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Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir os desdobramentos do fundo público 
das políticas de seguridade social diante do cenário de crise capitalista no Brasil. 
Entendendo que no contexto atual, a política econômica neoliberal praticada tem sido 
favorável a este modelo, propiciando a utilização do fundo público para o mecanismo de 
valorização e acumulação do capital e trazendo consequências para as políticas sociais. A 
metodologia adotada será a pesquisa qualitativa com abordagem bibliográfica. Com isso, 
percebe que no capitalismo contemporâneo, particularmente no Brasil, há uma apoderação 
do Fundo Público da seguridade social para valorização e acumulação do capital. 

 
Palavras-chave: Fundo público, Seguridade Social, crise do capitalismo. 
 
Abstract: This article aims to discuss the unfolding of the public fund of social security 
policies in the face of the capitalist crisis scenario in Brazil. Understanding that in the current 
context, the neoliberal economic policy practiced has been favorable to this model, 
propitiating the use of the public fund for the mechanism of valorization and accumulation of 
capital and bringing consequences for social policies. The methodology adopted will be the 
qualitative research with bibliographical approach. With this, he realizes that in contemporary 
capitalism, particularly in Brazil, there is a seizure of the Public Social Security Fund for 
valorization and accumulation of capital. 
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1- INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem por objetivo trazer uma breve análise sobre os fundos 

públicos das políticas de seguridade social no contexto atual de crise do capitalismo no 
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Brasil, bem como os analisar estão se desdobrando os financiamentos públicos destinados 

a essas políticas no cenário atual.  

Sabe-se que as políticas de Seguridade Social (Saúde, Previdência e Assistência 

Social) foram uma das principais conquistas sociais alcançadas com a Constituição Federal 

do Brasil de 1988, institucionalizando uma maneira inovadora de garantir o acesso aos 

direitos da previdência social, saúde e assistência social a sociedade brasileira. Nesta carta 

magna são direcionadas as fontes de financiamento das políticas de Seguridade Social.  

Esses recursos que compõem as fontes de financiamento da Seguridade Social tem 

um papel importante na política socioeconômica no país. Mas, frações importantes dos 

recursos que deveriam ser aplicados nas políticas de seguridade social que poderiam se 

expandir, são retidos pelo Orçamento Fiscal da União, e encaminhados ao superávit 

primário2·. 

Porém, no contexto atual, onde o capitalismo contemporâneo - fase do capitalismo 

monopolista inaugurada a partir do final do século XX, e caracterizado por uma série de 

modificações no campo econômico, social, político e cultural-, as políticas sociais passam 

por uma profunda crise, evidenciando, principalmente, um colapso no âmbito da seguridade 

social, assim, ficam comprometidos diretamente os fundos de financiamento de tais 

políticas. 

Dentro do contexto de crise no capitalismo contemporâneo3 entende-se que esta não 

se trata de uma crise de conjuntura, nem de natureza cíclica, mas de natureza estrutural. O 

padrão acumulativo do capital baseado no domínio do capital financeiro sob o respaldo 

neoliberal é o que está em questão. Essa crise instaura novas possibilidades de 

transformações para o capitalismo, como visto em crises anteriores.  

Nesse cenário o que se percebe é que a crise capitalista atual acaba por impactar 

direta ou indiretamente os direitos relativos à população, mas em maior profundidade os 

direitos sociais, estes que para serem conquistados foram arduamente lutados.  

Neste sentido, cabe uma breve análise dos desdobramentos atuais da crise 

capitalista e como esta crise está afetando as políticas sociais, e para uma compreensão 

                                                 
2
 Surge quando, ao final de um período, se verifica que os gastos foram menores do que a receita. 

Caso contrário registra-se déficit. Isso no orçamento familiar, em empresas e no governo. O superávit 
primário se refere às contas do governo. Toda vez que ele acontece significa que a arrecadação do 
governo foi superior a seus gastos. (IPEA, 2007) 
3
 O capitalismo contemporâneo consagra-se por apresentar um novo modelo de reprodução do 

mundo e um novo modelo de acumulação. Ambos, centrado, sobretudo, nos movimentos do capital 
financeiro, na circulação de bens e serviços, na informação, na satisfação e na eficiência, do que 
situado somente na unidade de produção. Esta fase depende mais de uma atividade intelectual, 
comunicativa e/ou afetiva, criadora de signos e de subjetividades do que da própria estrutura 
produtiva materialista. (COSTA, P. H. F.; GODOY, P. R. T. 2012. p.3)    
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deste objeto, analisaremos um dos núcleos afetado pela crise: os fundos públicos que 

financiam a seguridade social. 

 

2-  Crise do Capitalismo no Contexto contemporâneo 

 

A partir da década de 1970, a base produtiva e o acordo do Capital X Trabalho, que 

possibilitou aos países centrais de capitalismo industrial e financeiro chegar ao seu ápice de 

desenvolvimento, começou a demonstrar sinais de esgotamento. 

Essa crise acentuada do capitalismo monopolista contemporâneo provocou um 

quadro sombrio que se revelou com a queda estrutural da taxa de lucro (atualmente, a 

queda da taxa de lucro tem sido uma variante em muitos setores da produção, levando em 

consideração que estamos diante de uma crise estrutural que atua de forma universal em 

todo sistema capitalista). Este cenário acarreta mudanças no sistema de produção, na forma 

do desemprego, se instaurando de forma universal; com o desgaste da acumulação 

produtiva do modelo fordista-taylorista; e com a decadência do modelo de Estado de Bem-

estar social, “colocando o capital financeiro como campo prioritário para a especulação, na 

nova fase do processo de internacionalização” (ANTUNES, 2002, p. 30) 

Ao se analisar a crise estrutural do capital no capitalismo monopolista 

contemporâneo que vivenciamos desde meados da década de 1970, Mészáros (2009, 

p.795) afirma que sua novidade histórica se explicita em quatro aspectos, quais sejam: 

possui um caráter universal que não se restringe a uma esfera particular; seu “alcance é 

verdadeiramente global” sendo que atinge todos os países; sua escala de tempo é “extensa, 

contínua”, ou melhor, é “permanente” em contraposição a uma crise cíclica, situada num 

determinado período; seu “modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante”.  

A atual crise do sistema capitalista aqui tratada não se refere de uma crise 

conjuntural, cíclica, mas resultante do aprofundamento da contradição entre o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações capitalistas de produção no contexto 

de mundialização, caracterizada pela adesão à política neoliberal como econômica. 

Em contrapartida, o desenvolvimento do capital de produção, estendeu sua 

contradição entre o processo de socialização da produção e o caráter da apropriação 

privada. Esse processo de apropriação da riqueza constituiu um padrão de consumo 

capitalista impossível de ser desenvolvido para a maioria da população mundial. 

Esta crise é fruto do capitalismo, onde seus fundamentos estão sendo questionados 

pela mesma. Esta não consegue ser administrada com os instrumentos da política 

monetária ou através de intervenções que tentem recuperar a credibilidade desse sistema.  
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De acordo com Mészáros (2009, p. 99) o sistema do capital tem sua razão de ser na 

“extração máxima do trabalho excedente dos produtores”. Nesse sentido, o sistema do 

capital baseia-se na “expansão” e é movido pela “acumulação”. Segundo Mészáros (Idem, 

p. 100), essa é a sua “determinação mais profunda”. 

Esta crise capitalista contemporânea tem suas particularidades, como tantas outras 

crises do sistema capitalista, visto que cada crise traz consigo suas características de 

acordo com o período histórico.  

Esta crise que reacende no contexto atual, faz cair por terra o discurso deste modelo 

de economia mundial que domina atualmente toda a sociedade no que se refere à política 

socioeconômica. Com a crise, os mitos neoliberais são desmistificados, não se acredita 

mais no mercado como um regulador da vida social e com sua mão invisível, como já 

tratava Adam Smith, a harmonizar os interesses dos produtores e dos assalariados. 

O que se vê atualmente no capitalismo mundial é bem mais que uma simples 

continuidade de crises financeiras, aparece agora o que para alguns chamam de a Grande 

Depressão do Século XXI, não se trata apenas do resultado de um longo período de 

desregulação do capital especulativo4, onde os poderosos governos do mundo executaram 

irresponsavelmente uma política econômica, mas de algo muito mais impactante. 

Para Alves (2011, p.7) “o que a nova (e profunda) crise do capitalismo global explicita 

é a instabilidade estrutural do sistema mundial do capital imerso em candentes contradições 

orgânicas”.  Isso demonstra o que a crise do capitalismo atual tem provocado no mundo, 

além de um abalo nas estruturas do capital, uma instabilidade no sistema capitalista. 

Esta profunda crise, que fora intensificada devido aos fortes ataques do 

neoliberalismo, deliberados pelos governos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, 

principalmente, e pelo exaurimento da União Soviética (atualmente extinta), instaurou um 

processo de restruturação produtiva, com um modelo toyotista de produção, com 

trabalhador polivalente, deixando de lado o modelo fordista-taylorista, implantando uma 

nova fase do capitalismo, com uma acumulação flexível, levando ao fracasso várias 

empresas e desempregando milhões de trabalhadores, elevando com isso a taxa de 

desemprego e modificando as relações sociais de trabalho. 

Alves (2011) retrata que, 

 

Cada crise financeira que se manifesta na temporalidade histórica do 
capitalismo global desde meados da década de 1970 expõe com 
intensidade candente a nova dinâmica instável e incerta do capitalismo 
histórico. Uma das nossas hipóteses é que, nos últimos trinta anos (1980-
2010), apesar da expansão e intensificação da exploração da força de 

                                                 
4
  É o capital destinado a produzir lucros rápidos através de atividades de especulação. Considera-se 

como atividade especulativa toda compra e venda de commodities, moedas e ativos financeiros 
realizados apenas com o intuito de lucrar com a diferença de preço entre a compra e a venda.  
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trabalho, com o crescimento do capital acumulado, graças à crescente 

extração de mais-valia relativa, a produção de valor no sistema mundial do capital 
está aquém da necessidade de acumulação do sistema produtor de mercadorias. 
(p.8) 

 

Todavia, mesmo que o capital acumulativo tenha um elevado crescimento, as 

possibilidades de investimento produtivo de valor que administre uma rentabilidade 

apropriada para as necessidades do capital diminuem, essa é a maior contradição da crise 

estrutural do capital. 

A crise estrutural do capital não significa a estagnação e colapso da economia 

capitalista mundial, mas sim, a incapacidade do sistema capitalista produtor de mercadorias 

em realizar suas promessas civilizatórias. Tornou-se típico identificar crise com estagnação, 

mas, sob a ótica do capital, “crise” significa tão somente riscos e oportunidades históricas 

para reestruturações sistêmicas visando à expansão alucinada da forma-valor (Alves, 2011, 

p.13) 

Deve considerar o severo caráter desta crise, que se alarga drasticamente e tem em 

seu bojo critérios que tendem atingir profundamente a totalidade “de um complexo social em 

todas as relações com suas partes constituintes ou subcomplexos, como também a outros 

complexos aos quais é articulada”. (MÉSZÁROS, 2009, p.797). 

A partir da análise feita acerca da crise capitalista contemporânea, pode agora 

retratar os impactos causados por esta crise nas políticas sociais, em espacial, na 

Seguridade Social no contexto brasileiro. 

 

2.1- Impactos nas Politicas de Seguridade Social no Brasil 
 

O desenvolvimento das políticas sociais de alguma forma esteve relacionado às 

respostas do Estado às lutas da classe trabalhadora, e como estratégia capitalista de 

apaziguar os conflitos existentes entre as classes antagônicas, devido à máxima exploração 

e do acúmulo de mais-valia pelo capital. Mesmo possibilitando a garantia de direitos à 

sociedade, sua contribuição para a manutenção deste sistema é claramente evidenciada.  

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 contemplou pela primeira vez na história 

da sociedade brasileira avanços importantes no que se refere aos direitos sociais, 

assegurando como pilares da Seguridade Social as políticas de saúde, previdência e 

assistência social no país, não desconsiderando outros direitos sociais também importantes 

como os da seguridade social.  A efetivação desses direitos no sentido de consolidar um 

sistema, mesmo que fictício, de bem-estar social no Brasil deveriam resultar em subsídios 

prioritários de recursos para o orçamento público, além da criação de um conjunto de 

legislações suplementares. Mas essas conquistas vão fracassando a partir dos anos de 
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1990, contexto marcado pela disseminação da ideologia neoliberal, um novo modelo de gerir 

a economia, e da contrarreforma do Estado Brasileiro, num contexto desvantajoso a 

efetivação das garantias asseguradas pela Constituição. 

No cenário de crise capitalista atual o que se vê são políticas sociais polarizadas 

como estratégia exigida pela ideologia neoliberal, que reforçou a subordinação dos direitos, 

sobretudo os sociais, à lógica orçamentária, ao ajuste fiscal, medidas que foram adotadas 

pelo capitalismo para enfrentar a queda tendencial da taxa de lucro, acometidas desde a 

década de 1970 até os dias atuais. 

No Brasil, a partir dos anos de 1990, desencadeia um processo de ajuste identificado 

pela adaptação do Estado ao sistema neoliberal. As políticas de ajuste estrutural 

recomendados pelo Consenso de Washington5 associaram-se com uma “reforma” (na 

verdade uma contrarreforma) do Estado e difundem ações pontuais de intervenção social. 

Assim, como retrata Behring (2003) apud Medeiros et al (2016), 

 

 A “reforma” do Estado nos anos de 1990, desencadeada a partir das pressões para 
a adaptação do país à dinâmica do capitalismo contemporâneo, como uma 
“contrarreforma”, quando levados em consideração os impostos regressivos e 
destrutivos e os obstáculos postos à construção da agenda radicalmente 
democrática demarcada pelos movimentos sociais e dos trabalhadores. 
Implementou-se, desde então, um conjunto de reformas orientadas para o mercado 
e uma adaptação passiva às novas exigências e configurações do capitalismo 
contemporâneo. (p.82) 

 
A ideologia do neoliberalismo era considerada o ápice da perspectiva capitalista e do 

capitalismo atual, um modelo de organização econômica, cujo funcionamento desregulado 

seria inviável qualquer tentativa de mudar o modo de produção capitalista. 

Segundo Antunes (2002): 

 

O neoliberalismo passou a ditar o ideário e o programa a serem implementados 
pelos países capitalistas, inicialmente no centro e logo depois nos países 
subordinados, contemplando reestruturação produtiva, privatização acelerada, 
enxugamento do Estado, políticas fiscal e monetária sintonizadas com os 
organismos mundiais de hegemonia do capital, como o FMI e o BIRD, desmontagem 
dos direitos sociais dos trabalhadores, combate cerrado aos sindicalismos de 
esquerda, propagação de um subjetivismo e de um individualismo exacerbados, dos 
quais a cultura “pós-moderna” é expressão, animosidade direta contra qualquer 
proposta socialista contrária aos valores e interesses do capital etc. (p. 187). 

 

A influência do neoliberalismo sobre as políticas de Seguridade Social brasileira está 

nos indícios de privatização de programas de previdência social e saúde na ampliação e 

focalização de programas assistenciais atrelado simultaneamente às mudanças ocorridas no 

                                                 
5
 [...] caracteriza-se por um conjunto abrangente, de regras de condicionalidade aplicadas de forma 

cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o apoio político e 
econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais. Trata-se, também, de políticas 
macroeconômicas de estabilização acompanhadas de reformas estruturais liberalizantes (TAVARES; 
FIORI, 1993, apud SOARES, 2000, p. 16). 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

mundo do trabalho com as propostas de reorganização da intervenção social por parte do 

Estado. 

Outra característica do ajuste e da crise capitalista nas políticas é a transferência das 

responsabilidades do Estado para os setores privados, como as parcerias público-privado, 

como por exemplo, as organizações sociais (OSs) além de subsidiar o crescimento do setor 

privado para atender as necessidades mínimas, que seriam função do Estado, sem ampliar 

os serviços públicos, o que afeta intrinsicamente as políticas sociais em suas 

especificidades. 

Com a falácia de crise de bem-estar social, menos a presença dos fundos públicos 

das políticas sociais na estruturação do capital, declarando um “indisfarçável acento 

ideológico na crítica à crise” (OLIVEIRA, 1998, p. 24), que possibilitou uma 

responsabilização do welfare state pela crise fiscal do Estado. 

Para Soares apud Moura (2013),  

 

O neoliberalismo surge como reação à crise global que se gesta em meados dos 
anos 1970. Dessa forma, abre espaço para esse novo modelo de acumulação, que 
determina a precarização do trabalho. Além disso, os direitos sociais perdem sua 
identidade, se acentua a separação entre público e privado - sendo o último o 
principal detentor de riquezas – e se expande o assistencialismo. Nesse sentido, o 
ajuste neoliberal configura-se como a redefinição do âmbito político-institucional e da 
reprodução das relações sociais. (p.486) 

 

Diante desse contexto de crise capitalista contemporânea as políticas sociais são 

apontadas como geradoras de desequilíbrio da economia, através de um discurso neoliberal 

de custos excessivos para o país, devendo ser acessadas via mercado. Nesta lógica as 

políticas sociais (em destaque as de seguridade social) passam a serem descaracterizadas 

como universais, predominando a linha de minimização das responsabilidades do Estado. 

 

2.2- Fundo Público e Financiamento das Políticas de Seguridade Social no Brasil 
 

A Seguridade Social é resultante de um longo processo de lutas por parte de toda 

sociedade para garantir direitos sociais. A classe trabalhadora é destaque nesse processo, 

pois desta se exige cada vez mais para atender as demandas advindas da reprodução do 

capitalismo, numa relação entre capital e trabalho, com más condições de trabalho e renda, 

ausência de direitos e outras condições que resultam na exploração do trabalhador. 

Conforme retrata Boschetti (2009) apud Moura (2013) 

 

No Brasil a Seguridade Social se organiza com influências tanto do modelo 
alemão bismarckiano - sistema de seguros destinados aos trabalhadores, 
por meio de contribuição - quanto do modelo inglês beveridgiano – tem 
como principal objetivo o enfrentamento da pobreza - ao restringir a 
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previdência aos trabalhadores contribuintes, universalizar a saúde e limitar a 
assistência social ao público que dela necessitar. Portanto, a Seguridade 
Social brasileira fica entre o seguro e a assistência social, pois, a 
previdência social é influenciada pelo modelo bismarckiano, enquanto que a 
saúde e a assistência social sofrem influência do modelo beveridgiano. 
(p.486) 

 
Assim levando em consideração que Boschetti (2009) discute, esses modelos de 

política social guiarão a seguridade social brasileira, considerando as especificidades de 

cada política que forma o tripé da seguridade. 

Nesse sentido, a Seguridade Social, de acordo com a Constituição Federal de 1988, 

é um conjunto de ações do Estado e da sociedade com vias a assegurar os direitos relativos 

à saúde, à previdência e a assistência social, introduzindo também em seu texto a proteção 

ao trabalhador desempregado. Ainda de acordo com a lei, o financiamento da seguridade 

compreende, por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 

recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e outras contribuições sociais6 (BRASIL, 1988). 

A forma indireta do financiamento deriva da obrigatoriedade quanto os entes 

relacionados no artigo 195 da C.F de 1988 financiarem a seguridade social por meio dos 

orçamentos; no que se refere à forma direta, o custeio terá como base as contribuições 

efetuadas por quem devem contribuir obrigatoriamente ou facultativamente com a finalidade 

de obter algum benefício. 

A partir da Constituição Federal de 1988, com as políticas sociais foram 

institucionalizados os ‘fundos’ como instrumentos fundamentais no financiamento das 

políticas públicas brasileiras, pois para a efetivação de programas, projetos de alguma 

política pública, faz necessária a instituição de um fundo público, para possibilitar a 

transparência das receitas e gastos da determinada política.  

O fundo público desempenha um importante papel na articulação das políticas 

sociais e na relação com a reprodução capitalista. Segundo Oliveira “o fundo público, em 

suas diversas formas, passou a ser o pressuposto do financiamento da reprodução da força 

de trabalho, atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos sociais” (1998, 

p.19-20). Isso significa que através das fontes de financiamento, o Estado reproduz as 

relações de exploração e acumulação do capital. 

Oliveira (1998) argumenta: 

 

O que torna o fundo público estrutural e insubstituível no processo de 
acumulação de capital, é que sua medição é absolutamente necessária pelo 
fato de que, tendo desatado o capital de suas determinações 
autovalorizáveis, detonou um agigantamento das forças produtivas de tal 
forma que o lucro capitalista é absolutamente insuficiente para dar forma, 

                                                 
6
 Constituição Federal do Brasil de 1988, art. 195. 
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concretizar, às novas possibilidades de progresso técnico aberto. Isto 
somente se torna possível apropriando parcelas crescente da riqueza 
pública em geral, ou mais especificamente os recursos públicos que tomam 
a forma estatal nas economias e sociedades capitalistas. (p.32) 

  
Isso demonstra a função que o fundo público exerce na manutenção do capital, tanto 

no campo econômico como na garantia do contrato social. Entre as principais vertentes que 

nortearam o estado de bem-estar dos países desenvolvidos encontram-se na chamada por 

Esping Andersen de socialdemocratas, que como coloca Pochmann (2004, p.4), “privilegiou 

a redistribuição da renda gerada por meio dos fundos públicos, com tributação sobre os 

mais ricos e transferência dos recursos dos fundos para os mais pobres”. Mas cabe aqui 

sinalizar que em nosso país não se encaminham a um nível de contrato social, dos modelos 

de países de capitalismo desenvolvidos, se materializou em princípios que asseguravam 

amplos direitos tendo como fundamento a cidadania. 

O fundo público brasileiro desempenhou funções e impactos distintos daqueles 

ocorridos nos países de capitalismo central. A intervenção do Estado no desenvolvimento do 

capital no Brasil tornou-se um elemento indispensável no processo de valorização 

capitalista.  

Sobre as formas de financiamento da seguridade social no Brasil apresenta alguns 

embates em torno daqueles que defendem o princípio da universalidade instituído na 

constituição e entre aqueles defensores da repartição das fontes de custeio das políticas da 

seguridade social. 

Dain et al (1993) apud Boschetti (2009) et al expõem que: 

 

Na experiência internacional, o financiamento da seguridade social é 
baseado de forma crescente num mix de receitas tributárias e contribuições 
sobre a folha de salários, para contemplar uma concepção de benefícios 
destinados tanto aos contribuintes diretos dos programas, como também 
aqueles destinados aos cidadãos, nos casos de cobertura universal dos 
programas. Esse movimento de diversificação das bases de financiamento 
tem como corolário a vinculação dos recursos e a constituição de um 
orçamento próprio como forma de institucionalização da precedência de 
seus compromissos de cobertura sobre os demais gastos do governo. (p.9) 
 

 
No entanto como já sinalizado anteriormente, existem alguns autores que são 

contrários à existência de um único orçamento destinado à seguridade social, esses 

entendem ser necessário a separação das fontes de custeio, com os orçamentos da cada 

política, como é o caso de Beltrão et al (1993), este autor defende que o ‘conceito de 

seguridade social’ seja mantido, mas com a separação efetiva de seus componentes: 

seguro social (previdência), saúde e assistência social — nos planos dos conceitos, de 

custeio e operacional. Este pressuposto foi mais reforçado com as diversas reformas, 
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principalmente da previdência social de 1998, amparada na lógica neoliberal, e com a 

falácia de crise fiscal do Estado. 

Nesse sentido entende-se a necessidade da luta das classes populares para garantir 

a transparência dos fundos públicos das políticas sociais, como reforça Maar (2006, p.37) 

“que defende a necessidade da disputa e do controle popular dos fundos públicos 

vinculados ao trabalho, retirando-os do alcance capitalista e fortalecendo a luta contra a 

tendência privatizante”. No entanto, a realidade atual é que com a mundialização ou 

financeirização7 do capital, que se designa pela concentração de capital nas mãos de alguns 

grupos oligárquicos com estratégias de atuação, passou-se a ter uma pressão maior sobre a 

política social, principalmente nas políticas de seguridade social, abrindo um amplo espaço 

para um processo de privatização, como um produto financeiro. Assim, vinculada a uma 

estratégia da crise, recorreu ao fundo público para salvar instituições financeiras arruinadas 

devido as crises fiscais às custas do dinheiro público. 

Como bem assinala Salvador (2010), “O fundo público no Brasil vem sendo espaço 

para as políticas monetárias no sentido de liberar recursos para as instituições financeiras, 

sem quaisquer contrapartidas no sentido de manutenção ou ampliação de postos de 

trabalhos e dos direitos sociais”. 

O mais preocupante no Brasil é que as ações de isenções tributárias adotadas como 

estratégia de enfrentar a crise afetam mais ainda o financiamento das políticas de 

seguridade social, essas medidas enfraquecem essas políticas sociais. Isso Significa que o 

orçamento destinado à seguridade social continua perdendo recursos devido principalmente 

a essas transferências dos recursos por meio de medidas de Desvinculação das Receitas 

da União (DRU). 

 

3-CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 O que se percebe é que no capitalismo contemporâneo, particularmente no Brasil, 

há uma apoderação do Fundo Público da seguridade social para valorização e acumulação 

do capital. Isto quer dizer que, relativas partes dos recursos destinados à seguridade social 

acabam sendo deturpadas das finalidades reais. 

Para Behring (2008): 

A lógica do capitalismo contemporâneo tensiona os padrões universalistas e 
redistributivos de proteção social pelas estratégias de extração de superlucros, cujo 
mecanismo tem sido a flexibilização do trabalho como forma de diminuir os encargos 
sociais e previdenciários; pela supercapitalização, que mercantiliza os serviços 
públicos; e pelo rompimento com o pacto social dos anos de crescimento. A 

                                                 
7
 A expressão ‘mundialização do capital’ é a que corresponde mais exatamente à substância do termo 

inglês ‘globalização’, que traduz a capacidade estratégica de todo grande grupo oligopolista voltado à 
produção manufatureira ou às principais atividades de serviços, de adotar, por conta própria, um 
enfoque e conduta globais (CHESNAIS, 1996, p. 17). 
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tendência é a redução de direitos sob o argumento de crise fiscal transformando as 
políticas sociais em ações pontuais e compensatórias (p. 248). 
 

Isso demonstra o desmonte dos direitos sociais, em destaque a seguridade social 

(saúde, previdência e Assistência Social), onde os fundos destinados a essas políticas são 

cada vez mais atacados e sucateados. Esse desmonte traz ao capitalismo novas formas de 

investimento para tentar resolver o problema da superacumulação.  

Nesse sentido, como reflete Salvador (2012): 

O orçamento público não se limita a uma peça técnica e formal ou a um instrumento 
de planejamento, ele é, desde suas origens, uma peça de cunho político. No 
orçamento é que são definidas as prioridades de aplicação dos recursos públicos e a 
composição das receitas, ou seja, sobre quem vai recair o peso do financiamento 
tributário. Não se trata de uma escolha somente econômica, mas principalmente 
resultado de opções políticas, refletindo a correlação de forças sociais presente na 

sociedade. (p.19) 
 

Com o exposto, compreende-se que a Seguridade Social brasileira tem representado 

um importante avanço no que se refere à proteção social voltada prioritariamente para o 

direito social e afastando-se da lógica do seguro. Contudo essas inovações aconteceram 

tardiamente e enfrentam atualmente, num contexto de crise do capital que é desfavorável ao 

social descaracterizando sua perspectiva do direito, uma vez que se esbarra na 

subordinação à política econômica. 

Isso acontece devido ao ajuste do sistema neoliberal implantado no país, a partir da 

década de 1990, pelos governantes, que se empenham na implementação de medidas que 

provocaram um desmonte das políticas de Seguridade Social e atingindo principalmente o 

financiamento destas. 
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