

A PREVIDÊNCIA SOCIAL NA REGIÃO AMAZÔNICA:
REFLEXÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM

Parintins está situada no interior do Estado do Amazonas, distante 
cerca de 369 km da capital, Manaus. Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2016, possui estima-
tiva populacional de 112.716 habitantes. Desses, aproximadamente 
35.143 são moradores da zona rural, distribuídos em uma média de 
180 comunidades. 

Assim, por localizarem-se em áreas longínquas, a população des-
sas comunidades enfrenta dificuldades de acesso para chegar à 
sede do Município, o que consequentemente influencia para a au-
sência de informações no cotidiano dos trabalhadores rurais, em es-
pecial quando se trata dos assuntos relativos à Previdência Social, 
levando em consideração que a mesma é uma política de cunho ex-
tremamente burocrático e, no caso dos trabalhadores rurais, é exigi-
da a comprovação de atividade rural para o requerimento de algum 
benefício ou auxílio previdenciário.

Na concepção de Chaves (2001), o meio rural na Amazônia en-
frenta limitações no processo de viabilização das políticas públicas, 
o que contribui para o agravamento da condição social e econômica 
dos trabalhadores. Ressalta-se que, nesse cenário, a situação de 
pobreza não se reduz à questão financeira, mas também está rela-
cionada ao parco acesso a bens e serviços sociais, a exemplo da 
precariedade no saneamento básico, energia, água encanada, servi-
ços de saúde, assistência social e previdência social.

Tal situação é apresentada como um impasse tanto para o INSS 
na concessão dos benefícios quanto para os trabalhadores no ato 
de requerer, pois, pela falta de informação, há uma constante falha 
na documentação dos trabalhadores, dificultando a efetivação do di-
reito social por parte do INSS.
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Outro ponto que retrata o cenário da política de Previdência Social 
em Parintins é o fato de que o município possui uma única Agência 
da Previdência Social (APS-INSS) direcionada a atender tanto as 
demandas do município quanto as de outras localidades, a saber: 
Barreirinha, Urucará e Nhamundá, no Amazonas; e Juruti e Faro, no 
Pará. É comum comparecerem nessa instituição usuários de outras 
localidades. Nesses casos, a agência, como instituição de abrangên-
cia nacional, não pode se recusar a prestar o atendimento agendado. 

Além dos pontos apresentados, outro fator importante está rela-
cionado ao fato de o INSS estar incumbido da responsabilidade de 
operacionalizar não só os benefícios previdenciários direcionados 
aos clientes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mas 
também o Benefício de Prestação Continuada – BPC regulamentado 
pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. 

Os benefícios previdenciários têm por finalidade assegurar aos tra-
balhadores e seus dependentes o repasse de uma renda referente 
ao solicitado. De acordo com o Boletim Eletrônico do INSS (2016), 
no Amazonas os benefícios concedidos durante os anos de 2000 a 
2016 revelam que os maiores favorecidos foram os trabalhadores 
urbanos, equivalendo a 70% dos beneficiados; em contrapartida, ape-
nas 30% dos trabalhadores rurais tiveram acesso aos benefícios da 
previdência social. Quando analisada a realidade específica de 2016 
do Estado do Amazonas, em particular o mês de maio, pode-se visua-
lizar a seguinte situação (tabela 1, na próxima página).

Os dados apresentados destacam a diferença na quantidade de 
benefícios concedidos à população rural comparada à urbana. Note-
se que, no conjunto dos benefícios previdenciários há uma diferen-
ça de 290 entre a concessão da área urbana (2.005) para a rural 
(1.715), embora os dados indiquem que a aposentadoria por idade, 
pensões por morte e salário maternidade prevaleça em maior quan-
tidade no contexto rural.

A burocracia por parte das agências do INSS contribui para essa 
diferença em termos totais de benefícios. De acordo com a gerência 
executiva do INSS no município de Parintins, o órgão tem um prazo  
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TABELA 1 Benefícios previdenciários concedidos em 2016 no Amazonas (urbano e rural)

Grupos de Espécies Total Urbano Rural

Benefícios Previdenciários 3.720 2.005 1.715

Aposentadorias 890 430 452

Idade 628 193 435

Invalidez 103 84 19

Tempo de Contribuição 159 159 -

Pensões por morte 255 123 132

Auxílios 1.284 1.160 124

Doença 1.265 1.142 123

Acidente 4 4 -

Reclusão 15 14 1

Salário Maternidade 1.291 286 1.005

Acidentários 325 318 7

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social, 2016.

legal de 45 dias para analisar os pedidos de benefícios rurais, prin-
cipalmente a aposentadoria, sendo que 30 dias é só para confirmar 
as informações e comprovar a legalidade de documentos.

Silva (2010) sustenta que os agricultores lutam por sua sobrevi-
vência, mas a maioria não tem provas documentais, como registros 
de consumo, notas fiscais de venda de produtos ou de compra de 
equipamento agrícola, por exemplo; dessa forma não tem seus di-
reitos reconhecidos pela Previdência Social. Nesse sentido, Garcia 
(2013, p. 268) pondera que “a solução segundo a qual o conteúdo 
mínimo dos direitos sociais depende de condições materiais é sim-
plista e não serve de argumento para a sua não efetivação”.

Em conformidade com o quadro geral do Amazonas, o município 
de Parintins também apresenta a disparidade referendada acima, 
pois, de 120 benefícios concedidos pelo INSS em 2016, apenas 
20% foram voltados para os trabalhadores rurais, que são o salário 
maternidade e a aposentadoria. Assim, durante o desenvolvimento 
das atividades dos Projetos de Extensão, foi possível perceber o 
desconhecimento desses trabalhadores em relação à existência de 
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outros benefícios como o acidente de trabalho, auxílio doença, auxí-
lio reclusão entre outros.

Nota-se, diante desse cenário, que os trabalhadores rurais viven-
ciam o dilema da efetivação de seus direitos sociais e previdenciá-
rios. O desconhecimento, aliado com a grande extensão que são 
obrigados a percorrer, contribui para a referida situação. Assim, o 
tópico seguinte abordará a realidade da Gleba Vila Amazônia, sinali-
zando as principais dificuldades dos trabalhadores rurais quanto ao 
acesso aos benefícios da previdência social.

VILA AMAZÔNIA E O ACESSO DOS TRABALHADORES RURAIS
À PREVIDÊNCIA SOCIAL

A chamada Gleba Vila Amazônia corresponde ao Projeto de 
Assentamento Rural coordenado pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Está localizada a leste da 
cidade de Parintins/AM, sendo o transporte marítimo o único meio 
de se chegar até essa localidade. Chama-se Gleba justamente por 
abarcar várias comunidades rurais, uma média de 18.

A economia está voltada para o setor agrícola, onde o trabalho 
familiar ganha destaque na região. A “agricultura familiar é um atri-
buto predominante nas produções camponesas da região, que uti-
lizam a mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades 
como meio de subsistência” (MACHADO et al., 2005, p. 303). Nesse 
sentido, a divisão social do trabalho na Amazônia está entrelaçada 
com a relação familiar, em que todos os membros estão envolvidos 
no processo de trabalho.

Com a CF de 1988, consolidou-se o tripé da Seguridade Social: 
Saúde, Assistência Social e a Previdência Social. Para os trabalhado-
res rurais, essas mudanças refletiram na equiparação da cobertura 
dos benefícios da previdência social até então fragmentados.

Apesar do reconhecimento jurídico dos direitos desses trabalha-
dores aos benefícios da previdência social, na prática a realidade 
apresenta-se fragmentada, não condizente com a realidade dos tra-
balhadores, sendo um desafio cumprir o que é preconizado em lei. 
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Quando questionados sobre quais seriam as maiores dificuldades 
em conseguir os benefícios ou auxílios previdenciários, de um total 
de 15 moradores, 45% declararam a questão da documentação com 
uma das principais dificuldades de acesso; 15% afirmaram ser a fi-
liação ao Sindicato; 35% alegaram o desconhecimento da temática 
previdenciária; e 5% não souberam responder. 

Conforme os comunitários, ratifica-se:

É difícil conseguir alguma coisa lá no INSS: primeiro que para a gen-

te sair daqui não é fácil. Temos que pegar caminhão, se não tiver di-

nheiro tem que ir a pé. Depois de andar umas 3 horas na estrada a 

gente chega na beira e precisa pegar a balsa para chegar na cidade. 

Quando a gente chega no INSS, eles dizem que tinha que agendar no 

site ou por telefone, mas eu digo: ‘Mestre, eu moro no interior não 

temos nada disso’ (Morador 1, Comunidade do Açaí).

Já deixei de lado o INSS porque eles exigem cada coisa que a gente 

não tem. Veja bem, fui lá porque trabalhei minha vida toda na roça. 

Quando cheguei faltava tanto documento, eu ia e voltava e gastava 

muito. Então um dia eu decidi entregar nas mãos de Deus, e não fui 

nunca mais lá (Morador 2, Comunidade do Máximo).

Se você perguntar aqui quantos conseguiram se aposentar é bem 

pouco. É muita burocracia, e você não vê eles vindo aqui para expli-

car. Aí você chega lá te falam que tem que agendar, que tem que ir 

na internet para fazer isso. Eu, que sou uma burra, como eu vou fazer 

essas coisas? Aí a gente vai deixando (Morador 3, Vila Amazônia).

Dos relatos dos entrevistados, é possível refletir sobre duas ques-
tões centrais. A primeira diz respeito à ida dos comunitários até a 
agência do INSS em Parintins. Alegam as dificuldades de locomoção, 
isto é, a falta de recursos financeiros para ir de caminhão, pois do 
contrário precisam andar quilômetros até chegar à sede da Gleba 
Vila Amazônia. Posteriormente, é preciso aguardar o transporte até 
a cidade de Parintins. Tal situação reflete a dinâmica de locomoção 
na Amazônia, especialmente na Região Norte do país, conforme alu-
dido anteriormente.
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Uma segunda reflexão assenta-se no fato de os moradores, ao 
chegarem até o INSS, depararem-se com as burocracias institucio-
nais, tais como: agendamentos via telefone ou internet, ausência de 
documentos comprobatórios acerca do trabalho rural, gastos finan-
ceiros em ir e vir, entre outros. Isso dificulta o acesso para os mo-
radores, implicando na própria desistência de acesso aos direitos 
previdenciários.

Os dados em análise evidenciam que, para o trabalhador rural, a 
política de previdência social é burocrática, deixando-os à margem 
de seus direitos. Verifica-se também que a falta de informação é pre-
mente, pois, se tais comunitários fossem empoderados acerca dos 
conhecimentos necessários para acessar a referida política, sabe-
riam os caminhos a ser percorridos no processo de concessão dos 
auxílios e benefícios da política de previdência social. 

Nessa direção, Scherer (2004) destaca que entre 2003 e 2004 
no Amazonas, dos 62 municípios, apenas 9 possuíam agências fi-
xas para atender a população. Antes disso, como forma de contribuir 
para o acesso dos trabalhadores aos seus direitos previdenciários, 
foi criado no ano de 1995 o Previbarco. “Esta iniciativa ocorreu em 
face das enormes dificuldades de atendimento previdenciário às 
populações rurais, sobretudo aquelas que vivem em regiões sem 
infraestrutura básica, ou até localidades que não têm acesso por 
estrada” (SCHERER, 2004, p. 7).

Por outro lado, foi questionado aos entrevistados se eles conhe-
ciam todos os benefícios ou auxílios para os trabalhadores rurais. 
65% declararam que conhecem apenas a aposentadoria rural, 15% 
o salário maternidade, 15% a pensão por morte e 5% não souberam 
responder. A “falta de conhecimento sobre o que é Previdência e 
sobre os direitos previdenciários leva a um descrédito infundado do 
Sistema, que acaba por repudiar os trabalhadores, ao invés de atraí-
-los para a proteção previdenciária” (TOMASI, 2011, p. 3).

Nesse sentido, perguntou-se aos entrevistados se procuraram por 
outras pessoas no processo de concessão de benefícios ou auxílios. 
75% disseram que procuraram o Sindicato para intermediar junto ao 
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INSS e 25% afirmaram que receberam ajuda de outras pessoas, os 
quais denominam de atravessadores.

Olha eu tive que me filiar no sindicato porque eles já foram atrás dos 

documentos para mim, porque já havia ido outras vezes e nunca dava 

certo (Morador 7, Comunidade Flor de Maio).

Eu me filiei no sindicato, porque lá no INSS eles pedem um docu-

mento que só o sindicato pode dar. Aí me falaram que quem não é 

filiado não se aposenta. Eu resolvi me filiar (Morador 8, Comunidade 

Irmãos Coragens).

Eu consegui através de um senhor que veio aqui na minha comunida-

de, ele disse que já havia aposentado outras pessoas e que poderia 

me ajudar. Ele foi atrás das coisas para mim, e quando eu recebi mi-

nha aposentadoria eu dei uma parte para ele conforme o combinado 

(Morador 10, Comunidade Nova Olinda).

Cabe ao STTRP a responsabilidade de organizar juntamente com 
o trabalhador toda a documentação necessária para a comprovação 
de pelo menos quinze anos de atividade rural. O requisito para ob-
tenção de aposentadoria por idade ao trabalhador rural é concedido 
através do STTRP, o qual faz a emissão de declaração comprobatória 
sinalizando o histórico de trabalho do produtor em sua referida comu-
nidade. Também cabe a esse órgão o agendamento de atendimento 
junto ao INSS para a entrega da documentação.

Conforme falas dos comunitários, entre o sair da comunidade 
e sua chegada até a cidade, presencia-se um ator social chamado 
de “atravessador”, que vai até as comunidades com a promessa de 
concessão de aposentadoria e em troca o requerente do benefício 
deve repassar o primeiro salário concedido ou até mesmo a produ-
ção agrícola.

Para o fim que se propõe, questionou-se aos entrevistados se eles 
tinham conhecimento das propostas de reforma da previdência so-
cial e qual seria o seu posicionamento. 15% dos entrevistados dis-
seram que conheciam, pois já ouviram no rádio; 40% revelaram que 
já ouviram falar, mas não entenderam; os 45% restantes alegaram 
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desconhecer. Os dados refletem a fragilidade das informações que 
chegam até as comunidades de difícil acesso. Para muitos dos en-
trevistados, o rádio é a única fonte de informação sobre o mundo.

A reforma da Previdência Social, em trâmite por meio da PEC 
287/2016, configura-se como um retrocesso para todos os traba-
lhadores brasileiros. Dentre os abusos previstos com essa reforma, 
está a exigência mínima para aposentadoria a partir dos 65 anos 
para homens e 62 para mulheres; no mínimo 25 anos ininterruptos 
de contribuição, os quais excluem 8 em cada 10 trabalhadores ao 
acesso à aposentadoria; redução do valor do benefício para quem se 
aposentar antes do tempo, da limitação da acumulação entre pen-
são e aposentadoria para dois salários mínimos e do Benefício de 
Prestação Continuada – BPC dado para pessoas que comprovem a 
vulnerabilidade social; aumento na idade de idosos e pessoas com 
deficiência de 65 anos para 68 anos para ter acesso ao BPC, entre 
outras propostas que representam um retrocesso na medida em que 
se analisa o percurso sócio-histórico dos movimentos organizados 
em busca de consolidação dos direitos sociais.

 Não obstante, a baixa escolaridade dos entrevistados é aponta-
da por eles como uma barreira para ter acesso aos seus direitos. 
Tal afirmação é sustentada no relato da entrevistada 1 (Comunidade 
do Miriti):

Eu não tenho muito estudo, tive que ir cedo para roça ajudar meus 

pais, hoje eu sinto muito não ter estudado, aí você fica dependendo 

da boa vontade das pessoas te explicarem, por isso que aceitei que 

o atravessador fosse atrás do meu benefício. Pelo menos ele tem 

mais estudo do que eu. 

Autores como Scherer (2004) e Chaves (2001) enfatizam que a 
política social de educação no contexto amazônico sofre com a inci-
dência do capitalismo na região, visto que na elaboração dessa políti-
ca não são levados em conta as especificidades e os modos de vida 
da população local. Isso passa a refletir na desigualdade quanto ao 
acesso e à qualidade dos serviços oferecidos, caso de escolas com 
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infraestrutura precária, professores sem qualificação e com parcos 
salários, portanto, baixos níveis de escolaridade na região.

Por fim, na Amazônia o homem rural enfrenta sérios déficits de 
cidadania convivendo ainda com o analfabetismo, com as dificulda-
des de acesso à saúde, à assistência social e à previdência social. 
Eles não contam com uma política agrária e nem agrícola. O acesso 
a bens e serviços sociais é precarizado ou até inexistente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conceitualmente, a previdência social constitui-se num sistema de 
proteção social, compondo-se de diversos benefícios e cobertura 
ao trabalhador urbano e rural pela perda temporária ou permanente 
da sua capacidade de trabalho. Oferece benefícios e serviços des-
tinados ao segurado, dentre os quais: aposentadoria especial por 
invalidez, por idade ou por tempo de contribuição; auxílio-doença; 
auxílio-acidente; salário maternidade, salário-família e a reabilitação 
profissional; e aos dependentes: a pensão por morte, o auxílio-re-
clusão e a reabilitação, a qual depende dos recursos orçamentários.

A pesquisa realizada na Gleba Vila Amazônia apontou que as prin-
cipais dificuldades elencadas pelos trabalhadores rurais quanto ao 
acesso aos direitos previdenciários são: a falta de documentos que 
comprovem sua condição de trabalhador rural, a burocracia imposta 
pela previdência social em relação aos documentos e agendamentos, 
o deslocamento até o munícipio para a organização da documenta-
ção e o desconhecimento em relação aos seus direitos.

Por outro lado, esses trabalhadores estão sendo confrontados 
com o impasse da aprovação ou não da PEC 287/2016, a qual tem 
se apresentado como um retrocesso nos direitos de todos os traba-
lhadores brasileiros. Para o trabalhador rural, a PEC representa um 
retrocesso nos direitos sociais, pois a CF de 1988 em seu art. 3º, 
inciso III, destaca que um dos objetivos da República é a redução da 
pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
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Contudo, pressupõe-se que a PEC 287/2016 irá acentuar as de-
sigualdades existentes no país, o que seria desastroso para esse 
público, pois, esquecidos dentro de suas comunidades rurais, são 
penalizados pelos baixos incentivos de políticas agrícolas, educacio-
nais, assistenciais, entre outras. Especificamente na Amazônia, o 
desafio de concretização das políticas públicas amplia-se, pois tra-
ta-se de uma região com particularidades onde o fluxo informacional 
nem sempre chega qualitativamente a todos os povos que habitam 
os territórios longínquos e de difícil acesso.

Assim, urge a necessidade de ampliação dos debates quanto ao 
tema em questão, sobretudo no âmbito das reformas que vêm sen-
do realizadas no contexto das políticas sociais, caso da previdência 
social. A consolidação de uma “reforma” previdenciária terá conse-
quências positivas para quem? Se analisado tal questionamento sob 
a ótica do sistema capitalista, implica o processo de financeirização 
do capital e privatização do serviço público. Nesses termos, a clas-
se trabalhadora seria atingida negativamente no âmbito dos direitos 
sociais, em especial as populações que residem em áreas rurais da 
Amazônia brasileira.
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RESUMO

Este artigo tem por objetivo tornar visível a relação entre os benefí-
cios trabalhistas, o salário indireto, o salário e a apropriação do mais 
valor. Tais benefícios pretendem dissolver os conflitos entre capital e 
trabalho. Em revisão bibliográfica, buscaram-se algumas referências 
que explicam a relação de exploração mediada pelo salário. Assim, 
o texto propicia elementos para provocar a reflexão crítica sobre tais 
vantagens, abrindo uma possibilidade para que os trabalhadores 
acessem tais benefícios de modo menos alienado dentro da atual 
conjuntura. As categorias que estruturam a análise são: totalidade, 
contradição e mediação.
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ABSTRACT

This article aims to make visible the relation among the labor benefits, the indirect 

salary, the salary and the appropriation of the most value. Such benefits are inten-

ded to dissolve conflicts between capital and labor. In a bibliographical review, we 

searched for the references that explain the relation of exploitation mediated by 

the salary. Thus, the text provides elements to provoke critical reflection on such 

advantages, opening a possibility for workers to access benefits in a less aliena-

ted way within the current conjuncture. The categories that structure the analysis 

are totality, contradiction and mediation.
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Parece também paradoxal que a Terra gire ao redor do Sol 
E que a água seja formada por dois gases altamente inflamáveis. 

As verdades científicas serão sempre paradoxais, 
Se julgadas pela experiência de todos os dias, 

A qual somente capta a aparência enganadora das coisas.
Karl Marx

INTRODUÇÃO

O texto aqui apresentado é um estudo teórico, desenvolvido através 
de revisão bibliográfica e ilustrado, pontualmente, com dados se-
cundários. As categorias que sustentam a crítica são as categorias 
centrais da análise marxista, a saber: totalidade, contradição e me-
diação, pois elas servem ao objetivo principal do estudo, que é tornar 
visível a relação do benefício trabalhista com o salário indireto duran-
te a apropriação privada do mais valor. A preocupação com a relação 
oculta no salário indireto em forma de benefício surge do estudo so-
bre o fundo e orçamento públicos e de uma receita patrimonial que 
participa, fortemente, na composição de ambos – isto é, trata-se da 
compensação financeira que incide sobre a indústria do petróleo e 
da mineração; no Brasil, essa receita é conhecida como royalties.

O estudo do fundo e orçamento públicos, a partir dos questiona-
mentos levantados sobre a compensação financeira do petróleo e 
da mineração, leva a pensar sobre a tributação como principal for-
ma de financiamento do Estado e, consequentemente, como forma 
de financiamento das políticas públicas e sociais. Segundo Pérez 
(2015), a compensação financeira é um tributo que impacta for-
temente na economia das regiões onde ocorre a extração desses 
recursos (América Latina é um possuidor de jazidas de relevância es-
tratégica na geopolítica mundial), com consequências sobre todas as 
esferas da vida social. Essas regiões experimentam um crescimento 
acelerado, desordenado e com exacerbação da questão social (em 
todas as dimensões), em contradição com o ingresso de volumosa 
riqueza produzida por tais indústrias.
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O nexo está em que, ao estudar as indústrias do petróleo e da 
mineração, foi verificado que são indústrias altamente poluentes e 
com altos índices de contaminação ambiental e humana, além de 
produzir acidentes de trabalho de todos os níveis de gravidade, o que 
implica na necessidade da presença dos planos de saúde na nego-
ciação dos contratos de trabalho. A saúde dos trabalhadores nesse 
setor da produção está exposta a todo tipo de acidentes, além das 
implicações físicas e psicológicas/psiquiátricas do próprio regime 
de trabalho, que se realiza em períodos prolongados e em confina-
mento e isolamento em relação à sociedade e à família e amigos. 
Nesse contexto adverso, os planos de saúde são oferecidos como 
benefícios trabalhistas e vantagens que o trabalhador recebe ao 
firmar o contrato com as empresas que operam em todos os seto-
res. Os planos de saúde, que na lógica de mercado substituiriam o 
direito social da saúde, são assimilados pelos trabalhadores como 
benefícios de forma acrítica, o que atende aos interesses do capital 
em detrimento dos interesses dos trabalhadores e das populações, 
que pagam pelo mesmo serviço duas vezes como se verá a seguir.

ECONOMIA POLÍTICA DOS “BENEFÍCIOS TRABALHISTAS”

Os benefícios trabalhistas oferecidos pelas empresas, na forma como 
são apresentados para a sociedade, requerem análise sobre seu sig-
nificado. Sua apreensão permite a reflexão crítica sobre o salário, o 
salário indireto e a relação velada de apropriação do mais valor pelo 
capital. Os benefícios trabalhistas são considerados pelos setores 
de gestão de recursos humanos (ou gestão de pessoas, como o quer 
sua atual e estratégica nomenclatura), administração e economia 

“uma ferramenta de gestão moderna que visa sobretudo melhorar a 
relação capital/trabalho, contribuindo para os fatores positivos de 
produção, [...] o aperfeiçoamento pessoal e a melhoria do ambien-
te e, consequentemente, aumentando a produtividade” (MARTINS; 
VERIANO, 2004, p. 23). Os benefícios, desde esse ponto de vista, 
têm dois objetivos fundamentais: por um lado, dissolver o conflito 
entre capital e trabalho e, por outro, elevar a produção de mais valor.
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A relação capital/trabalho traz, contudo, desde sua gênese uma 
determinação ineliminável que é a “contradição fundamental do 
modo de produção capitalista como sendo a contradição entre a 
forma privada de apropriação e o caráter social do processo de pro-
dução” (MARX, 1996, p. 50). Nesse sentido, as contradições exis-
tentes nos benefícios trabalhistas podem ser identificadas como 
nexos compósitos da realidade e permitem que suas mediações 
sejam conectadas com o objeto (aparência e essência) para que a 
universalidade e a particularidade nele se plasmem numa relação 
intrínseca com a totalidade. Dentro dessa perspectiva de análise, os 
benefícios, oferecidos pelas empresas frente à contratação da força 
de trabalho, que se ocultam sob o fetiche de benefícios “concedi-
dos” pelas empresas, como é o caso dos planos de saúde, podem, 
contudo, ser iluminados pela teoria social crítica e, a partir daí, ser 
(re)conhecidos em sua essência contraditória. Isto é, para além de 
uma concepção midiática que considera o 

Plano de saúde corporativo como um dos mais importantes benefícios 

oferecidos pelas empresas. É um salário indireto. Apesar de não po-

der ser contabilizado no contracheque, deve ser levado em conta na 

hora de se analisar uma proposta de emprego ou comparar ofertas 

de duas empresas (LUCENA, 2011; grifos nossos).

Diante de tais afirmações, surgem algumas questões sobre as 
quais o trabalhador deve pensar: Por que o plano de saúde e demais 
benefícios não podem ser contabilizados no contracheque? A que 
interesses essa determinação atende? Os planos de saúde devem 
ser levados em conta na hora de analisar uma proposta de emprego 
por causa dos benefícios ou pelo pesado desconto que incidirá so-
bre o salário? Por isso, refletir sobre os benefícios oferecidos pelas 
empresas (sobretudo, o benefício em forma de plano de saúde) é 
uma questão relevante para o tema aqui apresentado, principalmen-
te se tomados em conta os níveis de contaminação e acidentes de 
trabalho de indústrias como as off shore, metalúrgica, energia nuclear, 
construção civil etc. – cenário onde a saúde é uma necessidade bá-
sica e os planos de saúde se fazem tão necessários: às empresas 
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ou aos trabalhadores? Apresentam-se a seguir, dois exemplos para 
efeito de ilustração, ambos de repercussão internacional – o caso 
da plataforma de petróleo P-36 da Petrobras, que afundou na Bacia 
de Campos no ano de 2001, e, mais recentemente, o caso do rom-
pimento da barragem de resíduos tóxicos da indústria de mineração 
Samarco, em Mariana/MG. 

O “Relatório-Sumário” dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão 
Externa de Fiscalização e Investigação da Segurança das Plataformas 
da Petrobras e do acidente da P-36 (BRASIL, 2001), aponta que, no 
caso deste acidente da P-36, “não é possível identificar apenas 
uma causa ou responsável, e sim a somatória de equívocos, atos 
falhos ou fortuitos, e consequências de políticas equivocadas, tanto 
da Petrobras como dos órgãos de controle e fiscalização” (BRASIL, 
2001, p. 19) e indica que algumas alterações substanciais no plano 
específico da relação entre empresa e trabalhadores devem ser ado-
tadas, destacando-se, entre as mais relevantes, segundo o ponto de 
vista da análise aqui realizada: 

C-1-) Rever a política de gerenciamento da empresa, com a retirada 

da meta de redução de acidentes para obtenção de promoções, mu-

dança de nível e bônus, que vem induzindo a possibilidade da ausên-

cia de notificações de acidentes, em especial de pequena monta, o 

que compromete a atuação da prevenção e pode ocasionar futuros 

acidentes de grande magnitude como os indicados como causa do 

acidente da P-36; etc. (BRASIL, 2001, p. 19-22).

O relatório levanta ainda questionamentos relativos à responsa-
bilidade da gestão indicando, inclusive, mudança na Lei 5.811/72, 
para o regime extraordinário do “trabalho off-shore, visando reduzir a 
permanência dos [...] embarcados de 15 para 10 dias, consideran-
do-se [...] maior incidência de acidentes no período final de perma-
nência [...], indicando dificuldade [...] com a capacidade emocional 
e operacional” (BRASIL, 2001, p. 23). 

Outro exemplo, mais atual, é o caso da Samarco, em Mariana/
MG, indústria de mineração que submeteu seus trabalhadores a 
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condições de insalubridade e periculosidade, sem esquecer dos im-
pactos ambientais, em consequência do modelo de exploração dos 
recursos naturais e as repercussões decorrentes para a saúde dos 
trabalhadores e da população local – questões essas gravíssimas. 
A informação veiculada pelo governo federal (BRASIL, 2016a) afirma 
que o “Relatório resulta em 23 autos de infração à Samarco”, consi-
derando o documento produzido pela Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego em Minas Gerais (SRTE/MG) (BRASIL, 2016b), 
no qual são apresentadas as conclusões às quais chegou a equipe,1 
destacando-se que:

Uma série de fatores levou ao acidente como aparecimento de água 

no corpo da barragem (surgências) entre 2013 e 2015; grandes trin-

cas que apareceram em 2014 na região do recuo do eixo, na om-

breira esquerda, com saturação do solo; ausência de drenos nas 

ombreiras e vibrações em função das obras de drenagem com equi-

pamentos pesados em 2015, sismos e detonações na mina vizinha 

à barragem (BRASIL, 2016a).

Diante dos fatos apresentados, pode-se concluir a importância da 
saúde na reprodução da força de trabalho e, por extensão, a relevân-
cia dos planos de saúde, bem como suas contradições. Pensar os 
benefícios sob uma perspectiva crítica, no atual contexto histórico, é 
um desafio que requer não somente aprofundamento teórico, como 
também um compromisso com o humano genérico. Assim sendo, são 
os ‘benefícios’ benefícios ou são apenas mito? Estabelecer uma re-
lação entre salário, salário indireto e os benefícios – que transitam 
sob a lógica da mercadoria – é nada menos que dilacerar o fetiche 
do benefício na sua relação direta com a jornada de trabalho e a 

1  A equipe, que trabalhou durante cinco meses, foi composta por “nove au-
ditores fiscais que analisou o acidente”, em função do “rompimento da barragem” 
de Fundão, em Mariana/MG. O desastre “resultou na morte” de 13 trabalhadores 
terceirizados e no desaparecimento de um funcionário da Samarco, além da morte 
de outros cinco moradores do Distrito de Bento Rodrigues (BRASIL, 2016a).
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apropriação do mais valor no processo de produção, esclarecendo a 
coisificação da relação que se oculta na forma jurídica do contrato. 
Edelman (2016, p. 30) explica que “a partir do momento que a re-
lação monetária oculta o trabalho gratuito do assalariado, a relação 
real entre capital e trabalho torna-se ‘invisível’”. 

Por isso, a reflexão, realizada aqui, identifica e explicita as trocas 
mediadas pela lógica da mercadoria como relação social na forma 
jurídica do direito, para pensar sobre o que as empresas “oferecem” 
como “benefícios” e que os trabalhadores “assimilam como tal”, por 
vezes, acriticamente, por conta do fetiche que envolve esta relação 
entre trabalhadores e empresas. 

Há uma relação direta, mas quase invisível, entre os direitos so-
ciais, o salário, o fundo público e a apropriação privada do mais valor 
que não pode deixar de ser aqui mencionada. Batista (2013, p. 161; 
grifos no original) trata dessa questão e observa:

A crescente dimensão dos fundos públicos não constitui um novo 

modo de produção diferente do capitalista. Na verdade, o que ocor-

re é a socialização, por iniciativa da própria classe capitalista, de uma 

parte do salário a partir da perspectiva de que é economicamente mais 

racional oferecer coletivamente alguns aspectos acessórios da subsis-

tência do que remunerar direta e integralmente o trabalhador por ela. 

Assim sendo, os impostos, em alguma medida, e, precipuamente, as 

contribuições parafiscais, entre as quais aquelas que financiam a se-

guridade social, não passam de parcelas salariais socializadas pelos 

capitalistas como forma de diminuir o trabalho socialmente necessá-

rio para reproduzir a mercadoria força de trabalho.

Ora, é preciso entender que a socialização de parte do salário, 
por meio do dispêndio do fundo público, desonera o capital de gas-
tos que supostamente já estão incluídos no período considerado 
como trabalho necessário e deixam livre a apropriação do plus/mais 
valor, criado na produção pelo período considerado como trabalho 
excedente. Mesmo assim, os capitalistas, pela insaciável necessi-
dade de mais lucros, buscam de todas as formas diminuir o trabalho 
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necessário (parte que cobre os gastos de reprodução da força de 
trabalho), para que a parte da jornada de trabalho que produz mais 
valia aumente e a apropriação privada seja proporcionalmente maior. 
O que isso quer dizer? Em linhas gerais, é possível afirmar que o 
fundo público é constituído de bens e receitas que o Estado recolhe, 
sendo que sobre estas pesa a Carga Tributária Brasileira (CTB); logo,

[...] hoje se trabalha o dobro do que se trabalhava na década de 70 

para pagar a tributação. A média de número de dias trabalhados 

por ano somente para pagar tributos subiu de 76, na década de 70, 

para 102 na década de 90, e, no ano de 2000 ultrapassou os qua-

tro meses. ‘Em 2012, comprometeu 40,98% do seu ganho para este 

fim e, em 2011, 40,82%. Apesar de contribuir cada vez mais com a 

crescente arrecadação tributária do país, que em 2012 chegou a R$ 

1,59 trilhão, o brasileiro continua não vendo a adequada aplicação 

destes recursos em serviços públicos de qualidade, principalmente 

nos setores de educação, saúde, segurança e outros fundamentais 

para que a sociedade se desenvolva’2 (O GLOBO, G1, 2013).

O texto é claro e mostra que a tributação incide sobre o trabalho 
necessário e não sobre o trabalho excedente. O trabalhador, por meio 
dos tributos,3 que incidem diretamente sobre o consumo e também 
sobre seu trabalho, paga grande parte dos recursos que constituem 
o fundo público. Os recursos do fundo público são alocados no orça-
mento público para, entre outros gastos, financiar as políticas públicas 
e sociais, entre as quais estão a Saúde, a Educação e a Previdência 

2  Cf. relato do presidente-executivo do IBPT, João Eloi Olenike, em entrevista 
a essa matéria jornalística (O GLOBO, G1, 2013).

3  De acordo com o Código Tributário Nacional, em seu artigo “Art. 3º Tributo 
é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada me-
diante atividade administrativa plenamente vinculada”. E no “Art. 5º Os tributos 
são impostos, taxas e contribuições de melhoria”. Conclui-se que todo tributo é 
um imposto, mas nem todo imposto é um tributo (BRASIL, 2012, p. 59).
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Social. Se o trabalho necessário deve ser considerado como a parte 
da jornada de trabalho que deveria suprir as necessidades dos tra-
balhadores para sua reprodução, por quais motivos o fundo público 
é usado para socializar parte dos salários? Aqui reside um parado-
xo! O trabalhador é o que paga duas vezes o próprio salário? Sim! Os 
descontos compulsórios que incidem sobre os salários e podem ser 
identificados, por exemplo, no contracheque são: a contribuição pre-
videnciária – ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou demais 
institutos de previdência –, Imposto de Renda (IR), Contribuição sindi-
cal, Plano de saúde da empresa, Vale-Transporte4 etc.

Refletindo sobre o fundo público, Boschetti e Salvador (2006, p. 
32) observaram que existe uma dicotomia entre a arrecadação de 
impostos que incide sobre os trabalhadores e sobre a elite dominan-
te, de forma que os trabalhadores são os que pagam a maior parte 
das contribuições que compõem o fundo público. Nesse sentido, os 
autores explicam:

Mudanças efetuadas na legislação tributária após 1996 ampliaram a 

regressividade da carga tributária, já que sua incidência sobre bens 

e serviços (consumo) saltou de 17,2% do PIB, em 1996, para 20,8%, 

em 2005 (Unafisco Sindical, 2006). Em nosso país, a tributação so-

bre patrimônio é insignificante, não chegando a 3% do PIB. O único 

imposto federal sobre patrimônio – o Imposto sobre a Propriedade 

Territorial Rural (ITR) – arrecada nada menos que 0,1% do PIB, ape-

sar da enorme concentração de terras no país. Na mesma direção, 

o Imposto de Renda sobre Pessoa Física teve uma incidência mé-

dia, no período de 1995 a 2002, de 5,4% do PIB (Afonso e Araújo, 

2004) os trabalhadores assalariados pagam em tributos diretos pro-

porcionalmente o dobro do que pagam os empregadores. Os dados 

preliminares da Pesquisa de Orçamentos Familiares (FOP) do IBGE 

revelam que, no extrato da população com renda per capita superior 

4  Por exemplo, conferir em Época Negócios. Disponível em: <http://epoca-
negocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/11/que-desconto-e-esse-no-meu-sa-
lario.html>. Acesso em: 30 out. 2017.
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a R$ 957,96 por mês, os trabalhadores pagam em impostos diretos 

16% da renda e os proprietários das empresas pagam somente 8% 

(BOSCHETTI; SALVADOR, 2006, p. 32).

Mesmo assim, o “aumento da arrecadação tributária, contudo, 
não reverteu em aumento significativo de recursos para as políticas 
sociais especificamente” (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p. 165-166).

No atual contexto, o cenário é ainda mais preocupante devido à 
aprovação da PEC 241,5 por isso, é tão importante estabelecer a me-
diação que existe entre a composição do fundo público (que ocorre 
por meio da arrecadação de impostos que incidem sobre os salá-
rios e o consumo), os orçamentos públicos e a materialização das 
políticas públicas tratadas como benefícios. Tal análise se valeu da 
explicação de Weston sobre a questão dos salários, sobre a qual 
Marx diz o seguinte: “a terrina da qual comem os operários contém 
todo o produto do trabalho nacional, e o que os impede de tirar dela 
uma ração maior não é nem o tamanho reduzido da terrina nem a 
escassez do seu conteúdo, mas unicamente a pequena dimensão 
de suas colheres” (MARX, 1996, p. 74).

Depois de dizer isso, Marx pergunta como o capitalista consegue 
devolver ao trabalhador uma parte 4 de um total que é 5. Marx se 
reporta a estas determinações: a alta e baixa geral de salários, a 
produção e o consumo de mercadorias de primeira necessidade e 
as mercadorias de luxo e a relação de todos esses elementos com 
a elevação e a queda tendencial da taxa de lucros. Marx quer dizer, 
com isso, que os salários não se determinam de forma simplificada 
como sugere Weston, mas que dependem de uma série de determi-
nações históricas que interferem diretamente sobre os interesses 
dos capitalistas sempre mais ambiciosos por apropriação de mais-
valia relativa. O que, na realidade, corresponde à relação direta em 

5  Algumas considerações sobre a PEC 241 são propostas nas considera-
ções finais tendo em vista serem apontamentos considerados pertinentes ao fe-
chamento do trabalho.
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que, se o poder aquisitivo dos trabalhadores aumenta, diminui a 
apropriação de mais-valia por parte dos capitalistas, isto é, a relação 
é sempre tensionada por interesses antagônicos e irreconciliáveis. 

Marx, para explicar como encontrar o valor real dos salários, apre-
senta o seguinte raciocínio e que, no caso do objeto desta reflexão, 
guarda relação com o trabalho necessário que é usado para comprar 
os bens e serviços necessários à reprodução da força de trabalho, 
entre os quais estão a saúde, a educação, a alimentação, a segu-
rança, o transporte etc. Marx (1996, p. 78-79) explica:

Ou o incremento dos salários se gasta por igual em todos os artigos 

de consumo, caso em que o aumento da procura por parte da clas-

se operária tem que ser compensado pela diminuição da procura por 

parte da classe capitalista, ou o incremento dos salários só se gasta 

em determinados artigos cujos preços no mercado aumentarão tem-

porariamente. Nesse caso, a consequente elevação da taxa de lucro 

em alguns ramos da indústria e a consequente baixa da taxa de lu-

cro em outros provocarão uma mudança na distribuição do capital e 

do trabalho, que persiste até que a oferta se tenha ajustado à maior 

procura em alguns ramos da indústria e à menor procura nos outros. 

Na primeira hipótese não se produzirá nenhuma mudança nos preços 

das mercadorias. Na outra, após algumas oscilações dos preços do 

mercado, os valores de troca das mercadorias baixarão ao nível an-

terior. Em ambos os casos, chegaremos à conclusão de que a alta 

geral da taxa de salários conduzirá, afinal de contas, a nada menos 

que uma baixa geral da taxa de lucro.

A referência anterior contribui para entender como o aumento ou 
baixa dos salários interfere na dinâmica de apropriação da mais-va-
lia, por meio da taxa de lucros, que sofre baixa geral quando ocorre 
aumento real dos salários. A baixa geral da taxa de lucros implica 
numa reação imediata dos capitalistas que não aceitam, sob ne-
nhuma circunstância, a diminuição da mais-valia relativa a favor do 
aumento de salários, por isso, buscam por meio do fundo público 
a socialização do trabalho necessário para reproduzir a mercadoria 
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força de trabalho. Como o fundo público se constitui majoritariamen-
te da tributação compulsória, pelas vias da CTB e pelo IR, no caso de 
nosso país, e que, de acordo com o que já foi exposto, incide sobre 
os trabalhadores, são estes mesmos trabalhadores que pagam com 
o trabalho necessário os recursos que entram no fundo público, ao 
mesmo tempo que recebem seus contracheques com os descontos 
para pagar novamente os tais benefícios. 

Para explicar a dinâmica do mecanismo de aumento ou baixa real 
dos salários, Marx toma como ponto de partida a jornada de trabalho 
e menciona a Lei das 10 horas, que, naquele contexto, foi conside-
rada um dos maiores avanços e conquistas da classe trabalhadora, 
porque a redução da jornada de trabalho representou um aumento 
real do salário. Marx alerta que não devemos nos impressionar com 
as “altissonantes percentagens da taxa de salário. Deveis pergun-
tar sempre: qual era a quantia original?” (MARX, 1996, p. 79; gri-
fos no original). Para revelar o segredo que se oculta na relação do 
salário, Marx toma como parte da questão as seguintes perguntas: 

“Que é o valor de uma mercadoria? Como se determina esse valor?” 
(idem, p. 91; grifos no original) e, logo adiante, acrescenta: “como 
se regulam as proporções em que umas mercadorias se trocam por 
outras?” (idem, p. 91). Marx explica que é necessário chegar a uma 
expressão comum a todas as mercadorias, independentemente da 
sua natureza, ou seja: “Qual é a substância social comum a todas as 
mercadorias? É o trabalho. Para produzir uma mercadoria tem-se que 
inverter nela, ou a ela incorporar, uma determinada quantidade de 
trabalho. E não simplesmente trabalho, mas trabalho social” (idem, 
p. 92; grifos no original). 

É preciso entender o trabalho social como condição objetiva para 
a produção das mercadorias, o que inclui também a produção da 
própria mercadoria força de trabalho, ou, como explica Marx, quando

o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho 

incorporado ou cristalizado nela, queremos referir-nos à quantidade 

de trabalho necessário para produzir essa mercadoria num dado esta-

do social e sob determinadas condições sociais médias de produção, 
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com uma dada intensidade social média e com uma destreza média 

no trabalho que se emprega (MARX, 1996, p. 94; grifos no original).

Com essa revelação, Marx demonstra o que há de comum a todas 
as mercadorias, e que, ao mesmo tempo, permite com que todas 
elas tenham um equivalente entre si e, com isso, possam ser troca-
das numa quantidade supostamente satisfatória para seus proprie-
tários. Essa troca apenas é possível pela dupla característica das 
mercadorias, a saber, o valor de uso e o valor de troca. O valor de 
troca é a particularidade que condensa em si a subordinação do pro-
duto (mercadoria) à divisão social do trabalho, é uma função social 
– essa subordinação faz com que haja neste produto, parte do traba-
lho social plasmado e sua representação está na quantidade de tra-
balho que cada uma dessas mercadorias condensa. “Mas como se 
medem as quantidades de trabalho? Pelo tempo que dura o trabalho, 
medindo este em horas, em dias etc.” (MARX, 1996, p. 92; grifos no 
original). Entretanto, é preciso ter claro que “a retribuição do traba-
lho e a quantidade de trabalho são coisas perfeitamente distintas” 
(idem, p. 92; grifos no original). 

Aqui reside o segredo dos salários indiretos, que é uma parte da 
diferença entre o que o tempo de trabalho necessário produz e o que 
é pago realmente, e como os “benefícios” – plano de saúde, vale 
transporte, vale alimentação, vale refeição, etc. – são, em realidade, 
um disfarce. Isso porque todos esses itens estão incluídos, de início, 
no tempo de trabalho necessário à reprodução da força de trabalho, 
logo, se não são fornecidos pelo Estado, em forma de serviços pú-
blicos materializados nas políticas sociais (já pago pelos trabalhado-
res na CTB, no caso do Brasil, e por tributos como a compensação 
financeira – royalties), serão pagos pela segunda vez, quando estes 
mesmos serviços precisem ser comprados no mercado privado de 
serviços, em forma, por exemplo, de plano de saúde e planos odon-
tológicos, vale transporte, educação particular etc.

Marx explica que os “salários não podem exceder os valores das 
mercadorias por eles produzidas, não podem ser maiores que estas, 
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mas podem, sim, ser inferiores em todos os graus imagináveis” 
(MARX, 1996, p. 93), o que significa que o valor dos salários é o va-
lor limite que o produto poderia obter; entretanto, o valor dos produ-
tos não é limitado pelo valor dos salários, isto é, “os valores relativos 
das mercadorias se determinam pelas correspondentes quantidades 
ou somas de trabalho invertidas, realizadas, plasmadas nelas” (idem, 
p. 92; grifos no original). A partir das análises realizadas, Marx pro-
põe a seguinte lei geral: “Os valores das mercadorias estão na razão 
direta do tempo de trabalho invertido em sua produção e na razão in-
versa das forças produtivas do trabalho empregado (idem, p. 95-96; 
grifos no original), e “o preço outra coisa não é senão a expressão 
em dinheiro do valor” (idem, p. 96; grifos no original). Por isso,

Para explicar o caráter geral do lucro não tereis outro remédio senão 

partir do teorema de que as mercadorias se vendem, em média, pe-

los seus verdadeiros valores e que os lucros se obtêm vendendo as 

mercadorias pelo seu valor, isto é, em proporção à quantidade de tra-

balho nelas materializado (MARX, 1996, p. 97-98; grifos no original).

A explicação anterior estabelece a conexão entre os lucros que o 
capitalista pode e quer obter com a exploração da força de trabalho 
pela maior apropriação do mais valor, quando o trabalho necessário 
diminui e aumenta o trabalho excedente. Mas, afinal, qual é o va-
lor específico do trabalho? Para entender o valor do trabalho, é es-
sencial entender como se estrutura a jornada de trabalho, um não 
é sem o outro. Marx demonstra que “o que o operário vende não é 
diretamente o seu trabalho, mas a sua força de trabalho, cedendo 
temporariamente ao capitalista o direito de dispor dela” (1996, p. 
98). Marx pergunta sobre a relação de compra e venda da força de 
trabalho entre indivíduos livres e iguais, questionando como uma jor-
nada de trabalho de 12 horas pode criar apenas o valor pago pela 
força de trabalho ocupada nessas 12 horas trabalhadas, ou seja, 

“como se explica que um dos grupos compre constantemente para 
realizar lucro e enriquecer-se, enquanto o outro grupo vende cons-
tantemente para ganhar o pão de cada dia?” (MARX, 1996, p. 99). 
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O autor verifica que existe “uma série de processos históricos que 
resultaram na decomposição da unidade originária existente entre o 
homem trabalhador e seus instrumentos de trabalho” (MARX, 1996, 
p. 99; grifos no original). 

Para responder a esse questionamento, Marx toma em conta a 
seguinte situação hipotética: supondo que um trabalhador necessite, 
aproximadamente, de 6 horas diárias de trabalho médio que se ma-
terializam em uma quantidade de ouro que equivale a 30 reais para 
satisfazer sua reprodução, contando com todos os itens anteriormen-
te mencionados como necessários, o que corresponde à “expressão 
em dinheiro do valor diário da força de trabalho” (1996, p. 100; grifos 
no original), como assalariado, este trabalhador não pode trabalhar 
apenas as 6 horas necessárias para sua sobrevivência, mas é obri-
gado a trabalhar as 12 horas contratadas pelo patrão. Por isso, “ao 
comprar o valor diário, ou semanal, da força de trabalho do operário, 
adquire o direito de servir-se dela ou de fazê-la funcionar durante 
todo o dia ou toda a semana” (MARX, 1996, p. 101; grifos no original), 
daí o capitalista se apropria do excedente da jornada de 12 horas, 
que corresponde a um total de 6 horas diárias. Essas 6 horas traba-
lhadas, que não correspondem ao trabalho socialmente necessário 
à sua reprodução, é o que Marx chamou de “sobretrabalho” – tudo 
o que for produzido nesse período de tempo é apropriado pelo com-
prador da força de trabalho desse trabalhador. Supondo, ainda, que, 
com as 6 horas de trabalho (capital variável), o trabalhador incorpore 
ao produto 30 reais existentes nos meios de produção (capital fixo), 
ao final das 12 horas haverá incorporado o total de 60 reais. 

Mas como saber qual o real valor da força de trabalho? Marx ex-
plica que o valor da força de trabalho “se determina pela quantidade 
de trabalho necessário para produzi-la” (1996, p. 99) e que “a força 
de trabalho de um homem consiste, pura e simplesmente, na sua 
individualidade viva” (idem, p. 99). A realização de qualquer trabalho 
requer do trabalhador condições concretas para deixar de ser “po-
tência” e tornar-se “ação”, mas que condições são essas? Essas 
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condições são as condições de reprodução da vida, ou seja, a repro-
dução da “individualidade viva” de cada pessoa, que só é possível e 
se mantém com a satisfação de suas necessidades básicas, como 
comer, beber, morar, vestir e proliferar-se. Dispor das condições de 
satisfazer essas necessidades requer possuir valores de uso, como 
os alimentos colhidos ou produzidos, roupas, moradia, as próprias 
ferramentas de trabalho etc. Isso, desde que a humanidade sofreu o 
salto ontológico, por meio da sua ação teleológica sobre a natureza, 
transformando-a e transformando-se a si mesmo, nesse processo de 
socialização. Hoje não é diferente, as necessidades, do estômago 
ou da mente, apenas se transformaram nas proporções em que os 
homens se transformaram e criaram necessidades mais elaboradas, 
mais sofisticadas requerendo, de igual forma, meios mais sofistica-
dos para satisfazê-las. Assim, 

Além da soma de artigos de primeira necessidade exigidos para 

o seu próprio sustento, ele precisa de outra quantidade dos mes-

mos artigos para criar determinado número de filhos, que hão de 

substituí-lo no mercado de trabalho e perpetuar a descendência dos 

trabalhadores. Ademais, tem que gastar outra soma de valores no de-

senvolvimento de sua força de trabalho e na aquisição de uma certa 

habilidade (MARX, 1996, p. 99-100; grifos no original).

Complementando a citação anterior, deve-se incluir entre os pro-
dutos e serviços necessários à reprodução da força de trabalho a 
saúde, o transporte, a educação entre outros, esses são serviços 
que normalmente são anunciados como sendo os benefícios ofere-
cidos por uma ou outra empresa. Toda essa digressão é necessária 
para que se possa refletir sobre a questão da economia política dos 
benefícios oferecidos aos trabalhadores, além dos salários propria-
mente ditos e, em alguma medida, que sirva também para pensar 
sobre os direitos sociais e, assim, contribuir com o processo de des-
fetichização em torno do tema.
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IDEOLOGIA PARA A HEGEMONIA

Pensando sobre determinados serviços que estão contidos nos di-
reitos sociais (especificamente a saúde) e que constam como be-
nefícios oferecidos pelas empresas, é preciso entender também o 
significado de direito dentro da mesma perspectiva teórica em que 
vem se desenvolvendo esta argumentação. Afinal, para desvendar a 
relação entre benefícios, salário indireto, salário e fundo público, é 
preciso entender o direito dentro da perspectiva crítica. Nesse sen-
tido, Pachukanis contribui decisivamente lançando luz sobre o direi-
to com as análises que faz em seu texto “Teoria geral do direito e 
marxismo”, e apresenta mediações que existem entre a forma e o 
conteúdo do conceito de direito, o que expressa a importância da to-
talidade que é rica em determinações, como ele mesmo demonstra:

O conceito do direito é aqui considerado exclusivamente sob o pon-

to de vista do seu conteúdo; a questão da forma jurídica como tal 

de modo algum é posta. [...] a teoria marxista não deve examinar 

somente o conteúdo material da regulamentação jurídica nas dife-

rentes épocas históricas, mas dar também uma explicação materia-

lista da regulamentação jurídica como forma histórica determinada 

(PACHUKANIS, 1988, p. 49).

A primeira indicação de Pachukanis (1988, p. 58) à relação levan-
tada aqui é a seguinte: “o direito proletário, dizem-nos, deve encon-
trar outros conceitos gerais e a tarefa da teoria marxista do direito 
deveria consistir na procura de tais conceitos”; entretanto, 

Ao exigir para o direito proletário novos conceitos gerais que lhe se-

jam próprios, [...] na realidade ela proclama a imortalidade da forma 

jurídica, visto que se esforça por extrair esta forma de condições his-

tóricas determinadas que lhe permitam desabrochar completamente, 

e se esforça por apresentá-la como capaz de se renovar permanen-

temente (PACHUKANIS, 1988, p. 58).
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Além disso, ele identifica a relação direta e, ao mesmo tempo ve-
lada, entre mercadoria e forma jurídica como produtos de condições 
somente alcançadas com o desenvolvimento das relações sociais 
da sociedade burguesa, em sua forma mais desenvolvida, e se re-
fere a Marx quando diz “o princípio directivo é o mesmo que vigora 
para a troca de mercadorias equivalente: uma mesma quantidade de 
trabalho, sob certa forma, troca-se contra uma mesma quantidade 
de trabalho, sob outra forma” (PACHUKANIS, 1988, p. 60) e segue 
além explicando: 

Enquanto a relação entre produtores individuais e a sociedade conti-

nuar a manter a forma de troca de equivalentes, esta relação mante-

rá igualmente a forma direito, já que ‘pela sua natureza, o direito só 

pode consistir no emprego de uma mesma unidade de medida’. Mas, 

como por isso não se torna em consideração a desigualdade natural 

das aptidões individuais, o direito é ‘pois, no seu conteúdo, um direito 

baseado na desigualdade, como todo direito’. [...] ‘certamente que o 

direito burguês, no que respeita a repartição de objectos de consumo, 

supõe necessariamente um Estado burguês, já que o direito nada é 

sem um aparelho capaz de impor a observância das suas normas 

(PACHUKANIS, 1988, p. 60).

Corroborando as afirmações de Pachukanis, Casalino (2011, p. 
96) diz o seguinte: “essa relação de direito, que tem o contrato por 
forma, [...] é uma relação de vontade, em que se reflete a relação 
econômica. O conteúdo da relação jurídica ou de vontade é dado pela 
própria relação econômica”, além do que, “a esfera das trocas de 
mercadorias é, simultaneamente, o palco donde surgem os atribu-
tos jurídicos dos portadores das mercadorias” (CASALINO, 2011, p. 
97), onde os “portadores de mercadorias reconheçam-se, uns aos 
outros reciprocamente, como legítimos proprietários, livres e iguais, 
de maneira que a apropriação do produto alheio ocorra na forma de 
mútua vontade aquiescente” (idem, p. 97). Dessa forma, “a relação 
jurídica entre os sujeitos não é mais que o reverso da relação entre 
os produtos de trabalho tornados mercadorias” (PACHUKANIS, 1988, 
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p. 47). Nesse processo, ocorre a coisificação das relações sociais 
sob o manto da liberdade, que é apenas formal, e a troca de mer-
cadorias que se equivalem oculta a exploração da força de trabalho 
entre capitalistas e trabalhadores considerados iguais no mercado 
e, além disso, naturaliza a apropriação privada do mais valor.

A troca de mercadorias pode assumir diferentes formatos, nis-
so consiste o pagamento dos salários indiretos ou benefícios. Não 
haveria vantagens ou benefícios se não houvesse uma apropriação 
de mais valor real antecipada por parte das empresas ou indústrias 
que oferecem tais benefícios. Por isso, “essa semi-ignorância nos 
cega para a própria força dessas formas, dessas técnicas, para sua 
eficácia concreta e ideológica” (EDELMAN, 2016, p. 27).

Uma das hipóteses sobre as quais se sustenta esta argumenta-
ção é de que o motivo pelo qual os benefícios não podem ser con-
tabilizados como salário, tal como apresentado em citação anterior, 
apesar de serem salário indireto (expresso no contracheque sob a 
denominação de descontos e com a discriminação de cada um de-
les), é que, no caso de que os contracheques tragam essa descri-
ção de plano de saúde como salário indireto, a sua “oferta” já não 
poderia ser alardeada como benefícios, pois, de acordo com o dicio-
nário, o benefício é um “bem que generosamente se faz a alguém” 
(DICIONÁRIO PRIBERAM, 2008-2013), o conceito de benefício, que 
tem origem no latim,6 apresenta em seu conteúdo a significação, até 
hoje mantida, de favor generosamente concedido, por isso, o bene-
fício trabalhista na realidade é um mito. 

Ora, se os benefícios aparecem no contracheque como salário 
indireto, cai-lhes a máscara do benefício e o mito perde sua função; 
não poderão ser mais apresentados neste formato – os trabalha-
dores terão consciência de que ao lhes dar acesso a tais serviços, 

6  Beneficium -  ii n.: benefício, favor, proteção, (beneficii causa, per bene-
ficium, por favor; deorum beneficio, com a ajuda dos deuses; nostri consulatus 
beneficio, graças ao meu consulado; b. dare, tribuere aliquem collare, beneficiar a 
si mesmo; etc. (DICCIONARIO ILUSTRADO VOX, 2015, p. 56).
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apenas estarão recebendo parte do salário pelo qual trabalharam. 
O benefício perde o caráter de favor e a relação de troca de merca-
dorias equivalentes vem à tona, revelando sua verdadeira essência, 
ou seja, salário pago pelo uso da força de trabalho, cuja parte que 
cabe ao possuidor da força de trabalho é apenas a parte do traba-
lho necessário para sua própria manutenção, e isso não é benefício 
é exploração. 

Assim fica claramente demonstrado que a forma jurídica desem-
penha um papel fundamental na manutenção do status quo, quando 
torna iguais indivíduos desiguais e vela a relação que entre eles se 
estabelece, pela via do direito, sob a forma das vontades livres, ma-
terializadas no contrato. Entretanto, os sujeitos não são livres, tam-
pouco são iguais. A mágica de ocultamento que se processa nessas 
relações possibilita que os salários indiretos sejam oferecidos como 
benefícios e, também, incorporados pelos trabalhadores e demais 
sujeitos da sociedade como se fossem benefícios reais, quando, na 
verdade, são apenas salário indireto pago na forma de benefícios, 
ocultando a exploração contida na relação. Assim sendo, os benefí-
cios não são benefícios, são mito, por isso, 

Ao falarmos em mito, nós o tomamos não apenas no sentido etimo-

lógico de narração pública de feitos lendários da comunidade (isto é, 

no sentido grego da palavra mythos), mas também no sentido antro-

pológico, no qual essa narrativa é a solução imaginária para tensões, 

conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem re-

solvidos no nível da realidade (CHAUÍ, 2000, p. 5-6; grifos no original).

Da mesma forma,

esse mito impõe um vínculo interno com o passado como origem, isto 

é, com um passado que não cessa nunca, que se conserva perene-

mente presente e, por isso mesmo, não permite o trabalho da dife-

rença temporal e da compreensão do presente enquanto tal. Nesse 

sentido, falamos em mito também na acepção psicanalítica, ou seja, 

como impulso à repetição de algo imaginário, que cria um bloqueio à 

percepção da realidade e impede lidar com ela (CHAUÍ, 2000, p. 6).
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A criação dos mitos e a sua disseminação são parte das estraté-
gias das elites dominantes para o ocultamento das relações sociais 
existentes nos processos de exploração da força de trabalho, da 
naturalização da apropriação privada do mais valor e, principalmen-
te, para a consolidação de hegemonia, da ideologia dominante, que 
dissemina valores que são de interesse destas elites burguesas, ao 
mesmo tempo em que vão contra os interesses dos trabalhadores. 
Como explica Chauí (2000), os mitos permeiam o imaginário dos 
trabalhadores e nublam a realidade, de forma que se torna difícil 
diferenciar realidade e imaginação e, nesse ar espesso de ideias e 
valores que atendem aos interesses das elites dominantes, os tra-
balhadores se perdem de sua própria identidade e os conflitos se 
esvaem aplacados pela concessão de benefícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro dos limites deste artigo, procurou-se demonstrar, da forma 
mais simples possível, a relação entre os benefícios trabalhistas, o 
salário, o salário indireto, o fundo público e a apropriação privada 
do mais valor. Os mecanismos ideológicos de ocultamento das rela-
ções sociais, contidas nestas complexas associações, são parte da 
estrutura que mantém de pé o edifício do sistema capitalista e tam-
bém vela as relações que existem na apropriação privada da rique-
za socialmente construída. Os mitos têm um papel fundamental na 
manutenção da ignorância a que são submetidos os trabalhadores.  
Mitos e ideologia são mecanismos usados por aqueles que detêm 
a hegemonia. 

Chauí (2000), em “Mito fundador e sociedade autoritária”, explica 
magistralmente como os mitos se formam, quais seus significados 
e objetivos, além de esclarecer seus mecanismos de manutenção. 
Neste caso dos “benefícios”, assim como em muitos outros, em que 
os trabalhadores são mantidos num cárcere de ignorância, é preciso 
evocar a razão a partir da teoria crítica, para que esses grilhões pos-
sam ser rompidos e, à luz do conhecimento, iluminem-se as ações 
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dos trabalhadores em direção a relações sociais de trabalho que 
sejam menos alienantes. 

Não há dúvida de que qualquer trabalhador pode e deve (dentro 
dos limites do reduzidíssimo mercado de trabalho) escolher a(s) em-
presas que melhores condições de trabalho oferecem, mas sabendo 
desde o início que os benefícios nada mais são que parte do seu 
salário – salário indireto, que é pago sob a forma disfarçada de be-
nefícios, situação da qual, todos obtêm vantagens, com exceção do 
próprio trabalhador que paga pelos mesmos serviços duas vezes, já 
que o paga por meio dos tributos e impostos recolhidos compulsoria-
mente pelo Estado, que deveria oferecer tais serviços no sistema pú-
blico. Mas, o Estado, na maioria das vezes, não presta tais serviços, 
ou os presta de forma precária e limitada, e depois, os trabalhadores 
pagam pela segunda vez, ao comprar tais serviços sob a forma de 
planos de saúde, como se procurou demonstrar e, por vezes, direta-
mente, sob a forma de desconto compulsório no contracheque, para 
pagar os planos de saúde, Vale-Transporte, Vale-Refeição etc.

O contexto que se apresenta e a atual conjuntura indicam tempos 
difíceis para os trabalhadores, pois as projeções realizadas, a par-
tir da famigerada PEC 241 (mais conhecida como “PEC da morte”), 
apontam para a redução cada vez mais severa da prestação dos ser-
viços públicos, sob o pretexto de equilíbrio das contas públicas, prin-
cipalmente os gastos que incidem sobre os direitos sociais (BRASIL, 
2016c). De acordo com o Senado Federal (BRASIL, 2016c), 

O teto para 2017, primeiro ano de vigência da PEC, será definido 

com base na despesa primária paga em 2016 (incluídos os restos a 

pagar), com a correção de 7,2%, a inflação prevista para este ano. A 

partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo 

com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). A inflação a ser considerada para o cálculo 

dos gastos será a acumulada em 12 meses, até junho do ano ante-

rior. Assim, em 2018, por exemplo, a inflação usada será a medida 

entre julho de 2016 e junho de 2017.
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Ora, a crescente redução de gastos orçamentários, regulados pela 
PEC 241, para os setores públicos relacionados às políticas públicas 
e aos direitos sociais, e que, portanto, implicam diretamente sobre 
a reprodução da força de trabalho, não representarão em nenhum 
momento, a diminuição do peso da tributação que oprime os traba-
lhadores, obrigando-os, cada vez mais, à extensão e intensificação 
da jornada de trabalho. Considerando o texto da PEC 241, os ajustes 
referentes aos orçamentos futuros ocorrerão com base na inflação 
acumulada em períodos anteriores, independentemente do fato de 
que a inflação possa ser maior no período de vigência do orçamen-
to aprovado. Dessa forma, os reajustes nunca alcançam os valores 
reais da inflação do período, o que se reflete diretamente sobre a 
força de trabalho, que, além de sofrer com a incidência da inflação 
sobre o custo de vida, passa a dispor de serviços públicos, cada vez 
mais, precários, sucateados e reduzidos. Essa estratégia potencia 
a expansão do mercado pela privatização dos serviços públicos, de 
forma que aos trabalhadores não resta outra alternativa que não 
seja a de comprar tais serviços no mercado pagando pelos mesmos 
duas vezes.

Com base na argumentação desenvolvida ao longo deste artigo, 
no qual se procurou desvelar o fetiche dos benefícios trabalhistas 
sob as relações sociais de produção e exploração capitalista, de-
monstrando que, na realidade, tais benefícios são salário indireto, 
pode-se afirmar, com segurança, que a tendência do movimento en-
quanto dinâmica da realidade é de que, mais uma vez, a contradição 
original da relação capital e trabalho tende a intensificar-se expres-
sando-se por meio da questão social. 

Lamentavelmente, essa é uma situação estrutural e de difícil al-
teração. As estruturas de qualquer sistema somente são bases por-
que são sólidas e capazes de sustentar o peso do edifício, mas o 
sistema, por sua própria natureza, cria segundo Marx (1999, p. 27) 

“os seus próprios coveiros”, o que indica que, apesar de sua solidez, 
nada impede crer que, ao final, “tudo o que é sólido se desmancha 
no ar” (MARSHALL, 1986, p. 13), ou seja, cada tentativa de minar 
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o sistema em sua estrutura, na relação dialética com a totalidade, 
produz efeitos, seja de natureza real seja ideal, mas que podem, em 
algum momento, resultar em alterações nas tendências do movimen-
to da realidade.

A relação dos ‘benefícios’ com o salário é intrínseca e reconhecida 
até por quem não é crítico ao sistema, e sabê-la é direito dos traba-
lhadores, que pagam duplamente pelos serviços que são oferecidos 
como “benefícios”, quando, na realidade, são salário indireto. A tare-
fa dos estudiosos, sobretudo os que se filiam à teoria crítica, é trazer 
à luz do conhecimento os nexos ocultos que guardam esse tipo de 
relação, que, desde suas origens, é engendrada pelas contradições 
entre capital e trabalho, que são constantemente ocultadas para a 
manutenção do status quo e não podem ser dissolvidas devido à sua 
natureza, mas que necessitam ser desveladas contribuindo para os 
caminhos de sua superação.
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