ASSIMETRIAS E TENDENCIAS DA SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA
Vera Maria Ribeiro Nogueira1
Em primeiro lugar gostaria de cumprimentar os colegas argentinos, brasileiros,
paraguaios e uruguaios que se encontram, mais ima vez , unidos em defesa da Seguridade
Social pública em cada país e no Mercosul. O aspecto visível dessa união e batalha se
evidencia, neste II Encontro Nacional de Serviço Social e Seguridade, no número e qualidade
dos trabalhos apresentados, na presença atenta e interessada dos assistentes sociais.
É necessário, ainda, agradecer aos colegas, a indicação de meu nome para integrar esta
mesa, sobre a Seguridade Social no Mercosul. Especialmente pela oportunidade de trocar
experiências com profissionais da Argentina, Paraguai e Uruguai e a possibilidade de
construirmos novos patamares para a garantia dos direitos sociais em busca de uma sociedade
justa e igualitária, ampliando o espaço iniciado com o Comitê Mercosul. Espero que essa
convivência renda bons frutos em termos de ações e conquistas conjuntas.
Gostaria, também, de cumprimentar o Conjunto CFESS/CRESS por manter em sua
agenda a defesa da Seguridade Social pública, com a competência que lhe é peculiar e razão
de destaque entre outras categorias profissionais, apesar de todas as adversidades. Este
posicionamento firme e decisivo do Conjunto CFESS/CRESS e de nossa categoria
profissional é que apontou o eixo para essa reflexão.
Por que?
Porque ao lembrar da situação apontada nos diagnósticos realizados na década de 80,
comparando-os com a situação de hoje, no plano legal, institucional, financeiro e político,
pode-se observar, malgrado todas as investidas em reduzir ou anular as avanços obtidos em
relação aos direitos sociais, que conquistas inéditas foram alcançadas e garantidas e sua
consolidação passou pela luta política de segmentos organizados da sociedade civil. Deve-se
ressaltar que essa luta foi travada em vários espaços, e um deles, com certeza, foi o cotidiano
dos assistentes sociais. Os profissionais souberam imprimir, através de sua competência
técnica, teórica e política, estratégias que consolidaram avanços significativos, os quais estão
indicadas, em linhas gerais, na Carta de Maceió – Seguridade Social Pública: é possível!
Conquistas até o momento asseguradas e que, em outros países do Mercosul, foram
suprimidas2, em nome de um ajuste do Estado que preconizava novas formas de proteção
social, ancoradas em um diagnóstico do esgotamento do padrão de Seguridade Social vigente

1
2

Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina.
A manutenção da irredutibilidade salarial é um exemplo, que na Argentina foi retirada do texto constitucional.

e associado a um conjunto de processos de natureza estrutural que foram abordados em outras
Conferencias realizadas neste Encontro.
Minha intenção é, não desconhecendo a situação dramática do aumento do
desemprego e da pobreza, das tentativas e êxito de reduzir direitos arduamente conquistados
pontuar algumas características da Seguridade Social pública no Brasil e apontar, a partir
dos eixos de sua

gestão, controle social e financiamento, assimetrias, tendências e

conquistas. Conquistas que, estrategicamente, podem ser favoráveis, especialmente tendo em
vista as tendências do quadro político-institucional brasileiro atual.
Tais características certamente são de domínio dos profissionais brasileiros e sua
indicação é mais com a finalidade de partilhar com os colegas dos outros países sobre as
peculiaridades de nossa Seguridade Social. Não incluí, em minha exposição, aspectos
analíticos, visto que esses não somente foram abordados pelos conferencistas que me
antecederam como há uma vasta literatura disponível sobre a temática.
Pretendo ainda, em meu breve espaço de tempo, resgatar os direitos sociais que estão
em vigor no âmbito do Mercosul e concluir com alguns dados comparativos sobre a situação
de proteção social nos países que o integram.
Seguridade Social é uma expressão que começa a ser utilizada no Brasil em 1988,
quando foi aprovada a Constituição Federal. As forças políticas progressistas, na época,
conseguiram imprimir, no que se refere a Ordem Social, um padrão de proteção social que
pretendia garantir direitos que superavam a perspectiva dos seguros sociais. Ou seja, uma
proteção garantida ao indivíduo, por toda a sociedade, contra os riscos do mercado. Enfim,
uma segurança para enfrentar os riscos contemporâneos.
Cabe lembrar a fluidez operacional da categoria Seguridade Social que abrange um
leque variado de proteção, sendo que a organização Seguridad Social en el Mundo, relaciona
como tal o seguinte repertório: acidente de trabalho, desemprego, doença, doenças
profissionais, família, invalidez, maternidade, sobreviventes e velhice (SSW, 2000).
Ao colocar sob o guarda chuva da Seguridade Social a Saúde a Previdência e a
Assistência Social, a Assembléia Nacional Constituinte sinalizou para o núcleo central da
proteção social brasileira, apontando para a viabilidade de mecanismos mais eqüitativos de
financiamento, de modelos mais ágeis e flexíveis de gestão democrática e popular e forneceu,
nesta mesma Constituição, alguns instrumentos que dariam conta da implementação deste
novo desenho, que correspondia as exigências sociais e políticas da época. Assim, ficam
explícitos, em termos constitucionais os novos direitos, que pretendiam ampliar a cidadania
social brasileira.

O que ocorreu? O que garantimos até hoje e o que perdemos?
Alguns autores, entre eles Maria Lúcia Werneck Vianna (1998 e 1999) afirmam que
algumas questões se colocaram como fluídas na redação final da Constituição e vieram
ocasionar dificuldades futuras. Uma delas foi a sinalização apenas da Seguridade Social e não
sua operacionalização, na medida em que a integração prevista entre Saúde, Previdência
Social e Assistência Social não poderia, jamais, ficar referida apenas a uma proposta
orçamentária conjunta, mas sim conter a exigência de uma gestão unificada. A outra é o trato
distinto dado aos funcionários públicos e outras categorias profissionais no que diz respeito
aos benefícios previdenciários. Os primeiros tiveram tratamento diferenciado positivamente e
os segundos negativamente, como por exemplo, as empregadas domésticas. Pode-se citar
ainda a imprecisão quanto a responsabilidade do Estado e a falta de uma definição mais rígida
no prazo para o estabelecimento da legislação complementar, que daria corpo aos dispositivos
constitucionais.
No plano jurídico, a garantia de proteção integral enquanto direito de todos e dever do
Estado ficou restrita à saúde, a Assistência Social como um direito não contributivo a quem
dela necessitar e a Previdência continuou como regime contributivo público, obrigatórios para
todos os trabalhadores brasileiros.
No plano do financiamento, novas bases foram alocadas com uma distribuição mais
eqüitativa dos custos sociais, ainda que sobrecarregando o setor produtivo, excluindo da
participação no financiamento setores econômicos significativos. A receita orçamentária de da
Seguridade Social para o ano em curso é de R$ 137.378,1 milhões e a despesa prevista
137.378,1 milhões, com um superavit financeiro favorável de R$ 15.920,0.
No plano de uma nova institucionalidade, destacam-se inovações que vieram resgatar
e encaminhar questões graves apontadas nos diagnósticos realizados sobre o sistema de
proteção social anterior a 88. A Seguridade Social , especialmente a Saúde e a Assistência
Social passam a ser descentralizadas e com comando único em cada um dos níveis de
governo. Os municípios passam a ter um maior poder de legislação e autonomia na esfera
tributária e fiscal e também maiores atribuições e responsabilidades na condução das políticas
sociais.
No que diz respeito à gestão e controle da Seguridade Social há um acento na
democratização e participação popular. Em um contexto de retrocesso político em direção às
forças conservadoras, a partir de 1988 e até 1993, foram aprovadas as leis complementares
que detalhavam e encaminhavam operacionalmente a nova Seguridade Social brasileira.

A partir de 90 o cenário de uma globalização econômica de país periférico começa a
ter influência nos rumos da Seguridade Social brasileira e aprofunda-se o alinhamento do
governo brasileiro às políticas de ajuste estruturais, com medidas severas que incidem em
cortes na área social e na exigência de redução da presença do Estado em seu papel de
provedor de bens e serviços públicos. Tais medidas, aliadas a outras de cunho econômico
deterioraram, de forma visível e rápida, o quadro social brasileiro. No mesmo movimento ou
processo ocorre a progressiva desqualificação dos movimentos da sociedade civil, das
instâncias sindicais e organizativas das categorias profissionais e a paulatina transformação do
estatuto de cidadão em cidadão-consumidor. A idéia de um projeto coletivo de proteção social
foi sendo abandonada com um retorno acentuado a posições e medidas individualistas e ao
“salve-se quem puder”.
Alguns autores colocam “que a existência de uma Seguridade Social nunca se
constituiu na prática, apesar de sua ‘existência’ legal e formal; desgarrada do ponto de vista
de suas ações e de seu financiamento; e totalmente constrangida do ponto de vista de seus
gastos. Boa parte do que está inscrito na Constituição a respeito da Seguridade Social não foi
cumprido, o que torna os ‘ímpetos reformistas’ sobre a mesma, muitas vezes, apressados e
superficiais, não indo a raiz dos problemas, e, sobretudo, sem um processo de debate político
suficiente que permitisse amadurecer sobre suas conseqüências”(Soares, 2000, p.9).
Em outubro de 2000, continuamos a ter a Seguridade Social conforme aprovada em 88
– Artigo 194, compreendendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e à
assistência social. Entretanto, poucos ainda defendem a Seguridade Social , poucos ainda não
se enganam quanto ao que a Professora Maria Lúcia Werneck Vianna aponta como os três
mitos e uma mentira em relação à Seguridade Social Pública Brasileira: 1. A Seguridade
Social é uma questão técnica e não política; 2. A Seguridade Social é uma espécie em
extinção; 3. A Seguridade Social privada deve substituir a pública e Uma mentira – Reformar
é preciso.
O que ficou? O que temos hoje, concretamente, em termos de Seguridade Social?
Quais foram as conquistas que permaneceram e têm contribuído para que se evite uma
deterioração ainda maior das condições de vida da grande maioria da população?
Devido as situações peculiares e o ritmo de implementação das reformas nas áreas que
compõem a Seguridade Social, compondo um quadro assimétrico entre as mesmas, vou
analisar brevemente a situação atual de cada uma delas já tentando pontuar as perdas, ganhos
e tendências..

Saúde
A Saúde me parece ser, na maré das reformas estruturais dos últimos anos, a área que
foi menos afetada e a que vem conseguindo manter os princípios da reforma sanitária. Os
serviços de saúde continuam a ser uma atividade de relevância pública, o que tem viabilizado,
em locais onde existe o Ministério Público atuante, a garantia universal do acesso a
integralidade do atendimento, a democratização e o controle social efetivo.
O sistema de saúde vem passando por um profundo processo de descentralização,
normatizado de forma mais específica a partir da Norma Operacional Básica de 1996, que
visa integrar, de forma hierárquica, toda a estrutura de atenção à saúde, definindo as
responsabilidades e funções das três esferas de governo na condução do sistema. A
participação obrigatória da sociedade civil nas instâncias de decisão e controle vem alterando
as estruturas de poder, ainda que de forma muito incipiente e lenta.
Do ponto de vista do financiamento têm havido alterações significativas:
-

uma diz respeito a regulamentação do artigo 35 da Lei 8080, definindo as formas
de repasse de recursos a partir dos critérios ali estabelecidos. Essa medida rompe
com uma prática perversa que era o pagamento por serviços prestados, razão de
muitas fraudes e corrupção no sistema, uma vez que grande parte dos serviços de
saúde e atos médicos são “comprados” pelo poder público da iniciativa privada
visto que a capacidade instalada dos municípios nem sempre atende a demanda. O
financiamento, ora efetivado a partir das características demográficas, perfil
epidemiológico, da rede física instalada e do desempenho da gestão do sistema
favorece a transição da atenção à doença para a atenção à saúde, alterando-se
assim, o modelo de cuidado, previsto na Constituição.

-

a aprovação pelo Senado Federal da Emenda Constitucional nº 293 em 13 de
setembro de 2000, a antiga PEC 169, que obriga a União, os Estados e os
Municípios a ampliarem o investimento em saúde. A emenda aprovada prevê que
Estados e Municípios apliquem segundo percentuais abaixo indicados:
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Ano
2000
2001
2002
2003
2004

Estados
7%
8%
9%
10%
12%

Municípios
7%
8,6%
10,2%
11,8%
15%

A aprovação da emenda deverá ampliar os recursos investidos na Saúde, pelos
três níveis de governo, de R$ 33 bilhões aplicados em 1999 para R$ 40 bilhões em
2004. Entretanto esta ampliação poderá ser tornar inócua se, efetivamente, não
forem mantidos os critérios de financiamento, obedecendo o artigo 35 da Lei 8080
e a determinação da NOB 96. Esta aprovação, por sua vez, cristaliza a
segmentação do orçamento da Seguridade Social entre as três áreas,
especializando as fontes de financiamento;
-

a descentralização para os níveis estadual e municipal possibilitou um aumento
importante dos recursos da saúde para os municípios, embora tenha havido, em
contrapartida uma redução dos aportes federais o que tornou inócuo esse aumento.
A partir da Emenda Constitucional º 29 este quadro tende a se reverter;

-

o estímulo financeiro às ações básicas e atividades de prevenção e promoção da
saúde, através do pagamento de programas nesse sentido, o que efetivamente, a
médio e longo prazo pode alterar positivamente o perfil epidemiológico de cada
município. “Esta medida tem importância peculiar e é um dos pontos mais
atrasados da reforma (sanitária), dado que o sistema de saúde brasileiro permanece
voltado para ações de saúde curativa, o que não corresponde às necessidades de
saúde da maior parte da população”(Fleury, 1999, p. 4);

-

a regulamentação dos planos privados de saúde4, em novembro de 1999, coibindo
abusos e buscando garantir os direitos do consumidor, o segmento mais vulnerável
nessa relação contratual. A criação da Agencia Nacional de Saúde Complementar,
em abril deste ano, busca impor regras para garantir a prevalência do interesse
público e equilibrar as relações entre prestadores, operadoras e consumidores,
relações que são marcadas por uma grande assimetria, visto que os últimos não
tem domínio sobre o produto a ser consumido, não possuem instrumentos eficazes
para coibir abusos contra os seus direitos: tem baixa capacidade de negociação e
pouca influência no controle da qualidade dos serviços;
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-

os gastos com saúde do governo federal vem caindo sistematicamente desde 1996,
tanto em relação aos recursos autorizados pela Lei Orçamentária, que passaram de
R$ 16,2 bilhões em 1996, para R$ 14.9 bilhões em 1998. Como os gastos
realizados que passaram de R$14.1 bilhões em 1996 para R$ 13.9 em 1998.
Descontando a inflação, que foi de 43% no período, os gastos reais foram ainda
menores, evidenciando que a área prioritária da saúde vem sendo cada vez menos
contemplada pelo governo federal;

Quanto à gestão as alterações vem ocorrendo nos aspectos seguintes:
-

a criação dos níveis autônomos e interdependentes de gestão favoreceu o uso dos
recursos financeiros a partir das necessidades municipais, previstas no Plano de
Saúde, havendo a possibilidade de maior controle dos mesmos, dada as exigências
legais de visibilidade da aplicação dos recursos financeiros dos fundos de saúde e a
sua aprovação pelos Conselhos Municipais;

-

a partir da NOB 96, a delimitação dos dois níveis de gestão dos Estados e
Municípios: gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema de saúde,
vem contribuindo para melhor elucidação das atribuições e competências e
facilitando o controle social. Temos hoje, no Brasil 4.848 municípios em gestão
plena da atenção básica e 494 em gestão plena do sistema de saúde. Apenas 163
municípios não estão enquadrados em nenhum dos níveis de gestão;

-

A instalação do sistema de auditoria, quando competente e atuante, tem reduzido
sobremaneira os custos da atenção à saúde. Este mecanismo, aliado aos conselhos
de saúde que fazem valer seu papel fiscalizador sobre provedores de serviços,
compras e licitações, têm sido um recurso valioso para melhoria das condições
sanitárias, reduzindo os custos da proteção à saúde e elevando sua qualidade.
Municípios que implantaram sistemas eficientes de auditoria e contaram com o
respaldo político nas suas ações provocaram uma alteração nas principais rubricas
do sistema, isto é, conseguiram não só reduzir as internações hospitalares como
ampliar recursos para as ações de prevenção e promoção de saúde pela eficiência e
racionalidade em seu uso.

-

os estudos para a implementação de novos critérios para avaliar e autorizar as
internações hospitalares, a partir de seu índice de resolutividade e não apenas do
diagnóstico e dias de internação, ainda que com resistências severas dos grandes
grupos da medicina privada e de operadoras de seguros saúde;

-

a implantação de um programa nacional de informação sobre os preços praticados
de serviços e medicamentos facilitando a comparação para os gestores estaduais e
municipais e ampliando as margens de negociação com os fornecedores;

-

a exigência do fornecimento de informações epidemiológicas, de produção e
elevação das condições de saúde como premissa para liberação de recursos é outro
mecanismo essencial para a gestão, identificando-se as áreas de risco e situação da
atenção à saúde;

-

uma das grandes dificuldades do sistema de saúde continua sendo o acesso difícil
de grande parte da população aos recursos de saúde. Calcula-se que
aproximadamente de 25% a 30% da população brasileira, ou seja 26,5 milhões de
pessoas possua algum seguro ou plano de saúde. Segundo pesquisa recente de
Professora Sônia Fleury (1999, p.4), “há problemas de gestão, de recursos
humanos, de má distribuição de recursos e serviços. [...] O setor

público

permanece dependente dos serviços privados, que são contratados e respondem
pela maioria dos serviços de atenção médica prestados pelo setor público. Esses
contratos estão hoje muito mais controlados, embora ao critério de pagamento
permaneça sendo prospectivo, ou seja, baseado no volume de serviços prestados,
o que estimula o uso”;
-

em pouco mais de uma década, pode-se observar uma alteração positiva no
atendimento do setor público, ainda que este permaneça como alternativa mais
para a população que não tem acesso aos seguro ou plano privado. Entretanto o
alto preço dos mesmos, aliado ao empobrecimento da grande maioria da
população, torna proibitiva essa prática, havendo uma tendência à sua redução;

-

outro aspecto a salientar em relação aos seguros e planos privados de saúde é a
localização geográfica das operadoras: 78.66% estão localizadas nas Regiões Sul
e Sudeste do país e 21,34% nas demais Regiões (MS/ANS, 2000);

-

há controvérsias sobre o número de pessoas que possuem algum plano ou seguro
privado de saúde. A tendência do setor privado é superestimar esse número, os
quais não estão conferindo com os encaminhados ao Ministério da Saúde. Calculase que aproximadamente de 25% a 30% da população brasileira, ou seja 26,5
milhões de pessoas possua algum seguro ou plano de saúde5. O Ministério da
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Saúde contabilizou, em agosto de 2000, 2 725 operadoras de seguro saúde
registradas no país (ANS, 2000);
-

uma medida já prevista e ainda não levada a cabo é a exigência das operadoras de
seguros e planos de saúde reembolsarem ao Fundo Nacional de Saúde o valor dos
serviços públicos prestados aos seus associados. Entretanto essa medida é
polêmica pois pode favorecer uma “dupla porta de entrada” no sistema. Tanto o
CONASS, como outros estudiosos vêm apontando que ‘este é um fator de grande
iniquidade, principalmente se considerarmos que é permitido o desconto das
despesas com planos e seguros no imposto sobre a renda” (Fleury, 1999, p.7).

-

ainda persiste a prevalência das ações de recuperação da saúde sobre a promoção e
prevenção, o que só tende a alterar com a implementação efetiva da NOB 96. A
respeito apontam Kerstenetzky e Carvalho (2000), “mais recentemente, a partir de
1994, vem-se registrando uma ênfase crescente nos aspectos preventivos da saúde
em detrimento do acento clássico sobre o modelo hospitalar, com a instituição do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da
Família (PSF). Devemos lembrar que o modelo médico e hospitalocêntrico foi
historicamente construído durante muitos anos, sendo então paulatina a transição
para outro modelo, necessitando de investimentos educativos de curto, médio e
longo prazo, para a formação dos profissionais da saúde e da população em geral

Quanto ao controle social
-

a continuidade da democratização e participação popular na gestão da saúde parece
que vem se consolidando e está havendo “maior controle social sobre a gerência
do sistema; a criação de comissões e conselhos com poder decisório para a
fiscalização, implementação de políticas e negociações de interesses, com
representação de autoridades, técnicos e sociedade civil; maior controle sobre o
setor privado prestador de serviços públicos” (Fleury, 1999, p.7);

-

Em setembro de 2000 dos 5.506 municípios brasileiros 5.343 estavam
classificados em um dos dois níveis de gestão (Ministério da Saúde, 2000),
possuindo portanto o Conselho de Saúde. Em que pesem as inúmeras debilidades,
derivadas da escassa cultura política existente em nossa sociedade, de serem os
Conselhos ainda um espaço em construção, vem se percebendo uma
“transformação profunda pela qual vem passando a estrutura de poder do setor,
anates dominada por uma perversa conjugação de interesses privados de políticos,

burocratas e prestadores que serviço, que favoreciam a ineficiência e a corrupção
do sistema. Mais transparente e democrática, [...] tem possibilitado importantes
avanços na melhoria dos serviços de saúde público”(Fleury, 1999, p. 4). Afirma
ainda a mesma autora que a transparência e a ação democrática dos Conselhos vêm
favorecendo

a melhor gestão dos recursos, através da negociação de pactos

baseados em critérios técnicos, que otimizam os recursos escassos;
-

a capacitação nacional de conselheiros de saúde, por iniciativa do Ministério da
Saúde, a ser implementada em conjunto com organizações mais progressistas da
sociedade civil, tende a ampliar o papel de controle dos Conselhos. Uma inovação
neste aspecto é a inclusão de representantes do Ministério Público nesta
capacitação, ressaltando o caráter de relevância pública das ações e serviços de
saúde;

-

a capacitação de auditores para os sistemas estaduais e municipais poderá, a médio
prazo, trazer garantias de melhor acompanhamento técnico-financeiro do sistema
pelos conselheiros;

-

a veiculação sistemática de informações de saúde, por parte dos sujeitos políticos
envolvidos com o SUS, especialmente o próprio Ministério e Secretarias Estaduais
de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), o
Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), dando
visibilidade à legislação atualizada, informações epidemiológicas, financeiras, do
Rede Nacional de Informações sobre Saúde –RNIS e a Rede Interagencial para
Informações em Saúde RIPSA, etc. Tais evidências derrubam vários mitos que
rondam o SUS e são, em grande parte, construídos com a contribuição da mídia
nacional;

-

a ampliação e consolidação de novos sujeitos políticos, como o CONASS,
CONASEMS, os Fóruns Estaduais e Nacionais de Saúde e de Conselheiros de
Saúde, que vem se capacitando técnica e politicamente para uma ação mais
competente e efetiva, apresentando e lutando por propostas direcionadas ao
fortalecimento do SUS.

As alterações no Sistema de Saúde não trouxeram, ainda, melhorias efetivas dos
indicadores nacionais, ainda que em muitos municípios tenha ocorrido alterações sensíveis
nos indicadores epidemiológicos. Segundo Fleury (1999) “é consenso entre os especialistas
que o sistema estaria bem pior sem a reforma”. Dois problemas ainda persistem na atenção à
saúde: um que se deve a “insuficiente visão integradora da saúde como uma das dimensões de

melhoria das condições de vida [...] que se explicita na não vinculação de uma política de
saneamento público ao Ministério da Saúde ou a uma instância de coordenação conjunta com
a saúde”(Kerstenetzky e Carvalho, 2000, p.21) O segundo maior problema, que era a questão
do financiamento, tende a ser resolvido com a aprovação da Emenda Constitucional nº 29.

Previdência Social
Em relação a Previdência Social esta se constituiu em elemento central nas agendas de
reforma do Estado em quase todos os países, ancoradas em um diagnóstico de esgotamento do
padrão de Seguridade Social vigente. Seja como resultado do déficit financeiros e fragilidade
atuarial dos sistemas previdenciários baseados nos sistemas de repartição simples, de
estagnação econômica e desemprego, esta passa a ser responsabilizada, indevidamente, pelo
agravamento da crise fiscal do Estado. Segundo Silva et al (1999, p.1) “em virtude da
crescente importância macroeconômica do complexo de seguridade social e sua importância
no quadro dos processos de ajuste na região, o tema da reforma adquiriu grande centralidade
na agenda pública. Alem disso, a perspectiva que se concretiza em um número restrito de
países - dos fundos de pensão privados virem a ocupar um papel central na retomada do
desenvolvimento econômico, reforça a importância do tema na agenda governamental”.
Agrava a situação providenciaria o impacto de transição democrática com a elevação
da expectativa de vida da população e seu crescente envelhecimento, o que vêm afetando
negativamente a relação contribuinte/aposentado no sistema; os déficits financeiros e a
debilidade atuarial dos sistemas previdenciários baseados no princípio de repartição simples
devido especialmente a distorções de gerenciamento e uso indevido dos recursos e as
alterações estruturais nos mercados de trabalho com a redução crescente das taxas de
formalização dos empregos (Silva, 1999, p.1).
Em 1988 a Constituição nacional sedimentou importantes conquistas que
haviam sido conseguidas entre 85 e 87, entre elas a descentralização da gestão administrativa
do nível federal para as estruturas regionais e locais, a equalização entre benefícios da
população urbana e rural, ampliação do piso dos benefícios e a proteção à velhice e ao
desempregado.
No Brasil a reforma da Previdência Social - entrou em pauta em abril de 1995 e foi
promulgada em 15 de dezembro de 1998, ou seja, se constituiu na Emenda Constitucional nº
20, reformando substancialmente o sistema previdenciário brasileiro. Segundo Araújo, “com
as mudanças, o governo trabalha em duas direções: a privatização da Previdência Social e o

corte de direitos previdenciários. A privatização está presente na abertura ao capital privado
do SAT – Seguro de Acidentes de Trabalho e em outras brechas legais. O corte de direitos se
traduz no fim da aposentadoria por tempo de serviço, no estabelecimento de idade mínima, na
fixação de um pedágio sobre o tempo que falta para a aposentadoria, etc.” (Araújo, 1999, p.
3).
Em seguida a Emenda Constitucional nº 20, o Congresso Nacional aprovou a Lei
9.876, de 26 de novembro de 1999, que alterou a regra de cálculo do valor dos benefícios e
introduziu, no sistema previdenciário, uma série de outras inovações. Ampliou, a nova lei o
período de contribuição contado para efeito do cálculo do valor dos benefícios e instituiu o
fator previdenciário – ‘tábua da vida’, que leva em conta a idade, a expectativa de sobrevida
e o tempo de contribuição do segurado no momento da aposentadoria. “Entre as demais
inovações trazidas pela Lei 9 876, de 1999, destacam-se a homogeneização das categorias de
segurados; a universalização da cobertura do salário –maternidade, o pagamento do saláriofamília condicionado à comprovação da freqüência do filho à escola, o tratamento
diferenciado entre o contribuinte sonegador e o inadimplente; a eliminação gradual da escala
de salários-base para o contribuinte individual”( MPAS, 2000, p. 3). As novas medidas do
Ministério da Previdência Social e Assistência Social penalizaram substancialmente as
aposentadorias por tempo de serviço e especialmente a massa dos mais pobres, não
organizados. Segundo Barros (1999, p. 2), “Embora o valor das pensões do estoque atual não
sofra reduções em termos reais ou em termos quantitativos, a elevação da idade determina que
o segurado fique menos tempo como inativo. Em decorrência os gastos com ele serão
menores e o estoque também”.

Hoje a Previdência engloba os seguintes benefícios: I -cobertura de eventos de doença,
invalidez, morte e idade avançada; II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; III –
proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; IV – salário-família e
auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda; V – pensão por morte do
segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.
A ameaça a Previdência Social continua, a partir de novas leis regulatórias que,
segundo alguns especialistas na área podem se constituir em uma verdadeira reforma dois. O
governo pretende aprovar leis que impõem uma redução profunda no valor das
aposentadorias especialmente no setor público, em cortes na pensão por morte e redução do
auxílio-doença, em corte nos direitos dos aposentados, desempregados e acidentados.

Tem sido veiculada na imprensa a intenção governamental de alterar o regime
contributivo, passando do regime de repartição simples para o de capitalização individual
ancorada em uma previdência complementar ampla, associada a um plano básico mais
restrito, porém mais efetivo, de benefícios para os segmentos que não satisfizerem

os

critérios atuariais de elegibilidade.
Não resta dúvida que alguma reforma de base ainda deva ser feita uma vez que a
análise atual da composição dos gastos previdenciários aponta sua iniquidade, tanto em
termos de valores dos benefícios pagos como ao segmento populacional privilegiado,
conforme tabela a seguir:
Benefícios Previdenciários e Assistenciais por faixa de valor – em pisos
previdenciários em janeiro de 2000.
FAIXAS

QUANTIDADE

Total Benefícios

%

VALORES

%

18.862.883

100,00

4.789,83

100,00

436.339

2,31

28,65

0,60

12.041.962

63,84

1.637,71

34,33

1a2

2.031.553

10,77

399,53

8,38

2a3

1.179.501

6,25

394,57

8,27

3a5

1.478.467

7,84

789,90

16,56

5 a 10

1.665.158

8,83

1.457,05

30,55

29.903

0,16

62,43

1,31

Menor que 1
Igual a 1

acima 10

Fonte: MPAS/Boletim Estatístico apud ANFIP, 2000.
Uma análise realizada sobre o processo da reforma social da previdência social, com
referência específica à sua viabilidade política indica tanto os obstáculos da base parlamentar
governista em aprovar medidas radicais como as dificuldades de imposição de perdas em um
regime democrático com Poderes Legislativo e Judiciário ativo e autônomos (Silva et al,
1999). O mesmo documento aponta ainda que “como evidenciam os estudos comparativos,
outras alternativas e modelos existem nos quais os modelos de previdência públicos baseados
na repartição simples ou híbrida operam de forma razoavelmente eficiente com impactos
redistributivos menos regressivos. Nesse sentido, ajustes profundos – que impliquem em
combate à evasão, melhoria no gerenciamento, e eliminação de distorções nos planos de
benefícios e mecanismos de financiamento – podem se constituir em alternativas possíveis”
(Silva et al, 1999, p. 5).
Quanto ao financiamento, o propalado déficit vem sendo comprovado como enganoso,
devido aos fatos seguintes;

1. a separação da Previdência Social do sistema de Seguridade Social e em conseqüência,
desvirtuando a função daquelas rubricas pertencentes ao orçamento da Seguridade Social ,
utilizando-as para cobertura de rombos do orçamento fiscal. Ou seja, a controvérsia está
na alocação dos recursos das receitas quando da elaboração da proposta orçamentária;
2. a renúncia fiscal – remissão que o poder público concede a determinados segmentos
econômicos ou categorias de segurados sujeitos a disposições especiais, que foi de em R$
7.592,56 bilhões em 1998;
3. sonegação fiscal – orçada em R$ 12.263,57 bilhões em 1998;
4. divida do Tesouro Nacional com a previdência, de 1991 a 1999 é de R$ 32.812 bilhões.
O sistema previdenciário em 1999 forneceu 16.244.486 benefícios, incluindo
aposentadorias, pensões por morte, auxílio doença, salário maternidade e outros e 652.631
benefícios correspondentes a benefícios acidentários (MPAS, 1999 apud ANFIP, 2000, p.47).
O controle social após a Emenda Constitucional na previdência não é tão amplo como se
previa na Constituição de 88. Segundo Araújo (1999, p.11), a emenda preconiza em relação à
gestão da Previdência Social, “ ‘caráter democrático e descentralizado da administração,
mediante gestão quatripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do governo nos órgãos colegiados’ Isso não garante uma gestão democrática,
pois ‘esqueceram ‘a palavra chave: de que tais conselhos serão ‘deliberativos’”.
Assistência
Com a Constituição de 1988, a Assistência Social passa a integrar o Capítulo da
Seguridade Social e tem definido, assim como a Previdência Social e a Saúde, as diretrizes
financeiras, de gestão e de controle social. Adquire o estatuto de uma política social pública e
inicia-se, então, o caminho para a implementação dos itens constitucionais.
Depois de um longo processo de lutas negociações e confrontos entre um conjunto de
entidades e agentes sociais, parlamentares, governo federal e profissionais, foi regulamentada
a Lei nº 8 742, de 07 de dezembro de 1993. A Lei Orgânica da Assistência Social estabeleceu
os princípios doutrinários e organizativos da área, mantendo os princípio da democratização,
da descentralização, eqüidade e complementaridade entre poder público e sociedade.
Integrada às demais políticas setoriais, visa ao enfrentamento da pobreza, à garantia de
mínimos sociais e ao provimento de condições para atender contingências sociais e à
universalização dos direitos sociais (LOAS, 1993). Esta legislação favoreceu encaminhar
algumas questões essenciais presentes no diagnóstico sobre a assistência social, que “tem sido
um mix de ações eventuais e pontuais de órgãos governamentais dispersos e práticas de

indivíduos, grupos e entidades privadas que mantêm de longa data relações com o Estado nas
diferentes esperas tendo acesso ao fundo público para implementação de variada gama de
serviços e programas assistenciais”. (Raichelis, 1998, p.124). Alterar esse cenário não vem
sendo fácil, especialmente dada a escassa visibilidade política dos usuários da assistência, sua
reduzida inserção na agenda pública e a tendência a associá-la à prática dos assistentes sociais
ou pessoas “beneméritas”.
Quanto ao financiamento da Assistência, deveria ser realizado com os recursos da
Seguridade Social, com transferências regulares e automática de recursos de Fundo a Fundo;
com autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios no gerenciamento dos recursos
transferidos; com gestão participativa e democrática da gestão financeira, a qual deve ser
atrelada ao Plano de Assistência Social.
Entretanto, ainda que todas proposições acima estejam indicadas na legislação que
regulamenta o setor, o financiamento é uma das questões mais delicadas, considerando os
fatos indicados a seguir:
-

constata-se uma relutância histórica em incluí-la no orçamento da Seguridade
Social, especialmente porque os recursos previdenciários são os que representam a
parcela majoritária dos mesmos;

-

o financiamento dos custos da

Assistência Social sempre foi extremamente

instável, não sendo ainda visto como uma política pública. Via de regra, oscila
devido a situações conjunturais, especialmente de ordem político partidária;
-

não havendo um Ministério próprio da Assistência, seus recursos são
administrados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, que sempre
administrou a rubrica previdenciária e parece haver uma resistência à alterar a
gestão dos recursos do que são chamados benefícios assistenciais, que
corresponderam a 10,29% do total dos benefícios concedidos em 1999;

-

os valores anuais das rubricas assistenciais vêm decrescendo sistematicamente nos
últimos cinco anos, tendo passado de R$ 2.445 milhões em 1995 para R$ 1.534
milhões em 1999, ainda que o número de benefício tenha aumentado de 346.219
em 1996 (em 1995 não há dados) para 1.032.573 em 1999. Isso significa que
houve uma redução do valor do benefício, ao mesmo tempo que se acentuou o
nível de desemprego nacional, que passou de 13,2% em 1995, para 18,3% em
1998 (ANFIP, 2000);

-

a análise dos especialistas previdenciários indica que os programas de renda
mínima, na medida que gastam mais do que arrecadam vem apresentando um

caráter redistributivo de renda entre população urbana e rural – os valores totais
dos últimos anos, totalizaram em 1999 R$ 13.604 bilhões, enquanto a arrecadação
previdenciária para a cobertura desses benefícios somou apenas R$ 648 milhões.
Esta análise evidencia a lógica atuarial que predomina na equipe financeira do
MPAS e que contém, ainda que subrepticiamente, a idéia da Assistência Social
como um benefício que não deveria ser financiado também pelos recursos
previdenciários strictu sensu.
-

outro aspecto interessante observado é que do total de municípios brasileiros
(5.507), em 3.358 deles, os valores dos benefícios assistenciais e de renda mínima
vitalícia superam as quotas partes do Fundo de Participação dos Municípios,
enquanto que em 4.323 municípios, superam, também, a arrecadação
previdenciária local. Este dado é preocupante no sentido da inviabilidade
financeira dos municípios de entrarem com sua contrapartida no financiamento das
políticas de Assistência Social ;

-

a inexistência de critérios regulatórios para transferência de recursos financeiros
vem dificultando a distribuição mais eqüitativa dos mesmos, o que favorece o
clientelismo usual de nossas elites políticas;

-

a gestão financeira se objetiva através dos Fundos de Assistência Social em cada
esfera de governo, os quais devem se pautar pelos princípios da democratização e
visibilidade, favorecendo o controle social. Entretanto, a tradicional forma de
encaminhar questões financeiras e orçamentárias, tornando-as incompreensíveis
para a grande maioria da população vem impedindo a visibilidade do uso dos
recursos. O excessivo tecnicalismo contábil e a não tradução dos orçamentos e
balanços financeiros acessíveis tem sido um dos entraves ao controle social na
área.

Em relação a gestão da Assistência Social, alguns pontos podem ser resgatados para
reflexão. Operacionalmente a Assistência Social constitui-se na garantia de um direito
gratuito não contributivo, tendo como suporte ético o atendimento às necessidades sociais de
segmentos populacionais excluídos das políticas sociais básicas; do círculo da produção e
circulação dos bens produzidos e que tenham esgotado as formas de sociabilidade familiar e
comunitária.
Atende aos segmentos populacionais com renda familiar per capita de até meio (1/2)
salário mínimo, priorizando pessoas em condições de vulnerabilidade próprias do ciclo de

vida; em condições de desvantagem pessoais por situações ou causas adversas e em situações
circunstanciais e conjunturais perversas, perniciosas e ameaçadoras.
A parcela da população brasileira desprotegida de quaisquer mecanismos de proteção
social hoje representa 59% da população ocupada de 65,4 milhões de pessoas, segundo
pesquisa do PNAD do IBGE, referente à 1998. “Esses brasileiros e brasileiras que vivem sem
a proteção social são assim distribuídos:
•11,2 milhões de empregados sem carteira, marginalizados pela precarização das
relações de trabalho e outras formas de informalidade;
•3,7 milhões de trabalhadores domésticos, principalmente mulheres;
•13,5 milhões de trabalhadores por conta própria;
•1,1 milhão de empregadores;
•3,1 milhões de trabalhadores na produção e construção para consumo próprio;
•6,o milhões de não remunerados”(ANFIP, 2000, p.53).
Segundo cálculos do IBGE, em 1998, havia no país 14,9 milhões de pessoas sem
rendimento algum, 20 milhões de trabalhadores recebendo até um salário mínimo e 13
milhões de assalariados na faixa de 1 a 2 salários mínimos (ANFIP, 2000, p.53).
Assim, para enfrentar a situação acima descrita a Assistência Social além de atividades
próprias para dar conta de suas atribuições, desenvolve ações articuladas com as demais
políticas públicas e tem quatro funções distintas e complementares:
1. Inserção: inclusão dos destinatários nas políticas básicas e no acesso a bens,
serviços mantidos pela sociedade;
2. Prevenção: com o objetivo de manter incluídos no sistema social os segmentos
vulneráveis, mesmo os situados acima da linha da pobreza6, evitando a redução da
renda alcançada ou o acesso conseguido aos bens e serviços;
3. Promoção: essencialmente da cidadania, superando relações paternalistas e
clientelistas que não se estruturam a partir de direitos sociais;
4. Proteção: realizada através de ações de redistribuições de renda e oferta de
serviços sociais:
• Benefícios – garantidos de maneira continuada ao idoso e à pessoa
portadora de deficiência, e eventualmente para pagamento de auxílio natalidade
ou morte à famílias com renda mensal inferior a ¼ do salário mínimo;

6

Linha da pobreza – segmentos populacionais que têm renda suficiente para alimentação. Abaixo da linha de
pobreza quando não têm. (Conferir e ver bibliografia IPEA).

• Serviços Assistenciais – atividades continuadas que objetivam a
elevação do nível de vida da população, priorizando a infância e adolescentes
em situação de risco;
• Programas – integram ações complementares com objetivos, tempo e
área de abrangência definidos com vistas a qualificar e melhorar os benefícios
e serviços assistenciais;
• - Projetos de enfrentamento à pobreza – significando o
investimento econômicos e sociais em grupos em situação de pobreza,
garantindo formas de sobrevivência, elevação da qualidade de vida,
preservação do meio ambiente e a sua própria organização social, de forma
mais duradoura e efetiva (NOB AS, 1998).
A gestão deste sistema operacional apresenta algumas características e alguns
desafios:
-

envolve instâncias de negociação e decisão, sendo as primeiras as Comissões
Intergestoras Governamentais e as segundas os Conselhos de Assistência Social,
nas três esferas de governo;

-

envolve ainda a distribuição dos papéis a serem cumpridos, sendo que o princípio
da descentralização atribui ao município a execução das ações evitando-se o
paralelismo e a concorrência das ações governamentais. O município é
reconhecido como instâncias autônomas de poder, não eximindo-se, contudo, o
Governo central da responsabilidade técnica, política e financeira e da condução
geral da política de Assistência Social (Ferreira, 2000);

-

envolve o comando único em cada esfera de governo, o que não vem ocorrendo,
especialmente no governo federal uma vez que mantém o Programa Comunidade
Solidaria, Programas de Geração de Renda, Programas de Proteção à Criança e
Adolescente7 e mais atualmente, também o Projeto Alvorada. Agora que volta o
“charme da pobreza” vai se tornar mais complicado o comando único;

-

envolve a dificuldade em conciliar a Assistência Social enquanto direito
obrigatório e a lógica da benemerência e filantropia. Além da prática da caridade
assistencial e da benemerência ser um traço histórico na cultura de proteção social
brasileira, atualmente vem sendo resignificada com conteúdos voltados ao
marketing social e ao voluntarismo solidário e desvinculado de projetos societários
coletivos;

-

contínua utilização, por parte do governo central, dos mecanismos assistenciais
como “trunfo político” conforme se pode apreender do recente Projeto Alvorada,
quando se analisam os critérios para alocação de recursos. É a evidência da
“cultura assistencial” referida por Raichelis (1998).

-

a última e mais série ameaça à assistência é a atual preocupação das elites políticas
nacionais e organismos multilaterais com a pobreza, considerando que a
perspectiva das propostas são focais e seletivas, distanciando-se de proposições
que transitem para a esfera da igualdade. O Seminário realizado sobre a pobreza,
em Brasília, patrocinado pelo BIRD, neste mês de outubro é o exemplo radical da
nova tendência.

Quanto ao controle social na área da Assistência Social são reiterados e agravados os
riscos que se observam nas outras áreas da Seguridade Social, ou seja -

a ampliação dos entraves para negociações e pactos, dada a fragilidade da
apreensão da assistência social como um direito, o que inviabiliza posicionamentos
explícitos dos sujeitos com ela envolvidos;

-

a resistência governamental em implementar os espaços de controle social
evidenciados nos percalços encontrados para viabilizar o próprio funcionamento
dos Conselhos e a realização das Conferências;

-

a dificuldade em organizar interesses coletivos com usuários fragilizados em
vários aspectos, segmentos populacionais habituados, muitas vezes com uma
“cultura do favor’, do “jeitinho”, complementando a relação de subalternidade
dominante em nosso país.

Apesar das ameaças, alguns supostos podem e devem ser considerados quando olhamos
para o futuro da Seguridade Social Pública no Brasil.
Um dos primeiros supostos é o que vem sendo reconhecido nas recentes publicações sobre
os sistemas de proteção social – que apesar das grandes críticas aos sistemas mais ou menos
densos de Seguridade Social, especialmente nos países capitalistas centrais, efetivamente não
ocorreu um desmantelamento dos sistemas de bem-estar, apesar das crises reais que
enfrentam. O que vem ocorrendo são reformas que não sinalizam, entretanto, para nenhuma
perspectiva terminal, especialmente nos países da Europa, como apontam especialistas em
publicações recentes. (entre outros, Maria Lúcia Werneck Vianna ,1998; Esping-Andersen
1995). Embora a menção seja referente aos países europeus, há que se recordar que as suas
7
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iniciativas e procedimentos têm uma tendência para serem adotadas nos países periféricos,
ainda que com ressalvas e reducionismos próprias dos ditos “emergentes”. Tais reformas
apontam para a redução do ritmo do crescimentos dos gastos sociais; introdução gradual de
mecanismos seletivos, focalizando populações-alvo e a desestatização - não da regulação mas da produção dos bens e serviços.
O segundo suposto é que a vaga forte e demolidora das iniciativas de desmonte dos
sistemas de proteção social parece estar se afastando do horizonte, ainda que tal,
aparentemente, possa estar relacionado ao reconhecimento da possibilidade de uma “fratura
social”, conforme diretor do Banco Mundial. Os riscos de uma crise de sociabilidade com o
aumento desmedido da violência e da miserabilidade, agravadas nas duas últimas décadas
devido às políticas macroeconômicas implementadas pelos países, fato reconhecido pelas
próprias agencias multilaterais, vêm trazendo uma preocupação com o futuro da ordem
mundial. Está se tornando visível, que a situação de exclusão, é o reconhecimento da
incapacidade de respostas do sistema capitalista na construção de sociedades justas e
solidárias. A pobreza é uma ameaça a democracia e o recente relatório do Banco Mundial –
Combatendo a Pobreza –2000/2001, publicado em junho deste ano, fornece as indicações para
sua superação, evidente que de forma funcional ao modelo capitalista e sem mencionar que a
expansão dos segmentos empobrecidos e abaixo da faixa da pobreza se deve às orientações
macroeconômicas das mesmas agencias multilaterais. Hoje praticamente metade da população
global (6 bilhões de pessoas) isto é 2.8 bilhões vivem com menos de U$ 2 por dia e 1.2
bilhões de pessoas com menos de l U$. O alvo da vez, a pobreza, entra na agenda
internacional e nacional, obliterando discussões em torno de direitos sociais e da igualdade.
Despontam também iniciativas de combate a pobreza de organizações internacionais voltadas
aos direitos humanos e às questões de gênero.
O terceiro suposto é a tendência, no Brasil, do crescimento de forças políticas
progressistas, evidenciado nas últimas eleições municipais. A partir da vitória de candidatos
têm como programática partidária a democracia social e construção de uma sociedade justa e
igualitária, as bases de um novo estilo de administração, se consolidados, poderão ampliar o
consenso sobre uma alteração de maior envergadura, nos planos estaduais e nacional. Embora
reconhecendo a limitação e a subordinação orçamentária dos municípios ao governo federal,
reconhecendo também os riscos de uma federalização arrevesada com um presumível poder
local autônomo, as possibilidades legais da ação municipal estão dadas, havendo viabilidade
de construí-la com criatividade e iniciativa, conforme se verifica em locais onde o
desempenho favorável da administração municipal reelegeu o Prefeito.

No meu entendimento, este cenário é extremamente promissor para a inserção qualificada
dos assistentes sociais, que podem utilizar os dispositivos legais colocados e que, aliados à
vontade política dos eleitos, construir bases de apoio sólidas para a defesa e garantia dos
direitos sociais, ainda fragilizados e ameaçados.
Analisando o cenário apresentado, me parece que três indicações não podem ser
dispensadas:
• o fortalecimento da construção de uma esfera pública, viabilizando o controle social. Os
instrumentos legais8 que sustentam esse fortalecimento não podem ser desqualificados e
devem ser trazidos constantemente nas discussões, reflexões e encaminhamentos
profissionais;
• a ampliação de informações e de dados concretos sobre a situação da Seguridade Social,
subsídios que dão sustentação empírica as análises realizadas e favorecem a construção de
interesses coletivos. Esta me parece ser a área mais vulnerável na esfera profissional, uma vez
que sistematizamos de forma ainda muito fragmentária e pouco visível os dados obtidos na
prática cotidiana. Também não é muito usual pesquisas comparativas, as quais poderiam dar
as bases de avaliação dos projetos e programas de proteção social.
• a busca e a veiculação constante de informações, sejam as de ordem legal, financeiras e
institucionais sobre a Seguridade Social.
• o papel das unidades formadoras, especialmente no trato que vêm dando ao ensino das
Políticas Sociais, no sentido que subsidiem efetivamente os profissionais para a intervenção.
O conhecimento profundo das leis, dos mecanismos de negociação política, dos processos
decisórios, dos processos orçamentários, dos programas e projetos existentes e das formas de
organização jurídico-administrativa do país são fundamentais para a ação cotidiana.
Se no plano nacional a Seguridade Social apresenta as características e desafios
indicados, no cenário do Mercosul as dificuldades se repõem e se duplicam. Desde o Tratado
de Integração inicial, em 1991, só em 1996 foram acordadas normas de proteção social e
ainda assim bastante tímidas, não ultrapassando a garantia de direitos essenciais dos
trabalhadores e já consolidados em Declarações da OIT.
As normas regulatórias principais, firmadas em relação aos direitos sociais e trabalhistas
são:
1. Acordo Multilateral de Seguridade Social no Mercado Comum do Sul, de 1996;
8
São os dispositivos contidos no Art. 1º da Constituição Federal, parágrafo único; Art. 5º - XXXIII (Direito
a informação por solicitação individual ou coletiva) ; Art. 29º - XI (cooperação das associações representativas
no planejamento municipal); Art. 31º e Art. º 37 (referentes a controle de contas anuais e ao controle geral do
Estado além do que está contido nas leis orgânicas da Saúde e Assistência e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2. Regulamento Administrativo para Aplicação do Acordo Multilateral de Seguridade
Social do Mercado Comum do Sul, de 1996.
3. Declaração Sociolaboral do Mercosul, firmado em 10 de dezembro de 1998;
4. Regulamento interno da Comissão Sociolaboral, datado de 10 de março de 2000;
O Acordo Multilateral de Seguridade Social no Mercado Comum do Sul foi assinado em
1996 e considera que são reconhecidos como portadores de direito para fins de Seguridade
Social os trabalhadores que prestem ou tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados
Contratantes, sendo garantido aos mesmos e a seus familiares os mesmos direitos e estando
sujeitos às mesmas obrigações dos trabalhadores nacionais.
A concepção de Seguridade Social é extremamente limitada incluindo apenas a proteção
a saúde, reabilitação profissional e aposentadoria. Sendo assim, dispõe unicamente sobre
prestações de saúde, “prevenir, conservar, restabelecer a saúde ou reabilitar profissionalmente
o trabalhador nos termos das legislações nacionais” [...] e Período de seguro ou contribuição
equivalente e Disposições aplicáveis a regimes de aposentadorias e pensões.(Escola Sul da
CUT, 2000, p.19).
A Declaração Sociolaboral do Mercosul (1998) , firmada pelos presidentes dos países que
integram o Mercosul, parte dos tratados, declarações e pactos internacionais já firmados e se
fixa na adequação dos marcos regulatórios trabalhistas,

reconhecendo o direito dos

trabalhadores e sua família a um patamar mínimo de proteção básica. Ultrapassa o Acordo
Multilateral na medida em que garante alguns direitos individuais e coletivos, que extrapolam
a proteção trabalhista, ainda que se refira somente ao trabalhador e sua família. Em março de
1999 foi criada a Comissão Sóciolaboral tripartite que teve como primeira tarefa a elaboração
de seu regimento de funcionamento. Em março de 2000 o mesmo foi finalizado e se aguarda
sua homologação pelo grupo do mercado Comum- GMC. O importante a se destacar, segundo
Castro (2000, p. 12) sobre a Comissão Sóciolaboral “é que essa é o primeiro organismo
tripartite do Mercosul, possibilidade que não estava prevista no Tratado de Assunção e que a
mesma se relacionará diretamente com o GMC (não está subordinada aos Ministérios do
trabalho) o que significa a possibilidade de colocar os temas sociais na agenda da principal
instância negociadora do Mercosul.
Outra conquista foi a criação do Observatório do Mercado de Trabalho do Mercosul,
também criado em 1998, um organismo de caráter mais técnico, subordinado aos Ministérios
do Trabalho mas com gestão tripartite e que além de fazer um seguimento do mercado de

trabalho geral e setorial, poderá ser um espaço de debate e negociação de políticas e diretrizes
pontuais em relação à promoção de políticas geradoras de emprego e outros direitos sociais.
A Declaração Sociolaboral, no plano dos direitos individuais, mantém a garantia da
igualdade de direitos, tratamento e oportunidades no emprego e ocupação, sem distinção de
raça, origem nacional, cor, sexo ou orientação sexual, idade, credo, opinião política ou
sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição social ou familiar.
Resguarda a proteção e a inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais no
mercado de trabalho e a igualdade de tratamento e oportunidades entre homens e mulheres. A
proteção ao trabalho infantil, mencionada na Declaração, obedece a cada legislação nacional.
No que concerne aos direitos coletivos aparece o que é chamado de Diálogo Social,
fomentando e instituindo mecanismos efetivos de consulta entre representantes dos governos,
dos empregadores e dos trabalhadores para viabilizar condições favoráveis ao crescimento
econômico sustentável e com justiça social e melhoria das condições de vida da população.
Quanto ao que se pode indicar na esfera dos direitos sociais, a Declaração manifesta uma
preocupação enfática com a formação e capacitação profissional, saúde e segurança no
trabalho. A Seguridade Social é garantida nos níveis e condições previstos nas respectivas
legislações nacionais.
É interessante observar que há o comprometimento dos Estados Partes em “garantir uma
rede mínima de amparo social que proteja seus habitantes frente à contingência de riscos
sociais, enfermidades, velhice, invalidez e morte, buscando coordenar as políticas na área
social, de forma a suprimir eventuais discriminações derivadas da origem nacional dos
beneficiários”(Escola Sul da CUT, 2000, p. 11).

Tendo sido marcadas as características da Seguridade Social no quatro países, podemos
estabelecer algumas comparações entre alguns indicadores sociais, no sentido de se avaliar os
patamares de desigualdade entre nós.

Indicadores – quadros

Concluindo, algumas questões e tendências podem ser observadas em relação à
Seguridade Social no Mercosul. –

1. Há uma diversidade regional no que se refere à concepção e ao desenho dos modelos e
mecanismos estruturados para atender a questão social, ou seja, garantir a segurança
humana;
2. Uma unanimidade regional é o traço marcante da reordenação e redução do gasto
social público, em todos os países, em função da estabilidade macroeconômica;
3. Há a prevalência do discurso da focalização da pobreza e sugestões de constituição de
fundos especiais para sua atenção. A tendência é a ampliação deste tipo de
encaminhamento considerando o ultimo documento do Banco Mundial – Combatendo
a Pobreza/2000/2001 (2000);
4. A questão previdenciária permanece como política contributiva obrigatória, de caráter
securitário, com diferentes níveis de regulação pelo setor público e operada pelo mix
público/privado em todos os países;
1. Há forte tendência, na área Previdenciária, de se adotar sistemas de capitalização
individual e planos mistos, favorecendo a abertura dos mercados para os Fundos de
Pensão e Companhias Seguradoras privadas;
2. Observa-se a ênfase na transferência de determinadas funções sociais do Estado para a
sociedade civil, na esteira de fortalecimento do terceiro setor, marketing social. e um
novo apelo ao comunitarismo solidário.

Especialmente na área da saúde os estudos indicam –

1.Somente no Brasil e Paraguai há referencias legais e/ou constitucionais sobre o caráter
de universalidade na proteção, promoção e recuperação da saúde e o papel prioritário do
Estado para essa garantia;

2.Há um novo esquema de financiamento dos gastos relativos à saúde no Brasil e
Paraguai, com a implementação de fundos nacionais de saúde, ainda que com diferenças
nas formas de constituição e administração dos mesmos;

3. Há a instituição de modelos de gestão nos serviços sanitários, seguindo a tendência
dominante de separação das funções regulatórias e de coordenação das de execução. A
dimensão executiva tem sido alocada aos municípios ou instâncias regionalizadas;

4. Em todos os países as políticas públicas de saúde têm como diretrizes a focalização em
grupos vulneráveis e em situação de risco. Ainda que nem sempre claramente
explicitadas, os programas desenvolvidos apontam para tanto;

5.

A descentralização de ações e/ou serviços pode ser observada na Argentina, Brasil e
Paraguai. No Uruguai é incipiente. Os Estados nacionais permanecem seguindo a
orientação da Organização Panamericana de Saúde

“algunos poderes deben

mantenerse centralizados para facilitar la función directiva del Estado e garantizar la
eqüidade,..” (OPS, 2000, XV)

6. Como mecanismos de participação popular no Brasil se destacam os Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde e há propostas recentes de Auto Gestão
para órgãos públicas; No Paraguai e participação da população ainda é reduzida e
recente, através dos Conselhos Distritais e Departamentais de Saúde; No Uruguai os
mecanismos de participação estão vinculada ao trabalho de ONGs: Saúde Mental,
Idosos, Drogas; Na Argentina a participação está vinculada ao Conselho Federal de
Saúde sem representação da comunidade;

7. Os critérios de eficiência e eficácia tem tido prevalência sobre os de igualdade e
universalidade no momento das opções estratégicas em saúde. Por outro lado, os
indicadores de saúde vêm apresentando alterações positivas em todos os países do
Mercosul.

A conclusão a que podemos chegar a partir do que se discutiu é que o cenário, em um
futuro próximo, não se apresenta como promissor e, pelo contrário, fortemente desfavorável.
No entanto sabemos, e devemos ter presente, que a desigualdade não é um dado divino ou
fruto do destino perverso. É fundamental lembrarmos que, se as perspectivas imediatas não
são favoráveis, as alternativas existem e seu aproveitamento depende, não apenas do debate
político, da clareza de propósitos e de propostas mas, acima de tudo, do embate entre Estado
e sociedade, com esta retomando seu papel histórico na denuncia das desigualdades de toda
ordem e na construção de um mundo livre, igual e democrático.
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