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Pauta recorrente no cenário político brasileiro, a Previdência Social está mais uma vez no centro 
das rodas de conversas, nas charges das redes sociais, nas pausas para o café, entre os 
trabalhadores, empresários e administradores nas empresas e instituições públicas e privadas. 
Também ganhou espaço no debate acadêmico e nas publicações de diversas áreas do 
conhecimento científico. O discurso hegemônico atribui a ela o papel de usurpadora: ela é a razão 
do rombo nas contas públicas. Mas quem conta um conto, aumenta um ponto. E a estória não é 
bem assim...  
Esta edição da InterVozes se dedica a desvelar as contradições do sistema de seguridade social 
brasileiro, abordando especialmente o tema da Reforma da Previdência.  
O artigo 194 da Constituição Federal Brasileira afirma que compreende a seguridade social “o 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em um assunto de 
tamanha complexidade não cabe reducionismos. Os neosofistas apontam o dedo para um “vilão” 
– que, cá entre nós, não tem nada de vil, pelo contrário, se propõe a ser um sistema universal, 
distributivo, de proteção aos trabalhadores. E, segundo especialistas, gera superávit!  
Com o título “Fundos públicos em tempos de crise: reforma da previdência como alavanca para o 
capital portador de juros”, a Profª. Giselle Souza (UNIRIO) inicia a Seção Debates analisando a 
crise política e econômica recente e seus rebatimentos no fundo público. Convidados para o 
debate, o Prof. Vitor Leonardo de Araújo (UFF) e a Profª. Tatiana Brettas (UFRJ) trazem 
contribuições importantes para uma análise mais acurada da questão. Seguindo nessa toada, a 
seção Outras Vozes traz uma entrevista instigante da Profª. Sara Granemann. Percorrendo todo o 
país, levando a temática para diversos espaços, ela compartilha conosco suas reflexões e 
militância.  
O número ainda traz o artigo de Vinícius Correia Santos intitulado “A política econômica do PT e 
sua gestão do regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos no estado da Bahia” e 
a Resenha do livro “Humanização e Desumanização no Trabalho em Saúde”, de Rogério Miranda 
Gomes, por Diego de Oliveira Souza, contribuindo com o debate central desta edição. Como 
temas livres, apresentamos os artigos “A empatia como instrumento de gestão” de Aline da Silva 
Coelho, “Gestão pública da saúde por entes privados: estudo de caso do Programa de Residência 
em Medicina de Família e Comunidade no município do Rio de Janeiro”, de Aluísio Gomes da Silva 
Junior e “Mortalidade infantil na capital do estado do Amazonas: análise das causas evitáveis no 
triênio 2012 a 2014”, de Icaro Monteiro, Renata Santos e Lucas Cabral. 
 
Boa leitura!  

 

CONSELHO EDITORIAL 
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Mortalidade infantil na capital do Estado do Amazonas: análise das causas  
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triennium 2012 to 2014 
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trienio 2012 a 2014 
 
 
 
 
 
RESUMO 
Neste artigo, apresentamos as análises da mortalidade infantil por causas evitáveis na cidade de Manaus, região 
norte do país. A partir da metodologia de estudos descritivos retrospectivos realizados no norte do Brasil, foram 
analisados todos os óbitos de menores de um ano de idade, a partir dos dados disponíveis no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM); e no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). Para critérios de análises, foi 
empregada estatística descritiva e a aplicação da Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do Sistema 
Único de Saúde, proposta por Malta em (2007) e revisada em (2010). Após a análise, evidenciou que no triênio de 
2012 a 2014 foram notificados, em Manaus, 1791 óbitos em menores de um ano; o coeficiente de mortalidade 
infantil apresentou um discreto aumento no período estudado, de 13,6 para 13,8/1.000 nascidos vivos. Do total de 
óbitos, 1073 (59,9%) foram classificados como evitáveis. Destaca-se que 40,6% dos óbitos poderiam ter sido evitados 
se houvesse uma adequada atenção à mulher na gestação. A partir do presente estudo, é possível concluir que a taxa 
de mortalidade infantil apresentou comportamento estável, e mais de 2/3 dos óbitos foram considerados evitáveis. 
Palavras-chave: mortalidade infantil; óbitos; sistema único de saúde. 
 
ABSTRACT 
In this article, we present the analyzes of infant mortality from preventable causes in the city of Manaus, in the 
northern region of the country. From the methodology of retrospective descriptive studies conducted in the north of 
Brazil, all deaths of children under one year of age were analyzed, based on data available in the Mortality 
Information System; and the Live Birth Information System. For descriptive criteria, descriptive statistics and the 
application of the List of Causes of Avoidable Deaths by Single Health System Interventions, proposed by Malta in 
(2007) and revised in (2010), were used. After the analysis, it was evidenced that in the triennium of 2012 to 2014 
were reported in Manaus, 1791 deaths in children under one year, the coefficient of infant mortality presented a 
slight increase in the period studied, from 13.6 to 13.8 / 1,000 born alive. Of the total number of deaths, 1073 
(59.9%) were classified as avoidable, 40.6% of the deaths could have been avoided if the woman had adequate 
attention during pregnancy. From the present study, it is possible to conclude that the infant mortality rate showed a 
stable behavior, and more than 2/3 of the deaths were considered avoidable. 
Key words: infant mortality; deaths; health unic system. 
 
RESUMEN 
En este artículo, presentamos los análisis de la mortalidad infantil por causas evitables en la ciudad de Manaus, 
región norte del país. A partir de la metodología de estudios descriptivos retrospectivos realizados en el norte de 
Brasil, se analizaron todas las muertes de menores de un año de edad, a partir de los datos disponibles en el Sistema 
de Información sobre Mortalidad (SIM); y en el Sistema de Información sobre Nacidos vivos (SINASC). Para criterios 
de análisis, se empleó estadística descriptiva y la aplicación de la Lista de Causas de Muertes Evitables por 
Intervenciones del Sistema Único de Salud, propuesta por Malta en (2007) y revisada en (2010). Después el análisis, 
evidenció que en el trienio de 2012 a 2014 fueron notificados, en Manaos, 1791 muertes en menores de un año; el 
coeficiente de mortalidad infantil presentó un discreto aumento en el período estudiado, de 13,6 a 13,8 / 1.000 
nacidos vivos. Del total de muertes, 1073 (59,9%) fueron clasificadas como evitables. Se destaca que 40,6% de las 
muertes podrían haberse evitado si hubiera una adecuada atención a la mujer en la gestación. A partir del presente 
estudio, es posible concluir que la tasa de mortalidad infantil presentó comportamiento estable, y más de 2/3 de las 
muertes fueron consideradas evitables. 
Palabras clave: Mortalidad Infantil; óbito; Sistema Único de Salud. 
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INTRODUÇÃO 

A mortalidade infantil é definida para os casos em que a morte ocorre, antes de completar o 

primeiro ano de vida e esta decorre de uma série de fatores. Entre os principais estão os fatores 

sociais, culturais, biológicos e os de qualidade da assistência à saúde. Para fins didáticos, divide-se 

em dois componentes: neonatal, em que os óbitos ocorrem até 27 dias de vida, e pós-neonatal, que 

corresponde aos óbitos ocorridos entre 28 e 365 dias de vida (REDE INTERAGENCIAL DE 

INFORMAÇÕES PARA SAÚDE, 2009). 

O índice de mortalidade infantil trata-se de importante indicador de qualidade de vida da população. 

Tal relevância pode ser observada após serem estipuladas metas de redução que passaram a integrar 

a pauta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no ano de 2000 (UNITED NATIONS, 

2015a). 

Nas décadas de 1970 e 80, diversos autores propuseram listas com causas de óbitos que poderiam 

ser evitados mediante presença de serviços de saúde efetivos (CHARLTON et al., 1983; RUTSTEIN et 

al., 1976, 1980). No Brasil, sob a coordenação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Ministério 

da Saúde (MS), foi elaborada em 2007 uma lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do 

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo constantemente revisada (MALTA et al., 2007, 2010). 

Compreender a mortalidade infantil é de suma importância para uma melhor intervenção neste 

fenômeno, pois, a partir de tal compreensão, é possível elaborar estratégias de enfrentamento, 

prevenção e promoção que possam contribuir para a redução da mortalidade de crianças menores 

de um ano de idade, principalmente as consideradas mortes evitáveis. Segundo Rutstein, mortes 

evitáveis são aquelas que poderiam ser evitadas na presença de serviços de saúde efetivos 

(RUTSTEIN et al., 1976). 

Apesar do aumento de publicações a respeito da mortalidade infantil no Brasil, ao realizar revisão de 

literatura detectou-se escassez de publicação a respeito do tema no município de Manaus, 

resultando em falta de informação sobre tal fenômeno. Assim, o estudo teve como objetivo analisar 

a mortalidade infantil por causas evitáveis no município de Manaus no triênio de 2012 a 2014. 

É um conjunto de medidas tomadas pelos governos com o objetivo de atuar e modificar os 

mecanismos de produção, distribuição de bens de consumo de uma sociedade, a saber: 1) Política 

Fiscal – gastos do governo; 2) Política Monetária – oferta monetária e juros; e 3) Política Cambial – 

taxa de câmbio. 

Doutrina, desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a liberdade de mercado sem 

intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis à 
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sociedade. 

 Presidente da República do Brasil entre 1995-2003, sendo eleito como candidato do PSDB (Partido 

Social Democrata do Brasil). “O PSDB se apresenta como uma das principais forças políticas 

neoliberais, vigentes no Brasil durante os anos [19]90. Sua atuação foi decisiva para que, durante 

essa década, o Brasil fosse palco da dominação neoliberal nas diversas esferas da vida social. Para as 

classes e frações de classes dominantes, o PSDB significou a reunião dos interesses do grande capital. 

Para os trabalhadores, por outro lado, a implantação do programa neoliberal aprofundou sua 

Outrossim, esperamos que este estudo contribua para a elucidação e contextualização de tal 

problema, contribuindo com argumentos para dar visibilidade e sustentação para debates nos 

âmbitos sociais, acadêmicos e governamentais. Acreditamos que tal estudo presta um enorme 

serviço de informação à sociedade a respeito de uma problemática que, apesar de antiga, continua 

afetando o cotidiano de milhares de pessoas e, apesar da tendência de declínio observado em outras 

pesquisas, continua apresentando números significativos. 

MORTALIDADE INFANTIL 

Ao longo das últimas décadas, a redução da mortalidade infantil tornou-se uma das principais metas 

na área da saúde de diversos países. Na virada do último século, foram estabelecidos oito Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio com o compromisso de alcance de metas até o ano de 2015 e dentre 

esses, reduzir em 2/3 a mortalidade na infância (LISBOA et al., 2015; SANTOS et al., 2015; TAVARES et 

al., 2016; UNITED NATIONS, 2015a). Ainda assim, em 2011, morreram quase três milhões de recém-

nascidos em seu primeiro mês de vida no mundo, 39 mil deles somente no Brasil (LOURENÇO; 

BRUNKEN; LUPPI, 2013).  

No Brasil, observou-se um decréscimo de 68% entre os anos de 1991 e 2014, passando de um 

coeficiente de 45,1 mortes por mil nascidos vivos em 1991, para 14,4 mortes por mil nascidos vivos 

em 2014. Para efeitos de comparação, no ano de 1940, a taxa de mortalidade infantil era de 147 

mortes para mil nascidos vivos. Comparando com o ano de 2014, a redução foi na ordem de 90,2%. O 

estado com a menor taxa de mortalidade infantil no ano de 2014 foi o Espírito Santo, com 9,6 óbitos 

por mil nascidos vivos, enquanto que a maior taxa é encontrada no estado do Amapá, com 23,7 

óbitos por mil nascidos vivos. O estado do Amazonas apresentou uma taxa de 19,4 óbitos por mil 

nascidos vivos, sendo o sexto estado com a maior taxa de mortalidade infantil em 2014. Entretanto, 

sua capital apresentou números melhores, com uma taxa na ordem de 14,4/1000 nascidos vivos 

(BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2015). 

Percebem-se diversas intervenções ao longo dos anos com o objetivo de diminuir os níveis de 
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mortalidade: campanhas de vacinação em massa, adequada atenção ao pré-natal, estimulação do 

aleitamento materno, aumento da renda. Entre outros fatores combinados, resultaram na 

diminuição dos níveis de mortalidade e, como consequência, acabaram aumentando a expectativa 

de vida dos brasileiros (BRASIL. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2015; SANTOS et al., 2014). 

Classificação dos óbitos infantis e critério de evitabilidade 

A ideia de mortes evitáveis refere-se àquelas mortes de causas preveníveis por ações efetivas dos 

serviços de saúde, desde que estes se façam acessíveis. Essas causas devem ser constantemente 

revisadas a fim de nortearem as ações dos serviços de saúde (MALTA et al., 2007). Na década de 

1970, nos Estados Unidos, Rutstein et al. desenvolveu uma metodologia para mensurar a qualidade 

do cuidado médico. Através desta metodologia, foi possível contabilizar os óbitos desnecessários ou 

preveníveis, tendo como resultado uma lista com cerca de 90 causas que poderiam ser evitáveis 

(MALTA; DUARTE, 2007). 

Várias outras listas de causas evitáveis foram propostas no mundo, como Wigglesworth, Tobias & 

Jackson, Taucher, entre outras e percebe-se que há uma grande produção internacional sobre o 

tema. No Brasil, em 2007, foi publicada a Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do 

Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil, para menores de cinco anos de idade e para o grupo de cinco 

a setenta e cinco anos, sendo atualizada três anos depois, em 2010. A lista tinha como objetivo 

apresentar as causas de morte passíveis de prevenção em sua totalidade ou parcialmente no Brasil, 

utilizando a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 10ª 

revisão (CID-10), e tem como referência a tecnologia disponível no SUS para classificar os óbitos 

como evitáveis ou não evitáveis. As causas de mortes evitáveis por intervenções do SUS na 

população menor de cinco anos foram subdivididas em subgrupos (MALTA et al., 2007, 2010): 

I.Causas evitáveis: ou também conhecidas como reduzíveis são definidas como aquelas preveníveis, 

seja total ou parcial, principalmente realizadas por ações efetivas dos serviços de saúde acessíveis à 

população por um determinado período em um local ou época. Essas causas devem ser revisadas à 

luz da evolução do conhecimento e tecnologias para as práticas da atenção à saúde (MALTA et al., 

2010), tais como: reduzíveis por ações de imunoprevenção; reduzíveis por adequada atenção à 

mulher na gestação, parto, feto e ao recém-nascido, sendo subclassificado em; reduzíveis por 

adequada atenção à mulher na gestação; reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto; 

reduzíveis por adequada atenção ao feto e ao recém-nascido; reduzíveis por ações adequadas de 

diagnóstico e tratamento, e reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a 

ações adequadas de atenção à saúde (MALTA et al., 2007). 
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II.Causas de morte mal definidas: seriam as causas de mortes definidas por distribuição semelhante 

às demais conhecidas ao longo do tempo. Contudo, o declínio das causas de morte mal definidas 

indica, juntamente com resultados, que as ações positivas dos serviços de saúde em relação aos 

óbitos infantis obtiveram uma ação positiva (MALTA et al., 2010). E por conseguinte, demais causas 

(não claramente evitáveis) seriam as demais causas de morte.  

Assim, os primeiros eventos vitais a serem registrados pela humanidade são o nascer e o morrer. Tais 

registros evoluíram ao longo da história e hoje se tornaram instrumentos indispensáveis na 

elaboração de indicadores de saúde e demográficos, a fim de conhecer a realidade e, assim, formular 

políticas adequadas, bem como ser usado na tomada de decisão, planejamento, implementação e 

avaliação de programas de saúde. O Brasil possui inúmeros sistemas de informações, dentre eles o 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), implantado em 1975 e o Sistema de Informação 

sobre Nascido Vivo (SINASC), implantado em 1990 (ARAÚJO et al., 2016; GIRODO et al., 2015; MAIA; 

SOUZA; MENDES, 2015). 

Sistema de informação sobre mortalidade (SIM) 

Os primeiros dados de mortalidade segundo causa foram publicados no Brasil no ano de 1944, 

referiam-se ao final da década de 1920 e informava apenas os óbitos ocorridos em algumas capitais 

brasileiras. Tais informações vinham em grande maioria de iniciativas próprias de alguns municípios. 

No início da década de 1970, contava-se no país mais de 40 diferentes tipos de atestado de óbito em 

formatos, número de vias, cores e informações diversas, e com fluxos variados, o que dificultava a 

chegada dos dados aos órgãos oficiais, quer fossem ou não publicados (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2014; JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). 

Para resolução de tal confusão, o Ministério da Saúde (MS) cria em 1975 o SIM, com uma Declaração 

de Óbito (DO) padronizada, a qual, em relação às causas de morte, seguiria o padrão internacional 

proposto pela OMS em 1948 (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). 

O SIM coleta, em nove blocos, aproximadamente quarenta variáveis da DO, sendo várias delas 

específicas para óbitos fetais e de menores de um ano. O método tradicionalmente usado para 

avaliar sua cobertura é a comparação dos dados do SIM com aqueles provenientes dos cartórios 

através do IBGE (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Com as informações contidas nesse Sistema, 

torna-se possível construir o perfil da mortalidade de uma determinada localização, através da 

criação de indicadores que permitam comparar sua evolução ao longo do tempo, monitorar a 

situação de saúde de uma população e identificar áreas prioritárias de atuação (BRASIL. MINISTÉRIO 

DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2014). 
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A Portaria MS/SVS Nº. 20, de 03/10/2003, define que as Secretarias Municipais de Saúde sejam 

responsáveis pelo fornecimento gratuito das DO para as unidades notificadoras: estabelecimentos de 

saúde, Institutos Médico-Legais, Serviços de Verificação de Óbitos, Cartórios de Registro Civil e 

médicos cadastrados pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (BRASIL. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2003) 

Sistema de informação sobre nascidos vivos 

O nascido vivo, segundo Brasil (2011, p.25), “é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, de 

um produto de concepção que, independentemente da duração da gravidez, depois da separação, 

respire ou apresente qualquer outro sinal de vida” (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Até o início da década de 90, os registros de nascimento abrangiam apenas os nascimentos 

registrados em cartório, gerando muitas incertezas a respeito do número real de nascidos vivos, por 

causa dos nascimentos não registrados. Com o objetivo de reduzir tal problema e facilitar o acesso às 

informações no campo de estudos da Saúde Pública, o MS cria e implanta no Brasil o SINASC (JORGE; 

LAURENTI; GOTLIEB, 2007). 

Tal sistema tem abrangência nacional e atualmente está sob a responsabilidade das Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde. Esse sistema tem como base de dados a DNV, em que são 

registradas informações sobre características da gestação, do parto, do recém-nato e da mãe, e que 

deve ser preenchida nas instituições hospitalares onde ocorreu o parto ou onde tenha acontecido o 

atendimento inicial ao RN (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). 

A DNV é impressa em três vias de papel carbonado, numeradas previamente, com três cores 

diferentes. O fluxo da DNV sugerido pelo MS é que a primeira via (branca) permaneça na instituição 

onde ocorreu o parto, devendo ser recolhida semanalmente pelo órgão municipal responsável pelo 

Sistema, sendo em seguida digitada no SINASC por funcionários das respectivas Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) e encaminhadas, mensalmente, às Regionais de Saúde (RS) de referência. 

A segunda via (amarela) é entregue aos familiares para fins de registro civil, cabendo aos cartórios 

guardá-la para seus procedimentos legais. A terceira via (rosa) é arquivada no estabelecimento onde 

ocorreu cada parto, podendo ser utilizada para a localização de puérpera e do RN (BRASIL. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE AÇÕES 

PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS, 2004). 
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O SINASC permite o cálculo direto de indicadores de saúde, tais como: coeficiente de mortalidade 

infantil (CMI) e seus componentes, o coeficiente de mortalidade materna, o coeficiente de 

mortalidade perinatal, taxas de fecundidade e de natalidade. Além disso, por dispor de informações 

comuns à DO, permite o cálculo de taxas específicas de mortalidade para menores de um ano, 

contribuindo, para a melhora do SIM (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, desenvolvido no município de Manaus, capital do 

estado do Amazonas, que tem população estimada, de acordo com o último censo realizado em 

2007, de 1.646,602 milhões de habitantes, sendo o município mais populoso da região norte do país. 

Seu Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,737, é considerado alto, porém quando comparado 

com as demais regiões metropolitanas, ocupa a penúltima posição (BRASIL, 2008). 

Foram analisados todos os óbitos de menores de um ano de idade residentes no município de 

Manaus, ocorridos no período de 2012 a 2014, que totalizaram 1791 óbitos. As variáveis utilizadas 

foram: faixa etária; município; período. Utilizou-se como fonte de dados os bancos do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do 

Ministério da Saúde. 

Para a análise dos óbitos evitáveis, foi empregada a Lista de Causas de Mortes Evitáveis por 

Intervenções do Sistema Único de Saúde, proposta por Malta em (2007) e revisada em (2010). 

Inicialmente, foi calculado o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) por ano e por componentes, 

assim como a mortalidade proporcional para os principais grupos de causas por triênio e a variação 

percentual ao longo do período. O método utilizado para o cálculo do CMI foi o mesmo utilizado pela 

Rede Interagencial de Informações para a Saúde (MALTA et al., 2007, 2010; REDE INTERAGENCIAL DE 

INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008). 

RESULTADOS 

No triênio 2012-2014, foram notificados 1791 óbitos em menores de um ano de mães residentes, no 

SIM, dos quais 1113 (62,1%) neonatais e 678 (37,9%) pós-neonatais. No SINASC, nesse mesmo 

período, foram notificados 125.618 nascidos vivos. O CMI apresentou um discreto aumento no 

período estudado de 13,6 para 13,8/1.000 NV, representando uma variação de 1,5%. O componente 

neonatal precoce foi o único a apresentar decréscimo, passando de 6,5 para 6,2/1.000 NV, 

representando uma variação de -4,6%. Apesar disso, continua sendo o componente com o maior CMI 

(tabela 1). 
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Tabela 1: CMI por componente. Manaus, 2012 a 2014 

 

Ano 
Neonatal 
Precoce 
(N=799) 

Neonatal 
Tardia 

(N=314) 

Pós-neonatal 
(N=678) 

Total 
(N=1791) 

2012 6,5 2,1 4,9 13,6 
2013 6,2 2,9 6 15,3 
2014 6,2 2,4 5,1 13,8 

Variação (%) -4,6 +14,3 +4 +1,5 
Nota: CMI por 1000/NV. 
Fonte: SIM e SINASC, 2012 – 2014 

De acordo com a tabela 2, do total de óbitos, 1073 (59,9%) foram classificados como evitáveis; 693 

(38,7%) não evitáveis; e 25 (1,4%) tiveram sua causa considerada mal definida, não podendo ser 

classificados.  

 
Tabela 2: Mortalidade infantil proporcional por causas evitáveis, não evitáveis e mal definidas. 

Manaus, 2012 a 2014. 
 

Ano 
Evitáveis Não evitáveis Mal definidas Total de óbitos 

(n) n % n % N % 
2012 323 57,7 224 40 13 2,3 560 
2013 386 60,5 248 38,9 4 0,6 638 
2014 364 61,4 221 37,3 8 1,3 593 
Total 1073 59,9 693 38,7 25 1,4 1791 

Fonte: SIM, 2012-2014. 

 

A tabela 3 apresenta os óbitos evitáveis segundo os componentes da mortalidade infantil, 
destacando-se o componente neonatal precoce, que representou 56,3% dos óbitos no período 
estudado. 

 

Tabela 3: Óbitos evitáveis segundo os componentes da mortalidade infantil. Manaus, 2012 a 2014. 
 

Componente 
2012 2013 2014 Total 

n N n n % 
Neonatal precoce 195 193 216 604 56,3 
Neonatal tardia 54 82 61 197 18,4 
Pós-neonatal 74 111 87 272 25,3 
Total 323 386 364 1073 100 
Fonte: SIM, 2012-2014. 
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Dentro do grupo de causas evitáveis, destaca-se que 40,6% dos óbitos poderiam ter sido evitados se 

houvesse uma adequada atenção à mulher na gestação. Nesse grupo preponderaram as mortes por 

angústia respiratória do recém-nascido, feto e recém-nascido afetados por afecções maternas, não 

obrigatoriamente relacionadas com a gravidez atual. Os óbitos relacionados à adequada atenção ao 

feto e ao recém-nascido foram responsáveis por 22,9% do total de causas evitáveis. A septicemia 

bacteriana do recém-nascido (RN) representou mais da metade das mortes nesse grupo, conforme a 

tabela 4.  

Tabela 4: Óbitos infantis (nº, %, taxa por 1000/NV), segundo a Lista Brasileira de Mortes 
Evitáveis, Manaus, 2012 a 2014. 

 

Causas evitáveis 
2012-2014 

N % CMI 

Ações de imunização 9 0,8 0,07 

A37 - Coqueluche 8 88,9 0,06 
1.2.1. Adequada atenção à mulher na gestação 436 40,6 3,47 
P22 - Angústia respiratória do RN 215 49,3 1,71 
P00 - Feto e RN afetado por afecções maternas 77 17,7 0,61 
1.2.2. Adequada atenção à mulher no parto 123 11,5 0,98 
P24 - Síndrome de aspiração neonatal 41 33,3 0,32 
P21 - Asfixia ao nascer 29 23,6 0,23 
P02 - Feto e RN afetados por complicações da placenta, do cordão 
umbilical e das membranas 25 20,3 0,19 

1.2.3. Adequada atenção ao feto e ao recém-nascido 246 22,9 1,96 
P36 - Septicemia bacteriana do RN 131 53,2 1,04 
P23 - Pneumonia congênita 41 16,7 0,32 
1.3.  Ações adequadas de diagnóstico e tratamento 196 18,3 1,56 
J18 - Pneumonia por microrganismo NE 81 41,3 0,64 
A41 - Outras septicemias 46 23,5 0,36 
1.4. Ações adequadas de promoção à saúde 63 5,9 0,50 
A09 - Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 25 39,7 0,19 
E43- Desnutrição proteico-calórica grave NE 7 11,1 0,05 
W78- Inalação do conteúdo gástrico 6 9,5 0,04 
Total 1073 100 8,54 
Fonte: SIM, 2012-2014. 

DISCUSSÃO  

No período estudado, o CMI apresentou um leve aumento, passando de 13,6 para 13,8/1000 

nascidos vivos, uma variação percentual de 1,5%. Tal CMI é inferior à registrada no país em 2014, que 

ficou em 14,4/1000 nascidos vivos e similar à taxa encontrada no estado de Pernambuco, que foi de 

14/1000 nascidos vivos (BRASIL, 2015). Quando comparado com países mais economicamente 

desenvolvidos (PMED), como Itália e Japão por exemplo, que possuem taxas na ordem de 2/1000 

nascidos vivos, Manaus apresenta uma taxa 6 vezes maior (UNITED NATIONS, 2015b).  
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O componente neonatal concentrou mais de 60% dos óbitos – tendência observada em outros 

estudos (MENEZES et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2014; SANTOS et al., 2014) –, destacando-se uma 

redução no componente neonatal precoce e um aumento no componente neonatal tardio. Esse fato 

aproxima Manaus do perfil de mortalidade de PMED, cujo componente neonatal é preponderante 

(LOZANO et al., 2011). 

O estudo aponta que quase 60% dos óbitos de menores de um ano de idade poderiam ser evitados, 

fato observado em outros estudos (LISBOA et al., 2015; TAVARES et al., 2016), sendo a maior parte 

no componente neonatal precoce, indicando dificuldades nos cuidados intensivos ao recém-nascido. 

Através da classificação de evitabilidade adotada nesse estudo, foi possível identificar que a maioria 

das mortes está relacionada aos grupos de causas redutíveis por adequada atenção à mulher na 

gestação, em que se destaca a morte pela síndrome respiratória do recém-nascido e adequada 

atenção ao feto e recém-nascido, que tem a septicemia bacteriana como principal responsável pelos 

óbitos. Tal fenômeno também foi observado em outros estudos (MENEZES et al., 2014; TAVARES et 

al., 2016) e sugere má qualidade na atenção ao pré-natal, situações de prematuridade e cuidados 

intensivos neonatais inadequados, necessitando de uma melhor qualificação profissional e 

fortalecimento da atenção básica. 

O grupo de causas redutíveis por adequada atenção à mulher no parto e ações adequadas de 

diagnóstico e tratamento ocupam a zona intermediária quando se trata de óbitos evitáveis na 

realidade manauara, destacando-se óbitos relacionados a problemas respiratórios, o que indica 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde na hora do parto, evidenciado pela baixa cobertura e 

dificuldades logísticas, além de condições socioeconômicas desfavoráveis quando se trata de óbitos 

por falta de diagnóstico e tratamento (ALMEIDA; SZWARCWALD, 2012; NASCIMENTO et al., 2014). 

A pesquisa aponta que as menores parcelas de óbitos foram atribuídas aos grupos de causas 

redutíveis por ações de imunoprevenção e promoção de saúde. Tal resultado pode estar relacionado 

ao Programa Nacional de Imunizações, assim como a expansão da Estratégia Saúde da Família e das 

ações de Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Cabe ressaltar que, apesar dos avanços, ainda foram 

registrados óbitos infantis por coqueluche e rubéola, demonstrando que estas doenças necessitam 

de uma constante vigilância (FRANÇA et al., 2009; GUIMARÃES; ALVES; TAVARES, 2009; YOKOKURA 

et al., 2013). 
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Por se tratar de uma capital, com quase 2 milhões de habitantes, e considerando que os sistemas de 

informação em saúde apresentam melhor qualidade nas regiões mais desenvolvidas, a cidade de 

Manaus apresenta informações vitais consideradas adequadas (ANDRADE; SZWARCWALD, 2007; 

RODRIGUES et al., 2014). Todavia, estudos que envolvam dados secundários, como as informações 

sobre óbitos e nascidos vivos, devem sempre considerar a qualidade no preenchimento de registros 

como uma limitação. Vale lembrar que os sistemas de informação em saúde têm sido aprimorados 

em todo o território brasileiro, e o seu uso permite que estudos sejam realizados, fomentando 

discussões e embasando planejamento das ações em saúde. 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste estudo evidenciam que a taxa de mortalidade infantil apresentou 

comportamento estável, abaixo da média nacional, com leve variação de 1,5% no período 

pesquisado. Mais de dois terços dos óbitos foram considerados evitáveis, tendo os grupos de causas 

redutíveis por adequada atenção à mulher na gestação e ao feto e recém-nascido, apresentando as 

maiores taxas. 

Portanto, os esforços necessários para reduzir os óbitos evitáveis devem ser concentrados na 

melhoria da qualidade e resolutividade da assistência ao pré-natal, ainda na atenção básica. 

Deveriam ser realizadas 7 consultas (no mínimo), buscando diagnóstico e tratamento precoce das 

infecções ocorridas durante a gestação, parto e nascimento, além de integralizar a assistência, da 

atenção básica até a assistência hospitalar, na hora do parto. 
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A empatia como instrumento de gestão 
Empathy as a management tool 
La empatía como instrumento de gestión 
 
 
 
 
 
 
RESUMO 
Considerando que atualmente há muitas evidências de impactos severos à saúde mental dos colaboradores causados 
pelo ambiente corporativo, novas formas de interagir com equipes e cobrar melhores resultados precisam ser criadas 
e, para tanto, se faz necessário um estudo que auxilie os líderes a se relacionarem com as equipes utilizando novas 
ferramentas de trabalho. A empatia como instrumento de gestão vem sendo um caminho pensado como possível, 
dado que possibilita a transformação nas relações humanas e profissionais, proporcionando a construção de 
relacionamentos mais saudáveis e duradouros no ambiente organizacional. Nesse sentido, esse estudo tem por 
objetivo geral analisar de que forma as relações de poder estabelecidas no mundo do trabalho podem ser otimizadas 
através da empatia, proporcionando a construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros no ambiente 
organizacional. Metodologicamente, o estudo é de natureza exploratória e o procedimento metodológico adotado é 
a pesquisa bibliográfica. Pode-se concluir que a empatia tem o poder de transformar os ambientes profissionais e 
que a prática empática, quando vista como uma ação cotidiana, pode trazer profundas mudanças no ambiente 
organizacional, funcionando, assim, como um eficaz instrumento de gestão. 
Palavras-chave: empatia; comportamento organizacional; gestão estratégica de pessoas. 
 
ABSTRACT  
Considering that there is currently much evidence of severe impacts on employees' mental health caused by the 
corporate environment, new ways of interacting with work teams and exacting better results need to be created and, 
to do so, a study is needed to help leaders relate to the teams using new work tools. Empathy, as a management 
tool, has been considered a possible way, since it enables the transformation in human and professional relationship. 
In this sense, this study aims at analyzing how the established power relations in the world of work can be optimized 
through empathy, providing the development of healthier and more lasting relationships in the organizational 
environment. Methodologically, the study has an exploratory nature and the methodological procedure adopted is 
the bibliographical research. It can be concluded that empathy has the power of transforming professional 
environments and that empathic practice, when viewed as a daily action, can bring deep changes in the 
organizational environment, working as an effective management tool. 
Keywords: empathy; organizational behavior; strategic people management. 
 
RESUMEN 
Considerando que actualmente hay muchas evidencias de impactos severos a la salud mental de los colaboradores 
causados por el ambiente corporativo, nuevas formas de interactuar con equipos y cobrar mejores resultados 
necesitan ser creadas y, para ello, se hace necesario un estudio que ayude a los líderes a relacionarse con los equipos 
utilizando nuevas herramientas de trabajo. La empatía como instrumento de gestión viene siendo un camino 
pensado como posible, dado que posibilita la transformación en las relaciones humanas y profesionales, 
proporcionando la construcción de relaciones más saludables y duraderas en el ambiente organizacional. En este 
sentido, este estudio tiene por objetivo general analizar de qué forma las relaciones de poder establecidas en el 
mundo del trabajo pueden ser optimizadas a través de la empatía, proporcionando la construcción de relaciones más 
saludables y duraderas en el ambiente organizacional. Metodológicamente, el estudio es de naturaleza exploratoria y 
el procedimiento metodológico adoptado es la investigación bibliográfica. Se puede concluir que la empatía tiene el 
poder de transformar los ambientes profesionales y que la práctica empática, cuando es vista como una acción 
cotidiana, puede traer profundos cambios en el ambiente organizacional, funcionando así como un eficaz 
instrumento de gestión. 
Palabras clave: empatía; comportamiento organizacional; gestión estratégica de las personas. 
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INTRODUÇÂO 

O QUE É O A melhor razão para desenvolver o habito da empatia é que ele pode criar  
laços humanos que fazem valer a pena viver. 

(KRZNARIC, 2015) 

O desenvolvimento do capitalismo industrial foi marcado pela intensidade das exigências do trabalho 

manual, em que o corpo aparecia como principal ponto de impacto dos prejuízos laborais. Na 

atualidade, com os adventos de novas tecnologias, as performances exigidas mudaram, o trabalho 

intelectual ganhou espaço e agora um problema, muitas vezes invisível, tem colocado a saúde dos 

trabalhadores em risco, pois novos tipos de transtornos psicológicos estão surgindo oriundos do 

trabalho. 

De acordo com a revista Época, entre 2009 e 2015, quase 97 mil pessoas foram aposentadas por 

invalidez em razão de transtornos mentais e comportamentais. Um estudo da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que os transtornos podem estar ligados a 

pressões impostas no ambiente de trabalho, onde situações de violência ocorrem pela humilhação, 

perseguição, além de agressões físicas e verbais (epocanegocios.globo.com, 2017). 

 Considerando os danos causados à saúde mental dos colaboradores no ambiente corporativo, novas 

formas de interagir com equipes e cobrar melhores resultados precisam ser criadas e, para tanto, se 

faz necessário um estudo que auxilie os líderes a se relacionarem com as equipes utilizando novas 

ferramentas de trabalho. A empatia como instrumento de gestão vem sendo um caminho pensado 

como possível, dado que possibilita a transformação nas relações humanas e profissionais, 

proporcionando a construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros no ambiente 

organizacional. Isso porque, ao longo das últimas décadas, houve uma explosão do pensamento e 

ação empáticos no mundo todo. Mas o que a empatia é na prática? E como ela pode ser utilizada 

como instrumento de gestão gerando transformação nas relações humanas e profissionais? 

Nesse sentido, esse estudo tem por objetivo geral analisar de que forma as relações de poder 

estabelecidas no mundo do trabalho podem ser otimizadas através da empatia, proporcionando a 

construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros no ambiente organizacional. E como 

objetivos específicos, permitir a consecução desse objetivo geral: a) a discussão sobre o valor social 

do trabalho; b) analisar a empatia como um fenômeno implícito na gestão e no trabalho; e c) 

compreender como a empatia pode ser um instrumento de gestão. 

A metodologia que fundamenta o trabalho é de natureza exploratória, uma vez que nos permitirá 

uma maior familiaridade com o tema. O procedimento metodológico adotado é o da pesquisa 

bibliográfica, porque utilizaremos livros, artigo e revistas para sua base de dados. 
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Por último, cabe esclarecer que a justificativa que preside esse estudo é o fato de o trabalho na vida 

do homem, tal como as relações profissionais, poder ser fonte de prazer ou sofrimento e, para tanto, 

os líderes têm fundamental importância e influência nesses resultados. E sua relevância reside no 

fato de a empatia poder ser aplicada como instrumento de gestão e trazer benefícios para estas 

relações, proporcionando a construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros no 

ambiente organizacional. 

EMPATIA: UM FENÔMENO IMPLÍCITO NA GESTÃO  

A empatia é um fenômeno que tem recebido crescente investigação na atualidade, reconhecida 

recentemente como um mecanismo que contribui para o bem estar humano e equilíbrio social. Ela 

contribui para o sucesso das sociedades na medida em que amplia nossos horizontes, trazendo novos 

olhares sobre o mundo e sobre nós mesmos. 

 Para compreender melhor o significado de empatia, é necessário conhecer a origem do vocábulo. A 

palavra empatia foi utilizada formalmente pela primeira vez no século XVIII e resulta da tradução de 

Einfüblung (LIPS, 1903 apud GASPAR, 2016, 27), expressando a ideia de sentir-se na pele do outro. 

Em 1990, o psicólogo americano Edward Ticherner decidiu que era hora de Einfüblung ter um 

equivalente inglês, por isso criou a palavra empathy (baseada no grego antigo empatheia, que 

significa “in” + “sofrimento”), (KRZNARIC 2015, p.38). 

Atualmente, encontra-se com frequência duas abordagens referentes à empatia: a primeira é 

chamada de empatia emocional e se refere à percepção dos estados emocionais dos outros; a 

segunda, conhecida como empatia cognitiva, foi definida como a capacidade de compreender os 

pensamentos e os motivos das outras pessoas. 

Snyder (2009, p. 244) define empatia como “a resposta emocional à dificuldade percebida de outra 

pessoa”. Segundo o autor, uma visão acerca da empatia é que ela envolve a capacidade de 

corresponder às emoções de outra pessoa. A empatia é a capacidade de olhar através do olho das 

pessoas, enxergando pelo prisma delas, de maneira que seja possível compreender suas emoções e 

por meio desta perspectiva determinar suas próprias atitudes em relação ao outro.  

Krznaric (2015, p. 10) define empatia como a arte de se colocar no lugar do outro por meio da 

imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar 

as próprias ações. O empenho para se colocar no lugar do outro pode ser um desafio, pois requer um 

conjunto de atitudes e práticas diárias que tiram o sujeito de sua situação confortável de egoísmo e 
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lhe convida a compreender como os outros veem o mundo. A empatia como prática diária não é 

somente uma relação entre indivíduos, mas se apresenta como algo fundamental na arte de viver e 

que pode alterar contornos da paisagem social. 

Muitos confundem o conceito de compaixão com o de empatia. A primeira é a virtude de 

compartilhar o sofrimento do outro; empatia, por sua vez, é olhar com o olhar do outro, 

considerando a possibilidade de uma perspectiva diferente da sua, sentir-se como se sentiria caso 

estivesse nas circunstâncias experimentadas por outra pessoa. “A empatia é uma questão de 

descobrir gostos diferentes." (KRZNARIC, 2015, p.10) 

Na sociedade atual, prevalece o pensamento de que o homem é um ser extremamente egoísta, as 

pessoas estão inseridas numa cultura de individualismo competitivo, sendo mais valorizado por suas 

conquistas pessoais do que por sua capacidade de contribuir com o seu próximo. Porém, 

contrariamente ao comportamento observado, pesquisadores afirmam que a empatia é parte 

integrante da natureza humana, um traço que algumas pessoas possuem em um nível mais baixo, 

enquanto outras apresentam um nível tão extremo que pode constituir patologia. Os Instrumentos 

atualmente utilizados para mensurar a capacidade de empatizar do ser humano, indicam que a 

empatia é um traço normativo, ou seja, a maior parte das pessoas aproxima-se de um nível médio de 

empatia. Portanto, podemos dizer que, pelo menos numa intensidade média, a empatia é parte 

integrante da natureza humana. (GASPAR, 2016) 

A natureza humana não gira em torno do nosso eixo de interesse pessoal; os seres humanos são 

inerentes criaturas sociais fisicamente equipadas para a empatia; ela está no centro de quem somos. 

E, nesse sentido, aplica-se e está presente também às situações de trabalho. 

A empatia é um componente particularmente importante na liderança, considerando que equipes de 

trabalho não são folhas em branco. Antes, são ambientes compostos por pessoas de personalidades 

muito diversificadas, com histórias de vida variadas e bagagens de mundo repletas de experiências. 

Esses fatores tornam equipes verdadeiros caldeirões de emoções. Desse modo, o líder precisa ser 

capaz de sentir e entender os pontos de vista de todos os membros que compõem sua equipe. Isso 

não significa adotar as emoções das outras pessoas como suas próprias e tentar agradar a todos; 

pelo contrário, utilizar empatia como instrumento de gestão significa levar em conta os sentimentos 

dos colaboradores, juntamente com outros fatores, no processo de tomar decisões inteligentes e 

tornar o ambiente de trabalho um lugar de pessoas saudáveis e produtivas.  
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O trabalho tem fundamental importância na vida das pessoas, sendo um dos fatores constituintes de 

identidade. Através do trabalho, o homem produz não somente bens materiais, mas também tem a 

oportunidade de se desenvolver como ser humano e modificar seu meio. 

De acordo com Karl Marx, em seu livro O Capital, todos os animais trabalham para sobreviver, mas o 

homem é o único que modifica a natureza por meio de seu trabalho, segundo suas necessidades. 

[...] a fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria 
vida, ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: 
seus braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 
modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e submete o 
jogo de suas forças a seu próprio domínio. (MARX apud coletivocontracorrente, 
2013) 

O homem, além de modificar o ambiente em que atua através do trabalho, também atribui 

significado às suas ações. Ele faz de seu oficio uma oportunidade de realização profissional e de 

crescimento pessoal. Através deste processo, o homem se insere na vida social como ser produtivo, 

alcançando, desta forma, realizações pessoais e ganhando seu sustento. 

De acordo com Faiman, (2012, p.15) pode-se dizer que “o trabalho é uma via privilegiada de inserção 

social, de emprego de habilidades, de reconhecimento, de possibilidades de realização de atividade 

construtiva e aprendizado”.  

O status profissional desempenha um papel importante no senso de identidade e autoestima do 

homem, que, por sua vez, tem a necessidade de colaborar para a configuração da sociedade, 

empregando suas capacidades pessoais para o crescimento. 

O trabalho reflete em aspectos variados relacionados à subsistência e saúde do homem, de modo 

que a vida profissional pode ser fonte de realização pessoal, mas também, pode ser fonte 

sofrimento, como afirma Souza, no trecho “O trabalho em si é um processo contraditório. Embora 

seja compreendido, muitas vezes, como expressão de realização pessoal e construção social, 

frequentemente é encarado como um fardo causador de infelicidade”. (2016, p. 36) 

Essa infelicidade na vida profissional, muitas vezes, resulta da competitividade que tem sido imposta 

às organizações na busca incessante por melhores resultados, a fim de garantir o crescimento no 

mercado. Fatores como a exigência do alcance de metas e demanda de adequação a novas 

tecnologias são exemplos de situações que provocam instabilidade na vida dos trabalhadores e 

exercem fundamental importância na dinâmica psicológica destes, gerando sentimento de 

insatisfação no trabalho. 
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Dejours, um dos mais influentes autores da atualidade responsável pela vertente teórica 

denominada psicodinâmica do trabalho, explica que quando o homem, em seu trabalho, não pode 

fazer nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais conforme suas necessidades 

fisiológicas e seus desejos psicológicos, a relação homem-trabalho é bloqueada, de forma que a 

insatisfação no trabalho pode transformar-se em sofrimento.  

Esse sofrimento varia de acordo com o tipo de organização do trabalho, mas, independentemente da 

ausência de nocividade nos ambientes profissionais, a violência nas organizações de trabalho pode 

estar presente desencadeando doenças somáticas e não só psíquicas. Isso porque a vida psíquica 

está integrada ao funcionamento de diferentes órgãos do corpo humano e sua desestruturação 

repercute sobre a saúde física e mental (DEJOURS, 2015). 

O equilíbrio mental e saúde do corpo estão diretamente ligados e ambos têm sido afetados pelo 

contexto profissional. Por isso, é importante que os líderes que têm o papel de exercer influência 

direta na saúde de suas equipes, conduzam a gestão de pessoas utilizando ferramentas adequadas 

para administrar corretamente as situações de pressão do dia a dia e evitando, em muitos casos, que 

se abram portas para psicopatologias do trabalho. 

Sabe-se que não existe uma solução ideal para resolver o problema do impacto que as relações de 

trabalho exercem sobre a saúde dos trabalhadores, mas considerando o lugar dedicado ao trabalho 

na existência humana, pode-se encontrar alternativas que permitam trazer mais qualidade de vida 

para o ser humano nas organizações. E, nisso, as lideranças têm um papel fundamental. 

A liderança inicialmente era vista somente como uma forma de controle na gestão, em que o papel 

do líder era estabelecer metas para atingir os objetivos organizacionais. Na sociedade moderna, a 

função do líder vai muito além disso, pois ele tem responsabilidade de conduzir ações, influenciar 

pessoas, comportamentos, estabelecendo metas e direcionando o indivíduo de forma positiva e 

ética. Liderar é exercer influência sobre pessoas ou grupos em determinado contexto, com o 

propósito de atingir objetivos, mas essa liderança só é eficaz se exercida através da influência pessoal 

e pelo poder de comunicação. Acima de tudo, a boa liderança está baseada em relacionamentos. 

(ESCORSIN; WALGER, 2017) 
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Um dos maiores erros que os líderes cometem é passar tempo demais presos em suas agendas, 

concentrados em tarefas e não passar tempo o suficiente entre as pessoas. Construir 

relacionamentos é a base de uma liderança eficiente. Líderes que mostram interesse nos indivíduos 

conseguem se conectar com eles e estabelecer relacionamentos de confiança. Pessoas só se deixam 

influenciar por líderes que tenham sua confiança. Por isso, a qualidade do relacionamento que o líder 

tem com sua equipe vai implicar diretamente o seu sucesso ou fracasso. 

Através dos relacionamentos, o líder consegue perceber as peculiaridades de seus liderados, 

conseguindo adequar seu estilo de liderança ao que sua equipe precisa. Muitos líderes tentam 

conduzir todos os membros de sua equipe do mesmo modo, sem levar em conta as particularidades 

de cada pessoa, desconsiderando o fato de que as pessoas não respondem aos mesmos tipos de 

estímulo.  Enquanto um colaborador responderá bem quando for desafiado, outro precisará ser 

estimulado, e alguns podem ficar entusiasmados se eles mesmos criarem planos de ação para 

alcançarem suas metas. Já outros precisarão que um plano de ação lhe seja traçado. 

Os líderes têm um papel fundamental nas organizações, pois são os responsáveis por articular os 

recursos das empresas de maneira eficiente. O capital humano é um dos fatores essenciais para 

aumentar competitividade da empresa no mercado e para que as organizações alcancem os 

resultados esperados. Nesse contexto, o papel social das lideranças se torna fundamental. “Do líder 

dependem muitas pessoas, que depositam nele suas esperanças para melhorar suas condições de 

trabalho e realizar seus objetivos individuais” (FARIA; MENEGUETTI, 2011 apud ESCORSIN; WALGER, 

2017, p. 35). 

Os líderes são referências na vida dos seus liderados, modelos com quem eles aprendem como lidar 

com a vida, e suas ações no cotidiano das empresas refletem diretamente na qualidade de vida dos 

seus colaboradores, incentivando-os a serem mais felizes no que fazem. 

No que diz respeito à liderança, ocorre uma distinção entre dois tipos de lideranças: a liderança 

centrada em tarefas (Job Centered) trata-se de um estilo de liderança preocupada estritamente com 

execução de tarefas e com seus resultados; visa a conseguir que as coisas sejam bem feitas de acordo 

com os métodos preestabelecidos e com os recursos disponíveis. Já a liderança centrada em pessoas 

(Employee Centered) está preocupada com os aspectos humanos, procura manter uma equipe de 

trabalho atuante, com maior participação nas decisões. Dá mais ênfase às pessoas que aos trabalhos 

em si, procura compreender e ajudar os subordinados, preocupando-se mais com as metas do que 

com os métodos, porém, sem descuidar–se do nível de desempenho desejado. (CHIAVENATO, 2016) 
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A liderança centrada em tarefas promove resultados em curto prazo, mas não consegue se sustentar 

em longo prazo, pois apresenta como efeito colateral a insatisfação dos colaboradores. Os líderes 

que trabalham com esse modelo de gestão transferem a pressão e as cobranças às quais estão 

submetidos para os liderados, assumindo um posicionamento totalmente voltado para seus próprios 

fins individualistas, preocupados em se autoproteger e atingir metas. Eles não consideram as 

condições psicológicas de seus colaboradores, dificuldades ou o contexto de vida em que estão 

inseridos.  

Em contrapartida, a liderança voltada para as pessoas tem entendido que o patrimônio mais 

importante das empresas na atualidade é o capital humano e que, por este motivo, para aumentar a 

competitividade da empresa no mercado e para que as organizações alcancem os resultados 

esperados, a qualidade de vida no trabalho precisa ser considerada. 

Líderes eficazes têm um alto grau do que ele chama de inteligência emocional. O autor defende a 

ideia de que esta competência é uma condição essencial para a liderança e que ainda que um gestor 

tenha um excelente treinamento, boas ideia e perspicácia, jamais se tornará um grande líder sem a 

inteligência emocional. O autor define inteligência emocional da seguinte forma: “A inteligência 

emocional é a habilidade de dirigir de modo eficaz a nós mesmos e os nossos relacionamentos” 

(GOLEMAN apud CHIAVENATO, 2016, p.134). 

 Ainda sobre inteligência emocional, Lotz e Gramms explicam que a inteligência emocional refere-se 

à qualidade de como a compreensão pelos próprios sentimentos, a empatia pelos outros e o controle 

das emoções podem modificar para melhor a vida de uma pessoa (LOTZ; GRAMMS apud ECORSIN; 

WALGER, 2017). 

Por muito tempo, a liderança voltada para pessoas não era um aspecto considerado no ambiente 

organizacional, porém, na atualidade, a tendência é elevar a liderança de pessoas a uma dimensão 

mais estratégica, realizando a gestão em parceria com as pessoas para alcançar aos objetivos das 

organizações.  

O tema liderança tem se tornando cada vez mais importante na vida das organizações, de maneira 

que a empresa tem percebido que líderes eficazes conseguem impulsionar as equipes rumo ao 

sucesso, influenciando de modo poderoso o comportamento das pessoas que estão à sua volta. 
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Assim, para que a liderança seja sustentável e funcione de maneira eficiente, os líderes precisam 

possuir habilidades que são decisivas para encaminhar suas escolhas e para definir o estilo de 

liderança. Essas habilidades foram descritas por Gardner (1995) como inteligências múltiplas. Para 

compreender o uso das inteligências no desempenho dos líderes, se faz necessário discorrer sobre os 

tipos de inteligências existentes. 

Nos últimos tempos, o conceito de inteligência mudou bastante, pois, muito embora nas décadas 

passadas vários pesquisadores tenham insistido em restringir o conceito de inteligência ao conhecido 

coeficiente de inteligência (QI), testagem baseada na valorização das capacidades verbais e lógico-

matemática (GARDNER, 1995), estudos mais recentes indicam que a inteligência tem múltiplas 

dimensões, como afirma Gardner: 

Eu agora gostaria de mencionar brevemente as sete inteligências que localizamos e 
citar um ou dois exemplos de cada uma delas. A Inteligência linguística é o tipo de 
capacidade exibida em sua forma mais completa, talvez, pelos poetas. A 
inteligência lógico-matemática é a capacidade lógica e matemática, assim como a 
capacidade científica. A inteligência espacial é a capacidade de formar um modelo 
mental de um mundo espacial e de ser capaz de manobrar e operar utilizando esse 
modelo. A Inteligência musical é a quarta categoria de capacidade observada por 
nós: Leonard Bernstein a possuía em alto grau; Mozart, presumivelmente, ainda 
mais. A inteligência corporal-cinestésica é a capacidade de resolver problemas ou 
de elaborar produtos utilizando o corpo inteiro ou partes do corpo. Dançarinos, 
atletas, cirurgiões e artistas, todos apresentam uma inteligência corporal-
cinestésica altamente desenvolvida. Finalmente, eu proponho duas formas de 
inteligência pessoal não muito bem compreendidas, difíceis de estudar, mas 
imensamente importantes. A inteligência interpessoal à capacidade de 
compreender outras pessoas: o que os motiva, como elas trabalham, como 
trabalhar cooperativamente com elas. Os vendedores, políticos, professores, 
clínicos (terapeutas) e líderes religiosos bem-sucedidos, todos provavelmente são 
indivíduos com alto grau de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, 
um sétimo tipo de inteligência, é a capacidade correlativa. Voltada para dentro, é a 
capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo e de utilizar esse 
modelo para operar efetivamente na vida. (1995, p.15) 

A teoria das inteligências múltiplas difundida por Gardner (1995) busca indicar que a competência 

cognitiva humana é melhor descrita em termos de um conjunto de capacidades e talentos ou 

habilidades mentais chamadas de inteligências; e ele apresenta sete tipos de inteligência, como pode 

ser demostrado na figura 1. 
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Figura 1 — Inteligências Múltiplas. 
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Fonte: a autora  

A inteligência implica na capacidade de resolver problemas e permite às pessoas abordar uma 

situação em que o objetivo deve ser atingido e localizar a rota mais adequada para o propósito 

(GARDNER,1995). Os líderes passam grande parte do tempo tomando decisões e gerindo equipes, 

por isso é necessário que estes utilizem suas inteligências para administrar seu tempo e seus 

relacionamentos.   

Os paradigmas do mercado de trabalho estão mudando muito no que diz respeito à forma como os 

profissionais estão sendo avaliados. A formação acadêmica e a inteligência já não são os únicos 

fatores a serem observados nos critérios de avaliação, mas, sobretudo, observa-se a maneira como 

se lida consigo próprio e com as pessoas ao redor. Na teoria das inteligências múltiplas, a habilidade 

para lidar com as pessoas ao redor e com as próprias emoções se encaixa na inteligência interpessoal 

e intrapessoal. 

A inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear de perceber distinções entre os 

outros, em especial contrastes em seus estados de ânimo, temperamentos, motivações e intenções 

(GARDNER, 1995). Uma das mais importantes habilidades de um líder é ter sensibilidade para 

identificar mudanças no comportamento dos membros de sua equipe como, por exemplo, queda de 

produtividade, desânimo, afastamento dos colegas de trabalho, sono excessivo, mudanças 

repentinas de humor, agitação, perda de apetite e fadiga, dentre outros.  Sabe-se  que  não  é  

função 

Inteligências Múltiplas 

Linguística           Musical               Lógico             Espacial            Corporal             Interpessoal     Intrapessoal 

                                                        Matemática                                Sinestésico                               
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do gestor diagnosticar doenças nos membros de sua equipe, mas ficar atento a mudanças de 

conduta, sem dúvida, faz parte de suas funções. 

Gardner descreve também a inteligência intrapessoal, e esclarece que esta está relacionada ao 

conhecimento dos aspectos internos de uma pessoa: o acesso ao sentimento da própria vida, 

gerando a capacidade de discriminar suas emoções e eventualmente rotulá-las e utilizá-las como 

maneira de entender e orientar o próprio comportamento. O autor afirma que “uma pessoa com boa 

inteligência intrapessoal possui um modelo viável e efetivo de si mesma” (GARDNER, 1995, p. 28). 

Uma liderança saudável precisa trazer benefícios para a empresa, para a equipe, mas, sobretudo, 

para o líder. Por isso é essencialmente importante que o líder tenha um conhecimento de quem ele é 

na sua essência e que compreenda suas emoções e seus limites. Quando o líder possui 

autoconhecimento, ele consegue entender de que maneira as situações cotidianas afetam sua 

emoção, tornando-se possível, desta forma, orientar seu comportamento e resolver os problemas de 

maneira mais rápida e eficaz. 

A inteligência interpessoal permite compreender os outros e trabalhar com eles; já a inteligência 

intrapessoal permite autoconhecimento e gestão das próprias emoções, características essenciais 

para profissionais que trabalham com liderança de equipes.  

 Goleman (2012) fez uma abrangente pesquisa a respeito das inteligências, porém com uma 

abordagem diferente a respeito do assunto. Enquanto Gardner concentrou-se no campo da 

cognição, Goleman focou seus estudos no aspecto emocional das inteligências (GOLEMAN, 2012, 

p.63) 

A função de liderança exige o domínio de habilidades que vão além do conhecimento acadêmico. 

Goleman (2001) propõe uma estrutura que reflete aspectos fundamentais da Inteligência Emocional 

que, quando empregados de forma devida, podem ser traduzir em capacidades profissionais. 

As competências emocionais se congregam em grupos, cada um baseado numa 
capacidade implícita de inteligência emocional. As capacidades implícitas de 
inteligência emocional são vitais para que as pessoas adquiram com êxito as 
competências necessárias para ter sucesso no trabalho. (GOLEMAN, 2001, p. 39) 

Goleman (2001) relaciona as cinco dimensões da inteligência emocional a 25 competências 

emocionais, como mostra a figura a seguir.  
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Figura 2 — A moldura da competência emocional. 

A Moldura da Competência Emocional 
COMPETÊNCIA PESSOAL 

Autopercepção 
Percepção emocional, Auto-avaliação precisa, Autoconfiança. 

Autorregulação 
Autocontrole, Merecer confiança, Ser consciencioso, Adaptabilidade, Inovação. 

Motivação 
Vontade de valorização, Dedicação, Iniciativa, Otimismo. 

COMPETÊNCIA SOCIAL 
Empatia 

Percepção dos sentimentos, necessidades e preocupação dos demais. 
*Compreender os outros: pressentir os sentimentos e perspectivas dos outros e assumir um 
interesse ativo por suas preocupações. 
*Orientação para o serviço: Antever, reconhecer e satisfazer as necessidades dos clientes. 
*Desenvolver os outros: pressentir as necessidades de desenvolvimento dos outros e melhorar 
sua habilitação. 
*Alavancamento da diversidade: Cultivar oportunidades através de diferentes tipos de pessoas. 
*Percepção política: Ler as correntes emocionais e os relacionamentos de poder de um grupo. 

Aptidões Sociais 
Influência, Comunicação, Liderança, Catalizador de mudanças, Gerenciamento de conflitos, 
Formação de Vínculos, Colaboração e Cooperação, Capacidade de equipes. 

Fonte: Golleman, 2001. 

Goleman (2001) distingue as competências emocionais em duas categorias: as Competências 

Pessoais, que definem como lidamos conosco, e as Competências Sociais, que determinam como nos 

relacionamos com as pessoas. Nessa escala de competência todos os profissionais têm em seu perfil 

pontos fortes e limitações a serem desenvolvidas, mas em se tratando de líderes e de sua 

importância no desempenho de suas equipes, pode-se destacar um aspecto essencial: “As exigências 

da liderança moderna atualmente incluem a competências em empatia, o estilo autoritário do 

passado não funciona bem como antes” Goleman (2001, p. 159).  

Feitas essas considerações a respeito da liderança e da gestão, pode-se perceber quão relevantes são 

os aspectos sociocognitivos implicados nesses processos e dos quais depende em grande medida o 

sucesso organizacional. Dentre esses aspectos, destaca-se sobremaneira a empatia, em que pese ser 

um fenômeno da liderança implícito na gestão. 

EMPATIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 

A empatia é um componente importante no exercício da liderança, uma vez que se entenda que o 

comportamento e as atitudes do líder afetam as emoções de seus seguidores. As habilidades sociais 

têm se apresentado com um fator particularmente importante nas lideranças e que são capazes de 

promover profundas mudanças nos ambientes organizacionais e na qualidade de vida dos 

funcionários. 
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Sabe-se que no atual contexto cada vez mais o bem estar e a satisfação nas organizações têm sido 

um fator determinantemente importante para o homem, e que para garantir aos colaboradores 

melhor qualidade de vida no trabalho, os líderes precisam criar uma atmosfera de trabalho que 

produza efeitos potencializados sobre a qualidade e a produtividade.  

Algumas mudanças no comportamento dos líderes podem gerar uma verdadeira revolução nos 

relacionamentos organizacionais. Há três atitudes que podem fazer a diferença no que se refere à 

utilização da empatia como instrumento de gestão: investir na proximidade, dedicar-se à 

comunicação, focar-se no outro.  

Em relação ao investimento na proximidade com o outro, romper as barreiras espaciais criando 

conexões no seu local de trabalho pode ser uma maneira de dar passos para humanizar seus 

relacionamentos através da empatia. Krznaric (2015) afirma que quando não conhecemos as 

pessoas, quando suas vidas são distantes e estranhas, é mais difícil despertar nossa capacidade de 

nos importar com elas. Por isso é importante que os gestores construam pontes entre eles e seus 

liderados, gerando proximidade e afinidade. No momento em que o líder consegue estar mais perto 

das pessoas que trabalham em sua equipe, ele começa a reconhecer a individualidade de cada uma 

delas, compreendendo um pouco mais sobre a história de vida, limitações e sonhos. 

Liderança não se trata apenas de posição hierárquica, mas é sobretudo uma questão de 

relacionamentos. Goleman (2001, p. 308) relata que os vínculos no trabalho podem trazer benefícios 

no desempenho organizacional, dado que “os relacionamentos são a cola humana que propicia as 

equipes um desempenho ótimo”. Líderes precisam desenvolver relacionamentos, mas isso requer 

gastar tempo com as pessoas, atitudes simples como circular todos os dias pelo ambiente de 

trabalho, interagir com as pessoas e estabelecer contato com os membros de sua equipe são 

atitudes que transformam a relação líder/ liderados em vínculos entre pessoas.  

Dificilmente percebe-se um gestor que tenha disposição para se aproximar de seus funcionários com 

objetivo de conhecer, olhar nos olhos, se comportar como ser humano com eles. Geralmente, as 

relações entre gestores e equipe se restringem a assuntos profissionais e ao alcance de metas 

estabelecidas pelas empresas, se enquadrando no paradigma intrínseco nas lideranças, cujo vínculo 

empregatício é uma gentileza que as empresas fazem por seus funcionários, desconsiderando o fato 

de que essa relação gera benefícios para ambos os lados. 
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Krznaric (2015) em sua pesquisa sobre empatia afirma que, segundo estudos, a afeição humana pode 

ser ainda mais decisiva para a sobrevivência que o alimento e abrigo ou, pelo menos, chega a ter a 

mesma importância na hierarquia das necessidades. O autor afirma ainda que “a necessidade de 

companhia e sociabilidade está no cerne de nossa existência” (KRZNARIC, 2015, p. 44).  

O exercício da função de gestor implica em considerar a importância que os relacionamentos têm 

para o homem, demandando que se reprograme o modelo mental tradicional para uma atuação mais 

humana nas organizações. A empatia aplicada às práticas de gestão aponta uma saída para uma 

revolução nas relações profissionais. 

Em relação à dedicação à comunicação, tem-se que a arte da conversação está diretamente ligada à 

empatia. Conversar é uma das maneiras mais eficazes de aproximação das pessoas; através de uma 

boa conversa é possível compreender a vida, as ideias e os sentimentos do outro, tornando possível, 

desta forma, o estabelecimento de vínculos duradouros. Um dos maiores segredos das lideranças 

altamente eficazes é a criação de uma conexão com a sua equipe, e nesse aspecto a conversação 

assume um papel decisivo. O diálogo entre gestor e liderado precisa ser baseado em reciprocidade; 

ambos precisam estar dispostos a demonstrar mútua compreensão para que, por meio dele, os elos 

possam ser criados. 

A comunicação é o caminho para melhora de muitos aspectos organizacionais, como, por exemplo, a 

otimização de processos operacionais, pois através do compartilhamento de informações entre a 

equipe e a gestão as pessoas ficam menos suscetíveis ao erro. O diálogo também possibilita dar e 

receber feedback a respeito das suas atividades profissionais, situando o profissional a respeito do 

seu desempenho. Uma boa comunicação contribui para a melhora do clima organizacional, uma vez 

que promove proximidade entre as pessoas e auxilia na resolução de conflitos. Estes fatores refletem 

positivamente na lucratividade das empresas e são aspectos que determinam uma gestão de 

sucesso. 

Mas a comunicação não está baseada somente na arte da conversação; desde a infância, todos 

dedicam anos da vida aprendendo a falar, a ler e a escrever, aplicando pouco tempo para se 

tornarem melhores ouvintes. Quanto mais o ser humano se sente valorizado, mais tem o desejo de 

liberar suas maiores qualidades, e uma das melhores maneiras de demonstrar que você valoriza 

alguém é ouvindo suas ideias com atenção. 
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Goleman (2015) descreve os hábitos-chave de bons líderes e narra que tudo começa com a audição, 

explicando que é importante que os líderes voltem sua atenção plenamente às pessoas que estão 

conversando. Na maioria das vezes em que o gestor dispõe do seu tempo para ouvir um membro de 

sua equipe, antes mesmo que este termine de falar, o líder interrompe e assume o controle da 

conversa, imprimindo sua opinião a respeito da meia informação que conseguiu absorver do diálogo. 

A respeito desse comportamento, o autor afirma: “Isso leva à doença do local de trabalho: ignorar o 

que a outra pessoa está dizendo antes de entendê-la plenamente é dizer o que achamos cedo 

demais” (2015, p.110). 

A capacidade de entender as pessoas é uma das principais fontes da liderança. Por isso, saber ouvir 

traz muitos benefícios para os relacionamentos profissionais: primeiramente, porque o habito de 

ouvir permite que o líder estabeleça uma relação de confiança com sua equipe; quanto mais tempo o 

líder dedicar para ouvir seus colaboradores, mais conseguirá ganhar a confiança deles, e esta é a 

base dos relacionamentos saudáveis.  Além disso, saber ouvir impede que os problemas evoluam; 

dar atenção aos pequenos problemas sinalizados pela equipe impede que se tornem maiores. O 

habito de ouvir também é a melhor maneira de aprender; todos os dias as pessoas com quem se 

convive podem ensinar algo novo. 

Equipes saudáveis são o resultado de uma comunicação eficaz e humanizada, em que a presença não 

só do diálogo, mas, sobretudo, da escuta ativa, demonstra compreensão e profundidade. Isso 

significa ir além do que está sendo dito e, se preciso, até mesmo fazer perguntas, repetindo com suas 

palavras o que se ouviu, a fim de ter certeza de se ter entendido a informação corretamente. 

Em relação ao estabelecer o outro como foco, sabe-se que a empatia com um colaborador começa 

quando o líder olha nos olhos dele, conhece-o pelo nome e reconhece sua individualidade. Trata-se 

de uma maneira eficiente de ultrapassar limites egoístas e ganhar novas perspectivas sobre como 

produzir qualidade de vida no trabalho; trata-se de olhar a vida através do olhar do outro. 

O comportamento empático nas lideranças tem sido visto como exceção e não como regra. Em geral, 

os gestores têm se posicionado como espectadores do sofrimento de suas equipes, preocupados em 

permanecer nos seus cargos sem se importar com o preço que os colaboradores vão ter que pagar 

para mantê-los no poder. Os gestores têm agido em interesse próprio, presos à cultura da 

indiferença, em detrimento da compreensão das emoções e dos estados mentais do outro. Segundo 

Krznaric (2015, p.17), “Nesse momento da história, percebemos que estamos sofrendo de um 

“déficit de empatia crônico”, tanto na sociedade quanto em nossa vida pessoal”. 
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O desenvolvimento das capacidades empáticas nas organizações é possível. Mudanças de atitudes 

cotidianas, tais como perceber os pontos que impactam na satisfação profissional de seus 

colaboradores, limitações operacionais, compreender suas dificuldades pessoais, buscar conhecer a 

motivação de cada um, podem trazer grandes transformações nos ambientes organizacionais. 

Para compreender os impactos do cotidiano na rotina das equipes, uma experiência interessante 

para o líder é reservar um dia da semana para fazer uma imersão nas atividades diárias de sua 

equipe, a fim de vivenciar efetivamente como fatores internos podem estar dificultando seu 

desempenho profissional ou se existem dificuldades operacionais que podem ser resolvidas com a 

otimização de processos. 

Os problemas de natureza pessoal também precisam ser considerados como uma realidade no dia a 

dia de cada colaborador, afinal de contas, antes de serem colaboradores de uma empresa, eles são 

seres humanos. Cabe ao líder perceber a sua equipe, ler suas emoções e demonstrar a preocupação 

com os sentimentos de cada um, prestando ajuda, com base na compreensão das necessidades e 

sentimentos das outras pessoas.  

Motivo e emoção compartilham a mesma raiz do latim, motere, ou seja, mover. O que move as 

pessoas são as emoções; são elas que impulsionam em direção aos nossos sonhos (GOLEMAN, 2001). 

Um grande diferencial dos líderes de sucesso é que eles conhecem as motivações das pessoas com 

quem trabalham. Saber o que move seus colaboradores em direção aos sonhos que cada um possui é 

uma ferramenta que auxilia o gestor a influenciar sua equipe a ter um melhor desempenho. 

As motivações determinam o modo como se enxerga o mundo e a importância que se dá àquilo que 

se busca conquistar, por isso, pessoas motivadas para alcançarem objetivos procuram maneiras de 

fazer melhor as coisas. Assim, o líder que dedica atenção às motivações de sua equipe consegue 

desenvolver nela competências como o senso de realização, que os impulsiona a executar o melhor 

desempenho em suas tarefas, na dedicação ao alcance de metas individuais e organizacionais e na 

iniciativa para mobilizar a equipe no sentido de aproveitar as oportunidades da melhor forma 

possível. 

Em que pesem essas considerações até agora feitas acerca da empatia, a inclinação humana para 

obedecer à autoridade a todo custo se apresenta como uma grande barreira para o comportamento 

empático. Não raro nas organizações existirem líderes com sinais de transtorno de déficit de empatia 

e que acreditam que seus comportamentos são justificados pela famosa frase: “Só estou seguindo 

ordens”. 
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Kzrnaric (2015, p. 79) relatou que Stanley Milgram conduziu um dos mais polêmicos experimentos da 

história da Psicologia Social, que permitiu observar o quanto a tendência a obedecer a ordens pode 

alterar os instintos empáticos: o psicólogo convidou estudantes e moradores das proximidades para 

participar de um estudo dos efeitos da punição sobre a memória e o aprendizado. Sob a orientação 

de um experimentador trajando um jaleco cinza de laboratório, cada participante assumiu o papel do 

professor e foi solicitado a ler pares de palavras como “braço forte” e “cortina preta”, que podiam 

ser ouvidos por um aprendiz que ficava em outra parte da sala. Se o aprendiz cometesse um erro ao 

repetir os pares de palavras, o professor foi instruído a lhe administrar um choque elétrico. A cada 

resposta incorreta a força do choque era aumentada. Todo o experimento era, na verdade, uma 

completa mentira: o aprendiz era um ator que não recebia nenhum choque elétrico, mas isso só foi 

revelado aos participantes mais tarde. Quando um participante hesitava em acionar o interruptor 

elétrico, o experimentador dizia frases como: “É importante que você siga o procedimento 

exatamente” ou “Você não tem escolha, precisa ir adiante”. 

Os resultados desse experimento foram surpreendentes: 65% das pessoas continuaram 

administrando choques, mesmo quando ouviam o aprendiz gritar de dor e implorar que o teste fosse 

interrompido.  

O experimento de Milgran traz uma representação da disposição que a maioria de nós tem para 

cumprir ordens e se submeter à autoridade. Essa tendência vem desde a nossa infância, quando 

aprendemos a cultura da obediência, mas o problema não reside na autoridade em si, mas na 

inclinação que muitos gestores demonstram de, em nome de se submeter à autoridade e cumprir 

ordens, abandonarem seus extintos empáticos, perdendo a capacidade de desafiar os padrões de 

autoridade quando as circunstancias exigem uma ação empática. 

As relações de poder também têm se apresentado como um obstáculo para as ações empáticas 

dentro do contexto organizacional e isso pode ser bastante perigoso para os líderes, pois estes 

dependem da empatia para exercerem habilidades essências à sua função, como a arte de ouvir, 

motivar, desenvolver pessoas, dentre outras.  

Considere-se a seguinte situação: duas pessoas que trabalham em uma organização; uma está um ou 

dois níveis abaixo de você; a outra, um nível acima. Agora se imagine recebendo um e-mail de cada 

uma. Pergunte-se quanto tempo levaria para responder os e-mails. É provável que você responda 

imediatamente ao seu superior. E ao de nível inferior você provavelmente responderá quando tiver 
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um tempo. Essa diferença de tempos de resposta tem sido usada para mapear a hierarquia em uma 

organização. Ela reflete o princípio mais geral de que se presta mais atenção àqueles com mais poder 

do que nós e observa-se menos aqueles com menos poder (KRZNARIC, 2015, p.75). 

A cultura social estimula posturas demasiadamente individualistas, supervalorizando os méritos 

pessoais e interesses próprios. Internaliza-se muito facilmente a submissão à autoridade, 

descartando qualquer atitude empática, com a justificava de se estar sendo profissional. A relação 

entre poder e foco também evidencia bastante a ideia de como a atenção flui ao longo de linhas de 

poder, afetando diretamente a relação empática nas organizações. 

Krznaric (2015) descreve três tipos de empatia: a empatia cognitiva, em que você percebe como a 

outra pessoa pensa sobre o mundo, o que lhe permite expressar o que tem a dizer em termos que 

ela compreenderá; a empatia emocional, em que você instintivamente ressoa com o sentimento da 

outra pessoa; e a preocupação empática, em que você expressa como se importa com a pessoa ao 

ajudar naquilo que ela precisa.  

O autor afirma que os sinais de déficit de empatia de uma liderança em qualquer uma ou em todas 

essas variedades acima, podem ser detectados pelo impacto das ações do líder sobre seus liderados. 

Relata que esses impactos podem ser percebidos em situações triviais do cotidiano, como, por 

exemplo, quando o líder passa instruções que não fazem sentido aos destinatários, metas que 

parecem irrelevantes àqueles incumbidos de executá-las, comunicados ou ordens que abalam os que 

recebem, ou até mesmo atitudes frias e fora de sintonia com os problemas enfrentados pelos 

funcionários.  

O autor ainda afirma que líderes em níveis mais altos talvez corram mais riscos de serem acometidos 

do distúrbio do déficit de empatia, pois por suas posições hierárquicas nas empresas, eles encontram 

cada vez menos pessoas que tenham coragem de ser sinceras com eles e dispostas a dar feedback de 

como eles são percebidos pela equipe.  

O distúrbio de déficit de empatia nas lideranças pode ser combatido com exercício das práticas 

empáticas e isso é uma questão de escolha. Uma vez que o líder opte por olhar para sua equipe, 

procure compreender suas dificuldades, invista nos relacionamentos, busque uma aproximação 

pessoal com cada membro de sua equipe, certamente estará no caminho para entender a empatia a 

um nível mais amplo. 
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Considerando que o ser humano possui habilidade empática em grau maior ou menor, variando de 

pessoa para pessoa, cabe um questionamento: Pode-se melhorar a capacidade empática ao longo da 

nossa existência? Krznaric (2015) afirma que a cota pessoal de empatia não é fixa e que se pode 

desenvolver nosso potencial empático como se desenvolve um dom no decorrer da vida. 

A capacidade empática é um pouco como a habilidade musical, em parte dom 
inato, em parte adquirido. Algumas pessoas parecem realmente ter nascido com 
habilidades musicais inatas, tem afinação perfeita ou podem pegar quase qualquer 
instrumento e tocá-lo incrivelmente bem. Mas a musicalidade é também 
aprendida. É melhor se começarmos jovens, mas a maioria das pessoas ainda pode 
aprender a tocar violão bastante bem aos 45 anos, contanto que pratique com 
muito empenho. O mesmo se dá com a empatia.  (KRZNARIC, 2015, p. 57) 

Desenvolver o hábito de empatizar requer mudança na formação cognitiva. É preciso fazer um 

esforço consciente para se colocar no lugar dos outros, interpretando suas perspectivas. Para que a 

empatia se torne um hábito, requer prática e exercício diário. Krznaric (2015) compara de maneira 

bastante didática o exercício do hábito de empatizar com o de aprender um novo idioma. 

Aprender a empatizar é como aprender uma língua. Você pode ser capaz de fazer 
algum progresso linguístico debruçando-se sobre um livro e repetindo todas as 
frases, mas se realmente quiser dominar outra língua, não há substituto para a 
convivência com os nativos e a necessidade de falar com eles todos os dias. A 
princípio, você tropeçará nas palavras, mas pouco a pouco a língua se tornará 
instintiva. Você desenvolverá o hábito de pensar nela e talvez até sonhar com ela. 
A prática da empatia não é diferente: podemos aprendê-la melhor quando, 
deixando os manuais para trás, iniciamos aventuras experienciais. (KRZNARIC, 
2015, p. 126) 
 

Praticar a empatia exige esforço de olhar a vida com os olhos do outro, se abrindo para novas 

possibilidades e experiências. Isso significa estender limites e se permitir criar conexões emocionais 

com o outro. O exercício das habilidades empáticas pode trazer uma profunda transformação nas 

relações pessoais e profissionais, rompendo os limites do ego e proporcionando a oportunidade de 

criar laços humanos que fazem a vida valer a pena. 

Nesse sentido, a empatia parece ser, junto a tantos outros instrumentos possíveis, também um 

instrumento de gestão, mas diferente desses muitos outros instrumentos, na medida em que se 

destina a qualificar o homem, preparando-o para relações de trabalho mais saudáveis. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da presente pesquisa possibilitou analisar a importância da empatia como um 

instrumento de gestão das relações de trabalho. Apesar de esse ser um assunto bastante relevante 

nos ambientes organizacionais, observa-se que existem poucos estudos direcionados para essa área.  

Nesse sentido, foi possível perceber que a empatia tem o poder de alterar os contornos das relações 

profissionais por meio das lideranças, e que estas podem trazer mudanças às organizações, 

proporcionando o bem estar das pessoas que trabalham nesses ambientes. Nesse aspecto, as 

habilidades sociais, como a formação de vínculos, comunicação e percepção do outro, se apresentam 

como ferramentas essencialmente importantes quando se entende que as atitudes do líder afetam 

diretamente a qualidade de vida de seus liderados. Percebe-se, pois, que a empatia é uma das 

competências sociais mais importantes nas práticas de liderança, porque proporciona uma melhor 

percepção dos sentimentos e necessidades dos liderados. 

Foi possível perceber algumas mudanças nos paradigmas organizacionais no que se refere às 

competências exigidas para o cargo de liderança e constatou-se que, se há algumas décadas atrás 

acreditava-se que o líder deveria manter certa distância dos liderados, hoje entende-se que a 

capacidade de interagir com a equipe, na verdade, é um dos pontos fortes dos gestores de sucesso. E 

essa interação se dá através das competências necessárias ao exercício da liderança, a exemplo da 

empatia, que permite a aproximação entre gestores e equipes, fortalecendo a comunicação e 

promovendo a preocupação com o bem estar dos colaboradores. 

Essa pesquisa permitiu concluir que a empatia tem o poder de transformar os ambientes 

profissionais e que a prática empática, quando vista como uma ação cotidiana, pode trazer 

profundas mudanças no ambiente organizacional, funcionando, assim, como um eficaz instrumento 

de gestão. 
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A Política Econômica do PT e Sua Gestão do Regime Próprio de Previdência  
Social dos Servidores Públicos no Estado da Bahia 
La política económica del PT y su gestión del régimen proprio de Seguridad Social de los servidores 
públicos del estado de Bahía. 
The economic policy of the PT and its management of the own regime of social security of public 
servants in the state of Bahia 
 
 
 
 
 
 
RESUMO 
O presente artigo aborda a Previdência Social dos Servidores Públicos do estado da Bahia nos governos do Partido 
dos Trabalhadores (PT) com Jaques Wagner (2007-2014) e Rui Costa (2015-2018). Os governos do PT, considerados 
“pós-neoliberais”, representam uma “nova” forma de fazer política econômica, o pós-keynesianismo. Sendo a 
previdência social uma variável importante na forma de execução fiscal de um governo, o problema apresentado no 
estudo direciona-se para uma análise histórica e conceitual, tanto da política econômica fiscal, como de da 
previdência social. Utilizando o método histórico para entender a realidade estadual baiana, essa pesquisa realizou 
um estudo direcionado para verificar se houve uma “necessidade” fiscal dos governos petistas de criarem a 
previdência privada para seus servidores. O objetivo central é apresentar as mudanças na previdência social dos 
servidores da Bahia. Os objetivos específicos irão evidenciar como é a política keynensiana e pós-keynesiana, 
perpassando dados fiscais estaduais. Recorre-se ao método materialista histórico dialético para interpretar tal 
realidade, pois é através da análise das condições objetivas, que se chega à conclusão de que os governos do PT na 
Bahia não tinham a necessidade fiscal de implantar a Previdência Privada para seus servidores. 
Palavras-chave: pós-neoliberal;. pós-keynesianismo;. previdência social;. previdência complementar/privada. 
 
ABSTRACT  
This paper deals with the Social Security of the Public Servants of the State of Bahia in the Partido dos Trabalhadores 
(PT) governments of Jaques Wagner (2007-2014) and Rui Costa (2015-2018). The PT governments considered "post-
neo-liberals", represent a "new" way of doing economic policy, post-Keynesianism. Being social security an important 
variable in the form of fiscal execution of a government, the problem presented in this study is directed towards a 
historical and conceptual analysis of both fiscal economic policy and social security. Using the historical method to 
understand the reality of the Bahia State, this research conducted a study aimed at verifying if there was a fiscal 
"need" for the PT governments to create private pension for their. The central objective is present the changes in the 
social security of the Bahia’s servants. The specific objectives will show how Keynesian and post-Keynesian politics 
are, pursuing state’s fiscal data. This historical and critical perspective is used to interpret this reality, through the 
analysis of objective conditions that the PT governments in Bahia do not have the fiscal need to implement the 
Private Pension Plan for their servers. 
Keywords: post neoliberal;.post-Keynesianism;. social security. private / private pension plans. 
 
RESUMEN 
El presente artículo aborda la Seguridad Social de los Servidores Públicos del estado de Bahia en los gobiernos del 
Partido de los Trabalhadores (PT) con Jaques Wagner (2007-2014) y Rui Costa (2015-2018). Los gobiernos del PT, 
considerados “pós-neoliberais”, representan una “nueva” forma de hazer política económica, el pós-keynesianismo, 
el problema apresentado en el estudio se direcciona para un análisis histórico y conceptual, tanto de la política 
económica fiscal, como de la Seguridad social. Utilizando el método histórico para entender la realidad estadual 
bahiana, esa pesquisa realizó un estudio direccionado para verificar si hubo una “necesidad” fiscal de los gobiernos 
petistas de crear la Seguridad privada para sus servidores. El objetivo central es presentar las mudanzas en la 
Seguridad social de los servidores de Bahia. Los objetivos específicos irán a revelar como es la política keynensiana y 
pós-keynesiana, permeando los datos fiscales estaduales. Se recurre al método materialista histórico dialéctico para 
interpretar tal realidad, pues es a través del análisis de las condiciones objetivas, que se llega a la conclusión de que 
los gobiernos del PT en la Bahia no tengan la necesidad fiscal de implantar la Seguridad Social Privada para sus 
servidores. 
Palabras clave: pós-neoliberal; pós-keynesianismo; seguridad social; seguridad social complementar/privada.   
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INTRODUÇÂO 

Com a eleição de Rui Costa (2014-2018) do Partido dos Trabalhadores (PT) para governador do 

Estado da Bahia (BA), esse partido irá completar 03 mandatos num total de 12 anos consecutivos, na 

gestão do poder executivo; antes, nos anos de 2006 a 2014, o estado da Bahia tinha como 

governador Jaques Wagner, também do PT, lembrando que no ano de 2010, o governador Wagner é 

reeleito para o cargo máximo do executivo baiano, até o final do ano de 2014. 

Em 2014, o secretário da Casa Civil do governo Wagner, Rui Costa, é eleito para governar esse estado 

até o final do ano de 2018, quando o Partido dos Trabalhadores, completará 12 anos de governo da 

Bahia. 

As gestões de Jaques Wagner (2006-2014) e de Rui Costa (2015-2018) são concomitantes aos 

mandados, na Presidência da República dos presidentes Lula (2003-2010) e Dilma (2011 até 20161), 

pertencentes também ao PT. Dessa forma, os mandatos de Wagner e Costa na Bahia também estão 

imbricados na política econômica do Partido dos Trabalhadores, nesse período. 

Segundo Sader (2013, p. 08), nos anos de governo do PT, “o Brasil mudou – e mudou para melhor”. O 

autor denomina o período petista de “pós-neoliberal”, ou seja, os governos petistas se afastaram da 

prática de política econômica2 da era neoliberal3 de Fernando Henrique Cardoso4.  

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
 
1 No dia 02 de dezembro de 2015, o então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB), aceita a denúncia 
por crime de responsabilidade fiscal, oferecida pelo procurador de justiça Hélio Bicudo e pelos advogados Miguel Reale 
Júnior e Janaina Paschoal, com acusações sobre a lei orçamentária e improbidade administrativa do Governo Dilma 
Rousseff (PT). Sendo assim, a Câmara de Deputados aprovou, no dia 17 de abril de 2016, a abertura do processo de 
impeachment da presidente Dilma e remeteu o processo ao Senado Federal. O Senado votou e aprovou, no dia 12 de maio 
de 2016, a abertura do processo de impeachment e afastou Dilma da presidência até que o processo fosse concluído. No 
dia 31 de agosto de 2016, com 61 votos favoráveis e 20 contrários, o Senado Federal aprovou o pedido de impeachment e 
afastou Dilma Rousseff definitivamente do cargo, sendo efetivado como Presidente do Brasil Michel Temer (PMDB), até o 
final do ano de 2018. 
2 É um conjunto de medidas tomadas pelos governos com o objetivo de atuar e modificar os mecanismos de produção, 
distribuição de bens de consumo de uma sociedade, a saber: 1) Política Fiscal – gastos do governo; 2) Política Monetária – 
oferta monetária e juros; e 3) Política Cambial – taxa de câmbio. 
3 Doutrina, desenvolvida a partir da década de 1970, que defende a liberdade de mercado sem intervenção estatal sobre a 
economia, só devendo esta ocorrer em setores imprescindíveis à sociedade. 
4 Presidente da República do Brasil entre 1995-2003, sendo eleito como candidato do PSDB (Partido Social Democrata do 
Brasil). “O PSDB se apresenta como uma das principais forças políticas neoliberais, vigentes no Brasil durante os anos 
[19]90. Sua atuação foi decisiva para que, durante essa década, o Brasil fosse palco da dominação neoliberal nas diversas 
esferas da vida social. Para as classes e frações de classes dominantes, o PSDB significou a reunião dos interesses do grande 
capital. Para os trabalhadores, por outro lado, a implantação do programa neoliberal aprofundou sua tragédia histórica, 
alimentada secularmente pelo domínio espoliativo de nossas classes dominantes” (GUIOT, 2006, p. 12). 
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Surgem então as seguintes perguntas: por que os governos do PT são pós-neoliberais? Em que eles 

rompem com o liberalismo característico dos governos anteriores? Pochmann (2013, p. 153) afirma 

que o PT implementou quatro práticas de política econômica5 que rompem à lógica neoliberal que 

Sader (2013, p.138) sintetiza em três. São elas: 

Priorizam as políticas sociais e não o ajuste fiscal; 2) Priorizam os processos de integração regional e 

os intercâmbios Sul-Sul e não os tratados de livre-comércio com os EUA; 3) Priorizam o papel do 

Estado como indutor do crescimento econômico e da distribuição da renda, ao invés de um Estado 

mínimo6 e da centralidade do mercado do Consenso de Washington7. 

Nessa ótica, é pelo papel do Estado nos governos do PT que, para Pochmann (2013) e Sader (2013), o 

pós-neoliberalismo se efetiva através do keynesianismo/pós-keynesianismo8, como forma de política 

econômica. 

Nesse sentido, a recuperação do papel do Estado com os governos [do PT] [...] se 
mostrou essencial para que o Brasil pudesse retornar à luta pela superação do 
subdesenvolvimento, e os resultados positivos começaram rapidamente a aparecer 
com o crescimento econômico duas vezes maior que na década de 1990 (com a 
consequente recuperação de posições no ranking do PIB mundial), combinado com 
a redistribuição da renda, sobretudo na base da pirâmide social (POCHMANN, 
2013, p. 154). 

Sendo assim, os governos do PT para Pochmann (2013) e Sader (2013) são um rompimento com o 

neoliberalismo principalmente pelo papel do Estado na economia. Consequentemente, é o pós-

neoliberalismo. 

O “pós-neoliberalismo” de Pochmann (2013) e Sader (2013) na política econômica é a volta ao 

keynesianismo/pós-keynesianismo, ou seja, através da ascensão e aperfeiçoamentos das funções do 

Estado como agente ativo e influenciador do ritmo da atividade das economias, que assume a 

responsabilidade de garantir níveis elevados de investimentos, produção e emprego. 

Ampliando essa visão, é ‘papel’ da previdência social dentro do capitalismo, impulsionar o sistema 

produtivo através dos recursos previdenciários, para alavancar a produção capitalista, pois o Estado 

tem “a responsabilidade por recolher as contribuições à previdência social, distribuir benefícios e 

concentrar recursos usados, muitas vezes, para sustentar o crescimento produtivo da economia” 

(GRANEMANN, 2006, p.63), sendo importantes recursos oriundos dos trabalhadores para a 

acumulação capitalista. 

Entretanto, diante das afirmações de Sader (2013) e Pochmann (2013) de que os governos do PT são 

pós-neoliberais e representam uma “nova forma” de fazer política econômica, já que a previdência 

social é uma ‘peça’ importante na forma de execução e acumulação dentro da política econômica no 

capitalismo, esse artigo irá analisar em perspectiva histórica a Previdência Social dos Servidores 
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Públicos do estado da Bahia. 

Nessa senda, quais os motivos levaram o governo de Wagner e depois de Costa, ambos do PT, a 

fazerem mudanças no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores estaduais até a 

implementação do Regime de Previdência Privada/Complementar9, com a criação do PREVBAHIA10? 

Inicialmente, esse texto apresentará as definições conceituais de Previdência Social e Previdência 

Privada/Complementar, para depois a investigação direcionar-se para a definição do que seja a 

política econômica no pensamento pós-keynesiano, ou seja, no pós-neoliberalismo, com o objetivo 

de contextualizar a história da Previdência Social dos Servidores Públicos do estado da Bahia. 

Essa perspectiva histórica como método se define pela natureza da realidade a ser investigada, a 

realidade social, que não é um aglomerado de partes isoladas, mas forma a totalidade histórico-

social, contraditória e dialética. Portanto, trata-se de uma investigação materialista, ou seja, utiliza-se 

o método materialismo histórico dialético para apreender a criação da Previdência 

Complementar/Privada pelo governo do PT na Bahia. 

Netto (2011, p.22), ao detalhar o método do materialismo histórico dialético, nos diz que o objetivo 

do pesquisador deve ser a diferenciação entre “aparência e essência”, pois o plano de investigação a 

seguir é apreender a essência, a estrutura e a dinâmica do objeto.  

Feito isso e operando a sua síntese, o pesquisador reproduz, no plano do pensamento, ou seja, no 

plano ideal, a essência do objeto que investigou. Dessa maneira, chega-se a conceitos e novas 

abstrações do fenômeno analisado (NETTO, 2011). 

A teoria apresentada com a compreensão do objeto na totalidade representa a reprodução do 

movimento “real” do objeto no plano do pensamento. Assim, esta não se apresenta como um reflexo 

mecânico. Por isso, segundo Netto (2011, p.25), “a capacidade intelectiva que permite extrair de sua 

contextualidade determinada [de uma totalidade] um elemento, isolá-lo, examiná-lo, é um 

procedimento intelectual sem o qual a análise é inviável.” (NETTO, 2011, p.44) 

Com a intenção de apreender a essência das mudanças da Previdência dos servidores baianos, 

fenômeno analisado na segunda parte, apresenta-se os dados fiscais do estado da Bahia para 

demonstrar que o governo baiano tem seu orçamento público “sólido” economicamente. 

_______________________________ 

9 Mais detalhes conceituais de “Previdência Social” e “Previdência Privada/Complementar” no próximo tópico desde texto. 
10 Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos do estado da Bahia. 
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Finalmente, chega-se à conclusão (essência) de que o governo do PT na Bahia não tinha a 

necessidade econômica e fiscal de implantar a Previdência Privada para seus servidores, o 

PREVBAHIA, já que é superavitário, sendo um contrassenso dentro da concepção pós-neoliberal de 

política econômica. 

PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA PRIVADA/COMPLEMENTAR 

No pensamento das ciências sociais aplicadas, entende-se previdência como: “direitos monetários 

que podem ser usados para comprar parte do fluxo de bens e serviços contemporâneo, produzido 

pela força de trabalho corrente” (EATWELL, 2002, p.178). Ou seja, um trabalhador tem 

compulsoriamente descontado uma parte de sua renda do salário que, em ‘tese’, fará com que, no 

futuro, seu ‘padrão de vida’ seja assegurado no momento de sua aposentadoria ao ter “direitos 

monetários” (dinheiro) para adquirir bens e serviços. 

Segundo Eatwell (2002, p.178), o maior problema da previdência “[...] é como garantir que os 

aposentados tenham um número suficiente de direitos monetários para comprar os bens e serviços 

de que necessitam”. 

Dentro desse contexto, Eatwell (2002) afirma que os regimes previdenciários são divididos em dois: 

1) Regime de Repartição e; 2) Regime de Capitalização. Esses regimes podem variar de país para país. 

A previdência no Regime de Repartição é pública e os impostos são cobrados para cobrir os ‘custos’ 

com os inativos. Neste tipo de regime, para obter o benefício, o ‘direito monetário’ é estritamente 

um ‘direito político’, cujos termos são garantidos pelo Estado (EATWELL, 2002, p.182). 

Nesse regime por repartição, chamada Previdência Social, sendo pública, “[...] tudo o que é 

arrecadado é imediatamente distribuído (regime de repartição simples) para as aposentadorias da 

geração que já trabalhou (solidariedade entre gerações)” (GRANEMANN; SALDANHA, 2003, p.02). 

 No Brasil, a Previdência Social encontra-se regulamentada na Seção III, artigos 201 e 202 da 

Constituição Federal de 198811, dentro dos aspectos da Seguridade Social (BRASIL, 1988). 

Dentro do princípio da universalidade da cobertura da seguridade social, garantidos por lei na 

Constituição de 1988, a seguridade social e a previdência social são regidas pela ‘solidariedade’. 

_______________________________ 

11 A Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio, diz, 
em seu art. 3º, que “A previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família 
e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Parágrafo único.” (BRASIL, 1991, p. 01). 
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O princípio da solidariedade é o “pacto” de distintas gerações pelas quais os que trabalham no 

presente provêm os trabalhadores do passado e, de similar maneira, acontecerá nas gerações 

futuras. Esse princípio é implícito na previdência social. 

Esse ‘pacto’ é firmado entre gerações; o trabalhador que está em idade ativa sacrifica parte de sua 

renda presente, mediante contribuição compulsória (obrigatória). Quando vier a perder sua 

capacidade laborativa (provisória ou permanente), o trabalhador ou sua família irá receber uma 

aposentadoria e/ou pensão que garanta sua manutenção, seja a partir dos benefícios programados 

ou de benefícios de riscos (morte ou invalidez). 

Nos regimes de Previdência Social no Brasil, situam-se o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 

os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 

O RGPS é regulado pela Lei 8.213, de 1991, sendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

autarquia federal, responsável pela sua efetivação. 

No que se refere ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), são os regimes próprios de 

previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal (BRASIL, 1991). 

Os RPPS são constituídos da força de trabalho empregada pelo Estado brasileiro, seja em âmbito 

Federal, Estadual ou Municipal. Segundo Granemann (2016b, p.03),  

A Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 40) e a Lei 9.717/1998 
disciplinam a existência de RPPS. [...] identificou existirem 2.080 regimes, deste 
modo contabilizados: 01 da União, 27 de Unidades Federativas e Distrito Federal e 
2052 de Municípios, incluídas as capitais. 

Nesse contexto, a previdência social, tanto o RGPS, quanto o RPPS, são geridas pelo Estado (federal, 

estadual e municipal), o que constitui uma grande ‘massa’ de riqueza (GRANEMANN, 2016a), que 

pode, inclusive, proporcionar crescimento econômico, estabilidade social, distribuição de renda e a 

acumulação capitalista, pois: 

Ao longo de décadas, a União, os estados e os municípios são os receptores desta 
importante massa de riqueza que constitui o fundo público e a partir do qual os 
diferentes segmentos do Estado, por meio de seus governos, realizam suas políticas 
(GRANEMANN, 2016a, p.676). 

É certo: o que rege a Previdência Social, seja RGPS ou RPPS, é o princípio organizador da repartição 

ou solidariedade. Todos os trabalhadores inseridos em cada um dos regimes contribuem e passam a 

receber aposentadoria ou pensão quando alcançam as condições para o benefício. Os que estão em 

idade e condições laborais garantem o benefício de quem está aposentado. 

Seguindo o raciocínio de Eatwell (2002), a outra forma de previdência é a do Regime de 
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Capitalização, conhecida como previdência complementar/privada, que são duas modalidades: 1) 

aberta e; 2) fechada. Sobre essas modalidades, Granemann afirma que 

A previdência complementar é uma forma de previdência privada que pode ser 
construída sob duas modalidades: a fechada, relativa a um conjunto de 
trabalhadores de uma mesma empresa, de um mesmo setor produtivo e também 
pode ser uma entidade formada, a partir da existência de algum vínculo 
associativo, chamado fundo de instituidor, como, por exemplo, o de ex-alunos, de 
sindicatos etc. Nesta modalidade serão, usual e cotidianamente, denominadas 
fundo de pensão. A outra forma de previdência privada é a aberta, comercializada, 
por exemplo, por bancos e seguradoras e depende, como as demais mercadorias, 
da ‘vontade’ e das possibilidades do comprador, para que a contratação de um 
‘plano previdenciário’ se realize. (2007, p.16, grifo nosso) 

Diferentemente da Previdência Social que é regida pelo princípio da repartição, a previdência 

privada/complementar, seja ela aberta ou fechada, é regida pelo princípio de capitalização. Sendo 

assim,  

Sob um Regime de Capitalização o indivíduo poupa durante sua vida adquirindo, 
assim, um estoque de ativos financeiros que podem ser usados no futuro para 
comprar bens e serviços, seja realizando os ativos, seja comprando uma apólice de 
uma empresa de previdência privada. O direito de receber uma aposentadoria é 
um direito financeiro possuído pelo indivíduo, embora o valor desse direito 
dependa de uma variedade de circunstâncias econômicas, como as condições do 
mercado de ativos financeiros, taxas de juros e taxas de inflação (EATWELL, 2002, 
p.182, grifo nosso). 

O regime por capitalização consiste em recolher as contribuições dos trabalhadores e aplicar esses 

recursos no mercado de capitais, e “esperar” no futuro receber a remuneração desses “ativos 

financeiros”, sendo a gerência via mercado (setor privado), embora também seja administrada pela 

gestão pública, como no caso dos fundos de pensões de funcionários públicos. 

Neste tipo de regime, o indivíduo poupa durante sua vida produtiva, adquirindo um estoque de 

“ativos financeiros” que poderão ser usados no futuro. Nesse caso, o contribuinte terá um “direito 

financeiro” sobre o seu montante (EATWELL, 2002), embora dependa de circunstâncias econômicas, 

como taxas de juros, inflação e ativos do mercado financeiro, que não são imunes a crises 

capitalistas. 

Como a previdência complementar/privada é uma aplicação financeira, Granemann (2015) classifica 

esse regime como uma “não-previdência”. “Embora se nomine previdência é uma não-previdência 

por ser, básica e fundamentalmente, um investimento como qualquer outro dos mercados de 

capitais” (GRANEMANN, 2015, p. 05). 

Portanto, a ‘previdência complementar’, também chamada de ‘previdência privada’ não é 

previdência, é investimento no mercado de capitais como qualquer outro. 

Apresentadas essas considerações conceituais sobre a Previdência Social e a Previdência 
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Complementar/Privada, faz-se necessário entender como é uma política econômica “pós-

neoliberal/pós-keynesiana” que, segundo Pochmann (2013) e Sader (2013), são características dos 

governos do PT, o que demonstrará se os governos do PT no estado da Bahia seguiram tal política 

econômica.  

POLÍTICA ECONÔMICA NO PENSAMENTO “PÓS-KEYNESIANO/PÓS-NEOLIBERAL” 

A teoria pós-keynesiana esclarece, enfatiza e acrescenta elementos em relação à teoria de Keynes12. 

Ou seja, apesar da teoria pós-keynesiana ser um “resgate” da teoria de Keynes, eles reconhecem que 

pode haver falhas na superestrutura de Keynes e que, com o passar do tempo, surgiram novos e 

diferentes problemas (DARTHEIN, 2002). 

Como a teoria desenvolvida por Keynes (1982) reconhece que a economia alterna fases de expansão 

e desaceleração ao longo dos ciclos, a teoria pós-keynesiana também acredita que a economia 

capitalista seja inerentemente instável (MINSKY, 2009). 

Para eles, o que provoca as fases de recessão e depressão é a falta de confiança dos agentes 

econômicos em relação ao rendimento futuro dos investimentos13, ou seja, as decisões são tomadas 

com base em expectativas sobre o futuro que, por ser incerto, coloca a possibilidade de erros em 

decisões de investimentos e a falta desses investimentos em uma economia provoca crise e recessão. 

Uma vez em crise e recessão, para os pós-keynesianos (e Keynes), a política econômica fiscal, através 

do aumento dos gastos do governo, seria o principal instrumento para reverter tal situação e, assim, 

colocar a economia de volta aos “trilhos do crescimento”.  

Para os pós-keynesianos, Keynes (1982) dividiu o orçamento público em dois: a) o corrente; e b) o de 

capital. O orçamento corrente diz respeito aos gastos de consumo correntes do governo, assim como 

os recursos destinados aos serviços básicos fornecidos à população, como, por exemplo, gastos com 

saúde pública, educação, previdência social etc. Já a outra parte do orçamento público, o orçamento 

de capital, refere-se às despesas públicas cujo objetivo é ampliar os investimentos produtivos e, 

assim, promover a estabilidade do sistema econômico. 

_______________________________ 
12 “A utilização do termo keynesianismo como identificador de uma certa doutrina com relação ao papel do Estado na 
economia há muito ultrapassou as fronteiras do mundo acadêmico para ser incorporado ao vocabulário cotidiano de 
políticos, jornalistas, empresários, etc [...] Keynes, sem dúvida, acreditava na possibilidade do Estado cumprir um papel 
construtivo na promoção da prosperidade de economias de mercado” (CARVALHO, 2008, p.08-09). 
13 Lembrando que, no pensamento pós-keynesiano, “investimento” é sempre no setor produtivo (setor primário, setor 
secundário e setor terciário) da economia. 
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Entretanto, as despesas de capital, por sua vez, seriam financiadas através de déficits, pois se 

acredita que “o orçamento de capital, por ser um indutor de instituições produtivas, é construtor de 

seu próprio superávit, ao longo do tempo” (TERRA; FERRARI FILHO, 2011, p. 288). 

As despesas de capital do governo financiadas através de um maior endividamento para financiar o 

investimento, promoveriam um aumento do emprego, elevando a renda que, posteriormente, 

elevaria a arrecadação de impostos por parte do governo. 

Assim, diferentemente dos autores liberais14, os autores pós-keynesianos defendem que os gastos 

públicos com investimento devem ser financiados via expansão da dívida pública, pois a implantação 

desse tipo de política econômica promove um aumento da Renda Nacional15. 

Portanto, a política econômica fiscal é o principal instrumento contracíclico16 para controlar o nível 

do emprego e da renda. 

Keynes (1982) ainda defende que, em momentos de recessão e depressão, a economia só se 

reergueria com um aumento dos gastos públicos, financiados através de um maior endividamento. 

Para o autor, em épocas de crise, provenientes de um colapso das expectativas17 e da demanda 

efetiva18, até os gastos inúteis são importantes para elevar o emprego e a renda. Em outras palavras, 

até cavar buracos no chão19, à custa de um maior endividamento, poderia contribuir para 

desaparecer o desemprego e elevar a renda real, bem como a riqueza em capital, da sociedade. 

Sendo assim, se aplicada à política econômica fiscal expansionista, a tendência seria de volta ao 

crescimento econômico e “afastamento” da crise e da recessão. 

_______________________________ 
14 Os principais postulados da escola de pensamento econômico liberal são: a) os agentes econômicos são racionais e 
procuram maximizar as suas preferências; b) os indivíduos agem de forma independente, com base em informações 
perfeitas sobre o “mercado”; c) através do “livre mercado”, ou seja, sem a intervenção do Estado, a economia se 
“autoequilibra” no longo prazo; e d) com base em cálculos probabilísticos é possível prever o futuro. 
15 É a soma de todas as rendas recebidas pelos proprietários dos fatores de produção utilizados durante o ano, ou seja, é a 
remuneração do serviço dos fatores. Inclui salários e ordenados, juros, aluguéis, lucros mais as transferências do Governo 
para o setor privado (subsídios e pensões). 
16 Consiste no conjunto de ações governamentais voltadas a impedir, sobrepujar, ou minimizar, os efeitos do ciclo 
econômico. 
17 “As expectativas são influenciadas pelos fatos existentes e por eventos futuros. O método habitual de formação das 
expectativas, segundo Keynes, é o de considerar a situação atual e projetá-la no futuro, modificando-a quando ocorrem 
razões concretas para isso. Assim, as decisões empresariais não se baseiam apenas no seu prognóstico mais provável, mas 
também na confiança com que se faz tal prognóstico” (CARVALHEIRO, 1987, p.107). 
18 A demanda de bens e serviços, para os quais existe capacidade de pagamento, ou a demanda realmente existente. 
19 Num trecho da sua obra, ele coloca que “[...] os gastos “inúteis” provenientes de empréstimos podem [...] enriquecer, no 
fim das contas, a comunidade” (KEYNES, 1982, p. 110). 
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Entretanto, superada a crise, os estímulos fiscais proporcionados pelo aumento dos gastos e 

endividamentos governamentais deveriam ser reduzidos? Neste caso, os tributos (impostos e taxas 

de serviços públicos específicos) seriam o principal instrumento para manter a estabilidade 

econômica que, nos tempos de recessão, seriam monopolizados pelos gastos governamentais. 

Para Keynes (1982) a tributação progressiva nos tempos de crescimento econômico desempenharia 

duas funções principais: a) a redistribuição da renda; e b) a elevação do consumo. A tributação 

deveria ser progressiva, ou seja, os ricos pagariam mais impostos do que os mais pobres. Portanto, 

Podemos sintetizar os remédios keynesianos para combater a depressão 
econômica, como sendo a recuperação da demanda agregada da economia pela 
redistribuição, às camadas menos favorecidas da população, dos recursos 
provenientes da tributação progressiva dos ricos, e o incremento do investimento, 
da renda e do nível de emprego por intermédio do aumento das despesas do 
Governo (ALVERGA, 2010, p.01). 

Isso porque os mais ricos possuem uma menor propensão a consumir20, já que têm suas 

necessidades básicas já atendidas e não gastariam seu aumento de renda (provocadas pelo 

crescimento econômico) em consumo de mercadorias e, sim, tenderiam a gastar seu aumento de 

renda no rentismo21. 

Dessa forma, a tributação progressiva em tempos de crescimento econômico, além de redistribuir a 

renda por meio da tributação das classes ricas, haveria transferências fiscais para as camadas da 

população mais pobres com maior propensão a consumir. 

De forma similar, a política fiscal com tributação progressiva seria usada para combater um dos 

principais problemas da economia moderna, a concentração de renda. Keynes (1982, p.287) salienta 

que “o Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a consumir, em parte 

através de seu sistema de tributação”. 

Por trás desse raciocínio, está a ideia que o Estado deve exercer uma política econômica “adequada” 

(gastos do governo e tributação) para compensar a insuficiência de demanda efetiva22 de uma 

sociedade. 

Não significa um capitalismo sem concentração de renda e sem propriedade privada. O que Keynes 

(1982) defende é um “capitalismo” menos concentrador de renda.  

_______________________________ 
20 “A propensão marginal a consumir, isto é, quanto maior for a parcela destinada ao consumo quando a renda é 
aumentada em uma unidade” (MARQUES et al, 2004, p.165). 
21 Mercados financeiros que asseguram a canalização da poupança dentro do processo de valorização do capital. 
22 Capacidade de pagamento de uma economia. 
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Isso não quer dizer não acabar com os investimentos públicos ou fazê-los decorrentes somente de 

uma maior tributação. Para Keynes (1982, p. 288), “[...] uma socialização algo ampla dos 

investimentos será o único meio de assegurar uma situação aproximada de pleno emprego”23. As 

despesas públicas com investimentos produtivos (juntamente com os da iniciativa privada) 

continuarão sendo importantes para promover o crescimento econômico. 

Consequentemente, para os autores pós-keynesianos uma política econômica fiscal é capaz de 

exercer forte influência sobre as variáveis reais da economia, como o nível de emprego, de produção 

e sobre acumulação de riqueza. Mais do que isso, é uma forma de organização, funcionamento e 

estruturação da economia que se caracteriza principalmente pela subordinação do sistema 

financeiro ao setor produtivo24, totalmente diferente do que pregava os princípios do livre-mercado 

dos neoliberais que leva ao processo de financeirização25 da economia (CHESNAIS, 1995). 

Feito esse recorte teórico de como “deve ser” uma política econômica fiscal pós-keynesiano / pós-

neoliberal, surge a seguinte pergunta: será que a gestão da Previdência Social do estado da Bahia, 

nos governos do PT, seguiu esse princípio teórico de rompimento com o neoliberalismo, como 

afirmou Pochmann (2013) e Sader (2013)? A resposta a esse questionamento será apresentada nos 

próximos tópicos. 

HISTÓRIA DAS PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DO ESTADO DA BAHIA  

A história da Previdência Social dos Servidores Públicos da Bahia, nos moldes da Constituição de 

1988, começa no dia 07 de janeiro de 1998, quando o então governador Paulo Souto26, do PFL27, 

sanciona a Lei 7.249. 

 

_______________________________ 

23 Dos fatores de produção: terra, trabalho e capital. 
24 Conhecido como “economia monetária da produção”, a economia monetária de produção é aquela em que a moeda tem 
capacidade de exercer forte influência sobre as variáveis reais da economia, como o nível de emprego, de produção e sobre 
o nível de acumulação de riqueza. Mais do que isso, é uma forma de organização, funcionamento e estruturação da 
economia que se caracteriza principalmente pela subordinação do sistema financeiro, portador de juros ao setor produtivo. 
Isso não significa o “fim” do sistema financeiro portador de juros, mas que seu papel é financiar o desenvolvimento do 
sistema produtivo, totalmente subordinado à dinâmica produtiva. 
25 “Na véspera do século XXI, a economia mundial, efetivamente, carrega a marca cada vez mais nítida de um capitalismo 
predominantemente rentista e parasitário, cujo funcionamento parece estar subordinado, de modo crescente, às 
necessidades próprias das novas formas de centralização do capital-dinheiro, em particular os fundos mútuos de 
investimento (mutual investments funds) e os fundos de pensão” (CHESNAIS, 1995, p.02). 
26 No ano de 1994, foi eleito governador da Bahia pela primeira vez, gestão que foi dos anos de 1995 a 1998. Nesse mesmo 
ano, se elegeu senador da República para o período de 1999 a 2007. Entretanto, no ano de 2002, foi eleito novamente 
governador, exercendo o mandato 2003-2006. Em 2006, tentou a reeleição, mas foi derrotado por Jaques Wagner do PT. 
27 Partido da Frente Liberal (PFL) foi um partido político brasileiro fundado em 1985. Em 2007, seus integrantes optaram 
por sua extinção e, em seu lugar, surgiu o partido denominado Democratas (DEM). 
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Essa lei tinha como objetivo a extinção do Instituto de Assistência e Previdência do Servidor do 

Estado da Bahia (IAPSEB), autarquia28 vinculada à Secretária de Administração que possuía um 

número total de 64.387 mil aposentados e pensionistas e um passivo de R$ 2,5 bilhões de reais 

(BAHIA, 1998). Pois, 

[...] o IAPSEB já nasceu grande, em razão de suas múltiplas funções: benefícios 
assistenciais; assistência médico hospitalar e odontologia, farmacêutica, alimentar, 
financeira, social e educacional. Inclusive, pagamento de pensões, auxílio funeral, 
natalino e pecúlio (BAHIA apud SILVA; REQUIÃO, 2002, p. 16). 

O IAPSEB tinha como princípio o sistema de repartição simples/solidário, obedecendo à lógica da 

Previdência Social. 

Para Silva e Requião (2002), o IAPSEB não suportou as excessivas variedades de concessão de 

benefícios desde a sua criação em 1966, pois a arrecadação da autarquia era de 8,5% de contribuição 

do salário bruto do servidor e igual contribuição por parte do estado da Bahia. 

Essas arrecadações foram “insuficientes” para financiar a cobertura dos benefícios. As autoras 

escrevem que 

[...] a situação financeira do IAPSEB apresentou-se crítica, agravando-se com a 
incorporação de novos 347.418 beneficiários. Houve um aumento significativo da 
clientela que passou de 180.000 para 527.418. Acrescentou-se a esse fato o início 
de pagamento de pensões pelo valor integral, conforme prevê a Constituição de 
1988. As despesas do Instituto sofreram um incremento de 293%, enquanto que as 
receitas aumentaram em 123%. No exercício de 1997, percebeu-se que o IAPSEB 
apresentou um déficit orçamentário de R$ 30.700.000,00 (SILVA; REQUIÃO, 2002, 
p. 17).   

Dessa forma, o IAPSEB foi desativando suas atividades ao longo dos anos. Foram extintas: 1) Seguro 

Educacional – empréstimo para compra de material escolar, no ano de 1966; 2) Carteira de 

Empréstimo Rápido – empréstimos de até 03 meses, no ano de 1978; 3) Carteira de Empréstimo ao 

Servidor, em 1986; 4) Abono Natalino, em 1988 e; 5) Farmácias, em 1995. 

Como o IAPSEB era ‘insolvente’ e apresentava déficits orçamentários, o governo Souto modificou o 

sistema de seguridade social por meio da Lei 7.249, de 1998 ao extinguir o IAPSEB e sua gama de 

benefícios, criando duas estruturas distintas e independentes entre si: 

 

 

_______________________________ 

28 Entidade administrativa, criada para desenvolver atividades típicas da administração pública que requeiram uma gestão 
administrativa e financeira descentralizada. 
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De um lado, para tratar de assuntos previdenciários, o Fundo de Custeio da 
Previdência Social dos Servidores Públicos do estado da Bahia – FUNPREV, cuja 
gestão é compartilhada entre as Secretarias de Administração – SAEB e Fazenda – 
SEFAZ e, de outro, para tratar de assuntos relacionados à assistência a saúde do 
servidor foi criado o Plano de Saúde do Servidor – PLANSERV, dirigido pela 
Secretaria da Administração do Estado. O PLANSERV caracteriza-se por um plano 
de saúde [privado] de adesão facultativa, com serviços terceirizados (SILVA; 
REQUIÃO, 2002, p.17).  
 

Na visão liberal do governo Souto, era necessário ‘enxugar’ a máquina pública do governo estadual 

com a redução da folha de pagamento. Por isso, o governo baiano lançou, em 1998, um amplo 

programa de Programa de Demissão Voluntária (PDV). 

Essa iniciativa do governo da Bahia, um amplo PDV, efetivou em 1998 as exigências da Lei Camata29 

(BRASIL, 1995) que obrigava os estados da federação a gastar no máximo 60% de sua receita com 

salários e aposentados. 

Essa iniciativa do governo da Bahia, um amplo PDV, efetivou em 1998 as exigências da Lei Camata29 

(BRASIL, 1995) que obrigava os estados da federação a gastar no máximo 60% de sua receita com 

salários e aposentados. 

Assim, para excluir o “custo oneroso” de mais de 64 mil aposentados dos ‘gastos’ do estado e as 

gamas de serviços do IAPSEB, o governo Souto criou o Fundo de Custeio da Previdência Social dos 

Servidores da Bahia (FUNPREV) com o objetivo de 

Prover recursos para o pagamento dos benefícios de aposentadoria, reserva 
remunerada, reforma, pensão e auxílio-reclusão aos segurados oriundos dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas, do Ministério 
Público, das autarquias e das fundações instituídas e mantidas pelo Estado (BAHIA, 
1998, p. 14). 

Portanto, o FUNPREV também é formado pelo princípio da repartição/solidário, estudado no item 

anterior, sendo classificado como Previdência Social. 

A diferença com o IAPSEB é que o FUNPREV é um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do 

estado da Bahia, enquanto o IAPSEB era uma autarquia vinculada à secretaria de administração do 

governo estadual. 

 

 

_______________________________ 

29 “Estabeleceu limites de gastos com pessoal que foram posteriormente aprimorados com a LRF [Lei de Responsabilidade 
Fiscal]. Esta surgiu como consequência do intenso processo de ajuste fiscal, definiu limites de gastos e endividamento, 
institucionalizando as metas do regime” (FIORAVANTE; PINHEIRO; VIEIRA, 2006, p. 07). 
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A ideia do governo Souto era ter um RPPS ‘saudável’ financeiramente que garantiria o pagamento 

dos aposentados e pensionistas, vinculados ao antigo IAPSEB e dos servidores da ativa que irão se 

aposentar daquela data em diante. 

Para ser um RPPS ‘saudável’, o governador Souto autorizou um depósito, na conta do novo regime 

próprio dos servidores, no valor de “R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), destinado à 

integralização do FUNPREV, mediante a utilização de recursos oriundos da desestatização de 

sociedades controladas pelo estado da Bahia” (BAHIA, 1998, p. 18). 

Na prática, significou que o governo da Bahia depositou R$ 400 milhões em dinheiro da privatização 

da Companhia de Eletricidade da Bahia (COELBA), que foi vendida por R$ 1,73 bilhão30.  

No ano de 1999, o governo também depositou, na conta do FUNPREV, o valor de R$ 450 milhões, 

provenientes da Caixa Econômica Federal (CEF), como antecipação de recursos da pretendida31 

privatização da estatal EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento). 

Segundo Góes Filho (2014), em 1999, o caixa do FUNPREV era de mais de R$ 1 bilhão: “[...] em 

dezembro de 1999, o caixa do FUNPREV alcançou seu auge com volume financeiro da ordem de R$ 

1,063 bilhão, que corresponderia a R$ 2,5 bilhões em valores atuais (correção INPC dez/13)” (GÓES 

FILHO, 2014, p. 01). 

O modelo de gestão da RPPS da Bahia, com a criação do FUNPREV, implementado pelo governo 

Souto, foi aclamado pela mídia como a “Receita Baiana” (REVISTA EXAME, 2000, p. 01), que estados 

como Rio de Janeiro e São Paulo deveriam seguir. 

Mas o que aconteceu com a ‘receita baiana’, o ‘modelo para outros governos estaduais’? “De 

superavitário em seu primeiro momento a deficitário em menos de três anos de existência, o 

FUNPREV fechou o ano de 2001 com a total exaustão do seu patrimônio financeiro” (GÓES FILHO, 

2014, p. 01). 

Segundo Góes Filho (2014), a total exaustão é responsabilidade do governo anterior, de Souto, que 

não alocou recursos suficientes no FUNPREV, sem um estudo técnico de solvência financeira da 

transferência de mais de 64 mil aposentados e pensionistas de uma única vez. Assim, 

 
_______________________________ 

 
30 No dia 31 de julho de 1997, a COELBA foi privatizada através de leilão, por R$1,73 bilhão pelo consórcio formado pela 
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), o Banco do Brasil Investimentos e a companhia Iberdrola. 
31 O governador J. Wagner (PT) sancionou, em 2013 o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo que revoga a lei 7.483, de 
junho 1999, que autorizava a privatização da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). 
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Neste computo, o aporte de bens transferidos diretamente do extinto Iapseb, os R$ 
400 milhões da venda da Coelba e a antecipação de recursos de cerca de R$ 450 
milhões por conta da pretendida privatização da Embasa. [...] Para isto pesou a 
decisão sem estudo atuarial32, da transferência de uma única vez para o Funprev 
de todos os aposentados que figuravam nas folhas das secretarias, além da 
inexistência de ação técnica significativa para atenuar estes gastos (GÓES FILHO, 
2014, p.01, grifo nosso). 

Segundo o TCE-BA (2002), no ano de 2001, o FUNPREV teve Receita Corrente no valor de                            

R$ 426.093.244,00 e Despesas Correntes no valor de R$ 705.497.602,00, ou seja, alcançou um 

resultado ‘deficitário’ em de mais de R$ 279 milhões (R$ 279.404.358,00). 

Com essa situação de ‘déficit’ orçamentário do FUNPREV, como “solução”, o governo de Souto 

elevou a contribuição do servidor. Inicialmente, no ano de 1998, os servidores contribuíam para o 

FUNPREV com o valor de 5% da sua remuneração bruta (BAHIA, 1998, p.23). 

Nesse ponto da análise, nota-se, que os ‘erros’ dos governos sempre acabam transferindo para o 

trabalhador o ônus da “solução” da previdência social na Bahia. O aumento da alíquota de 

contribuição do servidor é um processo de retirada de renda da força de trabalho, empregada pelo 

estado da Bahia.  

No ano de 2000, a contribuição dos servidores aumentou para 6,0% do salário bruto; já no ano de 

2001, elevou para 8%; em 2002, para 9,5%; em 2003, aumentou para 11%; e a partir do ano de 2004, 

elevou para 12%, conforme quadro 1 a seguir: 

Quadro 1 - Contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas do FUNPREV 

CATEGORIAS A L Í Q U O T A S   P O R   E X E R C Í C I O  (em %) 

  1998 
e 

1999 
2000 2001 2002 2003 

A partir 
de 

2004 

Servidores Ativos, Inativos e 
Pensionistas 5,0 6,5 8,0 9,5 11,0 12,0 

Fonte: BAHIA (2005, p.23). 

 

 

_______________________________ 
 
32 Ocorre quando o valor das reservas matemáticas é superior ao valor do patrimônio já constituído, ou seja, o fundo de 
previdência apresenta mais obrigações com seus participantes do que o caixa pode cobrir com o pagamento das obrigações 
(TCE-BA, 2015). 
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Se antes, no IAPSEB, a contrapartida de contribuição do estado para custeio dos benefícios era o 

valor de 8,5% da remuneração bruta do servidor, em 1998, com a criação do FUNPREV, a 

contribuição por parte do estado foi elevada para 15%, nos termos da Lei Estadual nº 7.943, de 2001. 

Em síntese, no ano de 1998, as receitas do FUNPREV eram oriundas da contribuição previdenciária 

de 5% do servidor ativo e inativo e de 15% de contribuição do estado da Bahia. Ambas as 

contribuições incidiam sobre a remuneração bruta de cada servidor. 

Como o quadro era de “insolvência” financeira do FUNPREV, o governo Souto aumentou 

gradativamente a contribuição dos servidores até chegar ao valor de 12% de alíquota no ano de 

2004, descontada na remuneração bruta dos servidores da ativa, inativa e pensionistas. 

Essa situação de resultado orçamentário ‘negativo’ da previdência social se acumulara ano após ano. 

Em 2005, o governo Souto publica a Lei Estadual 9.444, de 26 de abril de 2005, com efeitos 

financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2005, elevando a contribuição do estado da Bahia (a 

contribuição patronal) para o custeio do FUNPREV de 15% para 24% (BAHIA, 2005), para tentar 

‘amenizar’ os ‘déficits’. 

Resumidamente, o governo Souto (PFL/DEM), em relação à Previdência Social, promoveu a extinção 

do IAPSEB, criou o FUNPREV e aumentou a alíquota de contribuição, tanto para o estado, como para 

o servidor. 

Nesse contexto, os servidores tiveram seus salários reduzidos em 7% durante o governo Souto, pois, 

em 1998, sua contribuição para a previdência social era de 5% em 1998 e, no ano de 2004, terminou 

em 12%. 

Em 1º de janeiro de 2007, o governador Paulo Souto (PFL/DEM) é sucedido na administração do 

estado por Jaques Wagner do Partido dos Trabalhadores (PT). 

De acordo com Góes Filho (2014, p.01), “em 2006 [último ano do governo Souto], este mesmo caixa 

[do FUNPREV] era o exemplo concreto de sua falência: déficit de R$ 343 milhões”. 

O FUNPREV ficou deficitário em apenas quatro anos após sua criação. Nota-se aqui a 

‘irresponsabilidade’ dos gestores do estado da Bahia para com a seguridade social dos trabalhadores 

do serviço público baiano, pela inclusão de mais de 64 mil aposentados e pensionistas sem alocação 

de recursos suficientes para concessão dos benefícios dos servidores ligados anteriormente ao 

IAPSEB e ainda diminuindo a renda do servidor em 7% de 1998 a 2004. 
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Qual foi a solução do governo Wagner (PT) para o ‘insolvente’ FUNPREV? A solução foi a criação de 

um novo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para os servidores da Bahia - o BAPREV (Fundo 

Previdenciário dos Servidores Públicos do estado da Bahia), em dezembro de 2007. 

Nota-se que a ‘solução’ para a previdência social encontrada pelo governo do PT na Bahia foi a 

mesma do governo Souto (PFL/DEM) em 1998: criar um novo RPPS. 

Para o governo Wagner ter um “novo” RPPS dos servidores que seja solvente em longo prazo, 

implicou na criação do BAPREV, ou seja, separar os servidores a partir da data de posse e ingresso no 

serviço público. 

Os recursos financeiros do BAPREV são compostos por receitas dos servidores estatutários que 

ingressarem no serviço público a partir de janeiro de 2008, portanto, superavitário no curto prazo. 

Em curto prazo, o FUNPREV será ‘deficitário’, porque o pagamento das pensões e aposentadorias 

dependerá dos recursos orçamentários do Tesouro do estado da Bahia para cobrir os ‘déficits’. 

O Artigo 68 da Lei Estadual da Bahia 11.357/2009 estabelece que a alíquota de contribuição mensal 

patronal do estado da Bahia, para Regime Próprio de Previdência Social, de 24% do salário bruto do 

servidor que está vinculado ao FUNPREV e 15% para os servidores do BAPREV. 

A criação do BAPREV representa para o estado uma ‘economia’, pois além da alíquota mensal de 

contribuição dos segurados no valor de 12%33, o estado contribuirá com a alíquota de 15% da 

remuneração bruta do servidor, vinculado ao BAPREV. 

Para servidores que estão no FUNPREV, o estado contribui com a alíquota de 24%, conforme a Lei 

Estadual 9.444, de 26 de abril de 2005. 

Com a economia de 9% de contribuição patronal dos servidores ligados ao BAPREV, o governo tem 

uma ‘economia’ de recursos financeiros, pois o servidor vinculado ao BAPREV ‘custa’ menos em 

relação ao do FUNPREV. 

Essa ‘economia’ para o caixa do governo do estado teve como consequência melhora na adequação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)34, ou seja, obteve mais recursos financeiros para utilizar nos 

pagamentos de juros e amortizações da dívida pública do estado da Bahia. 

_______________________________ 
 
33 Que é o mesmo valor de contribuição do servidor que está vinculado ao FUNPREV, desde o ano de 2004, conforme 
quadro 1. 
34 É o principal instrumento ‘regulador’ das contas públicas no Brasil, instituído pela Lei Complementar 101/2000, que 
estabelece metas, limites e condições para a gestão das receitas e das despesas e obrigando governantes a assumirem 
compromissos com a arrecadação e os gastos públicos. 
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Lembrando que a política econômica neoliberal defende política econômica fiscal contracionista, 

nesta senda, a LRF é um mecanismo criado para limitar gastos públicos e assim manter o superávit 

fiscal para o pagamento de juros e amortização da dívida. 

Entretanto, a criação do BAPREV não foi a “solução” final para a gestão da previdência social na 

Bahia, pois, a partir do ano de 2013, o BAPREV começou a apresentar déficit. 

Segundo TCE-BA (2015), no ano de 2013, o BAPREV teve uma Receita Total no valor de R$ 

234.354.428, 74 e Despesas Totais de R$ 281.559.138, 27, o que perfaz um déficit de R$ 47.204.709, 

53 (Quarenta sete milhões, duzentos e quatro mil setecentos nove reais e cinquenta três centavos). 

 Dessa forma, as reservas de R$ 674,8 milhões do BAPREV (TCE-BA, 2015), que foram superavitárias 

entre os anos de 2008 a 2012, começam a ser usadas para cobrir os ‘déficits’ que esse RPPS 

apresenta a partir do ano de 2013. 

No entanto, ano de 2014, é eleito, em 1° turno para governador da Bahia, Rui Costa do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que foi secretário da Casa Civil do governo Wagner, assumindo o governo em 

janeiro de 2015. 

Como um dos primeiros atos do “novo” governo petista, Rui Costa enviou à Assembleia Legislativa do 

estado um novo projeto de lei, criando o novo fundo de pensão de previdência 

privada/complementar dos Servidores do estado da Bahia. 

No dia 05 de janeiro de 2015, os deputados estaduais baianos aprovaram, por unanimidade, o 

regime de previdência complementar do funcionalismo público do estado da Bahia. 

A Lei Estadual 13.222, de 12 de janeiro de 2015, institui o Fundo de Previdência Complementar dos 

Servidores Públicos do estado da Bahia (PREVBAHIA), conforme descrito abaixo: 

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do estado da Bahia, o Regime de 
Previdência Complementar a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do art. 40 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. § 1º - O Regime de 
Previdência Complementar de que trata esta Lei terá caráter facultativo e 
será aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a partir 
da data de publicação, pelo órgão fiscalizador, da autorização de aplicação 
do regulamento do plano de benefícios da entidade a que se refere o art. 4º 
desta Lei, ou da data da contratação prevista no § 8º do mesmo art. 4º 
(BAHIA, 2015, p.01, grifo nosso). 

Com a provação da Lei 13.222/2015, o governo Costa realizou a redução da previdência pública, 

social e solidária e reforçou a adesão e o crescimento da “não-previdência” privada/complementar. 

Com essa lei, o governo Costa estabeleceu o limite máximo para a concessão de aposentadorias e 
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pensões pagas pelo Regime Próprio ao teto35 do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Dessa 

forma, 

[...] os servidores titulares de cargos efetivos que entraram em exercício no 
serviço público a partir de 29 de julho de 2016, data em que o plano de 
previdência PREVBAHIA PB CIVIL teve a sua aprovação formalizada pela 
Previc no Diário Oficial da União, tiveram as suas aposentadorias limitadas 
ao teto do INSS (BAHIA, 2016, p. 01). 

Vê-se, assim, que o Regime de Previdência Complementar passou a vigorar a partir da publicação do 

Plano de Benefícios que ocorreu no dia 29 de julho de 2016. 

Como o PREVBAHIA é um regime complementar por princípio de capitalização, sua adesão “[...] terá 

caráter facultativo e será aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a partir da data 

de publicação [do plano de benefícios]” (BAHIA, 2015, p.01, grifo nosso). 

O governo Costa, no intuito de aumentar a adesão à “não-previdência” do PREVBAHIA, promulgou, 

no dia 16 de março de 2017, a Lei nº 13.718, tornando automática a inscrição para os novos 

servidores que recebem proventos acima do teto do RGPS. 

Destarte, o Art. 15 da lei nº 13.222, de 12 de janeiro de 2015, diz: “PREVBAHIA será mantida 

integralmente por suas receitas, oriundas das contribuições dos participantes, assistidos e 

patrocinadores, dos resultados financeiros de suas aplicações e de doações e legados de qualquer 

natureza” (BAHIA, 2015, p.08). 

Nessa condição, o PREVBAHIA não é um regime de previdência por repartição, com o princípio 

solidário entre gerações como é característica do FUNPREV e do BAPREV. É por regime de 

capitalização que aplicará as contribuições recolhidas dos servidores baianos, no mercado financeiro. 

Portanto, o PREVBAHIA é uma “não-previdência”, um “ativo financeiro” como outro qualquer. 

Sendo considerado “participador”, no estado da Bahia e seus órgãos e autarquias, é denominado 

“assistido” o participante/beneficiário do PREVBAHIA em gozo de benefício de prestação continuada. 

Ademais, dependendo de qual plano de benefício o servidor aderir, ele seguirá a seguinte regra: 

 

 

_______________________________ 
 
35 O limite do RGPS, fixado para o ano de 2017, é de R$ 5.531,31. Conforme portaria interministerial MTPS/MF nº 8, de 07 
de janeiro de 2017. 
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Art. 15 § 1º - A contribuição normal do patrocinador para o plano de benefícios não poderá exceder a 

contribuição individual dos participantes, ficando limitada ao percentual máximo de 8,5 % (oito 

inteiros e cinco décimos por cento) (BAHIA, 2015, p.08). 

Então, no PREVBAHIA, a contrapartida do governo estadual (contribuição patronal) não poderá 

exceder o que será descontado no salário bruto do servidor, limitada a um máximo de 8,5%. 

Também, no regime de capitalização do PREVBAHIA, ao se aposentar, o servidor não terá direito ao 

valor de sua remuneração integral. Ao se aposentar, a remuneração do servidor não ultrapassará o 

teto do regime geral. 

 Se a remuneração ultrapassar o teto do regime geral, o servidor receberá valor que ele contribuiu 

dentro do plano de benefícios de contribuição definida. Ou nas palavras do Governo da Bahia, 

O Participante do plano de benefícios PREVBAHIA PB CIVIL conta com 
diversas vantagens que atuam juntas para que o futuro dele seja planejado 
da melhor forma possível. Estruturado na modalidade de Contribuição 
Definida (CD), onde cada Participante escolhe quanto quer contribuir por 
mês, o PREVBAHIA PB CIVIL facilita a acumulação de patrimônio individual 
[...] Este patrimônio é formado através das contribuições feitas pelo 
Participante, pelo Patrocinador e da rentabilidade obtida pelos 
investimentos realizados pela Fundação PrevBahia durante a 
administração do plano (BAHIA, 2017, p. 01, grifo nosso). 

Nota-se que a remuneração obtida pelos planos de benefícios do PREVBAHIA dependerá das 

condições de retorno do investimento das contribuições dos servidores públicos. Portanto, não passa 

de ativo financeiro no mercado de capitais, que não ficará imune às crises do capitalismo, como 

ocorreu em 200836.  

O PREVBAHIA é uma fundação estatal de direito privado que tem como característica autonomia 

administrativa, financeira e gerencial. Entretanto, a diretoria administrativa e executiva será indicada 

pelo governador do estado da Bahia. 

 

_______________________________ 
 
36 Na crise financeira de 2008, por exemplo, quando vários fundos de não-previdência complementar na Europa e nos EUA 
quebraram por arriscarem nos mercados de capitais, o dinheiro de seus participantes, veja-se: “Maurice Jones, cidadão 
britânico e assalariado modelo, nos dá seu testemunho. Começou a trabalhar aos 16 anos, galgou com a força dos próprios 
punhos todos os escalões da hierarquia, a ponto de se tornar diretor da divisão de fiação do grupo têxtil Lister & 
Companhia. Contribuiu durante toda sua vida para o fundo de pensão [complementar/privado] da empresa. Entretanto, 
aos 64 anos, nem sonha mais em se aposentar: como ele próprio diz, precisa continuar a ‘trabalhar para unir as duas 
aspirações’. A empresa faliu [na crise financeira de 2008], levando de passagem o fundo de pensão que era ligado a ela; o 
dinheiro que poupou durante mais de 30 anos se evaporou. Ele não tem mais nada. ‘Quando acontece com a gente uma 
coisa dessas, você só tem duas soluções: o suicídio ou a luta.” (BULARD, 2013, p. 01). 
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A diretoria terá “autonomia” para gerir os recursos das contribuições dos servidores do estado da 

Bahia, sem a necessidade de submeter à aprovação de suas contas ao Tribunal de Contas do Estado, 

somente ao Conselho Fiscal do PREVBAHIA. 

E qual a responsabilidade do estado da Bahia para garantir uma aposentadoria integral aos seus 

servidores? Nenhuma, porque o PREVBAHIA é uma fundação de direito privado e não público. O 

governo da Bahia não garantirá o pagamento das contribuições ao PREVBAHIA em caso de 

investimentos financeiros “errados”, ou “mal” sucedidos. 

Dessa forma, foi apresentada a história dos 02 regimes de repartição/solidário de Previdência Social 

dos servidores públicos da Bahia, em vigência até a presente data, o FUNPREV e o BAPREV. Como 

também foi apresentada a história da criação da não-previdência privada/complementar por 

capitalização o PREVBHIA. 

O FUNPREV e o BAPREV possuem, como características básicas, o pagamento integral dos benefícios 

de aposentadoria para os seus participantes, sendo regimes por repartição e solidários entre as 

gerações de servidores públicos do estado da Bahia. 

No PREVBAHIA, os benefícios e as pensões obedecem ao limite da remuneração máxima concedida 

como no teto do RGPS, ao servidor que aderir, podendo receber uma remuneração complementar 

de acordo com o plano de benefício que ele escolheu. 

DADOS DA POLÍTICA ECONÔMICA FISCAL NO ESTADO DA BAHIA 

A intenção desde tópico é mostrar dados secundários da política econômica fiscal do estado da Bahia 

e sustentar a hipótese de que suas contas fiscais são “sólidas” economicamente. 

Dessa forma, mostram-se, na Tabela 1, os gastos do Governo da Bahia em pessoal do poder 

executivo37, a partir do ano de 2006, o ano em que o Partido dos Trabalhadores (PT) ganhou a eleição 

para governar o estado. 

Segundo o TCE-BA (2015), no ano de 2006 a Bahia gastou em pessoal ativo o valor de mais de R$ 4,4 

bilhões e mais de R$ 1,6 bilhão em aposentados e pensionistas, o que significa que em média um 

servidor da ativa representava aproximadamente 2,7 para 01 inativo. 

 

 

_______________________________ 
 
37 O poder executivo representa mais de 85% dos gastos com pessoal total do estado da Bahia. 
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Entretanto, essa relação entre ativos e inativos vai mudando ao longo dos 08 anos do governo do PT, 

pois a Bahia começa a gastar mais em ativos, principalmente com a contratação de novos servidores 

no executivo, como também, aumenta o número de inativos nesse período. Ademais, os ativos que 

sustentam os inativos vão diminuindo proporcionalmente ao longo do tempo, até que no ano de 

2014 existem aproximadamente 2,06 ativos para 01 inativo em termos de valores nominais com 

despesa em pessoal (TCE-BA, 2015). 

Portanto, o TCE-BA (2015) nos indica que o número de ativos que financia os inativos está 

diminuindo ao longo do tempo, pois está crescendo proporcionalmente mais inativos do que ativos. 

A contratação de novos servidores está alinhada ao pensamento pós-neoliberal/pós-keynesiano, pois 

gerou mais empregos, consequentemente maior a renda. 

Tabela 1 - Receita e despesas totais dos fundos de previdência dos servidores da Bahia (FUNPREV e 

BAPREV¹) (em bilhões - R$) 

Ano Receitas Previdência (Total) Despesas previdência (Total) Déficit ² 

2006 R$ 1.26 R$ 1.63 R$ 0,36 

2007 R$ 1.39 R$ 1.84 R$ 0,43 

2008 R$ 1.61 R$ 2.10 R$ 0,50 

2009 R$ 1.91 R$ 2.44 R$ 0,53 

2010 R$ 2.13 R$ 2.78 R$ 0,65 

2011 R$ 2.49 R$ 3.29 R$ 0,80 

2012 R$ 2.84 R$ 3.91 R$ 1,06 

2013 R$ 3.37 R$ 4.65 R$ 1,30 

2014 R$ 4.20 R$ 4.97 R$ 0,77 

Fonte: TCE-BA (2015).  
¹ A partir do ano de 2008. 
² Valor repassado do Caixa do Tesouro Estadual da Bahia para cobertura de déficit financeiro. 

Dessa forma, essa relação de diminuição proporcional de ativos em relação aos inativos também vai 

impactar as contas previdenciárias dos servidores da Bahia, pois em todos os anos de governo do PT 

houve déficit do sistema de previdência38 do regime próprio do estado da Bahia, conforme a Tabela 

1. 

 

_______________________________ 
 
38 Receitas totais de arrecadação da previdência menor que as despesas totais da previdência, juntando tanto os servidores 
que estão no FUNPREV, quanto no BAPREV. 
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A Tabela 1 nos mostra que as receitas totais foram sempre menores que despesas totais. Portanto, 

há um aumento crescente do déficit desde o ano de 2006 até o ano de 2014. Sendo assim, esse 

déficit na previdência é coberto pelo Caixa do Tesouro do Estado. 

Entretanto, no ano de 2014, o governo Wagner aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

nº 136/2014, conhecida como “PEC dos Royalties do Petróleo”, que modifica o artigo 204 da 

Constituição do estado ao introduzir que os royalties podem ser gastos nos fundos de previdência 

públicos estadual, o que resultou em um menor repasse do Caixa do Tesouro Estadual para a 

cobertura do déficit no ano de 2014. 

Tabela 2 - Despesas com Pessoal e Receita Corrente Líquida do Estado da Bahia (em bilhões - R$) 

Ano 
Total com Pessoal  

(Executivo) 

Receita Corrente Líquida  

(RCL) 

Total de Pessoal/ 

RCL 

2006 R$ 6.1 R$ 11.3 42,33% 

2007 R$ 6.8 R$ 12.5 42,74% 

2008 R$ 7.8 R$ 14.2 43,10% 

2009 R$ 8.8 R$ 14.6 46,75% 

2010 R$ 9.6 R$ 17.3 43,18% 

2011 R$ 10.8 R$ 19.2 44,41% 

2012 R$ 12.2 R$ 21.6 44,58% 

2013 R$ 13.6 R$ 23.0 45,34% 

2014 R$ 15.3 R$ 25.9 45,48% 

Fonte: TCE-BA (2015). 

Para mostrar que as contas públicas do estado da Bahia são “sólidas”, a Tabela 2 apresenta a relação 

de despesas totais com pessoal do poder executivo com a Receita Líquida Corrente39 (RCL). Segundo 

a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os gastos com pessoal do poder executivo não podem 

ultrapassar o limite máximo de 48,60% da RCL40. 

 

_______________________________ 
 
39 É o somatório da arrecadação das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas correntes consideradas as deduções conforme o ente União, Estado, 
Distrito Federal e Município. No caso do estado da Bahia, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional e a contribuição dos segurados para o custeio de sistema de previdência e assistência social dos servidores, 
as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência social e o aporte financeiro do estado 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (TCE-BA, 
2015). 
40 Conforme os incisos I, II e III do art. 20 da LRF. 
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Tabela 3 - Receita Corrente Líquida e Dívida Consolidada Líquida do Estado da Bahia (bilhões - R$) 

Ano 
Receita Corrente  

Líquida (RCL) 

Dívida Consolidada 

Líquida (DCL) 

% da DCL 

sobre a RCL 

2006 R$ 11.3 R$   11.6 102,26% 

2007 R$ 12.5 R$   10.3 82,41% 

2008 R$ 14.2 R$   10.2 71,91% 

2009 R$ 14.6 R$     9.2 62,94% 

2010 R$ 17.3 R$     9.0 52,13% 

2011 R$ 19.2 R$     8.9 46,38% 

2012 R$ 21.6 R$   10.6 49,10% 

2013 R$ 23.0 R$   10.8 47,13% 

2014 R$ 25.8 R$   10.3 39,94% 

Fonte: TCE-BA (2015). 

Percebe-se pela Tabela 2 que o estado da Bahia sempre esteve abaixo dos limites impostos pela LRF 

e em nenhum dos 08 anos de governo do PT sequer chegou perto do limite máximo de 48,60% da 

RCL. Inclusive no ano de 2014, o governo baiano poderia aumentar os gastos com pessoal na ordem 

de 3,12%41, mostrando que as contas públicas da Bahia em relação à gestão de pessoal são “sólidas” 

economicamente. 

Outra característica foi o aumento na arrecadação, como mostra a Tabela 3, explícito nos números 

referentes às RCL. Percebe-se que, ano após ano, as RCL vão crescendo, o que significa recordes de 

arrecadações, fechando no ano de 2014 com RCL de mais de R$ 25,8 bilhões de reais.  

Esses recordes de arrecadações fazem com que o Governo da Bahia mantenha uma Dívida 

Consolidada Líquida42 (DCL) estável ao longo dos 08 anos de gestão o PT, pois esse estado tem 

administrado de forma não “comprometedora” sua dívida pública estatal43. 

Inclusive o governo da Bahia, além de bater recordes de arrecadações, está tendo superávit primário 

em suas contas, sendo que no ano de 2012 foi mais de R$ 1,6 bilhão; em 2013 mais de R$ 986 

milhões e no ano de 2014 na ordem de mais de R$ 1,6 bilhão, conforme a Tabela 4 abaixo. 

_______________________________ 
 
41 Correspondendo a um aumento de até R$ 807.160.386,84 (mais de oitocentos e sete milhões de reais) em pessoal. 
42 É o valor da dívida consolidada, deduzido da disponibilidade de caixa, das aplicações financeiras, dos demais ativos 
financeiros e acrescido dos Restos a Pagar Processados e do Serviço da Dívida a Pagar. 
43 No ano de 2006, o governo de Souto (PFL) entrega para Wagner (PT) um endividamento na ordem de 102,26% da RCL. E 
no ano de 2014, J. Wagner entrega ao seu sucessor, Rui Costa, um endividamento de 39,94% da RCL e que, segundo a 
resolução do Senado, ele poderia financiar em até 02 (duas) vezes essa receita. Ou seja, o estado da Bahia tem uma 
margem de financiamento na ordem 160,06% de sua RCL. 
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Tabela 4 - Receitas Totais e Despesas Totais do Estado da Bahia (bilhões - R$) 

 2012 2013 2014 

Receitas Totais R$ 31.9 R$ 35.2 R$ 37.9 

Despesas Totais R$ 30.3 R$ 34.2 R$ 36.3 

Superávit R$   1.6 R$ 0,98 R$   1.6 

Fonte: TCE-BA (2015). 

Entretanto, esses recordes de arrecadações não significaram mais investimentos no sentido pós-

neoliberal de Pochmann (2013), pois, na Tabela 5, são mostrados os gastos com Investimentos do 

estado da Bahia e Amortização, Juros e Encargos da Dívida. 

Tabela 5 - Investimentos e Amortização, Juros e Encargos da Dívida do Estado da Bahia (bilhões - R$) 

Ano Investimentos 
Amortização, Juros Encargos da 

Dívida 

2006 R$ 1.0 R$ 1.6 

2007 R$ 0.8 R$ 1.8 

2008 R$ 1.2 R$ 2.0 

2009 R$ 1.3 R$ 1.8 

2010 R$ 2.0 R$ 1.4 

2011 R$ 1.7 R$ 1.4 

2012 R$ 1.8 R$ 1.5 

2013 R$ 2.0 R$ 2.1 

2014 R$ 2.5 R$ 1.3 

Fonte: TCE-BA (2015). 

No ano eleitoral de 2010, pela primeira vez na gestão do PT, o governo da Bahia gastou mais em 

Investimentos do que em Amortização, Juros e Encargos da dívida. 

Ao se reeleger em 2010, no primeiro ano do segundo governo Wagner, o governo diminuiu os 

investimentos por volta de R$ 300 milhões (ano de 2011). 

Ainda de acordo com a Tabela 5, no ano de 2013 o governo Wagner gastou o mesmo volume de 

Investimentos do ano de 2010 e no ano eleitoral de 2014 aumentou mais o Investimento (ordem de 

R$ 2.5 bilhões) e diminuiu o pagamento de amortização, juros e encargos da dívida (R$ 1.3 bilhões). 

Em relação ao ano de 2012, em comparação com o de 2011, o governo Wagner aumentou tanto os 

investimentos, como os juros e amortização na ordem de R$100 milhões de reais. 
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No mesmo sentido, só que privilegiando os juros e amortizações, no ano de 2013 o governo Wagner 

aumentou R$ 200 milhões os investimentos e R$ 600 milhões como juros e amortizações.  

Percebe-se que privilegiar o pagamento de amortização e juros acaba sendo uma opção ‘política’ de 

gestão econômica e fiscal, pois os valores dessa rubrica diminuíram consideravelmente quando se 

aproximou o ano eleitoral nesse período (em 2013 foi de R$ 2.1 bilhões ante R$ 1.3 bilhões de 2014 - 

ano eleitoral).  

Esses dados apresentados nas Tabelas 3, 4 e 5 mostram que o governo do PT na Bahia não adotou a 

política econômica do pós-neoliberalismo/pós-keynesianismo que defende os gastos públicos com 

investimento financiados via expansão da dívida pública, pois a mesma está sendo administrada com 

um grande volume de recursos para pagamento e amortização similares ao volume gasto em 

investimentos.  

Demonstra-se, assim, que o governo do PT na Bahia privilegia em sua política econômica fiscal uma 

grande soma ao setor financeiro (pagamento de juros e amortizações) e não gastos no setor 

produtivo com a expansão de investimentos, lembrando que os dispêndios com “Investimentos” é o 

principal elemento do pós-keynesianismo, pois é ele que gera emprego e aumenta a renda de uma 

sociedade. 

Além de ser superavitário, mesmo com todo volume com de Juros e Amortizações, o governo o PT na 

Bahia não tinha a necessidade fiscal de implementar o PREVBAHIA, que é um ataque ao direito do 

servidor baiano de se aposentar com seu salário integral, pois o estado da Bahia tem suas contas 

“sólidas” e superavitárias economicamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, na tentativa de entender a “essência” da criação da Previdência 

Complementar/Privada para os servidores do estado da Bahia, o PREVBAHIA, pelo governo do PT, 

que a metodologia aplicada na análise se propôs, chega-se à conclusão de que o governo da Bahia na 

gestão do PT não utilizou uma política fiscal pós-neoliberal / pós-keynesiana, como afirmou 

Pochmann (2013) e Sader (2013). 

Os dados econômicos do estado da Bahia também demonstram as contas fiscais “sólidas” e 

superavitárias, o que leva a afirmar que não havia uma necessidade econômica e fiscal de implantar 

o PREVBAHIA. 

Por tudo isso, a implantação do PREVBAHIA é um ataque direto ao direito dos servidores públicos 

baianos de receber sua aposentadoria integral e é um contrassenso dentro da concepção da política 
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fiscal pós-keynesiana/pós-neoliberal. 
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Gestão pública da saúde por entes privados: estudo de caso do Programa de 
Residência em Medicina de Família e Comunidade no município do Rio de Janeiro1.  
Public health management by private entities: a case study of the Residency Program in Family and 
Community Medicine in the city of Rio de Janeiro. 
Gestión pública de la salud por entes privados: estudio de caso del Programa de Residencia en 
Medicina de Familia y Comunidad en el municipio de Río de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar a gestão do Programa de Residência em Medicina e Família e 
Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, operada por entes privados, à luz do debate da 
Reforma do Estado. Para tanto, vale-se de uma revisão integrativa, conjugando diversas fontes de informação, como 
contratos de gestão, publicações científicas em bases de dados, chamadas públicas e relatórios de gestão 
disponibilizados. A partir disso, pode-se observar avanços introduzidos pela gestão indireta no que tange agilidade de 
contratação de pessoal, serviços e compra de materiais e equipamentos. Também foi possível implementar um plano 
de carreira municipal, com inovações no que tange a remuneração e ferramentas assistenciais e pedagógicas. 
Entretanto, a contratação de recursos humanos enfrenta problemas em relação à transparência e natureza de 
vínculos empregatícios. É notável também uma progressiva sobrecarga de trabalho aos profissionais que atuam no 
Programa, assim como a necessidade de estabelecer mecanismos de transparência mais concretos. Apesar de 
diversos componentes da gestão do Programa se alinharem com os princípios da Nova Administração Pública, as 
informações disponíveis publicamente não permitem análises mais aprofundadas dos processos de gestão, de modo 
que outras pesquisas devem ser estimuladas. 
Palavras-chave: administração pública; reforma do estado; residência médica. 
 
ABSTRACT 
This article aims to analyze the management of the Residency Program in Family and Community Medicine of the 
Municipal Health Department of Rio de Janeiro, operated by private entities, in the light of the State Reform debate. 
For that, it uses an integrative review, combining several sources of information, such as management contracts, 
scientific publications in databases, public calls and management reports made available. From this, it can be 
observed the advances introduced by the indirect management in what concerns the agility of hiring of personnel, 
services and purchase of materials and equipment.It was also possible to implement a municipal career plan, with 
innovations regarding pay and assistance and pedagogical tools. However, the hiring of human resources faces 
problems regarding the transparency and nature of employment links.It is also noticeable a progressive overload of 
work to the professionals who work in the Program, as well as the need to establish more concrete transparency 
mechanisms. Although various components of Program management align with New Public Service principles, 
publicly available information does not allow for further analysis of management processes, so other research should 
be encouraged.  
Keywords: public administration; state reform; medicine residency program. 
 
RESUMEN 
El presente artículo tiene como objetivo analizar la gestión del Programa de Residencia en Medicina y Familia y 
Comunidad de la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro, operada por entes privados, a la luz del debate de 
la Reforma del Estado. Para ello, se vale de una revisión integrativa, conjugando diversas fuentes de información, 
como contratos de gestión, publicaciones científicas en bases de datos, llamadas públicas e informes de gestión 
disponibles. A partir de eso, se pueden observar avances introducidos por la gestión indirecta en lo que se refiere a la 
agilidad de contratación de personal, servicios y compra de materiales y equipamientos. También fue posible 
implementar un plan de carrera municipal, con innovaciones en lo que se refiere a la remuneración y herramientas 
asistenciales y pedagógicas. Sin embargo, la contratación de recursos humanos enfrenta problemas con la 
transparencia y la naturaleza de vínculos de trabajo. Es notable también una progresiva sobrecarga de trabajo a los 
profesionales que actúan en el Programa, así como la necesidad de establecer mecanismos de transparencia más 
concretos. A pesar de que diversos componentes de la gestión del Programa se alinean con los principios de la Nueva 
Administración Pública, la información disponible públicamente no permite análisis más profundos de los procesos 
de gestión, de modo que otras investigaciones deben ser estimuladas.  
Palabras clave: administración pública; reforma del estado; residencia medica. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos principais desafios para a expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem sido o déficit 

de médicos capacitados para atuar na área. Isso se explica pelo aquecimento do mercado de trabalho 

médico nos últimos 25 anos, em decorrência da implantação do SUS e da expansão da saúde 

suplementar.  

Ao mesmo tempo, a formação também foi insuficiente ao longo desse período. Silva Junior e 

Andrade (2016) dizem que “O apropriado provimento e a devida qualificação profissional, em 

especial de médicos, para as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) constitui um dos desafios 

para a estruturação da APS no Brasil.”. Para enfrentar essa situação, a Presidência da República 

editou a Medida Provisória 621/2013, posteriormente convertida pelo Congresso Nacional na Lei nº 

12.871, de 22 de outubro de 2013. A Lei institui o “Programa Mais Médicos para o Brasil” (PMM) com 

três ações:  

I. Reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, 
priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante 
e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática 
suficiente e de qualidade para os alunos; II. Estabelecimento de novos parâmetros 
para a formação médica no País; e III. Promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de 
aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em saúde, mediante 
integração ensino - serviço, inclusive por meio de intercâmbio internacional (Art. 2º 
da Lei 12.871/2013).  

Destaca-se o investimento na ampliação de vagas de residência em Medicina de Família e 

Comunidade como estratégica para formação de médicos para a Atenção Primária em Saúde. 

Entretanto, ao se mobilizar esforços para combater a carência de médicos em atenção primária no 

Brasil, evidenciou-se um desafio: há um déficit também de educadores médicos com foco na Atenção 

Primária. Esses profissionais serão importantes para apoiar a expansão dos cursos de medicina, dos 

programas de Residência em Medicina de Família e Comunidade, assim como para a própria tutoria e 

supervisão do PMM.  

Desde 2009, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro vem investindo na ampliação 

da cobertura da Estratégia de Saúde da Família -ESF no município, atingindo hoje cerca de 50% da 

população, como relatado no artigo de Soranz et al (2016). Para fortalecer sua Política, foi criado em 

2011 o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade - PRMFC do município do Rio 

de Janeiro, inicialmente com 60 vagas que oferece, hoje, 150 vagas anuais. A expansão do PRMFC no 

âmbito do município procura ter um caráter estruturante para realizar de forma sustentável as 

transformações requeridas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O PRMFC da SMS Rio distribui os  

__________________________________________ 
1 Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq, e foi apresentada como Relatório Final do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC). 
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residentes em 25 unidades das diversas Áreas Programáticas do município. Além disso, dispõe hoje 

de 81 preceptores médicos para auxiliar na formação desses residentes.  

Para operacionalizar a expansão da ESF, a SMS Rio utilizou um modelo diferenciado de gestão, 

delegando, por meio de editais, a gestão das “Clínicas da Família” – denominação das unidades da 

ESF no município – às Organizações Sociais (OSs), uma modalidade privada de gestão de serviços 

públicos. Além disso, para apoiar e operacionalizar o PRMFC foi feito um edital para estabelecimento 

de convênio com uma fundação de direito privado. Atualmente, fazem parte da gestão do PRMFC-RJ 

duas OS: a Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec), ligada à 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

em Saúde Coletiva (CEPESC), vinculado ao Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (IMS-UERJ). 

Esse modelo de gestão adotado é estimulado pelo movimento internacional de Reforma do Estado, 

cujas experiências na área da administração pública proliferaram no país. As características básicas 

visavam conferir maior flexibilidade gerencial com relação à compra de insumos e materiais, à 

contratação e dispensa de recursos humanos, à gestão financeira dos recursos, além de estimular a 

implantação de uma gestão que priorizasse resultados, satisfação dos usuários e qualidade dos 

serviços prestados (IBAÑEZ; VECINA NETO, 2007). No Brasil, tal iniciativa se encaixa no contexto da 

Reforma do Estado, de modo que esse modelo vem sendo utilizado amplamente, desde o final da 

década de 1990, na gestão de hospitais públicos. Ao longo desse tempo, inúmeras foram as críticas 

relacionadas ao caráter privatista e desarticulador da administração pública tradicional sem trazer 

maiores vantagens no que tange a qualidade de serviços oferecidos (BARBOSA; ELIAS, 2010). 

Entretanto, trata-se de uma iniciativa nova a gestão de programas de residência por meio de OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) ou OSS. Nesse sentido, o foco do presente 

artigo é analisar criticamente esta experiência, considerando seus potenciais efeitos sobre a 

formação de recursos humanos e a assistência à saúde, sob a ótica do debate da Reforma do Estado 

brasileiro. Para tanto, começaremos o artigo traçando alguns marcos teóricos fundamentais no 

debate sobre Neoliberalismo, Reforma do Estado no Brasil e a terceirização da gestão em saúde. 

Posteriormente, apresentaremos o percurso metodológico adotado na condução dessa pesquisa, 

que se trata de uma revisão integrativa, e seguiremos com a exposição e discussão dos resultados 

obtidos. 
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NEOLIBERALISMO E REFORMA DO ESTADO NO BRASIL 

O atual estágio de globalização é marcado por uma hegemonia neoliberal, com uma forte dinâmica 

financeira e cultural, caracterizada pela internacionalização do capital, do trabalho e do 

conhecimento (NAVARRO, 1998; THERBORN, 2000). O neoliberalismo é um conjunto de ideias que 

remontam ao contexto pós-guerra, quando surgiu enquanto alternativa ao Keynesianismo e ao 

Estado do Bem-Estar Social (SADER, 1995; SAAD-FILHO, 2015). Entretanto, é somente na década de 

1970, em um momento de crise econômica mundial, que essa ideologia ganha terreno prático, 

especialmente com as eleições de Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América, e de Margareth 

Thatcher, no Reino Unido (SADER, 1995).  

Na filosofia, o neoliberalismo se sustenta a partir da figura de um homem essencialmente 

individualista, competitivo e calculista, que se utiliza da sociedade enquanto agregado aleatório de 

fatos para alcançar seus objetivos individuais (NETTO, 2012). A partir desses pressupostos, essa 

fundamentação se traduz no campo econômico na crença de que o setor privado é necessariamente 

mais eficiente que o Estado em termos de alocação de recursos, levando à defesa de intervenção 

mínima do Estado na dinâmica da economia (NETTO, 2012; SAAD-FILHO, 2015). Entretanto, é 

importante salientar que o Estado Neoliberal não é algo invisível ou inexistente – pelo contrário, este 

tem a função de utilizar dispositivos militares, legais e de segurança, a fim de preservar uma 

institucionalidade que garanta as condições de reprodução do capital (HARVEY, 2007; NETTO, 2012; 

SAAD-FILHO, 2015). 

A hegemonia neoliberal é perceptível especialmente em suas dimensões políticas e ideológicas; a 

noção de que não há alternativas possíveis para os princípios estabelecidos supracitados é hoje parte 

do senso comum (SAAD-FILHO, 2015). Nesse sentido, a deterioração de relações de trabalho, o 

estabelecimento de tetos salariais para o serviço público, os cortes em gastos sociais e a privatização 

de funções que outrora eram de responsabilidade exclusiva do Estado hoje são vistas como algo 

natural e inevitável (SADER, 1995). Tais medidas vêm sendo aplicadas em larga escala por governos, 

com apoio e incentivo (ou coerção) de organizações globais e instituições financeiras (SAAD-FILHO, 

2015). Esse discurso tem sua voz social ampliada, sobretudo em um momento de crise econômica do 

capitalismo, no qual medidas de austeridade para a classe trabalhadora são impostas como a única 

solução possível. 

Inserido nesse contexto global, as discussões acerca da contrarreforma gerencial do Estado 

ganharam concretude no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990, com o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) e a Reforma de Bresser-Pereira. Nesse contexto, é importante compreender 

o conceito de Nova Administração Pública (NAP), que nasce como uma crítica aos modelos 
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tradicionais do “serviço público burocrático”, como chamado por seus opositores (BRESSER-PEREIRA, 

1996). Ao partir do pressuposto que essa administração pública estaria saturada de patrimonialismo, 

clientelismo, coronelismo e burocratismo, os defensores da NAP defendem a necessidade de um 

novo serviço público: moderno, profissional, eficiente, e voltado para o atendimento das 

necessidades dos cidadãos (BRESSER-PEREIRA, 1996). Os pontos chaves da NAP incluem: 

descentralização político-administrativa, organização com poucos níveis hierárquicos, organizações 

flexíveis, desenvolvimento de indicadores de desempenho e controle por resultados, além de uma 

administração voltada para o cidadão (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Nesse contexto, o próprio Bresser-Pereira (1996) identifica que alguns setores do estado devem ser 

mantidos sob propriedade estatal: o núcleo estratégico, incluindo Legislativo, Judiciário, Presidência 

e a cúpula dos Ministérios, e algumas atividades exclusivas, como a Polícia e setores de fiscalização e 

regulamentação. Entretanto, outros serviços poderiam ser considerados como não-exclusivos, como 

o caso de hospitais, universidades, centros de pesquisas e museus. Esses poderiam ser 

“publicizados”, isto é, passar de uma administração estatal para uma gestão pública não-estatal. Já 

atividades ligadas à produção, como é o caso de empresas estatais, deveriam ser privatizadas. De 

acordo com essa lógica, o governo FHC implementa a Reforma Gerencial de 1995, também 

conhecida como a Reforma de Bresser-Pereira, iniciada pelo Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), que existiu entre 1995 e 1998.  

Em seu discurso de posse como ministro do MARE, Bresser-Pereira fortalece o ideário da NAP e 

reafirma a necessidade de três reformas do Estado: uma reforma fiscal, com um ajuste profundo; 

uma reforma relacionada à estratégia de desenvolvimento, imputando ao mercado o protagonismo 

no desenvolvimento econômico e relegando ao Estado e à sociedade civil a responsabilidade por 

impulsionar o desenvolvimento social; e uma profunda reforma no aparelho do Estado e em sua 

burocracia (BRESSER-PEREIRA, 1995). Em relação ao último ponto, o então ministro determina 

quatro princípios norteadores: (a) a aproximação entre os mercados de trabalho público e privado, 

buscando aumentar a produtividade no setor público, flexibilizando a estabilidade dos servidores e 

inserindo uma lógica de recompensa por resultados; (b) a profissionalização da gestão pública; (c) a 

descentralização administrativa; e (d) o desenvolvimento de organizações públicas não-estatais, 

sobretudo para áreas como saúde, educação e cultura (BRESSER-PEREIRA, 1995). Veja o que o 

mesmo defende:  

No Brasil é comum pensarmos que as organizações ou são estatais ou são privadas. 
Na verdade, podem também ser públicas, mas não-estatais. Estas são 
especialmente necessárias nas áreas de educação, da saúde, da cultura, das obras 
sociais e da proteção ao meio ambiente. Não é possível limitar as atividades dessas 
áreas ao mercado, mas também não faz sentido separá-la totalmente do mercado 
e colocá-la dentro do Estado. Nos países desenvolvidos um número crescente de 
escolas, de hospitais, de museus são organizações públicas não-estatais. São 
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fundações privadas, que recebem recursos do Estado, mas são autônomas em 
relação a ele. Que buscam recursos na sociedade, a qual servem. Que se inserem 
no mercado sem perder seu caráter público. (BRESSER-PEREIRA, 1995) 

Baseado nos princípios expostos acima, e em consonância com as diretrizes da época determinadas 

por organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o governo 

FHC conseguiu implementar algumas medidas práticas no campo da política real. São exemplos: a Lei 

da Responsabilidade Fiscal, o Programa de Demissão Voluntária, a Lei do Emprego Público, a 

ampliação da terceirização e a Reforma da Previdência, que só foi ser completada posteriormente 

pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) (MARCH, 2011). Na área da saúde, tais políticas são 

traduzidas em uma redução no contingente de servidores públicos federais, enquanto há uma 

ampliação em contratação pelas prefeituras, com o uso indiscriminado de vínculos precários, com 

bolsas de trabalho e contratos temporários (MARCH, 2011; NOGUEIRA, 1999). Também é notória a 

terceirização de serviços finais, a partir de diversas cooperativas e empresas privadas, além do 

fortalecimento das Organizações Sociais (OS) (MARCH, 2011; NOGUEIRA, 1999); 

Em 2002, após oito anos de governo FHC, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) é eleito 

para a presidência do Brasil, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Posteriormente, Lula elege sua 

sucessora – Dilma Rousseff, alvo de um processo de impeachment, caracterizado também como um 

“golpe institucional”, que culmina em sua deposição em 2016. Em relação às políticas públicas 

operadas pelo campo do PT, tanto em nível federal quanto em diversas localidades onde tinham 

base aliada, governos municipais e estaduais, há uma forte polêmica no que tange seu caráter 

neoliberal. O programa político-econômico do PT é caracterizado como “neodesenvolvimentismo”, 

que pode ser considerado uma adaptação local do Consenso de Washington, e que não rompe com o 

neoliberalismo, e sim incorpora o que seria uma versão mais humanizada do capitalismo (PINTO, 

2016). Na prática, buscou-se aumentar o poder de compra individual a partir de transferências de 

crédito, aumento do salário mínimo e da injeção de crédito, ao mesmo tempo que se fortalecem 

corporações nacionais e grupos financeiros, com fortalecimento da burguesia nacional (ANDERSON, 

2016; PINTO, 2016). 

Nesse contexto, algumas políticas do governo do PT acabam por contribuir com o aprofundamento 

da contrarreforma do Estado brasileiro. Aqui se encaixam políticas como o estabelecimento de novos 

modelos de gestão para a saúde e outras áreas de investimento social, como a expansão das OSS e 

das OSCIP, a criação de Fundações Estatais de Direito Privado (apesar de ser uma política operada a 

nível local, e não federal) e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). March (2011) 

chama a atenção para o fato de que tais modelos de gestão guardam íntimas semelhanças com a 

lógica da NAP, sobretudo ao enxergarem tais setores como atividades não-exclusivas do Estado. 

Além disso, consistem em transferências de fundo público para o setor privado, e contribuem para a 
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flexibilização de direitos trabalhistas – com a perda da estabilidade, a existência de diferentes 

contratos para uma mesma função e a existência de múltiplas carreiras (MARCH, 2011; MARCH, 

2012).  

Atualmente, na gestão de Michel Temer, em um governo do chamado centro político, as medidas de 

“modernização” da máquina estatal seguem sendo implementadas e aprofundando a estrutura 

neoliberal do Estado brasileiro. Aqui, encontramos como exemplos mais marcantes a Reforma da 

Previdência, que está em discussão, e a “PL da Terceirização”, que permite a terceirização de 

atividades-fim das empresas, aumento do tempo máximo de trabalho temporário, a autorização da 

“quarteirização” e mudanças na contribuição previdenciária patronal (BRASIL, 2017). 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, podemos compreender que, em maior ou menor 

grau, a ideologia neoliberal influencia intensamente a configuração do Estado brasileiro desde o 

período de redemocratização do país. Com isso, temos um desmonte progressivo dos marcos que 

caracterizavam até então a administração pública tradicional, que dão lugar a um novo modelo 

gerencial. Com isso, ratifica-se cada vez mais a hegemonia do Estado Neoliberal, compreendendo-o 

não como um ente ausente, mas sim como um guardião das condições mínimas para 

reprodutibilidade do capital e garantia dos interesses da burguesia nacional e estrangeira. Na área da 

saúde, essa mudança se dá com a substituição da administração pública direta por novos modelos de 

gestão. 

“NOVOS” MODELOS DE GESTÃO EM SAÚDE: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO CONTEXTO 

DA REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO 

Sobretudo a partir dos anos 1990, o sistema de saúde brasileiro se torna peça central no processo de 

reforma gerencial do Estado. Internacionalmente, há uma grande pressão nos países da periferia do 

capitalismo para que fossem implementadas reformas visando a focalização das políticas de saúde, 

com fomentação do mercado privado, descentralização e até a implementação de co-pagamentos 

em sistemas públicos de saúde (ANDREAZZI, 2014). Nesse contexto, um marco importante é o 

Relatório do Banco Mundial publicado em 1993, cujas estratégias passavam por promover uma cisão 

entre o financiamento dos sistemas de saúde e a provisão dos serviços – com isso, incentiva-se a 

criação de um mercado interno, aumentando a competição, cujos marcos deveriam ser regulados 

pelo Estado. Tais medidas foram introduzidas rapidamente no Chile e na Colômbia, e impactaram 

fortemente o sistema de saúde brasileiro (ALMEIDA, 2002; ANDREAZZI, 1997; ANDREAZZI, 2014; 

MENDES, 1991; RIZZOTTO, 2000). 

Desde então, outros modelos vêm sendo propostos para gestão em saúde no Brasil, em conjunto 

com mudanças legislativas que possibilitaram sua legalidade, sob o argumento de que tais formas de 
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gerir trariam redução nos gastos públicos e aumento da eficiência dos serviços. Nesse sentido, o 

primeiro marco relevante para compreender esse processo no país é a Contrarreforma 

Administrativa de Bresser Pereira, que culminou na criação da Lei 9.637, em maio de 1998, que 

dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais (OS), e seu papel na 

“publicização” de atividades executadas outrora por entidades estatais, que passam a ser absorvidas 

por entidades privadas qualificadas como OS a partir da celebração de um contrato de gestão 

(BRASIL, 1998; SALGADO, 2016). Conceitualmente, as OS são entendidas como um título concedido 

pelo Poder Público a um ente privado, a fim de estabelecer uma parceria e fomento público na 

realização de determinada atividade ou serviço de interesse público (BRASIL, 1998). 

A operacionalização da transferência de atividades estatais “publicizadas” para o Terceiro Setor 

deveria funcionar segundo algumas diretrizes, tais como: a) as OS não devem possuir fins lucrativos e 

sua orientação deve ser diretamente ao atendimento de interesses públicos; b) o governo deve 

exercer um forte papel regulador sobre as atividades exercidas pelas OS, utilizando o contrato de 

gestão como instrumento de cobrança, prevendo o estabelecimento de controle por resultados; c) os 

conselhos de administração das OS devem prever a participação do controle social e representantes 

do Poder Público e da sociedade; d) a OS pode receber recursos financeiros e administrar bens do 

Estado mediante contrato de gestão, assim como receber doações de outrem (SALGADO, 2016). A 

partir da promulgação da lei federal supracitada, o modelo das OS foi sendo difundido para os níveis 

estadual e municipal, a partir da criação de leis próprias, que se aproximam e se afastam das 

premissas teoricamente preconizadas pelo modelo federal, constituindo, na verdade, um rol de 

modelos de parcerias público-privadas, que podem diferir substancialmente entre si (SALGADO, 

2016). Na sociedade civil, há bastante polêmica em torno da criação das OS, com críticas que versam, 

por exemplo, sobre a lisura do processo de seleção dos profissionais, a contratação por um regime 

de trabalho com menos estabilidade, e a incidência das normas de licitação nos processos de 

aquisição das OS (ANDREAZZI, 2014; SALGADO, 2016). 

Durante os anos 2000, podemos perceber uma ampliação de políticas privatistas no Sistema Único 

de Saúde (SUS), com a expansão da gestão em saúde por OS, de parcerias público-privadas para 

investimentos no setor, e avanço das Fundações Estatais de Direito Privado, que, apesar de 

possuírem uma configuração jurídica diferente das OS, também se encaixam como um modelo 

privatizante de gestão (GRANEMANN, 2007; ANDREAZZI, 2014). Para além do questionamento acerca 

da eficiência da administração pública direta, já extensamente abordada acima, a defesa das OS no 

setor da saúde ganha espaço também devido à Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma das pedras 

angulares da política financeira neoliberal, esse instrumento legal impõe um teto de 56% da receita 

corrente líquida com despesas de pessoal, criando uma grande pressão no setor da saúde, cujos 
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gastos são extremamente relacionados ao pagamento de recursos humanos, e sendo usada como 

justificativa para a expansão das OS (ANDREAZZI, 2014; FLEURY, 2010). Assim, correntes do próprio 

movimento da Reforma Sanitária passaram a ser defensoras desses modelos de gestão, inclusive 

usando-se do argumento que tais formas combateriam um suposto patrimonialismo na 

administração pública (ANDREAZZI, 2014; PAIM, 2007). 

Ao criticar o discurso hegemônico de que as OS seriam uma forma de aumentar a eficiência e 

desburocratizar a administração direta, mantendo como princípio a preservação dos interesses 

públicos na gestão, Iamamoto (2006) defende que tais entes não estão destituídos dos conflitos e 

tensões de classe pelos quais também passam serviços administrados pelo Estado e que, mesmo com 

o estabelecimento de contratos de gestão, as OS são guiadas preponderantemente pelo interesse 

privado de certos grupos, segundo critérios de seus mantenedores. Além disso, é importante pontuar 

que, apesar de ser vista como uma forma de redução de gastos, não se consideram os custos 

envolvidos na regulação e operacionalização dos contratos de gestão com as OS. Desde sua criação, 

as OS são fortemente questionadas pela sociedade civil, como, por exemplo, em relação às más 

práticas de gestão, à dupla porta de entrada em serviços de saúde (com oferta de serviços 

diferenciados para usuários do SUS e de planos de saúde) e ao assédio moral contra trabalhadores, já 

tendo sido movidas diversas ações de inconstitucionalidade a nível municipal, estadual e federal 

(ANDREAZZI, 2014).  

No caso do Rio de Janeiro, apesar de, desde o início da década de 1990 já existir uma inclinação à 

privatização da gestão da saúde, com a entrada de cooperativas no setor, esse processo ganha mais 

espaço a partir de 2009, com criação de lei estadual que permitiu a transferência de unidades 

estaduais de saúde para OS, sob a gestão do governador Sérgio Cabral, e a consolidação de legislação 

municipal sobre o tema a partir de 2011, no governo do prefeito Eduardo Paes (ANDREAZZI, 2014; 

OLIVEIRA, 2015). Em seu plano municipal de governo, Paes identifica a saúde como uma das 

prioridades de gestão, defendendo a necessidade imperiosa de modernizar a administração 

(OLIVEIRA, 2015; RIO DE JANEIRO, 2009). De acordo com a análise da organização do sistema de 

saúde à época, foram identificados alguns problemas, tais como: inadequação da gestão de recursos 

humanos, precária infraestrutura da rede de serviços, desequilíbrio geográfico na oferta de recursos, 

baixa capacidade de investimento, excesso de gastos com pessoal, entre outros (RIO DE JANEIRO, 

2009). Como forma de enfrentar esses problemas, a administração municipal propõe um pacote de 

ajuste fiscal, tendo como um de seus pontos centrais a organização de um novo modelo de gestão de 

recursos humanos, utilizando as OS como instrumento para esse fim (OLIVEIRA, 2015; RIO DE 

JANEIRO, 2009). Apesar de o Terceiro Setor na área da saúde já vir de longa data no Brasil, nota-se 

que, no Rio de Janeiro, cresce um perfil diferente de OS, muitas das vezes com íntima vinculação a 
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organizações do próprio Estado, cujos vínculos com demais segmentos do complexo médico-

industrial-financeiro da saúde ainda não são amplamente compreendidos (ANDREAZZI, 2015). 

PERCURSO METODOLÓGICO 

Foi realizada uma Revisão Bibliográfica Integrativa, que, segundo Souza (2010), “emerge como uma 

metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados de estudos significativos na prática”.  Nessa seção, serão apresentados os detalhes 

relacionados à seleção de cada fonte documental utilizada, assim como o processo de extração de 

dados relevantes para a pesquisa. 

CONTRATOS DE GESTÃO RELACIONADOS AO PRMFC-RJ, CELEBRADOS ENTRE A SMS-RJ E ENTES 

PRIVADOS 

Os contratos de gestão relacionados ao PRMFC-RJ foram buscados no Portal de Transparência da 

Controladoria Geral do Município, que pode ser acessado em <http://riotransparente.rio>. A última 

atualização da busca foi em 01/09/2018. O mecanismo de busca se deu na área de Contratos > Por 

favorecidos. Assim, possibilitou-se a localização de todos os contratos celebrados entre a Prefeitura 

Municipal do Rio de Janeiro e a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde 

– FIOTEC e o CEPESC – Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde Coletiva, principais organizações 

sociais que atuam na gestão do PRMFC-RJ. Foi aplicado um único critério para seleção de contratos a 

serem analisados: 

- O contrato deve ser relacionado ao Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade, 

sendo excluídos contratos para outras áreas de gestão. 

Em relação ao CEPESC, não foram encontrados documentos disponibilizados no Portal de 

Transparência do município. Já em relação à FIOTEC, a busca retornou 28 documentos. Após 

aplicação do critério supracitado, foi selecionado apenas 1 contrato para posterior análise, contendo 

212 páginas, cujas especificações seguem abaixo: 
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QUADRO 1. Contratos celebrados entre SMS-RJ e FIOTEC selecionados para análise 

Situação Órgão Objeto Vigência Valor estimado 

Vigente 

Coordenadoria 
Geral de 

Saúde da AP 
3.1 

Gerenciamento, 
Operacionalização e Execução 

das Ações e Serviços de 
Saúde no Território Integrado 
de Atenção à Saúde (TEIAS) 
Manguinhos no Âmbito da 

CAP 3-1 

Dezembro 2014 a 
Novembro 2018 R$144.520.265,42 

Relatórios de gestão disponibilizados para os pesquisadores por funcionários ligados à gestão do 

PRMFC-RJ ou ainda encontrados em mecanismos de busca eletrônica 

Os seguintes documentos foram disponibilizados e puderam ser incorporados à análise: 

QUADRO 2. Relatórios disponibilizados pela gestão do PRMFC-RJ para análise 

Ano Título 
Agosto 2015 a 
Outubro 2015 

Relatório de Prestação de Contas para a CTA FIOTEC referente ao Subprojeto 
Atenção Primária VPAAPS-002-FEX-13 

Novembro 2015 
a Janeiro 2016 

Relatório de Prestação de Contas para a CTA FIOTEC referente ao Subprojeto 
Atenção Primária VPAAPS-002-FEX-13 

Agosto 2016 a 
Outubro 2016 

Relatório de Prestação de Contas para a CTA FIOTEC referente ao Subprojeto 
Atenção Primária VPAAPS-010-PPE-14 

Publicações científicas relacionadas ao tema disponibilizadas nas bases de dados Medline e Lilacs 

Para ambas as bases de dados, foram operados os mesmos mecanismos de busca e seleção, que são 

descritos a seguir. Na tabela 3, podemos verificar os critérios de busca para seleção dos artigos 

científicos relacionados ao PRMFC-RJ. 

QUADRO 3. Critérios de Busca de Artigos Científicos relacionados ao PRMFC-RJ 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 
Descritores usados (de acordo com 
indexação no DeCS-BVS): “Residência 
Médica” AND (“Medicina de Família” OR 
“Atenção Primária à Saúde”) / “Medical 
Residency” AND (“Family Medicine” OR 
“Primary Health Care). 

Relevância: O artigo versa sobre outros aspectos 
que não o processo de implementação/gestão do 
PRMFC-RJ. 

Artigos publicados entre 2008 e 2018 
seguindo os descritores supramencionados. Temporal: O artigo foi publicado antes de 2008. 
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Após aplicação dos critérios, chegamos à seleção final dos seguintes artigos: 

a) Base Lilacs 

Do total de 103 documentos disponibilizados a partir da busca de descritores, 25 foram excluídos por 

critério temporal e 71 foram excluídos por critério de relevância. Logo, foram selecionados 7 artigos 

para análise, cujos detalhes seguem abaixo: 

QUADRO 4. Artigos científicos selecionados para análise (Lilacs) 

Autores Periódico Título Ano 
Izecksohn MMV, 
Teixeira Junior 
JE, Stelet BP & 
Jantsch AG 

Ciência & Saúde Coletiva 

Preceptoria em Medicina de 
Família e Comunidade: desafios e 
realizações em uma Atenção 
Primária à Saúde em construção 

2017 

Castells MA, 
Aguilera CE & 
Romano VF 

Revista Brasileira de Educação 
Médica 

Residência em medicina de 
Família e Comunidade: Atividades 
da Preceptoria 

2016 

Justino ALA, 
Oliver LL & Melo 
TP 

Ciência & Saúde Coletiva 

Implantação do Programa de 
Residência em Medicina de 
Família e Comunidade da 
Secretaria Municipal de Saúde do 
Rio de Janeiro, Brasil 

2016 

Mendes CLA 

Dissertação de Mestrado 
Profissional apresentada na 
Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca 

Perfil do Profissional Médico na 
Estratégia de Saúde da Família no 
município do Rio de Janeiro: um 
modelo em transição 

2015 

Soranz DR Revista Brasileira de Medicina 
de Família e Comunidade 

O Programa de Residência em 
Medicina de Família e 
Comunidade do município do Rio 
de Janeiro 

2014 

Castells MA 

Dissertação de Mestrado 
Profissional apresentada na 
Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca 

Estudo dos programas de 
residência médica em Medicina 
de Família e Comunidade do Rio 
de Janeiro: a questão da 
preceptoria 

2014 

Sampaio, PGPRP 

Dissertação de Mestrado 
Profissional apresentada na 
Escola Nacional de Saúde 
Pública Sergio Arouca 

Residência de Medicina de Família 
e Comunidade: dois programas 
brasileiros 

2014 

b) Base Medline 

Do total de 38 documentos disponibilizados a partir da busca de descritores, 14 foram excluídos por 

critério temporal e 23 foram excluídos por critério de relevância. Logo, foi selecionado um artigo 

para análise, o qual já havia sido selecionado pela base de dados Lilacs e cujos detalhes seguem 

abaixo: 
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QUADRO 5. Artigos científicos selecionados para análise (Medline) 

Autores Periódico Título Ano 
Izecksohn MMV, 
Teixeira Junior JE, 
Stelet BP & Jantsch 
AG 

Ciência & 
Saúde 
Coletiva 

Preceptoria em Medicina de Família e 
Comunidade: desafios e realizações em uma 
Atenção Primária à Saúde em construção 

2017 

Blog oficial do PRMFC-RJ e sítio eletrônico da SMS-RJ; 

Foram utilizadas algumas informações disponíveis no blog oficial do PRMFC-RJ, que pode ser 

acessado no link <http://rmfcrio.org>. O sítio foi acessado ao longo do primeiro semestre de 2018, e 

informações relevantes foram incluídas nas análises produzidas pelo artigo, sendo devidamente 

referenciadas ao longo do texto. 

Chamadas públicas divulgadas por entes privados 

Para fins de pesquisa em relação à contratação de recursos humanos, foi realizada uma busca nos 

sítios eletrônicos das OSS envolvidas na gestão do PRMFC-RJ, a saber: Fiotec 

(http://www.fiotec.fiocruz.org.br) e CEPESC (http://cepesc.org.br).  

Em relação às chamadas públicas disponibilizadas no sítio eletrônico da Fiotec, há uma limitação 

metodológica, pois existem chamadas para diversos cargos na Estratégia de Saúde da Família, não 

sendo especificado adequadamente se é vinculado ao PRMFC-RJ, já que a Fiotec também atua em 

diversos outros projetos na APS do município. Há diversas vagas que, decerto, contribuem para a 

estruturação das Clínicas da Família, tanto na parte técnica quanto logística. Entretanto, seguindo os 

objetivos do presente artigo, optou-se por analisar apenas chamadas que versassem explicitamente 

sobre o PRMFC-RJ. Nesse sentido, foram encontrados apenas editais publicados no ano de 2018, 

sendo retomadas 4 chamadas públicas vinculadas ao contrato que versa sobre o PRMFC-RJ. Já no 

sítio eletrônico do CEPESC, foram retomados 18 editais, divulgados entre 2015 e 2016. Não foram 

encontrados documentos para os anos de 2017 nem 2018. 

Análise de Documentos 

A fim de padronizar a extração e a análise dos dados obtidos a partir das fontes supracitadas, foi 

desenvolvido um formulário para extração de dados, baseado nos eixos de análise contidos na tabela 

6. 

 

 

http://rmfcrio.org
http://cepesc.org.br).
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QUADRO 6. Eixos de Extração de Dados para Análise 

Aspectos Gerais do Contrato  
 

Recursos Humanos 

Contratação 
Estratégias de Atração de Profissionais 
Qualificação Profissional 
Estratégias de Fixação dos Profissionais 
Efeitos sobre alocação de médicos da ESF 

Decisão e Avaliação 

Processos de Decisão (e.g. existência de instâncias 
colegiadas, decisão compartilhada com 
profissionais, etc) 
Relação com controle social 
Mecanismos de Avaliação 
Prestação de contas 

Apesar de nem todos os documentos contemplarem todos os eixos mencionados acima, o objetivo 

de tal padronização foi reunir o máximo de informações disponíveis sobre o processo de gestão do 

PRMFC-RJ, possibilitando sua análise posterior à luz do debate da Reforma do Estado Brasileiro. 

Logo, os eixos de análise foram planejados para avaliar se existe uma correlação ou não entre essa 

forma de gestão operada no PRMFC-RJ e os novos princípios da Nova Administração Pública. 

Reforma da APS no Rio de Janeiro e o Programa de Residência em Medicina de Família e 

Comunidade 

Apesar de a Estratégia de Saúde da Família (ESF) já ser uma política nacional há aproximadamente 20 

anos, em 2008, a cobertura do Programa de Saúde da Família (PSF) na cidade do Rio de Janeiro era 

de 3,5%. A partir de 2009, redirecionamentos na gestão levam à priorização da ESF enquanto política 

pública de saúde no município, de modo que se chega ao final de 2012 com uma cobertura de 40%, 

por exemplo (HARZHEIM, 2013). Nesse período, houve uma mudança não apenas em termos 

quantitativos, mas sobretudo na lógica qualitativa da estruturação das ESF na cidade. Passou-se a 

investir mais na infra-estrutura das unidades e em um aporte tecnológico para as mesmas 

(HARZHEIM, 2013; JUSTINO, 2016). Uma das dificuldades nesse período, entretanto, estava bastante 

relacionada à disponibilização de recursos humanos para trabalharem na APS. Nesse sentido, a 

gestão municipal buscou formas de atrair profissionais de saúde para participarem da construção da 

ESF no município, criando um plano de carreira municipal para a APS, oferecendo salários 

competitivos e instituindo a modalidade de pagamento por desempenho, por exemplo (JUSTINO, 

2016; SORANZ, 2014). 

É nesse contexto que a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) enxergou na 

criação de um Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade (PRMFC-RJ) uma 

estratégia central para formação de recursos humanos e fixação de profissionais. Assim, o PRMFC-RJ 
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foi criado em 2011, iniciando em 2012 com a abertura de 60 vagas, que aumentaram 

progressivamente até chegar às 150 vagas anuais oferecidas em 2018, distribuídas atualmente em 25 

unidades de atenção primária localizadas em 8 das 9 áreas programáticas do município (SMS-RJ, 

2018). Com isso, o PRMFC-RJ é hoje um dos maiores programas de residência de todo o país. O 

ingresso no programa se dá por processo seletivo público, organizado pelo Instituto Fundação João 

Goulart, vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro, assim como as demais seleções para programas de 

residência médica em unidades de saúde geridas pela administração municipal (SMS-RJ, 2018). 

O PRMFC-RJ tem a duração de dois anos, com um direcionamento fundamentalmente clínico, 

objetivando a formação em serviço, com foco na garantia de acesso às demandas do usuário 

(JUSTINO, 2014). Espera-se que o médico de família egresso do programa seja capaz de manejar 

aproximadamente 90% das demandas de saúde da população com a qual trabalha (PRMFC-RJ, 2015). 

Enquanto no primeiro ano, os residentes cumprem sua carga horária na Clínica da Família e em 

atividades teóricas, no segundo ano também dividem seu trabalho com um estágio secundário, a ser 

desenvolvido na maternidade e na emergência (de adulto e pediátrica) (PRMFC-RJ, 2015). Quando 

estão na Clínica da Família, os residentes participam de diferentes atividades, como consultas 

clínicas, matriciamento com especialistas focais, treinamentos em pequenos procedimentos e 

discussões de caso (PRMFC-RJ, 2015). Além disso, há a oportunidade de realização de um estágio 

optativo, tanto no Brasil quanto no exterior, incluindo a possibilidade de trabalhar com populações 

em situações especiais, como é o caso da Saúde Indígena e da Equipe de População de Rua, por 

exemplo (PRMFC-RJ, 2015). Ao ingressar no programa, o residente ganha ainda uma série de 

equipamentos para sua prática clínica, os quais deverão ser devolvidos ao final dos dois anos 

(PRMFC-RJ, 2015). 

É importante situar que a estruturação do PRMFC-RJ vem no contexto de fixar profissionais de saúde 

na rede de serviços, dado o cenário de expansão da APS no município (JUSTINO, 2016; SORANZ, 

2014). Para tanto, lançou-se mão de diversas medidas para atrair egressos do curso de Medicina para 

o programa, como a suplementação da bolsa dos residentes, instituição do pagamento por 

desempenho, investimento em estratégias de qualificação da preceptoria, parcerias com 

universidades e cidades nacionais e internacionais, além da escolha das melhores unidades do 

município para realização do programa, em termos de facilidade do acesso e infra-estrutura 

(JUSTINO, 2016; SORANZ, 2014). Um exemplo desse esforço é a estruturação dos Observatórios de 

Tecnologias de Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde (Rede OTICS), que hoje dispõe de 17 

estações espalhadas pela cidade. Trata-se de um projeto de extensão comunitária financiado pela 

SMS-RJ, e que consiste em espaços físicos com bibliotecas, salas de aulas e auditórios, onde são 

organizadas diversas atividades científicas e educativas, a fim de promover a qualificação da 
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residência médica e da rede de APS da cidade (OTICS-RIO, 2018; SORANZ, 2014). Além disso, o ex-

secretário municipal de saúde da cidade, em entrevista para revista científica, também cita a 

importância do PRMFC-Rio para fixação de profissionais na APS, afirmando que os egressos do 

programa têm prioridade para conseguir melhores postos de trabalho (SORANZ, 2014). Além disso, o 

estabelecimento de um plano de carreira para o médico de família na APS do Rio de Janeiro também 

contribui como atrativo, já que bonifica aqueles que possuem especialização na área (residência 

médica, mestrado e doutorado), além de conceder incentivos financeiros para cumprimento de 

metas e para profissionais que trabalharem em localidades mais distantes do centro da cidade 

(SORANZ, 2014). 

Em relação aos efeitos da implementação do PRMFC na alocação de médicos na rede de APS do 

município, ainda há poucos dados que nos permitam elucidar essa questão. Entretanto, um artigo 

que avaliou a implementação do programa após um ano mostrou que, dentre os egressos da 

primeira turma de residentes, aproximadamente 60% continuaram trabalhando no município do Rio 

de Janeiro, seja como médico de família ou como preceptor (JUSTINO, 2016). Além disso, o mesmo 

estudo sugere que a implementação do programa foi capaz de induzir mudanças qualitativas nas 

unidades de saúde que tinham residentes em sua equipe – tanto por um processo maior de reflexão 

sobre o trabalho em saúde quanto por maiores investimentos em infra-estrutura (JUSTINO, 2016). Os 

autores citam ainda a necessidade de ampliar a oferta de vagas do PRMFC-RJ em áreas 

programáticas localizadas nas Zona Norte e Zona Oeste da cidade, com o objetivo de fixar 

profissionais em locais de difícil captação (JUSTINO, 2016). 

Apesar de não ser uma informação facilmente encontrada em domínio público, alguns elementos da 

gestão do PRMFC-RJ são operacionalizados por meio da celebração de contratos entre a SMS-RJ e 

entes privados. Nesse contexto, temos duas OS como ponta de lança desse processo: a Fundação 

para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e o Centro de Estudos, Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), ambos vinculados a instituições de 

ensino e pesquisa. Não obstante a gestão de serviços de saúde já ser amplamente operacionalizada 

por OS em todo o país, incluindo o Rio de Janeiro, trata-se de um fato novo que isso se dê na esfera 

da gestão de um programa de residência médica. 

A FIOTEC E A GESTÃO DO PRMFC-RJ 

A Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) foi criada 

originalmente em 1998, cumprindo inicialmente o objetivo de ser uma fundação de apoio para a 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

(FUNDAÇÃO DE APOIO À FIOCRUZ, S.D.). A partir de 2002, entretanto, seu arcabouço foi expandido 
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para as demais unidades da Fiocruz, instituição federal vinculada ao Ministério da Saúde que visa 

promoção de saúde e desenvolvimento social, sendo uma base nacional de produção de 

conhecimento científico e tecnológico (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, S.D.). 

Em relação a seu regime legal, a Fiotec trata-se de “uma fundação de direito privado, sem fins 

lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio” (FUNDAÇÃO DE APOIO À 

FIOCRUZ, S.D.). Além de estar credenciada junto aos Ministérios da Educação e da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, essa fundação é passível de fiscalização pelo Ministério 

Público.  

No âmbito do município do Rio de Janeiro, a Fiotec é qualificada como Organização Social (OS), o que 

lhe possibilita a celebração de contratos de gestão na área da saúde na cidade, sendo também 

reconhecida pelo estado do Rio de Janeiro como “uma instituição sem fins lucrativos e prestadora de 

serviços à sociedade” (FUNDAÇÃO DE APOIO À FIOCRUZ, S.D.). No Portal de Transparência do 

município do Rio de Janeiro, foi encontrado um contrato de gestão entre a Fiotec e a SMS-RJ que 

versava sobre a estruturação do PRMFC-RJ, com vigência de dezembro/2014 a novembro/2016, 

sendo prorrogável por igual período no caso de alcance de ao menos 80% das metas estabelecidas, 

de modo que o mesmo foi estendido até 2018.  

Tal contrato transfere à Fiotec diversas responsabilidades relacionadas à gestão da Atenção Primária 

à Saúde em unidades localizadas na Área Programática 3.1, à necessidade de organizar processos 

seletivos que levem em consideração o mérito acadêmico e intelectual, a estruturação de Sistemas 

de Informação, entre outros. O contrato determina que a Fiotec deverá permitir a utilização de 

unidades de Atenção Primária como campo de estágio à Residência em Medicina de Família e 

Comunidade, sempre com a anuência da SMS-RJ. Além disso, o contrato prevê metas de 

desempenho a serem alcançadas pela Fiotec, definidas a partir de boas práticas clínicas pautadas em 

referências de sociedades científicas, no processo de trabalho consensuado entre os profissionais de 

saúde e as diretrizes clínicas divulgadas pela SMS-RJ. 

Especificamente no que tange o PRMFC-RJ, o contrato tem como um de seus objetivos apoiar a 

operacionalização dos PRMFC vinculados à SMS-RJ. Nesse sentido, algumas ações previstas são: 

•Estruturação da coordenação técnica (composta por 5 médicos) para apoiar os PRMFC, 

disponibilizando 100 vagas pela SMS-RJ, além de outras 76 vagas sob responsabilidade das 

universidades; 

•Contratação de 4 apoiadores para os PRMFC, a fim de realizar o acompanhamento 

pedagógico do programa; 
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•Formar equipe de transporte composta por 5 motoristas; 

•Organização da preceptoria para o PRMFC-RJ (estima-se 88 preceptores para 352 médicos 

residentes); 

•Supervisão médica nas áreas de Dermatologia, Infectologia e Saúde Mental; 

•Organização do canal teórico do PRMFC; 

•Secretaria acadêmica (2 profissionais voltados para atividades administrativas); 

•Aquisição de materiais de consumo; 

•Apoio logístico. 

Nesse sentido, o contrato estabelece como metas apoiar a formação de 100% dos residentes em 

Medicina de Família e Comunidade, além de prestar preceptoria integralmente para esses 

profissionais em formação. Como produto, almeja-se avaliar o número de residentes que completam 

o PRMFC-RJ, e produzir um relatório das ações de apoio realizadas. Isso pode ser monitorado através 

da análise dos relatórios produzidos pelas Comissões Técnicas de Avaliação, que, conforme 

informado acima, tivemos acesso a três deles. Apesar de ser um número limitado, é possível 

perceber que existe uma consistência no cronograma de aulas teóricas organizado pela Fiotec para o 

PRMFC-RJ, além da estruturação de estações práticas para teste de habilidades (OSCE – Objective 

Structured Clinical Examination), da organização dos estágios em nível secundário e optativos dos 

residentes de segundo ano, e da participação em eventos científicos. Também se nota uma 

preocupação com a qualificação da preceptoria do programa, com a realização de oficinas de 

preceptores e a organização de cursos junto à Academia Europeia para formação de professores e 

preceptores na área de Medicina de Família e Comunidade.  

Em relação às chamadas públicas disponibilizadas pelo Fiotec, no que pese as limitações 

metodológicas anteriormente citadas, foram encontradas as seguintes informações: 
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QUADRO 7. Chamadas Públicas em Parceria entre Fiotec e SMS-RJ 

Título Vagas Descrição 

Médico / Preceptor em Saúde da 
Família 03 

Atuar na assistência à saúde e na preceptoria de 
residentes. Vigência: entre 3 e 6 meses (prorrogável). 
Contrato por CLT. Remuneração de R$12.660,31 mais 
benefícios. Carga de trabalho: 40h semanais. Seleção 
por análise curricular e entrevista técnica, a partir de 
critérios previamente definidos. 

Médico / Preceptor em Saúde da 
Família 01 

Atuar na assistência à saúde e na preceptoria de 
residentes. Vigência: 3 meses (prorrogável). Contrato 
por CLT. Remuneração de R$6.242,15 mais benefícios. 
Carga de trabalho: 20h semanais. Seleção por análise 
curricular e entrevista técnica, a partir de critérios 
previamente definidos. 

Assessor Técnico para 
Teleconsultoria e Telerregulação 
em Saúde 

01 

Vigência: 3 meses (prorrogável). Remuneração de 
R$12.484,31 mais benefícios. Carga de trabalho: 40h 
semanais. Seleção por análise curricular e entrevista 
técnica, a partir de critérios previamente definidos. 

 

O CEPESC E SEU PAPEL NA GESTÃO DO PRMFC-RJ 

O CEPESC é uma entidade civil sem fins lucrativos, criada em 1986 e, desde então, é vinculado ao 

Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS-UERJ), visando 

promover o conhecimento e a cooperação científica na área (CEPESC, 2011). Além disso, um de seus 

objetivos é participar de forma complementar do SUS, mediante celebração de contratos ou 

convênios, pelo qual é qualificado como OS no âmbito da Prefeitura do Rio de Janeiro (CEPESC, 2011; 

RIO DE JANEIRO, 2018). Sua receita é proveniente de convênios e acordos com entes públicos e 

privados, recebimento de auxílios a pesquisas, venda de livros e revistas, doações, prestação de 

serviços como consultorias e assessorias, contribuição de associados e desenvolvimento de novas 

tecnologias relacionadas à Saúde Coletiva (CEPESC, 2011). 

Apesar de não encontrado no Portal de Transparência do município do Rio de Janeiro, como 

informado acima, conseguiu-se localizar o contrato que celebra o convênio entre o CEPESC e a SMS-

RJ a partir de informações contidas no sítio eletrônico da própria OS. Trata-se do Convênio nº 

043/2015; entretanto, o mesmo não foi localizado pelos mecanismos de busca utilizados. Já as 

chamadas públicas disponibilizadas, visavam selecionar candidatos para atuar em diferentes esferas 

do projeto “Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade do Rio de Janeiro, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde”, fruto de uma parceria entre o CEPESC, a SMS-RJ e a 

Universidade Federal Fluminense. Segue uma descrição compilada dos postos de trabalho ofertados 

ao longo desses anos: 
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QUADRO 8. Chamadas Públicas em Parceria entre CEPESC e SMS-RJ 

Título Vagas Descrição 

Desenvolvedor de Sistema 
de Tecnologia de Informação 02 

Aperfeiçoamento de sistema de formação de 
preceptores e residentes do PRMFC-RJ. 
Vigência: entre 2 e 3 meses. Contrato de autônomo. Sem 
informações sobre remuneração. Seleção por análise de 
propostas. 

Assessor Técnico 01 

Qualificação da estrutura de logística e operacional no 
planejamento e administração de ações desenvolvidas 
por preceptores do PRMFC-RJ. 
Vigência não especificada. Contrato por CLT 
(remuneração de R$5.500,00 por 40h semanais). Seleção 
por análise curricular e entrevista. 

Motorista 03 

Transporte de objetos, documentos e pessoas. 
Manutenção do veículo. 
Vigência não especificada. Contrato por CLT. 
Remuneração de R$2.500,00 por 40h semanais. Seleção 
por análise curricular. 

Jornalista 01 

Elaboração de materiais de divulgação. Contrato de 
autônomo. Remuneração de R$10.000,00 (dividido em 
duas parcelas mensais). Vigência de 2 meses. Seleção por 
análise de propostas. 

Coordenador Médico 03 

Aplicação de metodologias pedagógicas e avaliativas por 
preceptores. Contrato por CLT. Remuneração de 
R$12.000,00 por 40h semanais. Vigência variável. 
Seleção por análise curricular e entrevista. 

Matriciador Dermatologista 02 

Apoiar manejo de condições dermatológicas na APS. 
Contrato por bolsa de pesquisa. Remuneração de 
R$10.000,00 por 30h semanais. Vigência de 6 meses. 
Seleção por análise curricular. 

Designer Gráfico 01 
Estruturação gráfica da comunicação do PRMFC-RJ. 
Contrato por CLT. Remuneração de R$3.000,00 por 40h 
semanais. Sem informações sobre critérios de seleção. 

Matriciador Psiquiatra 06 

Apoiar manejo de condições psiquiátricas na APS. 
Contrato por bolsa. Remuneração de R$2.000,00 por 10h 
semanais. Seleção por análise curricular e entrevista. 
Vigência de 3 meses. 

Empresa para Realização do 
curso de Advanced Cardiac 
Life Support 

01 Edital para tomada de preços. 

Técnico Acadêmico 
Administrativo 01 

Apoio administrativo à coordenação do projeto. Contrato 
por CLT. Remuneração de R$2.500,00 por 40h semanais. 
Vigência de 20 meses. Sem informações sobre critérios 
de seleção. 

Reflexões sobre a terceirização da gestão do PRMFC-RJ e seus efeitos sobre a gerência de recursos 

humanos e os processos de decisão e avaliação do programa 

Pode-se notar uma gama de estratégias que a gestão do PRMFC-RJ se utiliza para atrair médicos 

residentes e preceptores, assim como para qualificar e fixar esses profissionais. Trata-se de um eixo 
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essencial para a estruturação de uma APS qualificada, já que investir na dimensão relacional e 

estimular o comportamento humano é de extrema importância para motivar os trabalhadores a 

darem o seu melhor pelo serviço. Nesse contexto, há uma série de incentivos financeiros que foram 

implementados, como o estabelecimento de um plano de carreira municipal com remunerações 

competitivas, a suplementação da bolsa da residência e a definição de metas para o pagamento de 

desempenho. Tais incentivos financeiros são baseados na teoria do agente, que basicamente 

considera recompensas materiais como um ponto chave no estímulo do comportamento humano 

(MCPAKE, 2008). Especificamente sobre o pagamento por desempenho, pode ser uma estratégia 

interessante. Porém, também tem como algumas consequências um grande esforço administrativo 

para monitorar as metas, além de potencialmente enviesar o comportamento do profissional, que 

pode optar por ações para ter um retorno financeiro menor e não necessariamente atender às 

necessidades de saúde da população (ANDREAZZI, 2003; GOSDEN, 1999). 

Por outro lado, a gestão do PRMFC-RJ lança mão também de estratégias bastante interessantes para 

atrair e fixar profissionais, que podem ser considerados incentivos não-financeiros, tais como a 

organização de oficinas de preceptoria, o investimento na infra-estrutura das unidades de saúde, a 

oferta de estágios nacionais e internacionais para os residentes, financiamento de cursos como o 

ACLS e avaliações como o OSCE, incentivo a participação em eventos científicos e fortalecimento de 

um canal teórico voltado para a realidade prática dos profissionais. Todos esses fatores consistem 

em excelentes motivações para os médicos residentes e preceptores vinculados ao PRMFC-RJ, e têm 

o potencial de servir como estímulo para que esses aprimorem o serviço, permaneçam no programa 

e melhorem o processo de trabalho (SEGALL, 2003; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006). 

Ainda não está claro na literatura quais os efeitos dessa estratégia sobre a fixação de médicos na ESF 

e consequente alocação entre as áreas programáticas, tendo em vista os princípios da equidade. 

Entretanto, os documentos analisados sugerem que o fato de muitos dos residentes do PRMFC-RJ 

serem egressos de Faculdades de Medicina do Sudeste contribui com a permanência dos mesmos 

após conclusão do programa. Além disso, dados recentes mostram que mais de 60% dos egressos da 

primeira turma do PRMFC-RJ permaneceram na SMS-RJ como preceptores ou médicos de equipe. No 

entanto, é possível identificar também alguns desafios para esse objetivo, como, por exemplo, a 

sobrecarga da população adscrita (hoje, um médico é responsável por 4.000 pessoas, geralmente em 

situações de vulnerabilidade bastante intensas) e o fato que o preceptor do PRMFC-RJ tem que 

cumprir diversas outras funções para além da esfera educacional, o que também pode resultar em 

uma sobrecarga. 

Um fator que pode ser alvo de crítica em relação à gestão de recursos humanos do PRMFC-RJ é o 

modo de contratação dos profissionais de saúde. Como demonstrado a partir da análise das 
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chamadas públicas, é notável que os processos de seleção nem sempre são transparentes, já que a 

avaliação curricular e a entrevista técnica muitas das vezes favorecem um subjetivismo, e não há a 

realização de provas ou processos seletivos nos moldes dos concursos públicos outrora organizados 

pela administração pública direta. Um outro fator é que essa contratação se dá por regimes distintos 

– bolsas de ensino, CLT, entre outros, e muitas das vezes com vigências extremamente curtas. Isso 

tem um potencial deletério tanto para os profissionais, que se encontram mais vulneráveis a assédio 

moral e, dependendo do tipo de contrato, não têm direitos trabalhistas, quanto para o serviço, já 

que isso prejudica o vínculo com a unidade de saúde e o território. 

Por fim, há pouca informação disponível em domínio público relacionada ao processo de tomada de 

decisão e avaliação propriamente ditos. Nos documentos analisados, não há qualquer menção ao 

papel do controle social no acompanhamento do contrato de gestão e da estruturação do PRMFC-RJ, 

apesar de ser algo previsto pela Lei das OS. Não há sequer menção a instâncias de decisão colegiada, 

ou à participação de profissionais contratados e médicos residentes nos processos de construção e 

avaliação do programa. As únicas informações relacionadas a isso dizem respeito à necessidade de 

confecção de relatórios trimestrais por uma Comissão Técnica de Avaliação, previstos no contrato da 

Fiotec com a SMS-RJ. Esses relatórios, entretanto, não são disponibilizados em domínio público, 

tampouco as metas de desempenho estabelecidas. Sobre a transparência financeira, o contrato da 

Fiotec com a SMS-RJ previa que uma prestação de contas fosse disponibilizada no sistema online OS-

RIO, entretanto não foi possível acessar o site disponibilizado no mesmo. 

CONCLUSÃO 

De forma geral, é possível perceber diversos pontos positivos na estruturação do PRMFC-RJ, como 

mencionado acima. Todavia, também é notável diversos elementos constituintes da NAP no formato 

da gestão. A mudança no regime jurídico ao qual os trabalhadores são submetidos, a frequente 

“bolsificação” dos profissionais com perda de direitos trabalhistas, o estabelecimento de metas de 

desempenho e o enfraquecimento do controle social são exemplos disso.  

Nesse sentido, é possível compreender o processo de “publicização” da gestão do PRMFC-RJ como 

um passo relevante no continuum da contrarreforma do Estado brasileiro, que, no caso do setor da 

saúde do Rio de Janeiro, se intensificou nos últimos dez anos. Trata-se ainda de uma forma diferente 

de avançar nesse sentido, já que é a primeira experiência em que temos OS gerindo programas de 

residência médica, e não somente os serviços de saúde propriamente ditos.  

Ainda assim, é importante mencionar que, no caso do Rio de Janeiro, as OS involucradas nesse 

processo de gestão do PRMFC-RJ são entes vinculados a instituições públicas de ensino e pesquisa, o 

que pode contribuir para os achados da presente pesquisa. Por fim, tal experiência ainda precisa 
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avançar em evidências mais sólidas que analisem seu efeito nas condições de trabalho e na 

assistência à saúde da população. Há também poucos elementos disponíveis que permitam avaliar 

mais concretamente a influência da NAP no âmbito dos processos de decisão, relação com controle 

social e mecanismos de avaliação e prestação de contas. 

Esse artigo enfrenta duas limitações principais. A primeira é a pouca evidência disponível na 

literatura científica sobre dados do PRMFC-RJ e seu efeito sobre diversos dos eixos de análise 

elencados. A segunda é uma limitação inerente à metodologia utilizada: a pesquisa documental não 

reflete totalmente os nuances da política real, e é fortemente dependente do que é disponibilizado 

em domínio público. Ainda assim, foi possível alcançar os objetivos inicialmente propostos e, 

principalmente, estabelecer um ponto de partida para futuras pesquisas, que busquem investigar os 

detalhes da terceirização da gestão em saúde, agora no âmbito também da formação de 

profissionais. 
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A crise política e econômica recente e seus rebatimentos no 

fundo público. Partiremos da análise do papel do capital 

portador de juros e do capital financeiro no desenvolvimento 

capitalista para entender o redirecionamento do Estado a partir 

do neoliberalismo. Buscaremos analisar os mecanismos criados 

nos tempos recentes para contrarreformar o orçamento público 

e a proposta de reforma da previdência como tentativa do 

capital de ganhar fôlego diante da crise atual e retomar o 

crescimento das taxas de lucratividade do capital portador de 

juros. Tentaremos compreender como os instrumentos legais e 

normativos das contrarreformas já aprovados se articulam à 

proposta de reforma da previdência, que está na agenda do 

governo golpista e da burguesia no Brasil. 
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and the pension reform proposal as capital's attempt to gain 

momentum in the face of the current crisis and resume the 

growth of profitability rates of interest bearing capital. We will 

try to understand how the legal and normative instruments of 

the counter-reforms already approved are articulated to the 

proposal of reform of the social security that is in the agenda 

of the coup government and the bourgeoisie in Brazil. 
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La crisis política y económica reciente y sus rebajas en el fondo 

público. Partimos del análisis del papel del capital portador de 

intereses y del capital financiero en el desarrollo capitalista 

para entender el redireccionamiento del Estado a partir del 

neoliberalismo. Buscaremos analizar los mecanismos creados 

en los tiempos recientes para contrarrestar el presupuesto 

público y la propuesta de reforma de la previsión como intento 

del capital de ganar aliento ante la crisis actual y retomar el 

crecimiento de las tasas de rentabilidad del capital portador de 

intereses.  Intentaremos comprender cómo los instrumentos 

legales y normativos de las contrarreformas ya aprobados se 

articulan a la propuesta de reforma de la previsión, que está 

en la agenda del gobierno golpista y de la burguesía en Brasil. 
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Reforma da previdência como alavanca para o capital portador de juros 

Reform of social security as a lever for the capital bearing interest 
Reforma de la seguridad social como palanca para el capital portador de intereses 
 
Giselle Souza 
UNIRIO 
Rio de Janeiro, RJ-Brasil 
gigissrj@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

O processo de expansão da financeirização da sociedade capitalista contemporânea constitui-se 

como consequência da mundialização do capital e do alto grau de desenvolvimento das forças 

produtivas que, no capitalismo maduro, demandam a expansão de seu nicho de acumulação para 

atividades que não participam diretamente do processo de produção de valor. Tais atividades 

tornam-se centrais à acumulação em tempos de dificuldades de valorização na esfera produtiva e 

impelem o Estado a orientar sua ação para proporcionar meios de obtenção da lucratividade ao 

capital portador de juros a partir do uso do fundo público. Assim, em nossos dias, o fundo público 

passa a ser o instrumento fundamental de valorização do capital portador de juros nas economias 

dependentes e periféricas.  

Cabe ressaltar que a concepção de capital portador de juros, na perspectiva marxiana, deve 

considerar também a análise de capital financeiro em Lênin, enquanto junção do grande capital 

industrial e o grande capital bancário, concentrando e centralizando capital e criando as associações 

monopolistas. Essa forma de capital torna-se hegemônica sobre as demais e subjuga todas as esferas 

da vida social. 

O papel do fundo público na contemporaneidade deve ser analisado a partir da apreensão crítica, 

capaz de investigar as múltiplas determinações que atuam no processo de expropriação e 

financeirização da vida social em tempos atuais. Para tanto, nos embasamos na tradição marxista e 

em sua análise da formação social brasileira. Toma-se como de extrema relevância o estudo do 

desenvolvimento capitalista numa sociedade periférica e dependente para compreender como se 

configura a correlação de forças presentes e neste artigo buscaremos traçar alguns elementos que 

particularizam a financeirização no Brasil. 

A partir desse contexto, buscaremos estudar o papel das contrarreformas em tempos de crise do 

capital, na tentativa de apreender o processo de financeirização das políticas sociais e como este 

empurra o Estado para a realização de contrarreformas no campo da reprodução da força de 

trabalho. Buscaremos compreender também como a proposta de reforma da previdência constitui-
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se como pilar fundamental do conjunto de contrarreformas que visam a alimentar o capital portador 

de juros, utilizando trabalho necessário (salário) para obtenção de lucro. 

A proposta de emenda Constitucional 287/2016, que propõe contrarreformar a previdência social, 

terá fortes impactos para a massa de trabalhadores hoje que já encontram limites e impossibilidades 

de garantir sua aposentadoria via INSS. Tal proposta está articulada ao conjunto de contrarreformas 

em curso desde o início do governo golpista em 2016 (embora não seja uma inovação deste), de 

forma acelerada e avassaladora. Os direitos do trabalho são cada vez mais atingidos e usurpados 

para garantir a lucratividade direta do capital portador de juros e da burguesia usurária. Ao mesmo 

tempo em que estas medidas reforçam a financeirização dos recursos do trabalho, ampliam a 

condição de dependência e subordinação da economia brasileira, estendendo ao campo das políticas 

sociais tais danos. 

Capital portador de juros e capital financeiro no neoliberalismo 

A categoria capital portador de juros é central para entender processo de financeirização em nossos 

dias. Tal forma de capital constitui-se na forma mais alienada e fetichizada por fazer desaparecer as 

mediações dos processos de produção e circulação. No capital industrial, fica mais evidente a relação 

que origina o lucro, embora a diferença entre lucro e mais-valia ainda apareça como coisa obscura e 

misteriosa – e apareça como produzir mais barato e vender mais caro. Mas no capital a juros, o 

fetiche se exacerba, pois aparece como valor que valoriza a si mesmo, como dinheiro que em si faz 

mais dinheiro, que não traz nenhuma marca de seu nascimento e a relação social se torna relação da 

coisa (dinheiro, mercadoria) consigo mesma (MARX, 1982).  

O avanço do capital portador de juros faz com que este passe a operar com a especulação, com a 

acumulação futura, descolada de sua base real, material, como no caso dos títulos públicos. Cria-se o 

capital fictício, que se constitui na forma ilusória que adquire os rendimentos. Neste caso, a emissão 

de papéis, como nas sociedades por ações e os títulos da dívida pública, são a forma ilusória, fictícia 

que assume o capital ao especular com o que Marx chama de valores imaginários. 
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O capital financeiro (LENIN, 2005) que se desenvolve a partir dos fins do século XIX será a forma 

capital predominante e hegemônica que no século posterior determinará as relações sociais ao redor 

do globo1. O Estado burguês em sua fase madura atenderá às demandas do capital financeiro, para 

garantir as condições gerais de acumulação (MANDEL, 1982). Esta breve explanação sobre o capital 

portador de juros e capital financeiro é fundamental para que possamos entender o processo de 

financeirização a partir da implementação das medidas neoliberais no Brasil nos anos 1990. 

Ao contrário do discurso neoliberal de Estado mínimo, o Estado assumirá centralidade no processo 

de produção e reprodução do capital. O redirecionamento deste Estado o torna mais inchado na 

atenção às necessidades do capital, não como tendência natural, mas também fruto da correlação de 

forças presente no atual período histórico, desfavorável para o mundo do trabalho. 

O Estado em sua totalidade, para o autor marxista Jaime Osório, caracteriza-se como a  

[...] condensação das relações de poder político que atravessam a sociedade 
mediante as quais determinados agrupamentos humanos (classes, frações e 
setores) impõem seus interesses, tanto por meios coercitivos quanto consensuais 
(2014, p. 186). 
 

O Estado nos países de capitalismo periférico e dependente traz marcas ainda mais pungentes das 

opressões originárias da financeirização. Osório analisa a relação de dependência e subordinação das 

periferias a partir do desenvolvimento desigual e combinado e explica que, embora a soberania de 

alguns Estados seja restrita nesse processo, o Estado forte e a fraca soberania atendem às 

necessidades de acumulação do capital mundializado. Este, para expandir-se livremente, precisa da 

dissolução das amarras do Estado (em específico dos Estados nacionais), garantindo sua livre 

circulação e acumulação nos mais distintos territórios. Tal desregulamentação, para não levar à crise 

(inevitável), precisa ser regulamentada (o que parece contraditório e é). Assim, é preciso um Estado 

forte tanto nos centros quanto nas periferias, mas que tenha uma soberania restrita a depender das 

necessidades do capital. 

O projeto em curso caracteriza-se por buscar a contenção de gastos por meio de uma política 

econômica pautada no ajuste fiscal e este mesmo ajuste é responsável pela corrosão do 

financiamento e aumento dos gastos com a dívida pública. Nos termos de Behring, temos então um 

paradoxo ortodoxo: “a exigência de um Estado forte para a condução do ajuste direcionado à 

expansão do mercado” (BEHRING, 2008, p. 200). 

________________________ 
1 Lênin (2005) define que a atuação do capital nos fins do século XIX, sua dinâmica intrínseca e seu movimento de 
acumulação levam progressivamente à concentração e centralização da produção, que dá origem aos monopólios. Este 
processo permitiu a fusão entre o grande capital bancário e o grande capital. 
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A atual etapa de mundialização do capital expressaria, assim, uma neo-oligarquização dos Estados 

[...] em que frações, setores e pequenos grupos sociais, ligados aos bancos e às 
grandes corporações industriais e de serviço assumiram o poder político para 
organizar o sistema mundial de acordo com seus interesses. Os grandes atores 
políticos desta etapa da mundialização são, portanto, os Estados neo-
oligarquizados, e não um capital financeiro desterritorializado, as corporações 
multinacionais ou mesmo os organismos financeiros internacionais (ibidem, p. 
197). 

 

Harvey (2008) também desmonta o argumento de Estado mínimo no neoliberalismo ao mostrar que 

a principal contradição desta teoria neoliberal é que o Estado ocupou um grande papel no processo 

de neoliberalização. O Estado assegura a financeirização do capital, seja na garantia da integridade e 

solvência das instituições financeiras, seja na garantia ao capital de espraiar seu poder financeiro 

para os outros países, como no caso da dívida pública. Ao mesmo tempo em que o Estado protege os 

interesses financeiros do grande capital dos países centrais, o ajuda a extrair/sugar mais-valia em 

outros lugares, consolidando o poder de classe dos financistas. 

Cabe aqui ressaltar o papel dessa dívida: nos países periféricos e dependentes, a dívida pública tem 

sido o instrumento fundamental de subsunção política e econômica ao imperialismo internacional às 

custas dos direitos do trabalho. O meio fundamental de expropriação secundária de que trata 

Virgínia Fontes (2010): extração de direitos fundamentais à subsistência da classe trabalhadora e 

mercantilização da vida e dos direitos. 

A atenção às necessidades de contrarrestar o fenômeno da superacumulação revela-se prioritária 

para o Estado, que empreenderá para tanto desde o amplo financiamento a grupos monopolistas em 

seu processo de transnacionalização, passando pelas privatizações, até a mercantilização dos 

serviços sociais, que conectam as contrarreformas à expansão direta de acumulação capital.  

Importa ressaltar que o Estado brasileiro e a dinâmica de desenvolvimento das forças produtivas aqui 

apresentam particularidades em relação aos países centrais. Concordamos com Brettas (2017) que o 

neoliberalismo brasileiro avança nos anos 1990 em meio a um processo limitado e contraditório que 

mescla uma Constituição recém-inaugurada e de medidas legais com um desenho progressista no 

campo das políticas sociais ao passo que busca espaços de lucratividade direta dentro do setor 

público. A consolidação do Estado neoliberal brasileiro nos anos 1990, ao mesmo tempo que atende 

direitos históricos conquistados pela classe trabalhadora organizada, também os limita e obstaculiza.  
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Contrarreformas foram implementadas nesse período, de modo que as conquistas 
[...] não ofuscam a força do projeto burguês. Apesar das tensões, trata-se da 
emergência de mecanismos cada vez mais sofisticados de expropriação dos meios 
de subsistência da classe trabalhadora, os quais se combinam com a 
superexploração – alimentando a acumulação capitalista e a retirada de direitos 
(BRETTAS, 2017, p. 62). 
 

É nesse contexto que se insere a financeirização do fundo público. Tentaremos a seguir apresentar o 

papel do fundo público para a acumulação do capital que porta juros e das contrarreformas, em 

especial a proposta de “reforma” da previdência em tempos de crise. 

Fundo público e financeirização: contrarreformas do Estado e o lugar da previdência social 

O fundo público é um instrumento fundamental no desenvolvimento das relações de produção 

capitalistas e, portanto, sua imprescindibilidade ao capital é de caráter estrutural no capitalismo 

monopolista. Segundo Francisco Oliveira (1998), ele se tornará pressuposto do financiamento da 

acumulação do capital e da reprodução da força de trabalho. 

Na sociedade brasileira, o fundo público advém cada vez mais do trabalho necessário, visto que a 

tributação regressiva2 faz com os impostos indiretos, que recaem sobre o consumo, garantam grande 

parte de sua composição (SALVADOR, 2010). Com isso, quem mais arca com o ônus tributário e, 

portanto, com o financiamento das políticas públicas, proporcionalmente, é a classe trabalhadora.  

Como sanguessuga, o capital tem se alimentado do fundo público, deixando à reprodução da força 

de trabalho o mínimo e insuficiente. Imprescindível para a reprodução do capital, o fundo público 

tem reduzido sua participação na reprodução da força de trabalho. Se é impossível afirmarmos o 

retorno do Estado ao seu patamar anterior, de mero guardião das condições externas à produção 

nos tempos dos escritos de Marx3, se é nítido o papel estrutural que o fundo público assume no 

processo geral de acumulação, não é mais possível defini-lo como insubstituível na reprodução da 

força de trabalho, ao menos não tal qual afirmava Oliveira (1998).  

Ao capital, na tentativa de retomada da sua lucratividade em meio à crise que vivencia desde os anos 

1970, o fundo público será sua tábua de salvação, reduzindo sua ação como salário indireto e 

ampliando seu papel de financiador e subsidiador do seu processo de acumulação e valorização, em 

especial enquanto alimentador do capital portador de juros. As contrarreformas iniciadas no Brasil 

desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos petistas e agudizadas à  

________________________ 
2 Para maior aprofundamento deste debate sobre regressividade da tributação brasileira, cf. Salvador (2010) em seu estudo 
aprofundado sobre a tributação no Brasil. 
3 Marx e Engels afirmam em Manifesto do Partido Comunista. Compreendemos que a concepção dos dois autores sobre o 
Estado burguês vai muito além desta afirmação, mas cabe ressaltar o papel de Gramsci sobre Estado ampliado, da qual 
partimos. 
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máxima potência no atual governo golpista, são provas cabais de que o fundo público, na disputa 

entre capital e trabalho, tem sido o principal instrumento de salvação diante da crise do capital. 

Vivemos uma quadra histórica de impossibilidade de produção de ondas longas expansivas conforme 

sinalizava Mandel (1989), ou seja, um encurtamento dos períodos de crises cíclicas, cada vez mais 

difíceis de serem superadas. Se foi possível conter momentaneamente a crise global em 2008, a 

partir de 2016 a saída imediata buscada pelo capital e capitaneada pelo governo golpista será a 

redução e/ou eliminação de direitos por meio das contrarreformas. Como um museu de grandes 

novidades, este processo tem se apresentado atualmente de forma ainda mais perversa e aligeirada. 

Não há mais tempo a perder para o grande capital e sua sede de fundo público.  

Desde mecanismos anteriormente criados e que consideramos fundamentais na usurpação de 

recursos do orçamento público – a Desvinculação de Receitas da União (DRU)4, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LFR) – até as mais recentes medidas contrarreformistas criadas pelo 

governo golpista de Michel Temer, todas perfilam o arsenal de instrumentos financiadores e 

alimentadores da reprodução do capital, mais especificamente do capital portador de juros, que 

atinge em cheio as políticas sociais. As políticas de Seguridade no Brasil vêm sofrendo diversas 

restrições de viabilização dos direitos previstos, seja no âmbito orçamentário (como resultado das 

medidas de ajuste fiscal), seja na mercantilizalização e financeirização direta e indireta de suas 

políticas.  

Quando tratamos de financeirização das políticas sociais, nos referimos ao processo de alimentar o 

capital que vive de juros com recursos que deveriam ser destinados à classe trabalhadora. Significa 

garantir a lucratividade do capital na esfera financeira a partir de fundo público, de forma que agrava 

nossa condição de dependência e usurpa recursos oriundos dos trabalhadores que deveriam a eles 

retornar por meio de serviços e bens disponibilizados pelo Estado.  

Brettas (2017) apresenta exemplos da financeirização nas mais diversas políticas sociais. Da 

habitação à saúde, passando pela educação e até mesmo os recursos da assistência social, por meio 

das transferências de renda (SILVA, 2012), todas as políticas hoje alimentam, em maior ou menor 

grau, a esfera financeira. Mais à frente, falaremos da previdência social como política central para o 

capital portador de juros. 

________________________ 
4 A DRU desvincula hoje 30% dos recursos do Orçamento da Seguridade Social e o destina ao Orçamento Fiscal, que têm 
sido usados em grande parte para financiar a dívida pública, grande algoz do orçamento público. Terá um papel 
fundamental como mecanismo de manutenção do ajuste fiscal ao compor as receitas do superávit primário e passa a 
exercer também de forma direta o papel de beneficiadora do capital portador de juros, transferindo recursos destinados à 
Seguridade Social para pagamento de juros e amortizações da dívida pública. 
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Uma das medidas recentes que se inserem no hall de medidas contrarreformistas, que têm como 

objetivo ampliar a financeirização dos recursos do fundo público, é a Emenda Constitucional 95, 

também chamada de Novo Regime Fiscal. Aprovada em 2016, ela restringe os gastos a todos os 

órgãos federais que compõem o Orçamento Fiscal e a Seguridade Social que tem alguma autonomia 

financeira ou administrativa, bem como todos os Poderes da União. A cada ano é fixado um limite 

baseado na despesa primária do ano anterior corrigido pela estimativa de variação da inflação (tendo 

como base o IPCA do ano anterior) e essa medida teve início em 2018. O gasto com serviços públicos 

será congelado por 20 anos, independente do crescimento econômico ou das mudanças políticas ou 

sociais, como o aumento da população, por exemplo. Nenhum governo no globo, nenhum país 

empreendeu uma medida de congelamento tão extensa. 

Além disso, a EC modifica a vinculação das despesas primárias de saúde e educação a receita, como 

previsto na Constituição, ou seja, o percentual mínimo estipulado constitucionalmente - que já era 

levado como gasto máximo pelos governos brasileiros - será substituído por esta lógica de limitação 

aos gastos do ano anterior. Se fôssemos simular a aplicação deste novo regime fiscal nas despesas 

primárias de 2003 a 2015, por exemplo, teríamos 47% menos recursos para educação e uma redução 

de 27% na política de saúde (DIEESE, 2016). Esta medida permite a financeirização do fundo público à 

medida que restringe os gastos sociais e amplia os recursos que irão para dívida pública. 

Já a reforma previdenciária, apresentada por Temer em dezembro de 2016 e que atualmente 

tramitou na Câmara dos Deputados como PEC 287, pretende modificar artigos da Constituição os 

quais tratam da previdência. Não é a primeira reforma5, mas traz elementos novos e mais perversos. 

Não trataremos aqui dos detalhes sobre as mudanças propostas na PEC 287; queremos ressaltar 

apenas o caráter desta medida no contexto de crise de valorização dos grandes capitais. 

O argumento principal utilizado na defesa desta contrarreforma, assim como das anteriores, é a 

velha retórica da existência de um déficit previdenciário, alegando-se o perigo de quebra deste 

sistema. Tal argumento é falacioso, pois desconsidera o texto constitucional e as usurpações que 

mecanismos com a DRU empreendem sob os recursos da Seguridade6.  

 

________________________ 
5 As contrarreformas da previdência que mais trouxeram impactos para o regime geral e do setor público foram as 
legislações dos anos de 1998, 2003 e 2013. 
6 Se olharmos as peças orçamentárias, veremos que a Seguridade Social é superavitária, ou seja, sobram 
recursos. O que acontece na prática é que a DRU retira recursos para o Orçamento Fiscal, que se destina 
majoritariamente a financiar o superávit primário. Além disso, o discurso de que a previdência apresenta déficit 
usa como dados apenas a arrecadação sobre folha de salários (empregado e empregador) comparando-a aos 
benefícios a serem disponibilizados. No entanto, conforme prevê a Constituição, a Previdência poderá utilizar 
os demais recursos da Seguridade, e isto faz com que ela jamais apresente déficit. 
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Mas como a proposta de Reforma da Previdência se insere nesse processo de financeirização? No 

âmbito da previdência social, ou seja, pública, a remuneração dos beneficiários por meio de 

instituições bancário-financeiro já permite que estas se apropriem de parte do orçamento público 

para compor os recursos que serão inseridos na esfera das finanças. Entre 2006 e 2010, a previdência 

pagou 372,8 milhões de reais para os bancos operarem com os benefícios, dinheiro que circula pela 

esfera financeira nas diversas operações das quais vivem estas instituições (SILVA, 2012).  

Do ponto de vista do regime de capitalização, ou “previdência privada”, a relação é ainda mais direta. 

Os fundos de pensão (regime fechado de previdência) e a previdência complementar aberta 

(operada em grande medida pelos bancos) são um dos maiores detentores dos títulos da dívida 

pública. Conforme Granemann (2012), esta modalidade de “previdência” transforma aposentadorias 

em capital fictício sob a forma de investimentos e dívida pública, ou seja, são remunerados com 

recursos do fundo público. Ou seja, os recursos do trabalho necessário, o salário direto, são 

mobilizados para retirar recursos das políticas sociais, do salário indireto, com objetivo de alimentar 

o capital portador de juros. Num mesmo movimento continuo e dialético, a classe trabalhadora 

perde duas vezes: quando tem seus salários utilizados para compra de títulos da dívida pública e 

quando esta reduz as políticas que lhes são fundamentais. 

Grannemann (2012) apresenta ainda um outro mecanismo perverso: a armadilha a qual estão 

submetidos aqueles que aderem à previdência complementar ou fundos de pensão. Além dos títulos 

da dívida, outra forma desses recursos (oriundos do salário) de obterem valorização na esfera 

financeira é a compra de ações de empresas lucrativas. A lucratividade supõe empresas altamente 

produtivas, o que significa aquelas que atuam com alta extração de trabalho não pago, mais-valia. O 

aumento do volume de recursos das futuras aposentadorias por capitalização exige de imediato o 

aumento da exploração do trabalho. No caso dos fundos de pensão (“previdência” fechada aos 

trabalhadores de determinada empresa”), parte do seu salário é usado para ampliar sua própria 

exploração e garantir a lucratividade do capital que vive de negociações de valores imaginários – que 

obviamente se materializam na riqueza que a classe trabalhadora produz. Na busca de garantia de 

sua reprodução futura, os trabalhadores, sem saber, sacrificam seu presente. 

O alcance dos lucros supõe, desde há muito, acionar vários mecanismos, todos eles 
pontenciadores da exploração e de medidas que não excluem as reestruturações 
produtivas poupadoras de trabalho vivo (GRANEMANN, 2012, p. 257) 
 

Assim a Previdência Social se insere no movimento de expropriação financeira que se expressa no 

processo articulado entre contrarreformas e alternativas individualistas e financeirizadas (ASSIS, 

2017). Esta política é hoje a maior no orçamento público. Seus gastos só não ultrapassam os gastos 

com a dívida pública que em 2015 consistiu em 23,71%do total (SALVADOR, 2017). Pelo volume de 



 

 109 Intervozes: trabalho, saúde, cultura. Petrópolis, v. 3, n. 2, p 101-113, novembro 2018 

 

recursos que mobiliza e pela abrangência da população que atinge esta política, tornou-se a “menina 

dos olhos” do grande capital financeiro que busca novos espaços de acumulação. A pressão por mais 

e mais contrarreformas desse modelo de previdência pública ainda vigente é constante para que os 

trabalhadores sejam empurrados para previdência privada. 

Segundo ASSIS (2017), 

As saídas financeirizadas apresentadas para os aposentados que tiveram suas 
aposentadorias reduzidas, quais sejam, ‘previdência privada’ e empréstimos 
consignados, assentam-se na potencialização da exploração do trabalho como 
fundamento. Os investimentos da ‘previdência privada’ e o dinheiro que os bancos 
passam a ter propriedade mediante o pagamento de juros dos empréstimos 
concedidos retornam ao capital lucrativo, produtivo que só se faz mediante a 
extração da mais-valia (ASSIS, 2017, p.2017).  
 

Por fim, há ainda um elemento importante na análise dessa contrarreforma: a articulação direta 

desta proposta com as demais contrarreformas já aprovadas recentemente, quais sejam a “reforma 

trabalhista” e o Novo Regime Fiscal (EC95). No caso deste último mecanismo, lembremos que aliado 

à ampliação da DRU para desvinculação de 30% dos recursos da Seguridade Social, temos o maior 

engessamento de recursos para a manutenção das políticas. Se o financiamento dos recursos da 

previdência depende da folha de salários, mas não só posto que também sobrevivem dos recursos da 

Seguridade como um todo – o que inclui ter como uma parte complementar das suas fontes a Cofins 

e a CSLL, por exemplo – as fontes adicionais previstas na Constituição serão altamente reduzidas em 

função da EC95. Em outros termos, não sobrará recursos para complementar a previdência e manter 

o custeio das aposentadorias além dos recursos sobre folha de salários. Daí a relação entre essas 

duas contrarreformas (teto dos gastos e reforma da previdência). 

Quanto à reforma trabalhista, a relação é ainda mais óbvia: a ampliação da precarização do trabalho, 

que consiste em mais contratos temporários, em massificação dos contratos de 

Microempreendedores Individuais (MEI), o estímulo à informalização se traduz na redução da 

arrecadação previdenciária. Estamos diante de uma geração que possivelmente não terá referência 

na previdência social como meio de reprodução social no futuro posto que não se insere mais nas 

relações de trabalho constituídas desde os anos 1930. A CLT será acessória para uma grande camada 

de futuros trabalhadores.  

Com a redução da arrecadação sobre folha de salários, ou seja, contribuição empregados e 

empregadores, recursos que financiam mais de 80% da previdência social hoje, será inviável garantir 

esta política nos moldes em que está instituída. A despeito dos argumentos de que geraria mais 

empregos, a “reforma” trabalhista, além de reduzir postos de trabalho – posto que permite maior 
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exploração dos já precariamente existentes – desfinancia a previdência social. E por tal motivo está 

na agenda de urgência do grande capital. 

Assim, vemos que as três contrarreformas ora citadas não são mecanismos isolados de reduzir 

direitos às custas dos recursos do trabalho para ampliar a acumulação do capital portador de juros, 

mas estão altamente articuladas conformando um novo padrão de desfinanciamento do fundo 

público. Este, para o capital, é sua tábua de salvação em tempos de crise e dificuldades de valorizar-

se. A luta pelo resgate dos recursos do fundo público passa pela luta contra a “reforma” da 

previdência, mas também pela revogação das medidas contrarreformistas empreendidas nos últimos 

dois anos. Aí reside o grande desafio presente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As relações de produção e reprodução capitalista na contemporaneidade sequestram o fundo 

público como condição fundamental para manutenção e expansão dos lucros da classe rentista. As 

contrarreformas das políticas sociais são mecanismos de captura do fundo público pelo capital para a 

retomada dos superlucros em tempos de crise. 

A compreensão do Estado em termos de financeirização na era neoliberal parece-nos fundamental a 

partir da análise não de qualquer Estado burguês, mas o Estado burguês nos países dependentes e 

periféricos, que embora obedeça a configurações gerais, tais como nos países centrais, guarda 

também especificidades. E essas especificidades se traduzem na forma como este Estado atuará 

tanto na garantia da acumulação do capital, como do trabalho em tempos de crise. 

O que parece central na função do Estado no neoliberalismo não é sua retração, mas é o caráter que 

assumirá o fundo público, como mecanismo fundamental de valorização do capital em geral e em 

especial o capital portador de juros. Ao lado da desregulamentação monetária e financeira e da 

abertura dos mercados e manutenção de índices elevados das taxas de juros, ocorre um ataque aos 

equipamentos públicos e à financeirização dos serviços, ao mesmo tempo em que são abertos novos 

espaços de acumulação e valorização do capital para resolver a superacumulação e a crise do capital 

nos dias atuais.  

No tempo presente, mais especificamente nos últimos dois anos, assistimos a uma onda 

avassaladora de contrarreformas tocadas de forma aligeirada para garantir a retomada de fôlego ao 

grande capital financeiro em tempos de crise. Desde o ingresso do governo golpista de Michel Temer 

no poder, o capital viu-se na tarefa urgente de acelerar a criação de instrumentos legais e normativos 

que ampliem a parte do fundo público voltada à alimentação do capital portador de juros. A dívida 

pública, que se constitui em capital fictício para Marx, será a remuneradora fundamental da elite 
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rentista. Portanto, ampliar a fatia do bolo do orçamento destinada a ela é uma necessidade 

constante para o capital. Mas não só usurpar recursos para dívida garante a satisfação da oligarquia 

financeira – e aqui falamos de uma burguesia financeira articulada na extração de mais-valor na 

esfera improdutiva e produtiva. Redirecionar recursos do salário para a compra de serviços de 

“previdência” privada também é uma alternativa não só interessante, mas fundamental para o 

capital na tentativa de resolver o fenômeno da superacumulação. 

A proposta de “reforma” da previdência, então, é a galinha dos ovos de ouro para o grande capital 

financeiro. E ao criar mecanismos contrarreformistas do orçamento público, tal proposta tornou-se 

ainda mais ardilosa, na medida em que tanto a EC 95 quanto a “reforma” trabalhista empurram a 

previdência ao desfinanciamento a médio e longo prazo.  

A contrarreforma da previdência proposta empurrará a classe trabalhadora a deixar de contar com 

aquela que sempre foi a maior política de solidariedade intraclasse para comprar capitalizações que 

só existem na medida em que exploram mais trabalho (via compra de ações) e reduzem os recursos 

das políticas sociais no orçamento (via compra de títulos da dívida pública).  

Portanto, se o fundo público é fundamental na acumulação do capital financeiro, a luta coletiva deve 

reforçá-lo enquanto produto do trabalho (seja necessário ou excedente) e, portanto, pertencente ao 

conjunto dos trabalhadores. Revogar as medidas contrarreformistas e rejeitar a proposta de 

“reforma” da previdência é uma tarefa urgente da esquerda e de toda classe trabalhadora. 
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O texto de Giselle Souza analisa o debate sobre a proposta de reforma da previdência em contexto 

de financeirização das políticas sociais sob a égide do neoliberalismo. Há pouco ou nada que 

contestar a respeito dos seus resultados e de sua argumentação, e muito com o que se afligir, já que 

a autora destaca, com precisão, que as receitas da seguridade social, comprometidas por uma 

conjuntura adversa – pelo pacote de desonerações fiscais em vigor desde o governo Dilma Rosseff e 

também pela recessão em curso – serão agora estruturalmente comprometidas pela reforma 

trabalhista e pela reforma fiscal (o “teto” dos gastos primários). Em conjunto, todas essas políticas 

colocarão em xeque a sustentabilidade do sistema de seguridade, servindo de pretexto para a 

privatização do sistema, particularmente da previdência, financeirizando-a na forma do regime de 

capitalização. 

Entretanto, parte de sua argumentação é construída tendo o fundo público como objeto, e a autora 

discute sua composição, coletada de forma regressiva, sendo os recursos oriundos dos trabalhadores 

e trabalhadoras, sua principal fonte e sua destinação, a qual privilegia preponderantemente o capital. 

Neste sentido, avalio que o conceito de fundo público merece ser aprofundado, talvez repensado. A 

partir daí, proponho uma proposta de reparo, não na sua argumentação a respeito da reforma da 

previdência e do processo de financeirização em curso, mas do uso do termo (categoria?) “fundo 

público”, que analiticamente pode permitir a incorporação de outros elementos, tornando a análise 

mais rica. Trata-se de uma sugestão para trabalhos futuros. 

Na literatura de serviço social, ao debater o financiamento das políticas sociais a partir de recursos 

públicos, é recorrente a utilização do termo “fundo público”. Souza et al. (2017: 626), citando 

Behring (2010)1, define  o  fundo público  como  “uma  punção  compulsória,  na  forma de impostos,  

 

 

________________________ 
1 BEHRING, E. R. “Crise do capital, fundo público e valor”. In: BOSCHETTI, I. et al. (Org) Capitalismo em crise, política social e 
direitos. São Paulo: Cortez, 2010. p. 13-34. 
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contribuições e taxas, da mais-valia socialmente produzida”, ou melhor, “parte do trabalho 

excedente que se metamorfoseou em lucro, juro ou renda da terra e que é apropriado pelo Estado 

para o desempenho de múltiplas funções”. E um pouco mais adiante: “O sistema tributário será o 

mecanismo de formação do fundo público e, no caso brasileiro, se sustentará em grande medida nos 

e pelos salários”.  

Claro está, portanto, que o orçamento do setor público (fiscal e da seguridade social, no caso da 

União, e também dos estados e municípios) constitui objeto privilegiado de quem investiga o fundo 

público: pelo lado da sua composição, privilegia-se o sistema tributário e as demais receitas, e pela 

sua destinação, privilegia-se a composição dos gastos. Não há qualquer problema nisto, salvo o fato 

de que o conceito de “fundo”, se aplicado de forma rigorosa, permitiria avanços analíticos 

importantes. Ou, melhor dizendo, a separação entre fluxos (recursos que compõem o fundo, e 

recursos que dele saem) e estoques (o fundo propriamente dito, incluindo ainda outros recursos que 

não transitam pelo orçamento fiscal) pode permitir uma mensuração mais precisa do que é o fundo 

público e alcançar disputas que ocorrem ao largo do orçamento. 

Um exemplo é o saldo dos recursos mantido na conta única do Tesouro Nacional (TN) no Banco 

Central (BC). Esta conta consolida todos os saldos em caixa do governo federal em uma conta 

remunerada pelo BC, e seu saldo inclui os superávits primários de exercícios anteriores, 

rentabilizados, e que servem como um “colchão de liquidez” para assegurar os resgates líquidos de 

recursos dos detentores da dívida pública, bem como para a operacionalização das políticas fiscal e 

monetária. Ao estabelecer o “potencial da “folga” que o governo possui no Brasil para pagar suas 

obrigações sem ferir a legislação vigente” (SERRANO & PIMENTEL, 2017: 5), esta conta também 

permite uma melhor operacionalização das políticas fiscal e monetária. Em julho de 2018, o saldo 

desta conta acumulava pouco mais de R$ 1 trilhão, segundo o BC, o equivalente a 75,9% do fluxo de 

despesas primárias do governo central nos doze meses acumulados entre agosto de 2017 e julho de 

2018 (R$ 1,3 trilhão)2.  A utilização dos recursos desta conta é demasiadamente restritiva, já que 

anualmente a lei orçamentária veda a criação de novas despesas sem a contrapartida em receitas, e 

o debate do orçamento anual praticamente interdita a possibilidade de ampliação do déficit primário 

sob o pretexto de elaboração de políticas fiscais expansivas nos moldes keynesianos. É 

surpreendente que se propague a existência de uma “crise fiscal”, argumento utilizado largamente 

como  pretexto  para  reformar  a  previdência social, sucatear os serviços públicos para sua posterior  

 

________________________ 
2 https://www.tesouro.fazenda.gov.br/resultado-do-tesouro-nacional 
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privatização, reduzir o acesso da população às políticas sociais, quando o saldo da conta única do TN 

no BC registra um valor superior a R$ 1 trilhão. Este é um elemento que tem escapado à literatura 

que investiga o fundo público. Não estamos, com isto, sugerindo que o saldo desta conta seja 

utilizado para cobrir os déficits primários anuais, tampouco para cobrir o assim chamado “déficit da 

previdência”, mas trata-se de recursos ociosos que poderiam ser utilizados em estratégias 

emergenciais de sustentação do nível de atividade e para a preservação de padrões mínimos de 

qualidade e oferta de serviços públicos, em vez de discutir sua mercantilização e privatização. 

A ideia de um “fundo público” deve também incorporar os fundos propriamente ditos, como o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O primeiro constitui a 

principal fonte de recursos para o financiamento das políticas habitacionais, que no Brasil são 

modeladas pelos grandes oligopólios que operam no setor imobiliário, como as grandes empresas de 

construção e incorporadoras. Já parte do FAT constitui fonte de recursos do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que em 2017 destinou 58% dos seus desembolsos 

para as grandes empresas3.  A destinação desses recursos para finalidades que sejam, embora, 

geradoras de emprego e renda, viabilizam também a geração de uma massa de lucro apropriada 

pelos proprietários de tais empreendimentos, que tem seu poder político reforçado em suas 

estratégias de aprovação de modificações (“reformas”) nas legislações trabalhista e previdenciária, 

sempre no sentido de retirar direitos dos trabalhadores. Especificamente no que diz respeito à 

previdência, os empreendimentos resultantes da destinação desses fundos (FAT e FGTS) muitas 

vezes se articulam com os fundos de pensão, privados e públicos, que têm na participação nesses 

empreendimentos, sob engenharias financeiras diversas, alternativas de rentabilização, e cuja 

expansão depende da desarticulação e da inviabilização dos sistemas públicos de previdência e de 

seguridade social.  

No limite, há que se considerar ainda a possibilidade de incorporar os próprios fundos de pensão, 

especialmente das empresas estatais, ao conceito de “fundo público”. Embora a destinação de seus 

recursos seja regulamentada por legislação rigorosa – e é importante que o seja, já que se trata de 

recursos de poupanças individuais que custearão as futuras aposentadorias e pensões dos 

trabalhadores a eles vinculados – é possível que tais recursos sejam utilizados para a formulação de 

políticas públicas direcionadas para a classe trabalhadora. Isto, contudo, não constitui a regra. Em um  

 

________________________ 
3 Conforme o Relatório Anual de 2017, disponível em https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/relacoes-com-
investidores/relatorio-anual. 
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passado muito recente, foram recorrentes os exemplos de uso dos fundos de pensão das empresas 

estatais na formação de grandes consórcios em associação com grandes empresas privadas para a 

aquisição de empresas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. Prevalece, nesses casos, 

a lógica da valorização do capital: fundos de pensão se associando a empresas privatizadas e 

participando de gestões que promovem a reestruturação operacional e produtiva resultando na 

demissão de grandes contingentes de trabalhadores e modificando a política de formação de preços, 

que, na maioria das vezes, prejudica os segmentos de rendas mais baixas da população.  

É possível que o fundo público também deva incorporar os bancos estatais com carteira de 

desenvolvimento e as agências estaduais de fomento. O Banco do Nordeste gere o Fundo 

Constitucional do Nordeste (FNE), ao passo que o Banco da Amazônia gere o Fundo Constitucional do 

Norte (FNO), e o Banco do Brasil tem sob sua responsabilidade o Fundo Constitucional do Centro-

Oeste (FCO), todos esses fundos constituídos anualmente a partir de percentuais de arrecadação de 

impostos federais4.  Já as agências estaduais de fomento têm em parte da arrecadação de impostos 

estaduais sua fonte de recursos, e muitos são credenciados a repassar recursos do BNDES (nas 

chamadas operações indiretas)5.   

A demarcação dos elementos constituintes do assim chamado fundo público constitui uma agenda 

importante, uma vez que permitirá avançar para além do orçamento público e, ao mesmo tempo, 

separar fluxos dos estoques, permitindo maior precisão nas análises empreendidas. 
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Os Interesses por Trás da Falácia do Déficit da Previdência 

The interests behind the fallacy of the prevention déficit 
Los intereses por tras de la falacia del déficit de la previdencia  
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O artigo Fundo público em tempos de crise: reforma da previdência como alavanca para o capital 

portador de juros, de autoria da professora Giselle Souza, articula a proposta de reforma da 

Previdência a outras mudanças voltadas tanto à retirada de direitos, quanto à destinação de recursos 

para o pagamento da dívida pública. Ao romper com a tendência de pensar a Previdência de maneira 

isolada, a autora traz à tona o que se pretendia esconder: os grandes interesses que se beneficiam da 

análise que aponta a bancarrota desta política. 

A grande mídia, atualmente tão preocupada em propagandear o enfrentamento às fake news e 

reivindicar um suposto compromisso com a verdade, há décadas difunde dados e análises 

formuladas pelos governos que pretendem comprovar a existência do déficit na Previdência. Nesta 

direção, foi difundida nos veículos de comunicação de massa que “em 2017, a Previdência Social 

registrou um déficit nominal de R$ 182,4 bilhões, crescimento de 21,8% em relação a 2016”1. Esta 

informação foi divulgada no dia 22 de janeiro de 2018 no site oficial da Secretaria de Previdência – 

vinculada ao Ministério da Fazenda – e teve ampla divulgação.  

O caminho para a propalada falta de recursos é sempre a restrição no acesso e a redução de 

benefícios, como expressam as alterações de 1998, 2003 e 2013, por exemplo. Na matéria 

mencionada acima, foi apresentada a análise do secretário de Previdência: “A reforma é essencial e 

precisamos enfrentá-la [...]”. No mesmo dia, a manchete do G12, na seção de Economia, era “Rombo 

da Previdência sobe para R$ 268,8 bilhões em 2017, novo recorde”, cálculo que agrega ao suposto 

déficit de R$182,4 bilhões do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), R$ 86,34 bilhões do Regime 

Próprio da Previdência Social (RPPS). 

Sobre estas informações e a solução de “reforma” apresentada pelo governo federal e endossada 

pelos interesses das grandes corporações, gostaríamos de tecer três comentários.  

________________________ 
1 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/2018/01/rgps-previdencia-social-fecha-2017-com-deficit-de-r-1824-
bilhoes/. Acesso em 09/09/2018. 
2 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/deficit-da-previdencia-social-do-setor-privado-e-da-uniao-sobe-
para-r-2687-bilhoes-em-2018.ghtml. Acesso em 09/09/2018. 
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Em primeiro lugar, a análise do resultado fiscal da Previdência Social contraria as formulações da 

Constituição Federal de 1988 (CF-88), como sinaliza Giselle Souza em seu artigo. Na Carta Magna, 

esta política integra a Seguridade Social definida no artigo 194 como um “conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988).  

A grande conquista advinda com a concepção de Seguridade Social é a perspectiva de integralidade 

destas políticas e o enfrentamento à forma fragmentada que historicamente permeava não apenas 

sua formulação e implementação, como também o financiamento. Assim, não é possível falar em 

déficit da Previdência sem desrespeitar a Constituição, tendo em vista que as fontes de 

financiamento são diversas – como indica o inciso VI deste mesmo artigo da CF-88 – e destinadas ao 

conjunto da Seguridade Social. Os cálculos divulgados pelo governo federal consideram basicamente 

as contribuições de empregados e empregadores ao INSS e o gasto com os benefícios. Isola, 

portanto, a Previdência da Seguridade Social, desconsiderando uma das mais importantes conquistas 

constitucionais.  

Foi exatamente para garantir uma maior estabilidade no financiamento que se definiram outras 

fontes de recursos como PIS/COFINS, que incidem sobre a receita ou o faturamento da empresa e a 

CSLL, que incide sobre o lucro. É o resultado fiscal da Seguridade Social que deve ser submetido à 

análise e este foi superavitário até 2015, ficando negativo, pela primeira vez na série histórica, em 

2016, em cerca de R$57 bilhões3 (ANFIP, 2017).  

A existência de déficit vem sendo anunciada há décadas e sempre foi explicada pela magnitude dos 

benefícios e existência de supostos privilégios que precisariam ser eliminados. Daí a necessidade das 

“reformas”. No entanto, além de ter sido inaugurado apenas recentemente, seu fundamento está 

mais relacionado à crise recente e à política sistemática de desfinanciamento do que a uma 

inviabilidade orçamentária. As fontes de financiamento seriam suficientes não apenas para arcar com 

as despesas atuais, como também para uma expansão do sistema de Seguridade Social, se não 

estivessem sob um permanente ataque. 

Este desfinanciamento é o objeto do segundo comentário que gostaríamos de desenvolver, na 

intenção de complementar a análise feita por Giselle Souza. Em grande parte, o resultado negativo 

na Seguridade é fabricado e alimentado por meio de alguns mecanismos, dentre eles:  

 

________________________ 
3 Até a conclusão deste artigo, a Anfip não havia divulgado o resultado de 2017. 
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a) Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite a desvinculação de recursos da Seguridade 

Social para o Orçamento Fiscal, b) renúncias fiscais que reduzem a base de arrecadação de receitas 

destinadas à Seguridade e c) volumosas dívidas que grandes empresas têm com o INSS e não são 

pagas.  

O mecanismo que abre a possibilidade de desvincular recursos foi criado em 1994. A alegação era a 

necessidade de aumentar a flexibilidade do orçamento, permitindo ao governo o uso de recursos 

para pagar as despesas que considera prioritárias. Em 2000, este mecanismo passou a ser 

denominado de Desvinculação de Receitas da União (DRU) e permitia desvincular 20% das receitas 

do orçamento da Seguridade Social. Desde o seu surgimento, a maior parte da desvinculação foi 

usada para fazer superávit primário e, em 2016, a margem foi aumentada para 30%. Segundo 

informações divulgadas pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 

(Anfip)4, de 2008 a 2014 foram retirados por meio da DRU R$ 503 bilhões do orçamento da 

Seguridade. Em 2015, foram R$ 61 bilhões e em 2016, R$ 92 bilhões.  

Além da DRU, as renúncias fiscais fazem com que recursos significativos deixem de ser arrecadados. 

Segundo a Anfip (2017), se considerarmos apenas as receitas das contribuições sociais, o total de 

renúncias passou de R$ 61,3 bilhões em 2010 para R$ 146,8 bilhões em 2016. Isto significa, em 

apenas 7 anos, um aumento de 139% nas isenções fiscais de fontes que financiam a Seguridade, 

significando um montante crescente de recursos que poderiam ser usados para Saúde, Previdência e 

Assistência Social, mas ficam nas mãos de grandes empresas. 

As dívidas tributárias também contribuem para esvaziar o orçamento da Seguridade. Apesar dos 

parcos ou nulos esforços governamentais para sua recuperação, somam montantes muito superiores 

ao déficit, qualquer que seja a metodologia adotada para o cálculo. Segundo informações divulgadas 

no site do Senado5, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência, 

aprovado em outubro de 2017, afirma que as empresas privadas têm dívidas que totalizam R$ 450 

bilhões. Este documento avalia que não existe o déficit da Previdência ou da Seguridade Social e 

recomenda, dentre outras medidas, aumentar o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência 

Social (RGPS), que atualmente é de R$ 5.531,31 para R$ 9.370,00. 

O terceiro e último aspecto que gostaríamos de ressaltar são os interesses por trás da defesa da 

“reforma” da Previdência. Se o resultado fiscal desta política é indissociável da análise da Seguridade 

Social desde 1988; se a presença de recursos no orçamento da Seguridade Social é comprovada pela  

________________________ 
4 Disponível em https://www.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=21914. Acesso em 09/09/2018. 
5 Disponível em https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/25/cpi-da-previdencia-aprova-relato. Acesso em 
09/09/2018. 

https://www.anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=21914.
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/25/cpi-da-previdencia-aprova-relato.
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retirada volumosa via DRU para pagar a dívida; se montantes significativos deixam de ser 

arrecadados para dar isenções ao grande capital; se a cobrança das dívidas de empresas privadas não 

aparece no debate sobre a viabilidade da Seguridade; se considerarmos todos estes indícios, 

podemos afirmar que o centro da preocupação dos que advogam a existência do déficit não é a 

sobrevivência da Seguridade Social, nem a garantia de direitos.  

Trata-se de fabricar argumentos que justifiquem e legitimem a busca por dois objetivos que se 

complementam: 1) liberar recursos do fundo público para os proprietários do capital financeiro por 

meio da dívida pública; 2) alimentar a rentabilidade do capital portador de juros, estimulando a 

retirada de direitos (sucateamento da Previdência pública) e tornando viável a alternativa de acesso 

aos serviços via mercado (Previdência complementar).  

A fundamentação deste caminho e como ele se integra a outros projetos, como a reforma trabalhista 

de 2017, a Emenda Constitucional 95, dentre outros, está muito bem construída no texto de Giselle 

Souza. Como ela sinaliza corretamente, o fundo público está em disputa pelas classes sociais. A 

rigorosa análise dos termos desta disputa, como propõe a autora, é essencial para enfrentarmos o 

retrocesso em curso e fortalecermos as lutas em defesa dos direitos da classe trabalhadora. 
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Contribuições para o debate sobre previdência social e o conceito de fundo 

público 

Contributions to the debate on social security and the concept of public fund 
Contribuciones al debate sobre la seguridad social y el concepto de fondo público 
 

 

 

O debate apresentado no artigo “Fundo público em tempos de crise: reforma da previdência como 

alavanca para o capital portador de juros” busca apontar os elementos teóricos e políticos 

fundamentais, de forma breve, que nos ajudam a compreender as contrarreformas em curso no 

campo das políticas sociais. O objetivo não foi esgotar tal temática, tendo em vista a complexidade e 

múltiplas determinações que a envolvem. Sendo assim, os comentários apresentados por Tatiana 

Brettas e Victor Leonardo de Araújo permitem complementar e problematizar assuntos que não 

puderam constar no artigo e que comentaremos agora. 

O autor Victor Leonardo Araújo em seu comentário intitulado “Fundo público: sugestão para uma 

agenda” faz uma ponderação importante quanto ao uso do conceito de fundo público, ora 

privilegiado neste debate. Sua argumentação é de que há imprecisões e, portanto, é preciso 

reformulação e aprofundamento do que qualificamos sobre este termo. 

Tentaremos então aclarar a nossa perspectiva sobre este conceito, que não foi possível constar no 

artigo apresentado. Defendemos fundo público enquanto um conceito de ordem teórica a partir da 

análise do autor que o utilizou na perspectiva crítica pela primeira vez na intenção de compreender o 

papel do Estado no capitalismo maduro: Francisco de Oliveira (1998). Em seu livro intitulado “Os 

direitos do antivalor: a economia política da hegemonia imperfeita”, o autor apresenta o debate do 

padrão de financiamento assumido pelo Estado a partir da política keynesiana de saída da crise no 

século passado.  

Neste texto, Oliveira introduz este conceito como central para compreender o desenvolvimento 

capitalista na era dos monopólios. O conceito de fundo público aparece na sua definição desse novo 

padrão de financiamento estatal que passa a ser pressuposto da acumulação de capital e da 

reprodução da força de trabalho1. Assim, sua concepção de fundo público envolve o conjunto dos  

________________________ 
1 Como exemplos de onde o fundo público atua, o autor cita: medicina socializada, educação universal, previdência social, 
seguro-desemprego, subsídios para transporte e lazer, e de outro lado, juros e crédito subsidiado para setores de ponta, 
investimento em setores estatais produtivos, militarização e criação de um mercado de capitais por meio de bancos e/ou 
fundos estatais. 
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recursos públicos que não estão circunscritos apenas ao orçamento, tal qual conhecemos. Isto lhe 

permite, inclusive, afirmar que “o fundo público é agora um ex-ante das condições de reprodução de 

cada capital em particular e das condições de vida” (p. 21).  

O fundo público é instrumento fundamental no desenvolvimento das relações de produção 

capitalistas. Portanto, sua imprescindibilidade ao capital é de caráter estrutural. Porém, entendemos 

que é no capitalismo monopolista que o fundo público ganha maior centralidade e passa a atender 

de forma mais sistemática às condições gerais de produção. Trata-se de um componente estrutural e 

insubstituível para o capital na formação da taxa de lucro. Conforme Oliveira, “[...] o financiamento 

público contemporâneo tornou-se abrangente, estável e marcado por regras assentidas pelos 

principais grupos sociais e políticos” (1998, p. 21).  

Em outro momento, o autor afirma que o conceito de fundo público não deve se limitar a definir os 

recursos estatais que financiam a acumulação de capital. “[...] ele é um mix que se forma 

dialeticamente e representa na mesma unidade, contém na mesma unidade, no mesmo movimento, 

a razão do Estado que é sociopolítica, ou pública, se quisermos, e a razão dos capitais, que é privada” 

(OLIVEIRA, 1998, p. 53). Ou seja, constitui-se em todo aparato estatal que atua tanto na acumulação 

do capital, direta e indiretamente, como na reprodução da força de trabalho. 

Behring (2008, 2010, 2012) tem aprofundado a análise de fundo público numa perspectiva marxista 

que avança sobre o debate de Oliveira. Ao contrário deste autor, ela nega a capacidade do fundo 

público constituir-se em antivalor (negando a forma como o valor se estrutura), antimercadorias, 

tendo em vista que o fundo público participa direta e indiretamente da produção e reprodução 

ampliada do valor. 

[...] o fundo público, tencionado pela contradição entre socialização da produção e 
a apropriação privada do produto do trabalho social, atua realizando uma punção 
de parcela da mais-valia socialmente produzida para sustentar, num processo 
dialético, a reprodução da força de trabalho e do capital, socializando custos da 
produção e agilizando os processos de realização da mais-valia, base da taxa de 
lucros (BEHRING, 2008, p. 55). 

Não se forma apenas por mais-valia, mas também por trabalho necessário, ou seja, salários. E por 

participar do processo de produção e reprodução do valor, constitui-se como componente in flux 

deste, participando do ciclo de rotação do capital (BEHRING, 2010). Deste modo, não acreditamos ser 

esta categoria imprecisa, mas ampla e complexa que não se restringe ao entendimento de 

orçamento público, componente central do fundo público.  

Ainda para nos ajudar na compreensão desse conceito, Salvador e Teixeira (2014) apresentam a 

definição que nos parece correta.  
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O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o 
Estado tem para intervir na economia, seja por meio das empresas públicas, pelo 
uso das suas políticas monetária e fiscal, assim como, pelo orçamento público (p. 
16). 

Assim, precisamos avançar no debate de Oliveira e reivindicar este conceito a partir da perspectiva 

crítica que nos permita aprofundar a análise do papel do Estado na contemporaneidade, sem 

engessar as análises teóricas por questões semânticas ou já instituídas no campo legal2. 

Nossa perspectiva de análise compreende o fundo público como um conceito de ordem teórica que 

expressa muito mais que o orçamento público e que inclui, inclusive, os fundos de ordem contábil, 

tal qual o FGTS ou de gestão especial. Equipamentos estatais também construídos com recursos 

públicos e de propriedade e administração do Estado (exclusiva ou parcial) podem também ser 

consideradas como pertencentes ao fundo público. Refiro-me aqui às empresas estatais ainda 

existentes e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em estudos anteriores, 

buscamos mostrar o BNDES enquanto fundo público pela sua natureza histórica e seu papel no 

capitalismo contemporâneo3. 

Já a autora Tatiana Brettas nos apresenta dados fundamentais para compreensão do objetivo central 

das contrarreformas: ampliar a parte do fundo público que fica com o grande capital, em especial 

aquele que vive dos rendimentos na esfera financeira. Em comentário “Os interesses por trás da 

falácia do déficit da previdência”, a autora, além de trazer dados que desconstroem a falácia de 

déficit da previdência, trata do principal mecanismo de usurpação dos direitos sociais da Seguridade 

em prática hoje: a Desvinculação de Receitas da União. Esta medida, vigente com outros nomes 

desde 1994, configura-se como um instrumento sistemático de financiamento do capital portador de 

juros, uma transferência de renda da classe rentista. Isto porque permite retirar recursos que 

deveriam ser destinados à Seguridade para transferir ao orçamento Fiscal, em que é utilizado 

majoritariamente para a formação de superávits primários.  

A renovação deste mecanismo diante da aprovação da EC 95 (ambas em 2016) demonstra a 

perversidade das medidas contrarreformistas atuais. Ampliando a desvinculação de 20% para 30%, a 

DRU irá retirar mais recursos de um orçamento agora engessado e congelado pela EC do Teto dos 

gastos. Se com os dispositivos legais ainda existentes, que garantem o financiamento da Seguridade 

apesar dos desfinanciamentos via desvinculação, desoneração tributária, contingenciamentos 

constantes, isenções etc., com o congelamento dos gastos a limitação para manter as políticas de 

saúde, previdência e assistência social será ainda maior.  

________________________ 
2 Salvador e Teixeira (2014) apresentam, inclusive, a distinção (e confusão) entre o conceito teórico de fundo público e os 
fundos especiais previstos na Constituição de 1988 e na Lei 4.329 de 1964. 
3 Cf. Souza, 2016. 
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Um debate para reflexão diante disso é: será que a DRU continuará sendo necessária diante da 

EC95? Como desvincular recursos de um orçamento limitado à inflação por 20 anos? As respostas a 

essas questões só poderão ser respondidas com acompanhamento e estudo do orçamento público 

nos próximos anos.  

Os danos avistados e já vivenciados pelas medidas implementadas são evidentes: mais agudização 

das expressões da "questão social" e menos atenção às demandas do trabalho. Assim, é preciso 

afirmar o caráter econômico dessas medidas, não só político. Se o golpe recente, empreendido em 

2016, se alimentou do ódio de classes e da insatisfação política com os governos petistas – 

alimentado pela grande indústria midiática e a burguesia autocrática – fica evidente pelos dados ora 

apresentados que o fundamento último, o objetivo fulcral desta avalanche contrarreformista é a 

alavancagem dos lucros por meio dos recursos do fundo público, que tem na previdência social uma 

possibilidade concreta de sugar somas enormes de dinheiro para o capital portador de juros.  

No contexto de uma sociedade periférica e dependente, com uma trajetória limitada de proteção 

social e uma inserção subalterna na economia mundial, que opera com a superexploração da força 

de trabalho e, podemos afirmar, a superexpropriação, as contrarreformas se apresentam como ainda 

mais danosas para o conjunto da classe trabalhadora. Esta, que pouco vivenciou de um marco 

civilizatório, pouco terá para contar sobre essa breve página da nossa história se não lutar para 

reverter este cenário. E a luta pelos recursos do fundo público são fundamentais, pois visam restituir 

à classe trabalhadora aquilo que lhe pertence, boa parte usurpado pelo capital, seja via trabalho 

excedente, seja via trabalho necessário. Mais que isso: pode aglutinar forças para lutas contra a 

superexploração e pela emancipação humana. 
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Entrevista de Sara Granemann  
(Docente na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, militante no movimento docente do ANDES - Sindicato Nacional) 
 
Interview with Sara Granemann 
(Professor at the School of Social Service of the Federal University of  
Rio de Janeiro, member of the teaching movement of ANDES - National 
Union) 
Entrevista de Sara Granemann  
(Docente en la Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, militante en el 
movimiento docente del ANDES - Sindicato Nacional) 
 

 

Claudia March - Sara, inicialmente, em nome da Revista Intervozes, eu gostaria de agradecer por 

nos receber para essa entrevista que irá compor o número temático de nossa revista sobre 

Previdência. Poderíamos começar com você falando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e, 

por óbvio, a relação com a sua atividade militante, sobretudo no movimento docente do ANDES - 

Sindicato Nacional? 

Sara Granemann - Sim. Para iniciar, há que se saudar que existam revistas que tenham dentre suas 

escolhas a valorização da pesquisa e da produção acadêmico-política voltada para as lutas sociais, 

para a luta da classe trabalhadora. A minha trajetória de professora e pesquisadora começa com o 

meu concurso na Universidade Federal Fluminense – UFF - em 1992; ali conheci o movimento 

docente, suas lutas em defesa da universidade pública e sua intervenção social. Ao conhecer o 

movimento docente, entendi que a defesa da universidade pública brasileira, socialmente 

referenciada, laica, de qualidade e gratuita - como articulação do ensino, pesquisa e extensão - não 

seria possível sem o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), 

sem o movimento estudantil, sem a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (FASUBRA Sindical), sem 

trabalhadoras e trabalhadores que ao lutarem por condições de trabalho, lutam igualmente em 

defesa da universidade pública. Diria, especialmente, sem o ANDES-SN eu poderia pesquisar o 

mesmo tema, mas não seria, certamente, a mesma pesquisa. Um sindicato de docentes 

permanentemente em debate sobre todos os temas ligados à universidade, à sociedade, ao modo de 

produção; debates e interesses temáticos que desbordam a preocupação salarial.  

No início de minha carreira docente, por alguns anos, tomei por tema de pesquisa o trabalho. Talvez 

eu possa dizer para você que foi de 1992 a 1998 e meus textos do período estão relacionados ao 

tema “trabalho”, ao processo de trabalho, às condições de trabalho, não somente dos assistentes 

sociais - a categoria que ajudo a formar como docente na UFRJ - mas também às condições de 

trabalho mais gerais do modo de produção capitalista no Brasil.  
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Na greve de 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a proposta de contrarreforma do 

Estado, vertebrada pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), abrangia 

a contrarreforma da previdência e como participei da greve - nesta época já estava na UFRJ porque 

havia prestado novo concurso - e tomei-me de interesses pelo estudo desta política social 

fortemente vinculada aos destinos da classe trabalhadora; fiz dela meu tema de pesquisa. Desde aí, 

acompanho, sistematicamente, os movimentos do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, na forma 

de projetos de Lei, de Propostas de Emendas Constitucionais, de decretos e de estudos relativos à 

supressão de direitos previdenciários, porque penso que eles cristalizam o projeto dos capitais pela 

via de seu Estado nos âmbitos econômico e político-ideológico.  

Nas duas últimas décadas tenho feito também um esforço para acompanhar as propostas dos 

capitais difundidas por suas entidades, tais como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), dentre outras. 

Compreendo a restrição de direitos, sua redução na vida da classe trabalhadora como central no 

mecanismo de exploração capitalista por possibilitar, ao mesmo tempo, a abertura de espaços de 

inversão dos capitais pela via de tornar a poupança da classe trabalhadora (previdência como 

“poupança deflagro prazo”), investimentos no mercado de capitais. Estes capitais não fazem de 

eventuais gestores, especialmente os (ex) representantes da classe trabalhadora, capitalistas; 

tampouco tornam melhor as vidas de trabalhadoras e trabalhadores que adiram à previdência 

complementar. Insisto que a previdência complementar é “previdência privada”, uma não-

previdência e que carrega nesta nominação uma contradição nos termos, já que sua denominação 

pretende convencer trabalhadoras/res de que o mercado de capitais pode ser previdência com o fito 

de capturar-lhes as poupanças. 

Em 2003, quando a Proposta de Emenda Constitucional que se tornou a EC 41 de 2003, a primeira 

contrarreforma proposta por aquele governo (você a conhece bem, pois esteve na linha de frente de 

combate à contrarreforma do governo Lula), já entendia que a contrarreforma proposta supunha 

privatizar uma parte da previdência, transformá-la em capital-dinheiro, centralizado pelos capitais e 

submeter mais uma porção da classe trabalhadora à insegurança dos mercados de capitais. 

Sou grata aos movimentos sociais, universidades, sindicatos, partidos e ao ANDES-SN pelos já 

milhares debates que fiz e os vários textos que escrevi ao longo destes 20 (vinte) anos por me 

propiciarem juntar estudos e intervenção social.  

Além de ser uma alegria ter sua pesquisa vertebrada pelos interesses coletivos da classe 

trabalhadora, na singularidade destes estudos concretizo um pouquinho do entendimento de que 

além de interpretar há que se produzir conhecimento para transformar a vida social. 
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Claudia March - Essa recuperação nos ajuda a entender um pouco de sua trajetória. Depois, mais à 

frente, eu vou pedir para você falar sobre a sua interlocução, pela sua militância no ANDES-SN e 

pelo seu tema de trabalho na universidade, com outros movimentos de trabalhadores. Mas eu 

queria que você falasse um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo, de retomada da 

contrarreforma da previdência, no sentido de um aprofundamento, e no contexto de um conjunto 

de contrarreformas do Estado que é também retomado. Não foi abandonado pelos dois governos 

Lula e pelos dois governos Dilma, o segundo interrompido pelo impeachment, mas, de uma certa 

forma, esse momento que a gente vive depois do golpe tem a particularidade de retomar, com 

uma identidade muito mais próxima das contrarreformas de 1998, que você apontou aqui, de 

Fernando Henrique Cardoso, com o sentido de aprofundá-las, com destaque para a Emenda 

Constitucional do teto de gastos e a contrarreforma trabalhista e a lei da terceirização. 

Sara Granemann - A professora Elaine Behring (UERJ) e o professor Evilásio Salvador (UnB) têm feito 

análises da usurpação, cada vez maior, do fundo público alocado nas políticas sociais, para o capital, 

por meio de vários processos. Um deles, talvez o privilegiado, é a formação de superávits para o 

pagamento da dívida pública, cuja EC 95/2016 é exemplar. Autora e autor afirmam que o Brasil não 

vive apenas um ajuste temporário, mas um ajuste fiscal permanente porque de largo curso. 

Concordo e penso que fazer a avaliação desse longo tempo que inclui o golpe de 2016 não é o 

mesmo que dizer que o ajuste permanente foi linear. Ao contrário, o golpe aprofundou e radicalizou 

as contrarreformas. Mas essas contrarreformas não nascem isoladas no governo golpista de Temer. 

Diria, porque penso que cabe existir uma continuidade com níveis diferenciados de aprofundamento 

do ajuste permanente desde o governo de Fernando Collor de Mello com a retomada das 

privatizações e com o ataque aos recém conquistados direitos da classe trabalhadora, inclusive ao 

Regime Jurídico Único – RJU - para a força de trabalho empregada pelo Estado. 

Antes do impeachment, Collor já começara movimentos de desmonte do Estado para o trabalho e 

seu agigantamento para o grande capital. Mas, seu impedimento reduziu a velocidade dos processos 

e ao mesmo tempo criou a legitimidade para o aprofundamento do ajuste, pela via das 

contrarreformas postas em curso no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). A "contraditória" 

dinâmica do impedimento de Collor/ascensão de FHC, ambos - na diferença - representantes de 

governos burgueses, oportunizou um ajuste mais agudo, profundo e “profissional" do que o anterior, 

visível, inclusive, nos marcos do governo de Itamar Franco (vice de Color) que mobilizou Fernando 

Henrique Cardoso, que se mostrou absolutamente palatável para exercer o governo seguinte. 

Mais profissionalizada de modo a propiciar novos meios para a realização da essencial função do 

Estado: reproduzir as condições gerais de reprodução do modo capitalista de produção, em escala 

cada vez mais ampliada. A contrarreforma do Estado do governo de Cardoso, cuja contrarreforma da 
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previdência é sua parte constitutiva, expressa o profissionalismo que mencionamos — já que ao 

depois da ditadura iniciada em 1964 foi o mais importante em termos de redimensionamento do 

fundo público e dos direitos dos trabalhadores como meio de responder às crises e demais 

demandas do capital. 

Há diferenças neste processo de ajuste prolongado. Entretanto, a contrarreforma realizada por Lula 

completa a contrarreforma realizada por Fernando Henrique que priorizou reformar o regime geral 

da previdência social com a EC 20/98; sua proposta, contudo, não deixou de fazer ataques, pontuais, 

mas não menos graves, aos regimes próprios. Em síntese, o governo de FHC em muito dificultou a 

possibilidade de uma previdência mais digna para os trabalhadores do regime geral da previdência 

social.  

O governo de Lula, ao dar continuidade à contrarreforma do governo anterior, priorizou ações mais 

pontuais ao RGPS e direcionou sua contrarreforma para os regimes próprios de previdência social, 

especialmente contra os direitos previdenciários da força de trabalho empregada pelo Estado; 

aparentemente dirigido ao momento federal as medidas da EC nº 41/2003 atingem todos os regimes 

próprios (também os estaduais e municipais).  

Uma dramática conclusão se nos impõem: as contrarreformas dos governos Fernando Henrique 

Cardoso e as dos governos de Luiz Inacio Lula da Silva e de Dilma Rousseff operaram como 

continuidade ao priorizarem a redução de direitos nos dois diferentes regimes públicos de 

previdência social. Sob o governo golpista de Michel Temer articulou-se, na PEC nº 287/16, o ataque 

combinado e simultâneo aos dois regimes públicos de previdência social. 

A PEC nº 287/16 proposta pelo governo de Temer é a síntese cruel das contrarreformas 

encaminhadas por FHC (EC nº 20/98) e de Lula (EC nº 41/2003).  A PEC 287/16 se vale dos ataques 

anteriores, do feito anteriormente, e os coloca num plano "superior" de destruição dos direitos e, 

por esta razão, elas podem ser tomadas como parte de um continuado ajuste fiscal contra a classe 

trabalhadora no qual cada governo cumpriu uma parte da divisão técnica do trabalho exigida pelos  

 

 

capitais. Com continuidades e diferenças, constituem uma síntese dialética e articulada do projeto de 

Estado dos grandes capitais1 ao combinar transferência de parcelas cada vez mais substantivas do 

fundo público por diferentes formas de privatização aos capitais com a redução das condições de 
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vida da classe trabalhadora, de que são componentes centrais os direitos sociais realizados por 

políticas sociais. 

As contrarreformas das políticas sociais que viabilizam os direitos sociais são um dos pilares do ajuste 

permanente. A contrarreforma da previdência social por meio de seus dois regimes públicos é a 

política social que mais mobiliza riqueza por sua enorme capacidade arrecadatória no Estado 

brasileiro e em outros estados pelo mundo. Costumo dizer: a importância econômica da previdência 

dos trabalhadores para a burguesia iguala-se em relevância para a vida da(o)s trabalhadora(e)s; para 

a burguesia, trata-se de mecanismo para aumentar os lucros; para a classe trabalhadora, diz respeito 

a sua sobrevivência na velhice e em situações excepcionais de vida. Para trabalhadoras e 

trabalhadores, enfeixa o conjunto de duas de suas maiores demandas: emprego (para a 

sobrevivência no tempo presente) e proteção previdenciária (para a sobrevivência no futuro, quando 

da velhice). Por guardar grande interesse para as duas classes sociais está também no centro da luta 

da burguesia e da(o)s trabalhadora(e)s. 

Claudia March - Você poderia sintetizar quais são os elementos que você considera que sejam 

centrais, para podermos compartilhar com os eleitores, da relação com a vida dos trabalhadores 

presentes na PEC 287/16? 

Sara Granemann - Penso que é muito grave, muito grave mesmo, essa elevação da idade a uma 

idade mínima bem próxima da média de vida dos trabalhadores, homens e mulheres do nosso país. 

Acho que esse é um cálculo científico dos mais fascistizantes possíveis. Utiliza-se a expectativa de 

vida das populações e estabelece a exigência de idade para alcançar o direito à aposentadoria para 

algo muito próximo disso para a maioria dos humanos que formam a classe trabalhadora. Estes 

cálculos não são aleatórios. As pessoas vão pagar, contribuir para a previdência diretamente, 30, 35, 

40 ou mais anos e talvez usufruam de aposentadorias por dois, cinco ou dez anos, no máximo.  O 

estabelecimento da idade é uma determinação muito central na luta por direitos de aposentadoria.  

Outra dimensão muito agressiva dessa contrarreforma, e que foi um pouco suavizada no parecer do 

relator em razão da força das lutas sociais e não porque o relator tenha uma outra perspectiva que 

não  a  do  golpe,  é  que  as  mulheres  e  os  homens  deveriam contribuir pelo mesmo tempo e ter a 

_______________________________ 

1 Embora com a repetição das tragédias do golpe de Temer e da recente eleição do capitão Jair Bolsonaro, este elemento 
possa ser secundarizado em razão das novas urgências postas à luta de classe. 
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mesma exigência de idade para alcançar a aposentadoria. Isso significa solenemente desconhecer as 

duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho das mulheres. Significa desconhecer a 

responsabilidade das mulheres na reprodução da vida social da classe trabalhadora. Significa imputar 

às mulheres que possuem jornadas de trabalho maiores, que padecem de mais sofrimento no 

trabalho, que percebem mais baixa remuneração e em trabalhos mais precarizados, uma penalização 

por viverem alguns anos a mais - na média do que vivem os homens da classe trabalhadora. Um 

misógino e deliberado ato do Estado e de seus governantes no estímulo ao ódio e violência contra as 

mulheres. 

As mulheres já foram responsabilizadas por viverem mais e isto deu lugar ao muito machista e 

repulsivo debate de que em determinadas regiões do país as mulheres jovens se casam com homens 

mais velhos e assim "herdam" suas pensões quando da morte de seus companheiros; manifestações 

tais desconsideram êxodos masculinos em busca de trabalho mais graves em determinadas regiões 

do que em outras, no país. Legisladores e burgueses não levam em conta estas determinações sociais 

e produzem legislações, como a Lei 13.135/2015 (LEI ORDINÁRIA)2 de 17/06/2015, que constrangem 

a existência de diferenças de idade significativas no matrimônio entre pessoas pobres. Igualmente 

inaceitável é supor que mulheres e homens pobres se casam com o objetivo de apropriação de 

aposentadorias recíprocas de um salário mínimo e que aos burgueses, especialmente aos homens, 

seja reconhecida a grande diferença de idade entre os cônjuges como demonstração de grande amor 

e virilidade. Ademais, a apropriação de fundo público pela burguesia não parece produzir tanto 

frisson entre os gestores do Estado brasileiro. Estes preconceitos de gênero, raça e classe estão 

potencializados na EC 287/16. 

O terceiro ponto, também muito grave, dirige-se, especialmente contra as mulheres trabalhadoras 

brasileiras. Consiste na impossibilidade de acumular pensão e aposentadoria mesmo que o cônjuge 

sobrevivente tenha contribuído ao longo de toda sua vida para uma aposentadoria e que o cônjuge 

falecido igualmente tenha vertido contribuições para que a/o sobrevivente receba uma pensão. Ao 

trabalhador e à trabalhadora, no momento de perda de cônjuge, “será concedido o direito à escolha” 

de optar por receber sua própria aposentadoria ou a pensão do cônjuge falecido. 

 

 

 

_______________________________ 
2 Veja-se o Art. 77, § 2o: O direito à percepção de cada cota individual cessará: 
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Por último, o quarto ponto e mais importante determinação para contrarreformar a previdência 

social brasileira: a cada vez que se impõem direitos previdenciários públicos com valores mais baixos 

e exigências para se alcançar direito mais altas e custosas à classe trabalhadora, reforça-se a 

condição mesma de a “previdência privada” prosperar.  Não à toa e nem por mera coincidência após 

ter sido anunciada e começado a tramitar a PEC nº 287/16, ao longo do ano de 2018, observou-se 

um vertiginoso crescimento da previdência complementar nas modalidades aberta e fechada. 

Resta evidente: todas as vezes que os trabalhadores e as trabalhadoras se sentem inseguros com a 

previdência pública, com suas vidas no futuro, diante de doenças e envelhecimento, a "previdência 

privada” é apresentada como uma alternativa fiável… por bancos, capitais e instituições financeiras 

em geral e pelo Estado burguês. Sabe-se que estes instrumentos mercantis não são previdência. São 

investimentos financeiros arriscados e inseguros. Para crescerem, a classe trabalhadora deve sentir-

se insegura diante dos ataques desfechados contra a previdência pública e dessa forma aderir ao que 

há de mais inseguro possível: os investimentos privados chamados “previdência complementar".  

_______________________________ 
II - para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se 
for inválido ou com deficiência; 

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; 

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, 
nos termos do regulamento; (Vigência) 

V - para cônjuge ou companheiro: 

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos 
mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; 

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o 
casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; 

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, 
se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do 
casamento ou da união estável: 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; 

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

§ 2o-A:  Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso 
V do § 2o, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, 
independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de 
casamento ou de união estável. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13135.htm   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
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Claudia March - A gente chegou ao debate do que talvez seja a centralidade de sua reflexão hoje; 

você falou sobre isso quando recuperou a sua trajetória, que é entender, no conjunto das 

propostas, qual seria o objetivo de contrarreformar a previdência pública. Se você puder falar um 

pouco especificamente da previdência privada ou como você a denomina por não-previdência. A 

diferença entre a previdência aberta e a fechada e resgatar esses dados que você acaba de 

apresentar que são muito relevantes para entendermos. Quando você menciona que se trata de 

bilhões de reais, é possível entender a importância para o capital contrarreformar a previdência 

pública.  

Sara Granemann - Para se compreender a importância da "previdência privada”, é fundamental o 

esforço para deixar de pensar em previdência social, naquele modelo de proteção solidária que a 

classe trabalhadora logrou construir com suas lutas ao longo dos dois últimos séculos. A mal 

denominada “previdência privada ou complementar” é algo da segunda metade do século XX. 

Haverá sempre alguém que a filiara às caixas de pecúlio, mas quero insistir que a singularidade da 

“previdência complementar” em nada se assemelha com as anteriores modalidades de “previdência 

privada" construídas nas cerca de seis últimas décadas da história humana. 

A previdência complementar ou previdência privada é em sua essência uma não previdência. Explico: 

essa modalidade de investimento tem de ser chamada por previdência complementar porque se for 

nominada por uma designação que revele sua essência ela não terá capacidade de atrair a classe 

trabalhadora para que compre esta ideia. Estamos aqui diante de um achado econômico que para se 

realizar precisa de um invólucro ideológico.  

A previdência complementar nas suas modalidades aberta e fechada é capaz de centralizar massas 

gigantescas de dinheiro pelo mundo. Estima-se, os dados são da Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) que este negócio, atualmente, concentre em nosso 

país, algo como 1 (trilhão) 560 (quinhentos e sessenta) bilhões assim distribuídos: cerca de 830 

(oitocentos e trinta) bilhões nas entidades fechadas de previdência complementar, os chamados 

fundos de pensão e 730 (setecentos e trinta) bilhões nas entidades abertas de previdência 

complementar. 

A centralização dessa imensa soma de dinheiro pela via da "previdência complementar", um dos 

numerosos instrumentos existentes nos mercados financeiros e de capitais, expressa a plena 

realização da função do capital bancário: centralizar capital-dinheiro. No caso da assim chamada 

"previdência privada", temos a transformação das pequenas poupanças da classe trabalhadora que 

centralizada como capital bancário transforma-se em capital produtivo, capital portador de juros, 
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capital fictício; é investida em sofisticadas operações que por potencializar o lucro aumentam a 

exploração da classe trabalhadora e diminuem as suas condições de vida. 

Claudia March - Há a possibilidade de usar os recursos da previdência social nos mercados de 

capitais? 

Sara Granemann - Há um mecanismo que está em implementação na maioria dos estados do país 

denominado segregação de massas de contribuições. A segregação das massas consiste na divisão 

dos recursos monetários oriundos das contribuições que os trabalhadores e as trabalhadoras fizeram 

aos Regimes Próprios de Previdência Social. Tal divisão implica na criação de dois fundos divididos, 

em geral, pelo período de ingresso no serviço público.  

Depende da data de início do trabalho; a trabalhadora e o trabalhador serão alocados em um dos 

fundos: no fundo financeiro ou no fundo previdenciário.  

O fundo financeiro continua como repartição por solidariedade e sem aplicação no mercado de 

capitais. Neste fundo estão trabalhadoras/es já aposentadas/os ou próximos da aposentadoria.  

O fundo previdenciário, por sua vez, é aquele que está autorizado a capitalizar, o outro nome para a 

aplicação no mercado de capitais. O fundo previdenciário é composto por trabalhadores e 

trabalhadoras que estão ativos e contribuem para suas previdências. 

A diferença entre estes fundos públicos de previdência e a "previdência complementar” é a seguinte: 

os primeiros - fundo financeiro e o fundo previdenciário - são públicos e possuem a solidariedade do 

Estado, seu empregador, que se responsabiliza em tese e em última instância pela aplicação do 

dinheiro. 

A diferença com relação à "previdência complementar” e aqui ganha sentido dizê-la uma não-

previdência, porque esses investimentos – tanto a complementar aberta, quanto a complementar 

fechada, são investimentos de mercado de capitais e são investimentos de mercado financeiro; 

pertencem às relações do mundo privado e não constituem previdência pública e por isto não 

possuem, nem precisam possuir solidariedade do Estado em caso de quebra. 

Claudia March - Então o nome de previdência é para trabalhar a partir da insegurança que o 

trabalhador traz, sobretudo na velhice e na falta de possibilidade de trabalhar.  

Sara Granemann - É a dimensão política ideológica deste grande negócio, deste grande instrumento 

de captura e centralização do capital-dinheiro. É algo que não diz respeito ao mundo da Previdência 

Social que foi construída pela classe trabalhadora, baseada na solidariedade entre os iguais. Por ser 
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uma poupança vertida ao longo de décadas e resgatada somente após muitos anos de contribuição, 

seu potencial arrecadador - por óbvio - é enorme, gigante. Esta é a razão das contrarreformas. Esta é 

a razão de a contrarreforma da Previdência Social - dos dois regimes, o RGPS e o RPPS - figurarem 

como primeiro ponto das agendas de governos e dos grandes capitais. 

Claudia March - E a insegurança acompanha os trabalhadores. 

Sara Granemann - Sim, Claudia. Os mecanismos centrais produtores desta insegurança são: em 

primeiro lugar, a existência mesma desta não-previdência ou a previdência entre aspas; ela existe em 

vários, muitos países do mundo. No Brasil, como no Chile, aliás, antes daquele país, a instituição da 

previdência privada “complementar”, foi obra da ditadura do grande capital e dos militares por lei 

aprovada em 19773, pelo General Ernesto Geisel. Divide-se em "previdência complementar" aberta e 

fechada. A aberta é oferecida por seguradoras e bancos e depende da iniciativa individual de entrar 

na instituição bancário-financeira e da garantia de que a pessoa contratante vai pagar todos os 

meses o que contratou. As regras aplicadas ao não cumprimento do contrato estão, em geral, em 

letras miúdas. Como a "previdência complementar" é uma mercadoria, sua compradora/o está 

submetida/o às regras do jogo; e elas são duras para quem as compra! 

Então, é urgente saber que aquela promessa de milhões ao final de algumas décadas pode não ser 

verdadeira e quase sempre não se realizará. Não se realizará porque são investimentos que 

dependem da taxa de juros, dependem da manutenção das taxas de exploração em cada país e no 

mundo, dependem de a classe trabalhadora não fazer greves e deixar de lutar por seus direitos no 

país e no mundo para não “atrapalhar” o crescimento econômico, e de que não ocorram crises 

econômicas, (enfim) dependem de uma série de condições e de determinações que não são 

controladas pelo trabalhador individual e quiçá pela classe trabalhadora de um só país. 

A previdência complementar fechada resulta da associação de um coletivo de trabalhadores 

empregados em uma empresa ou em um conjunto delas ou no Estado ou de trabalhadores de uma 

mesma profissão; como exemplo, podemos citar a FUNPRESP (Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal), a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil) e a PETROS (Fundação Petrobrás de Seguridade Social). Trabalhadores e 

trabalhadoras que não fazem parte das categorias profissionais não podem participar daquela 

"previdência complementar fechada" ou do Fundo de Pensão, outro nome pelo qual esta forma de 

não-previdência é denominada. 

_______________________________ 

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6435.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6435.htm
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A diferença fundamental entre as previdências complementar aberta e fechada do ponto de vista da 

contribuição é que a fechada recebe também a contribuição do empregador. Isso torna a 

"previdência complementar fechada" uma boa alternativa para a classe trabalhadora? Há evidências 

muitas de que estas formas de não-previdência não são um bom negócio para o trabalhador, por 

exemplo: a contribuição do trabalhador e da trabalhadora pode ter percentuais descontados sobre o 

salário bastante superiores ao percentual de contribuição do empregador. Em um negócio capitalista 

como este, o risco é sempre do trabalhandor/a. 

Com relação aos investimentos da massa de dinheiro da classe trabalhadora, os procedimentos são 

muito assemelhados: as "previdências complementares" aberta e fechada investem em títulos 

públicos e o Estado, em síntese, deve reduzir os gastos em políticas sociais que efetivam direitos 

sociais (educação pública, previdência social, saúde, assistência, cultura) e transferir o fundo público 

para remunerar os títulos dos investidores, inclusive da previdência complementar”. Para tornar esta 

transferência de fundo público aos capitais, legal, promulgam-se as Emendas Constitucionais (EC), 

como a EC nº 93/20164 (prorrogação da Desvinculação das Receitas da União), a EC nº 95/165  (Novo 

Regime Fiscal, conhecida como Teto dos Gastos) e a PEC 287/16 (contrarreforma da previdência). 

Essa história não é mais bela se pensarmos nos investimentos produtivos realizados pela previdência 

complementar aberta e fechada. Se a previdência complementar comprar ações de empresas, 

buscará as que apresentarem resultados mais lucrativos. Sabemos que os lucros serão tanto maiores 

quanto maior for a exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Claudia March – Cuja garantia é diminuir, é cortar os gastos sociais? 

Sara Granemann - Exatamente! Cuja garantia é diminuir os direitos, é cortar os gastos sociais, 

traduzindo ainda mais nessa deixa maravilhosa que você me deu - é cortar as políticas sociais que 

realizam direitos, para quê? Para sobrar mais dinheiro para transferir para os capitais mais esta 

porção do fundo público. O que é o fundo público? O fundo público é a riqueza recolhida pelo Estado 

todos os anos e distribuída nos três orçamentos – no orçamento fiscal, no orçamento da seguridade 

e no orçamento das estatais, a serviço de realizar as funções do Estado de segurança, as políticas 

sociais, as políticas cambiais, a construção de equipamentos para a realização da Copa do Mundo, a 

remuneração da força de trabalho empregada pelo estado, a manutenção da cultura.  

 

_______________________________ 

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm 

5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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Então, esse fundo público precisa ser liberado dos gastos sociais, como você disse, e para ser liberado 

dos gastos sociais, o nosso direito previdenciário, educacional, cultural, salarial tem que ser cada vez 

menor, porque assim libera-se uma porção maior do fundo público para transferi-la para a 

remuneração daqueles capitais que investem em títulos públicos que, por sua vez, só conseguem 

crescer na medida em que as políticas sociais de previdência, de cultura, de educação, de saúde e os 

salários (diretos e indiretos) da classe trabalhadora diminuam. 

Então, são dois movimentos que o capital faz: um é que ele leva os trabalhadores para uma forma de 

contribuição que antes era vertida para o fundo público, fazem os trabalhadores continuarem a 

contribuir como “previdência" num largo prazo. Se alguém nos perguntasse por que a centralidade 

da previdência nesta transferência de fundo público, diria: porque a previdência é um negócio 

importante, se tornou um negócio importante para os capitais por ser uma contribuição de largo 

prazo, de muito largo prazo, de década; por isto é uma poupança muito diferenciada: é uma 

transferência da classe trabalhadora para os capitalistas! 

Os capitais entenderam que pequenas porções de cada trabalhador, vertidas continuamente e num 

largo prazo de tempo formam uma riqueza gigantesca, mas que não deve ser posta a serviço dos 

próprios poupadores, para a classe trabalhadora, senão que deve destinar-se a alavancar os negócios 

privados, dos capitais. No Brasil, esta poupança, “previdência complementar” da classe trabalhadora, 

soma cerca de 1,5 trilhão. Se adicionarmos a previdência pública, a seguridade social chega-se, 

estima-se, aos 2,6 trilhões ou mais.  

Ocorrem contrarreformas previdenciárias porque esse é um manancial de riqueza muito importante. 

Essa poupança que nós renunciamos todos os dias a comer melhor, a viver melhor, a consumir com 

mais qualidade, nós entregamos para os capitais, porque para eles significa possibilidade de saída da 

crise e de seus novos investimentos lucrativos. Mas isto já foi explicado há bastante tempo: o modo 

de produção capitalista consiste em concentrar riqueza para poucos e na mesma proporção muita 

miséria para a maioria. 

Claudia March – Então, hj a previdência privada já acumula valores superiores aos da previdência 

pública? 

Sara Granemann - Já tem muito dinheiro da classe trabalhadora alocados nesta não-previdência, a 

serviço dos lucros, nas mãos dos grandes capitais e investidos em seus negócios. 

Uma coisa importante que os professores sempre me perguntam, duas coisas, na verdade: qual é a 

saída para quem não tem mais previdência pública integral, como é nos regimes próprios? Mas 

tendo essa massa de dinheiro, então nós teremos as previdências? Eu digo: ter essa massa de 
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dinheiro acumulada não significa que ela será vertida como previdência para aqueles que a 

pouparam. 

Um fundo de pensão ser o maior da América Latina não significa que os trabalhadores a ele filiados, 

na média - eu não me refiro aos altos cargos, porque para esses é vantajoso, como seria qualquer 

outro investimento - terão generosas aposentadorias e pensões. Frequentemente, para 

trabalhadoras/es de assalariamento mais baixo, para a massa de trabalhadores, se o Estado tivesse 

garantido uma aposentadoria integral do regime geral, eles estariam com uma aposentadoria maior 

do que tem hoje somando o RGPS com o fundo de pensão. 

Então, ter uma massa gigantesca de riqueza em uma previdência complementar não significa que ela 

será transformada em aposentadoria para a classe trabalhadora ali participante. Aliás, ela não pode 

ser transformada em aposentadoria, senão ela deixa de ser investimento para os capitais.  

Sobre a outra questão: o que fazer? A saída não é, e na minha opinião, não pode ser regida pela 

lógica do lucro, por investimentos privados nos quais, no limite, tenhamos de torcer por aumento de 

juros, regressão de direitos, aumento das taxas de exploração da classe trabalhadora, sob o 

patrocínio de parte de nossos salários convertidos, ilusoriamente, em “previdência complementar”. 

Claudia March - Duas coisas me chamam a atenção. Uma é essa associação à ideia de segurança da 

previdência a um investimento. 

Sara Granemann - Do ponto de vista ideológico (e econômico) é uma genialidade dos grandes 

capitais. 

Claudia March - Claro, mas quando ele vai ao banco e não é oferecido como investimento que está 

associado ao risco, que historicamente a gente conhece, mas como uma garantia na velhice, uma 

garantia na impossibilidade do trabalho por algum problema de saúde. Eu acho que isso que você 

destacou é super interessante para a gente entender como opera a propaganda para garantir a 

venda desta brutalidade.  

Sara Granemann - E que tem encontrado enorme êxito no convencimento dirigido à classe 

trabalhadora. Se pensarmos que estes valores já foram ou poderiam ser previdência social, política 

social para realizar direitos… Mas isto não é da lógica do capitalismo; solidariedade não lhe diz 

respeito. 

Para a classe trabalhadora, é uma tragédia sustentada numa farsa! Para o grande capital, insisto, é 

uma genialidade ter percebido que chamar de previdência e não de investimento de risco, fez 

canalizar montantes amazônicos, colossais, para esses investimentos de risco sem que trabalhadoras 
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e trabalhadores percebam ao que hipotecam seus destinos. Convencer aos trabalhadores a comprar 

aquilo que, nomeado como o que de fato o é, jamais comprariam porque estaria evidente o risco. 

Trabalhadores e trabalhadoras compram-na como a mais segura aquisição de seus dias; compram-na 

como se estivessem protegidas por todo o sempre. Se conhecessem, não o fariam, como você 

acabou de afirmar, Claudia. 

A ofensiva sobre o que já foi política social realizadora de direitos é política e econômica 

simultaneamente. Econômica porque ao capitalista tanto faz investir o seu dinheiro numa fábrica de 

salsichas ou numa fábrica de ensinar. Se não há como vender/realizar todos os carros fabricados, 

vende-se também previdência complementar, educação, saúde. 

No plano político-ideológico é a vitória, é a afirmação do individualismo sobre o coletivo, a 

solidariedade. As pessoas têm mais dificuldade de acreditar que a luta pode alterar esse nível de 

coisas do que na promessa de um banco. Bom, mas o banco vai honrar o fundo de pensão, vai 

honrar: isso não é previdência? Eu acho que o ANDES-SN deu uma demonstração, assim o ANDES-SN 

e outros sindicatos, mas o ANDES-SN tem um papel muito importante, tanto que a ofensiva para 

vender a FUPRESP é muito direcionada aos professores. Vender a previdência privada sob a forma de 

FUNPRESP aos docentes. Eu recebo denúncias, consultas e relatos dos professores do país inteiro, 

seguidamente, dizendo que a FUNPRESP está tentando de novo, de novo e de novo que os 

professores se associem. A “previdencia privada” como vil mercadoria, muda a forma para garantir a 

essência. Caso não consiga atingir as metas, muda novamente.  

È curioso para nós; este pode ser um índice das dificuldades da FUNPRESP. 

A FUNPRESP, graças ao trabalho vitorioso do ANDES-SN, vitorioso porque incansável, desde 2003, as 

sucessivas diretorias que têm uma produção muito centralizada na educação e nas condições de 

trabalho dos docentes, sempre conseguiram mostrar para os docentes, novos e já na carreira, que a 

FUNPRESP não pode ser uma alternativa ao teto do RGPS e que a luta para derrotar a FUNPRESP é 

uma tarefa de enorme importância porque repõem a possibilidade da previdência social, integral, 

para todas e todos. Esta luta não pode ser abandonada, na sociedade brasileira, não somente entre a 

força de trabalho empregada no estado. 

Claudia March - Lembrando um pouco a trajetória da luta do sindicato, gostaria que você falasse 

um pouco da experiência de outros trabalhadores e o quanto essa experiência contribuiu para as 

nossas reflexões e ações, como, por exemplo, os Fundos de Pensão das estatais. 

 



 

 
Intervozes: trabalho, saúde, cultura. Petrópolis, v. 3, n. 2, p 128-146, novembro 2018     142 
 

 

Sara Granemann - A experiência do Chile6, a dolorosa experiência vivida pela classe trabalhadora 

chilena, realizada sob a ditadura militar de Augusto Pinochet, é marco e exemplo elucidativo de 

como a existência de somas amazônicas que constituem a “previdência complementar", privada, 

produzem aposentadorias miseráveis. O modelo previdenciário chileno voltará ao centro do debate 

no Brasil em razão da contrarreforma da previdência pública que o governo de Bolsonaro pretende 

implementar.  A “previdência privada” chilena, denominada ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

PENSIONES (AFP), gerou uma poupança tão grande que a própria economia chilena foi incapaz de 

absorver, segundo a lógica dos capitais. Embora a população passasse fome e grandes necessidades 

materiais e tenha aposentadoria miserável, a poupança resultante das aposentadorias em fundos de 

pensão foi utilizada como exportação de capitais, investidos no Brasil e em outros países do mundo. 

Existe tanto dinheiro que não é possível aplicá-lo no país, mas isso não se transforma em 

aposentadoria. Outra observação curiosa é de que a previdência complementar, no Chile, por 

exemplo, tenha sido implementada sob ditadura militar. No Brasil é da década de 1970; o debate em 

torno desta “alternativa” desenvolveu-se nos anos de 1976 e 1977. 

Outro dado trágico é que tenha sido o presidente com mais popularidade entre a classe trabalhadora 

o que tenha imposto a “previdência complementar” à força de trabalho empregada pelo Estado, pela 

via da EC 41/2003 e que foi implementada por Dilma Rousseff, com a criação da FUNPRESP, 10 anos 

depois da Emenda Constitucional. Com o governo golpista de Temer, tramita a PEC 287/16 que traz o 

aprofundamento desta lógica privatista para os dois regimes previdenciários públicos. 

A luta do ANDES-SN e de outros sindicatos de trabalhadores do estado em seu momento federal 

obstaculizou - e penso que esta foi uma das grandes vitórias das trabalhadoras e trabalhadores 

imposta aos governos do Partido dos Trabalhadores - e impediu por 10 anos a implementação da 

FUNPRESP. 

Claudia March - E como isso se replica nos estados, para os servidores estaduais? 

Sara Granemann - A aprovação da EC 41/2003 concerne toda a força de trabalho empregada pelo 

estado (nos municípios, nas unidades federativas, no Distrito Federal e na União) porque esta é uma 

massa importante de trabalhadores a serem capturados e talvez eles já tenham sido pela via da 

previdência aberta: esta é a intenção das contrarreformas da Previdência Social. 

 

_______________________________ 

6 El Decreto Ley 3.500 que crea el sistema de Capitalización Individual y la Superintendencia de Administradoras de Fondos 
de Pensiones, se publica en noviembre del año 1980 entrando en vigencia en Mayo del año siguiente. Veja-se: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7147 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7147
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A tramitação da PEC 287/16 tornou visível que um passo importante da contrarreforma da 

Previdência é a imposição da "previdência complementar" para os estados e municípios nos quais 

ainda não foram privatizados os regimes próprios de previdência públicos. O momento importante 

da luta de classe no futuro imediato terá lugar nos estados e municípios pelo país. É urgente que 

trabalhadores e trabalhadoras empregadas no estado (municípios, unidades federativas, DF e União) 

e participantes dos Regimes Próprios de Previdência Social juntem-se aos demais trabalhadores 

participantes do Regime Geral de Previdência Social e impeçamos a privatização da previdência 

pública em regime de capitalização. O destino da classe trabalhadora chilena no âmbito da 

previdência não deve ser aceito como um modelo para o nosso destino de classe trabalhadora. 

Claudia March - Retomando a sua trajetória e a sua reflexão que o tema de pesquisa inicial seu, 

que era o trabalho, e que depois você se apaixona pela temática da previdência e a relação 

existente entre ambos, você poderia falar um pouco na relação entre contrarreforma trabalhista e 

contrarreforma previdenciária, na conjuntura atual? O trabalho intermitente. 

Sara Granemann - A insegurança posta pela contrarreforma trabalhista sobre o contrato de trabalho 

possibilitar que ao trabalhador não seja dada sequer a possibilidade de um contrato de trabalho 

contínuo torna evidente que também não haverá o direito à previdência social. Tomadas as 

contrarreformas trabalhista e a da Previdência Social anunciada na PEC 287/16, tenho a impressão 

de que o desenho para uma seguridade social sob o governo de Bolsonaro/Guedes é o preconizado 

nas receitas de Milton Friedman: mínimos sociais sob forma monetária para aqueles que estejam no 

limite da vida, que não consigam por seus próprios méritos prover a sua existência e a de sua prole. 

Essas ideias já estão de alguma forma presentes na PEC 287/16, que o atual governo sinalizou 

disposição para assumi-la. 

Se o trabalhador e a trabalhadora não possuem contrato de trabalho, qual será o capitalista que 

generosamente contribuirá para fins de aposentadoria e pensão? 

Por outro lado, será possível ao trabalhador no trabalho intermitente e em outras formas de trabalho 

precarizado constituir uma aposentadoria pública ou privada? Penso que não. Historicamente, a 

aposentadoria, aqui e alhures, esteve ligada ao trabalho, ao contrato de trabalho; sem trabalho, sem 

previdência! 

Nesse quadro, talvez seja oportuno indagar que mundo e que sociedades esses governos estão a 

construir? 

O governo de Bolsonaro já anunciou que pretende se valer daquilo que já foi encaminhado pelo 

governo Temer no âmbito da PEC 287/16. Minha avaliação é de que ocorreram dificuldades nos 
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possíveis acertos entre o governo que saiu e o governo que entrou em torno da matéria. Todavia, 

não se podem descartar dificuldades no interior do governo recém-eleito, já que a intocabilidade nas 

aposentadorias dos militares poderia criar problemas com o seu eleitorado. Há que se ponderar 

também se a avaliação do atual governo é a de que possui melhores condições para aprovar a 

contrarreforma previdenciária e de que, neste caso, teria cumprido com êxito suas promessas aos 

grandes capitais. 

Claudia March - O que você considera sejam as tarefas dos trabalhadores? 

Sara Granemann - Uma das questões que eu gostaria de retomar e que nós temos conversado é da 

importância da luta das mulheres e da população afrobrasileira, dos negros e das negras. Articulada a 

uma dimensão classista, é central para as lutas que teremos no enfrentamento às contrarreformas. 

Não tenho acordo com certa leitura de que as contrarreformas em curso não atingem os segmentos 

mais empobrecidos da classe trabalhadora. Avalio - e para isto basta ler a PEC 287/16 - que os 

estratos mais empobrecidos, a fração da classe trabalhadora mais miserabilizada será duramente 

atingida: as mulheres em geral, as mulheres negras trabalhadoras urbanas e no campo, os 

trabalhadores com mais baixa remuneração na indústria, no comércio, nos serviços, no Estado, todas 

e todos. 

Nosso esforço deve ser, parece-me, o de simultaneamente reconhecermos as singularidades dos 

ataques dirigidos, mas cruelmente a segmentos da classe e aquilo em comum que nas 

contrarreformas nos convocam a lutar como classe trabalhadora: como uma só trabalhadora, um só 

trabalhador! 

Trabalhadores/as rurais atualmente contribuem por 15 anos - já o é bastante para quem não tem 

contrato de trabalho e sobrevive da produção familiar, os povos originários, os extrativistas que 

apanham castanhas na floresta, os pescadores artesanais as populações quilombolas, todas estas 

profissões e atividades de homens e mulheres teriam, na letra da PEC 287/16, de passar a contribuir 

por 25 anos. Tais segmentos, os mais invisibilizados da classe trabalhadora, no âmbito da 

previdência, são os que mais sofrerão. É importante lembrar no debate desta tarefa da classe. 

Claudia March - Você recupera uma questão importante, que é entender a nossa particularidade. 

Há um movimento mundial de contrarreformar os Estados, mas entender a nossa particularidade é 

fundamental.  

Sara Granemann - Aqui as contrarreformas ganham contornos mais brutais, quase bestiais, na 

medida em que reproduzem a forma do tal “mercado de trabalho”. Nós (mulheres) já ganhamos 

menos, trabalhamos mais, e as aposentadorias são mais baixas e são mais baixas ainda para uma 
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mulher de cor, trabalhadora doméstica e trabalhadora do campo. A vida social em nosso país é de 

uma brutalidade horrenda, dolorosa, e na academia e nas lutas sindicais, partidárias, nos 

movimentos sociais, temos o dever de apurar a compreensão analítica de nosso destino como classe. 

Como você mencionou, analisar as contrarreformas e as lutas necessárias à luz da crítica de nossa 

formação social. A outra é continuar nas lutas, mesmo que às vezes apareçam cansaço e desânimo 

momentâneos. 

Claudia March - Mas tem muita gente nova chegando na militância. 

Sara Granemann - No que nos diz respeito, temos de reproduzir essa capacidade, essa cultura de luta 

que nosso sindicato, o ANDES-SN, cultiva: a defesa da universidade pública alicerçada na produção 

crítica e militante. Pesquisas que possam produzir subsídios para além do nosso próprio currículo. 

Claudia March - Mas, não por acaso, a gente tem nessa conjuntura a questão do Escola Sem 

Partido, pois, com todos os limites que a universidade construiu ao longo desse tempo, de um 

certo afastamento do que seria fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras, ainda é o 

lugar de produzir alguma crítica, não é? 

Sara Granemann - Sim, a universidade pública, muitas vezes lentamente, tem recolhido algumas 

demandas dos de baixo. 

Claudia March - A universidade ainda é um lugar que se torna necessário (para o capital) 

amordaçar mesmo? 

Sara Granemann - Se levarmos em conta o que tem sido veiculado contra a universidade pública, 

diríamos, sem dúvida! Mas quando olhamos ao redor sempre alvissareiro e, parece-me, estamos 

longe do necessário. 

Claudia March - O que não é fácil, pois essas novas formas de aposentar, de trabalhar, de ter a 

definição dos salários, divide.  

Sara Granemann - Sim, há condições materiais, objetivas na realidade de nosso trabalho na 

universidade. Também não é possível separar e olvidar terem sido os jovens docentes submetidos a 

uma formação pouco crítica neste período denominado por neoliberalismo; formadas/os no período 

de contrarreformas das duas últimas décadas, seria impossível que ao chegarem na universidade não 

impactassem a forma de ser da universidade pública. Não estou a dizer que a universidade está 

menos socialmente engajada à responsabilidade de jovens docentes; uma tal afirmação 

desconheceria que há muitos docentes mais velhos que nunca viram sentido nas lutas sociais, muito 

embora cultivem grande dedicação à universidade pública.  
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Meu mais importante aprendizado no ANDES-SN, embora difícil, militante, voluntário e muitas vezes 

cansativo, é que quando sua pesquisa encontra os sujeitos sociais e objetos de sua investigação, 

quando seus temas de interesse acadêmico transmutam-se em indagações diretamente debatidas 

com os trabalhadores, tudo ganha outro matiz e as descobertas produzem saltos de qualidade 

espantosos. 

Talvez a única afirmação que uma mulher com os cabelos já embranquecidos pode oferecer é a 

convicção de que sua vida profissional foi a melhor do que seria em qualquer outro lugar. Tornar-se 

docente foi uma escolha difícil, mas a faria novamente e, com todos os problemas, pretendo ainda 

ficar mais um tempo na universidade pública. Nestes dias de tanto destrato aos docentes, eu 

recomendo enfaticamente aos jovens esta profissão, sobretudo pela possibilidade de combinar 

estudo, pesquisa e intervenção social. 

 É preciso seguir o ensinamento do Rosa (o grande Guimarães):  

O correr da vida embrulha tudo. 
A vida é assim: esquenta e esfria,  

aperta e daí afrouxa, 
sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem 

Nos momentos de frio, o que aquece é a coragem. Em tempos de tanto desânimo e de tanta 

depressão, quando a vida parece não ter saída, é preciso cultivar a coragem para seguir nas lutas, 

porque do contrário, como classe trabalhadora, nada teremos. Sem ilusões, isso é o de melhor que a 

universidade pode me proporcionar. 

Obrigada por esta prazerosa conversa, querida Claudia March. 
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“Humanização e Desumanização no Trabalho em Saúde”, de Rogério Miranda 
Gomes 
"Humanization and dehumanization in health work", by Rogério Miranda Gomes 
"Humanización y Deshumanización en el Trabajo en Salud", de Rogério Miranda Gomes 
 
Diego de Oliveira Souza 
UFAL 
Arapiraca, AL-Brasil 
enf_ufal_diego@hotmail.com 

Rogério Miranda Gomes nos apresenta uma densa e complexa abordagem da relação entre 

humanização e desumanização, considerando o caso particular do trabalho médico ante o 

capitalismo contemporâneo. Para tanto, vale-se do materialismo histórico de Karl Marx, tendo em 

vista o caráter dialético da realidade analisada e a indissociabilidade entre as esferas universal, 

particular e singular. Do ponto de vista da forma, o livro encontra-se estruturado em sete capítulos, 

além das considerações finais e notas de ordem metodológica (apresentadas ao final).  

Nos três primeiros capítulos, o autor discorre sobre categorias teóricas decisivas para a análise que 

procede, posteriormente, nos quatro últimos capítulos. Nestes, por sua vez, apreende mediações 

objetivas do trabalho médico por meio da técnica de entrevista em profundidade, realizada com seis 

médicos de Curitiba/PR, Brasil. O texto nos possibilita uma aproximação com os elementos 

fundamentais das várias formas de manifestação da relação humanização-alienação (e seu 

desenlace: a desumanização) no cotidiano do trabalhador médico. 

No primeiro capítulo, o autor demonstra como, sobremaneira, a esfera da produção determina os 

modos de vida e, portanto, o processo saúde-doença. Nas sociedades soerguidas a partir de 

antagonismos sociais – em especial, o antagonismo de classes –, esses modos de vida 

consubstanciam desigualdades estruturais que são decisivas para a forma como os indivíduos se 

apropriam das ricas possibilidades geradas na crescente complexificação do ser social. No caso 

específico da sociedade capitalista, a pauperização da classe trabalhadora determina restrições nas 

formas como os indivíduos dessa classe, singularmente, têm suas necessidades materiais e espirituais 

atendidas, com implicações diretas para a saúde. 

Com essa argumentação, coloca-se em xeque a perspectiva de saúde como ausência de doença ou, 

simplesmente, integridade anatomofisiológica do corpo. Apesar disso, essa perspectiva estritamente 

biomédica se faz hegemônica porque está em determinação recíproca à contínua necessidade de 

reproduzir a força de trabalho (a partir da qual se gera valor, logo, mais-valia), o que inclui a 

dimensão corpórea (física, mental e, inclusive, social) do seu portador: o/a trabalhador/a. Desta 

necessidade, origina-se uma forma peculiar de a humanidade intervir no processo saúde-doença, 
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particularmente consubstanciada na medicina tecnológica e suas determinações para o trabalho 

médico.  

O fato de essa perspectiva conferir predominância à faceta biológica do processo saúde-doença não 

significa que ignore seu caráter social, mas apenas que lida com ele por meio dos parâmetros 

biomédicos, o que o autor chama de medicalização social. Isso implica a atuação do médico sobre 

aspectos gerais da vida do seu paciente, mas através de um instrumental teórico-metodológico que o 

impele à naturalização do processo saúde-doença, logo, da sociedade que lhe determina. Contribui 

para esse novo cenário a constituição de serviços de saúde no âmbito do Estado, nos quais os 

médicos atuam sob regência da função social do estado capitalista, no sentido do ajustamento dos 

corpos e mentes a uma normalidade que é definida pelas necessidades de reprodução do capital.  

Gomes dedica o segundo capítulo aos aspectos teóricos do trabalho médico em si, com algumas 

alusões ao trabalho em saúde. Recupera a concepção de práxis, salientando a indissociabilidade 

entre a objetividade e a subjetividade nas atividades humanas, marcada pela direção teleológica que 

lhes é peculiar. A partir disso, o autor especifica o objeto de trabalho da medicina, o corpo 

anatomofisiológico, discorre sobre seus meios de trabalho (considerando as determinações postas 

pelo desenvolvimento técnico-científico) e as várias nuances dos modos operatórios da medicina. 

Destaca-se a constituição da medicina tecnológica brasileira sobre bases sociais que carregam o peso 

do capitalismo atrasado e periférico, incorporando os novos elementos da dinâmica histórica sem 

eliminar os antigos. Essa sobreposição se expressa no complexo mosaico por meio do qual a 

sociedade vê a medicina (mas também como os próprios médicos se veem), no qual se coaduna o 

prestígio social atribuído à prática da medicina liberal com a transformação do médico em 

trabalhador (subordinado à classe capitalista).  

Convém destacar a menção que o autor faz a respeito do processo de precarização do trabalho 

médico, originalmente ditado pelo complexo médico-industrial, mas sofisticado na 

contemporaneidade com o complexo médico-financeiro. Isso porque a subsunção do médico ao 

capital, mesmo em tempos de medicina tecnológica, nem sempre se dá mediante a clássica relação 

de assalariamento, mas com a intermediação dos seguros de saúde. Cria-se a sensação de que o 

trabalho médico ainda se desenvolve, predominantemente, no consultório particular (o que 

converge com a tentativa de perpetuar/restaurar os valores atribuídos ao médico liberal), mas que se 

desenvolve atendendo clientela que é, majoritariamente, captada pelos seguros de saúde. Nessas 

condições, o seguro comparece como intermediário responsável por pagar ao médico um salário por 

procedimento e não por jornada de trabalho. 
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Analiticamente, não se poderia deixar de problematizar as diferentes inserções que os estratos da 

classe trabalhadora podem ter no âmbito da produção e/ou valorização do capital. Com base nisso, 

pode-se problematizar, por exemplo, como uma mesma categoria profissional assume contornos de 

trabalho produtivo (de mais-valia) quando vende a força de trabalho para o empresário ou de 

trabalho improdutivo (de mais-valia) quando se insere no âmbito estatal. Considerando que não foi 

possível a abordagem desse aspecto no livro, sugerimos a leitura de Trabalho e proletariado no 

capitalismo contemporâneo, de Sérgio Lessa (2002). 

Pressuposto à discussão sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, há o debate a respeito da 

condição dual do trabalho no “sistema do capital” (trabalho concreto e trabalho abstrato). Com Marx 

(1988), podemos ter clareza da articulação entre os fundamentos ontológicos do trabalho – 

enquanto “intercâmbio orgânico entre homem e natureza”, que existe “independentemente de 

qualquer forma social determinada” – e sua forma histórica particular de ser no capitalismo. Só a 

partir dessa articulação é que podemos falar de medicina como trabalho, porquanto a forma 

’mercadoria’ subsume a práxis humana (em geral), mercadorizando todas as práxis particulares, 

reduzidas à condição de trabalho indiferenciado, abstrato. 

Acreditamos que o fato de o livro não se deter, pormenorizadamente, sobre o caráter dual acima 

mencionado não se sobrepõe ao mérito inconteste que possui, na apreensão da particularidade do 

trabalho médico face à universalidade do trabalho no capitalismo. Esse é o cerne da fecunda 

concatenação desenvolvida no texto. Até por isso, acreditamos que o título da obra poderia 

expressar essa ênfase dada ao trabalho médico em vez de utilizar a expressão trabalho em saúde, 

pois este último comparece, somente, com menções derivadas da análise do trabalho médico 

desenvolvida. Isso é compreensível mediante o lugar e o contexto do qual fala o autor enquanto 

médico e, inclusive, considerando a posição que a medicina assume na hierarquização do trabalho 

em saúde, no sistema do capital. 

Problematizar o processo histórico dessa hierarquização, sua imbricação com as relações de gênero e 

a divisão do trabalho daí decorrida, assim como a colonização do saber/prática científica e ocidental 

sobre outras formas de saber/prática constituem aspectos a serem recuperados em futuras análises, 

dirimindo riscos de abordagens medicocêntricas. A influência desse tipo de abordagem influencia, 

inclusive, tendências críticas, como a do próprio livro ora analisado, implicando uma inversão lógico-

epistemológica na qual parece o trabalho em saúde derivar do trabalho médico. 

Em outra leitura dessa relação histórica, acreditamos que a práxis da saúde (com variadas formas 

particulares de cuidado ao longo da história, algumas delas constituintes das protoformas de 

profissões modernas) precede ontologicamente ao trabalho médico, embora se expresse, a partir de 
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determinado corte histórico, predominantemente, através dele. Cabe, então, o questionamento 

sobre quais as mediações e conexões responsáveis pela constituição particular da práxis da saúde no 

capitalismo, cuja estrutura hierárquica privilegia a medicina e confere a ela o status de fundante do 

trabalho em saúde. Com efeito, essa forma particular do trabalho em saúde, com uma virada lógico-

epistemológica que atribui cunho ontológico àquilo que é particularidade histórica, compõe e é 

funcional à reprodução do trabalho abstrato, logo, do próprio capital. 

Embora esses elementos não compareçam na abordagem desenvolvida pelo autor, sua análise abre 

um caminho potencial para essa aproximação, sobretudo pela apreensão da categoria alienação 

(Entfremdung), apresentada no terceiro capítulo e presente no conjunto do texto enquanto um dos 

pilares analíticos. Com propriedade, Gomes dialoga com Marx, Lukács e Ístvan Mészáros para 

destacar o processo de objetivação e exteriorização (Entäusserung), a partir do trabalho, como 

constitutivo do curso permanente da autoconstrução humana e, consequentemente, da forma 

singular como os indivíduos se apropriam desse processo. Todavia, quando as objetivações-

exteriorizações se apresentam alheias, estranhas e reificadas perante os indivíduos, tais sujeitos 

deixam de se reconhecer nas suas criações, que parecem ganhar autonomia.  

Destaca-se que a alienação se particulariza na expropriação do objeto, dos meios e do controle do 

trabalho, por conseguinte, alienando o sujeito de sua atividade, mas sem eliminar o caráter de ele 

ser o fundamento da autoconstrução humana. Trata-se de uma relação dialética entre humanização-

alienação, típica das sociedades constituídas por classes sociais diametralmente opostas, no qual 

predomina, mais ou menos, em cada situação particular, um dos polos da relação. Quando 

predomina o polo da alienação, constitui-se o que se tem denominado de desumanização. É a forma 

particular de essa relação se expressar, no trabalho médico, que Gomes debate nos quatro últimos 

capítulos do livro. 

No capítulo 4, o autor analisa o primeiro conjunto dessas manifestações – aquelas geradas diante das 

necessidades de saúde. Com destaque, a transição epidemiológica, o advento da tecnologia, da 

ciência moderna e a socialização do trabalho médico constituem um processo no qual os 

carecimentos da população se expressam em demandas historicamente alheias ao âmbito da 

medicina liberal.  

Na nova conformação, o fato de o médico se deparar, mais do que antes, com situações crônicas nas 

quais a cura não é o resultado esperado/tangível, coloca as limitações e insuficiências do 

instrumental teórico-metodológico do trabalho médico em evidência, ao ponto de esses 

trabalhadores recorrerem ao senso comum gerado na sua prática, em busca de algum resultado que 

traga satisfação, ao menos, para si mesmo. 
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No capítulo 5 são destacadas as particularizações da alienação em meio à tecnologia. Com a 

medicina tecnológica, a expertise e o controle outrora existente entre o médico da família (liberal) e 

seu instrumental (de caráter artesanal) se dissolvem. Entre as múltiplas determinações para essa 

condição, destacam-se o papel que exercem, o uso exagerado de fármacos, de equipamentos 

tecnológicos para exames complementares e de artigos médico-sanitários. Diante disso, 

estabelecem-se caminhos construídos a partir dos interesses da indústria farmacêutica (e do 

complexo médico-industrial como um todo) que devem ser percorridos pela categoria médica, o que 

se garante pelas diferentes maneiras de os agentes mercantis dessa indústria influenciarem e se 

relacionarem com os médicos. 

Nessa nova forma de relacionamento, os meios exercem fetiche para com seus operadores – o 

trabalho morto subordina o trabalho vivo em ato – até porque se colocam como via privilegiada de 

realização da mais-valia cristalizada nesses insumos médicos. Essa força controladora advinda da 

tecnologia (em meio às relações capitalistas) gera o descentramento do sujeito, abrindo espaço para 

a centralidade dos meios. Consoante problematizado no capítulo 4, na impossibilidade de um 

reconhecimento entre o trabalho médico, os carecimentos humanos e os resultados daí decorrentes, 

o uso racionalizado da tecnologia ascende da condição de mediação à finalidade (resultado) do 

trabalho médico, relegando a relação médico-usuário a um plano secundário. 

A especialização do trabalho médico cria mediações potencializadoras desse processo de alienação, 

uma vez que, ao passo que socializa, fragmenta o trabalho médico (e de saúde), o que implica o 

conhecimento ainda mais limitado sobre o conjunto da tecnologia necessária à intervenção 

anatomofisiológica em cada caso. Por exemplo, no momento diagnóstico, pode-se ter um conjunto 

de meios operados por agentes que são completamente distintos, por vezes estranhos, aos meios e 

agentes do momento terapêutico.  

Com isso, também se colocam os resultados pretendidos pelos vários especialistas (o que nem 

sempre coincide com os resultados esperados pelo usuário) a mercê dessa posição central assumida 

pelos meios de trabalho, diminuindo a importância de práticas tradicionais, como a anamnese e o 

exame físico, estabelecidas no relacionamento médico-usuário. Pouco em pouco, o médico é 

expropriado do controle sobre os fundamentos científicos de seus meios de trabalho, tendo seu 

saber e sua prática subjugados às normas, rotinas e protocolos, potencializadores do uso da 

tecnologia e da ciência em detrimento da clínica livre e plenamente exercida. 

A nova maneira de constituição da relação (do encontro) entre trabalhador (médico) e usuário é foco 

da análise apresentada no capítulo 6. Crises de interação são corolárias desse encontro, gerando 

insatisfações tanto entre os usuários quanto entre os médicos, consoante as entrevistas revelam. A 
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incapacidade de o instrumental biomédico lidar com a irrupção do social e os novos carecimentos 

humanos, o descentramento dos sujeitos, a tecnologia como fim e não como meio, o imperativo da 

valorização do valor em detrimento da produção do cuidado, entre outros elementos, determinam 

interações fugazes, conflituosas e frustrantes. A curta duração das consultas, o anonimato de 

médicos e usuários no processo, a condição de consumidor mais bem informado que o usuário 

assume (e os potenciais conflitos decorrentes disso) ou a intermediação dos seguros de saúde como 

propiciadores do referido encontro, são exemplos da manifestação da alienação, particularizada 

nesse relacionamento. 

Quando essas manifestações da alienação conseguem se sobrepor ao caráter criativo e 

potencialmente humanizador do trabalho médico (e de saúde), a desumanização se estabelece 

enquanto processo que afasta os indivíduos (tanto os usuários, quanto os médicos) do conjunto de 

possibilidades de objetivações do gênero humano. Todavia, como é salientado no capítulo 7 do livro, 

a desumanização não é um resultado fatalístico e linear da relação humanização-alienação na saúde. 

O autor argumenta que o trabalho médico (e de saúde) é um espaço privilegiado de apreensão da 

dialética humanização-alienação, tomando o sofrimento individual para intervenção e, com isso, 

produzindo potenciais vínculos mais conscientes dos sujeitos com a genericidade. 

O autor esclarece que esse potencial contra-alienador apenas tensiona a desumanização, mas por si 

só é incapaz de superá-la, porquanto ela se engendre na esfera produtiva, com o estranhamento 

proveniente do trabalho, em geral. As formas por meio das quais o trabalho médico (e de saúde) e 

seu potencial contra-alienador podem contribuir para a superação da alienação é, de modo 

pertinente, esboçado nas considerações finais do autor, sob a denominação de práticas 

emancipadoras, que remetem às várias necessidades depreendidas da análise realizada ao longo do 

livro. 

A ousada tentativa de vislumbrar práticas emancipadoras que contribuem com a superação da 

desumanização é um caminho a ser aprofundado. Para tanto, acreditamos ser fundamental seguir 

com o referencial analítico histórico-crítico, de cariz marxista, trazendo, por exemplo, a 

problematização da dialética relação entre emancipação humana e emancipação política – sugerimos 

ver Para a questão judaica (MARX, 2009).  

Ademais, conferir maior visibilidade à luta de classes como motor da história e como o trabalho 

médico, nos seus aspectos políticos, se articula com ela, também é um caminho a ser percorrido. Isto 

é, verificar como os horizontes desse trabalho particular está (ou esteve, ao longo da história) 

articulado à luta de classes, em geral, também pode nos revelar, inclusive, manifestações do 

processo de humanização-alienação de cunho político, efetivadas nesse trabalho particular. 
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Extrapolar a abordagem endógena do trabalho médico e verificar as mediações possíveis entre esse, 

nos seus aspectos políticos, nas suas lutas particulares, com a história e interesses da classe 

trabalhadora, em geral, é um desafio a ser enfrentado. Acreditamos que passos importantes são 

dados com o livro que Gomes nos apresenta. A partir de sua apreensão crítica, poderemos avançar 

com novos passos. 
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