
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Reforma liberal é desumana
A rejbrma da Previdência exclui do direito ao benefício significativa parcela da
população, privilegia grupos econômicos e penaliza os mais fracos, quebrando os

laços de solidariedade que estão implícitos na idéia de seguridade

José Prata Araújo
Membro do Conselho Estadual de

Previdência Social

Brasil aboliu oficial-
mente a escravatura
em 1888. Mas, de
1888 a 1930, durante
42 anos, portanto, pre-

valeceu o liberalismo econômico
total. Pela Constituição Federal, a
União não podia intervir em previ-
dência social, em saúde, nem em
direito do trabalho. A realidade do
trabalhador era igual à dos sem-
carteira de hoje. Atualmente, temos
metade dos trabalhadores sem car-
teira; antes. eram todos, com quinze
horas de jornada, sem descanso re-
munerado. E quando adoecia, o tra-
balhador ia para o asilo, dependia do
favor de familiares ou morria.

O Estado não podia intervir nas
políticas sociais. Isso só vai acon-
tecer no Brasil, em 1926, por pres-
são internacional. A partir dos acor-
dos da P Guerra Mundial, criou-se
a Organização Internacional (lo Tra-
balho, que pressionou as autorida-
des brasileiras a abrir urna brecha
na Constituição, para que se tratas-
se das questões previdenciária e
trabalhista. Assim, em 1926, pela
primeira vez na história brasileira,
abriu-se uma reforma constitucio-
nal, que possibilitou que a União
legislasse sobre previdência, saú-
de e trabalho.

O contexto histórico cia reforma
da Previdência é o cio liberalismo

renovado. A questão previdenciária
não é somente técnica. O que está
em disputa, no mundo, são os
valores humanos. A técnica não é
neutra. Cada um tem sua ideologia,
sua concepção de humanidade e
sua diretriz técnica. Os números,
sabemos, não são neutros. Por trás
de cada número, escondem-se vi-
das humanas. Cada um torna os
números e mostra-os conforme lhe
convém. Essa é a questão-chave.
A volta cio debate previdenciúrio,
dos direitos sociais, surgiu na luta
contra o liberalismo econômico
radical e selvagem. E a crise, hoje,
volta com o retorno triunfal cio
liberalismo. Esse é o quadro histó-
rico. Não desconsidero a questão
técnica, mas o pano-de-fundo são
os valores humanos. Quando a
humanidade, no início do século,
decidiu formar sua previdência
social, ela fez uma opção histórica:
nenhum de seus membros, na do-
ença, na invalidez, na velhice, na
maternidade, ficaria sem a cober-
tura de um benefício mínimo.
Porque, até então, era um desespe-
ro. Quando mais precisava, o cida-
dão era jogado no asilo e na mi-
ria. Essa foi uma opção histórica
que a humanidade fez.

Outra questão importante é: por
que ternos que debater previdên-
cia junto com segu idade )cial.
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não separadamente? Por urna razão
elementar: qualquer sistema
previdenciário não tem nenhum
mérito em pagar benefícios depois
que o cidadão está doente. A pala-
vra "previdência" significa "pre-
venção'. Qualquer sistema
previclenciário tem que ser pre-
ventivo. O sistema previdenciário
avançado, humanista, tem de se
preocupar com a área de saúde e
com a assistência social.

Há, no Brasil, 600 mil pessoas
vivendo do auxílio-doença. Será
que a doença é sempre inevitável?
Dois milhões de pessoas aposenta-
das por invalidez. Será que roda
invalidez é inevitável? Quatro mi-
lhões de pessoas recebendo pen-
são Será que todas essas mortes
foram inevitáveis? Ternos 600 mil
pessoas mutiladas por acidentes
de trabalho. l'odernos dizer que
toda uma geração está mutilada
pelo trabalho no Brasil. É inevitá-
vel o acidente do trabalho? Temos
ainda entre nós 5 milhões de pes-
soas recebendo seguro-desempre-
go. O desemprego é inevitável?

A concepção humanista de pre-
vidência e de seguridade é muito
mais no sentido de evitar a doença
que curar o doente. Investir em
prevenção é humanista e inteli-
gente. É humanista porque se evita
a doença e preserva-se a vida, e é
inteligente porque é mais barato
investir em prevenção que em
cura. Isso já está provado.

Sabemos talnl)ém que saúde
não é só construir hospitais. Saúde
é distribuição de renda, rede de
esgoto, água, saneamento básico,
lazer. Só que saúde, muitas vezes,
não dá voto. Rede de esgoto, por
exemplo, é considerada enterro de
dinheiro. Por isso. OS governantes
deste país não investem nisso.
Pergunto: como se vai preservar a
saúde se não se tem saneamento
básico? Como isso não dá voto, não
é prioridade.

Fui do Conselho Estadual da
Previdência Social e posso dizer
que fl() há a menor articulação no
Brasil entre as áreas previdenciária,
de saúde e de assistência social. E
não há também com o Ministério do
Trabalho, para fiscalizar os locais
de trabalho.

que se discute no Brasil hoje
nào tem paralelo no mundo desen-
volvido. Na Europa, o neo-libera-
lismo chegou ao poder, privatizou
as estatais, mas não conseguiu
mexer com o sistema público de
saúde e de previdência. Margareth
Thatcher não conseguiu desmon-
tar o sistema público de saúde
inglês, porque a sociedade reagiu.
Na Europa, não há um desmonte
selvagem na seguridade social.

"O sistema
previdênciário

avançado,
humanista, tem

de se
preocupar com

a área de
Saúde e com a

assistência
social"

Tendências - Nos Estados Uni-
dos, país mais privatista do mundo,
a situação é muito melhor que no
Brasil. A Previdência social norte-
americana representa 60% dos be-
nefícios. Os fundos de pensão
entram com 20% ou 30%. Quem
paga o fundo dc pensão são as
empresas, diferentemente do que-
se propõe no Chile, onde quem o
paga são os assalariados. Eu me
sinto envergonhado com a Améri-
ca Latina, que não está somente

privatizando as estatais, mas des-
montando os serviços públicos:
começou no Chile e na Argentina
e está chegando ao Peru e ao
Brasil.

O governo nega, mas há um
projeto, elaborado pelo Ministério
cia Previdência Social e pela Co-
missão Econômica Para a América
Latina (Cepal), privatizando R$ 4
bilhões da Previdência, referentes
ao seguro de acidentes de traba-
lho, que é a parte mais lucrativa.
Então, como não tem maré
privatizante no Brasil? Tem. E
privatizando justamente o que dá
lucro, que é o acidente de trabalho.

O modelo chileno é muito es-
quisito. É liberal, mas foi baixado
por um general sanguinário. Que
liberais são esses? É privado, mas
é compulsório. Quer dizer, a pre-
vidência é privada, mas todos são
obrigados a associar-se? Já pensa-
ram isso sendo aplicado no Brasil,
onde existem 30 milhões de con-
tribuintes? Após a privatização, as
seguradoras teriam 30 milhões de
clientes cativos.

Olhar crítico - A previdência
privada chilena tem capacidade
trihutária, ela age como um Estado,
pois todo mundo é obrigado a
filiar-se. Isso é liberalismo? Previ-
dência privada compulsória? O setor
privado assumindo urna prerroga-
tiva jurídica do Estado, que é a
capacidade tributária? Dois gran-
cies passivos foram estatizados no
Chile. Como todos os trabalhadores
cio setor formal foram para as segu-
radoras, quem passou a pagar 1,5
milhão de aposentados no Chile foi
o Estado. O segundo grande passi-
vo foi a transferência de cerca de

milhões de pessoas, que paga-
vam a previdência pública, para a
iniciativa privada. Esses trabalha-
dores pagaram a previdência pá-
Nica por um longo período. Quem
restituiu a contribuição desses tra-
balhadores? O Estado, pois esse
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passivo também foi estatizado.
Foram estatizados não só o estoque
de aposentadorias e pensões, mas
também o pagamento que os traba-
lhadores ativos já haviam feito para
a previdência pública.

No Chile, 50% dos trabalhadores
não conseguem o benefício de
R$ 120. Após 12 ou 15 anos da im-
plantação da previdência chilena, a
maioria dos trabalhadores não tem
mais do que US$ 3 mil no fundo de
aposentadoria. Quem paga o bene-
fício mínimo de R$ 120 é o Estado.
A previdência dos militares, OS be-
nefícios da assistência social, o se-
guro-desemprego são pagos pelo
Estado. Privatizaram a receita chile-
na e estatizaram um monumental
passivo.

Conforme estudo cio Ministério
da Previdência Social, se o modelo
chileno for aplicado no Brasil, o
passivo será de R$ 1 trilhão e 200
bilhões para os próximos 20 ou 30
anos. É o modelo que o Roberto
Campos quer aplicar. E ele defende
o equilíbrio fiscal. Ele é um
dogmático, no sentido de que deve-
mos acertar as contas públicas. E
ainda quer abrir um rombo de R$ 1
trilhào e 200 bilhões para os próxi-
mos 20 ou 30 anos. Qual é o nome
que se dá a isso, senão irrespon-
sabilidade política e social?

Projeto oficial - Chegaram à conclu-
são de que o modelo chileno não é
bom para o Brasil. E qual é a proposta
do ministro Antônio Kandir? Baixar o
teto para três mínimos, ou seja, ficari-
am na previdência pública aqueles
que ganhassem até três mínimos, e
acima disso seria privatizado. Ele de-
fende isso num livro sobre previdên-
cia social, publicado recentemente.
Sabem por quê? Em primeiro lugar. o
Kandir fala que assim não será criado
um debate ideológico na sociedade,
ou seja, público vesus privado. Então,
privatizanclo-se somente pelas beira-
das, esse impacto ideológico seria
diminuído.

Em segundo lugar, as segurado-
ras não estão interessadas nos po-
bres. Elas irão resistir, porque a
previdência privada é uma conta
individual e a previdência pública é
um caixa único. Como a previdência
privada é um caixa individual, os
custos administrativos serão muito
altos. A seguradora não quer o
pequeno poupador e não quer o
pequeno previcienciário. (-) Kandir
fala isso. As seguradoras não que-
rem, por que brigar com elas? Vamos
fazer o jogo delas.

O Kandir fala mais ainda: pobre
não tem cultura para participar de
previdência privada. Ele fala em
capacidade cognitiva mínima. Isso
significa falta de cultura mesmo. Ele
usou uma expressão bonita que
significa falta de cultura. Ele diz que
a previdência privada requer urna
grande capacidade de fiscalização, e
o pobre fl() sabe fiscalizar. Então,
vamos deixar o pobre de fora.

Esse, de fato, é o modelo do
governo, que trabalha com o modelo
misto, baixando o teto para R$ 300,00
e privatizando acima disso, ou seja,
a previdência que clã lucro vai para
as seguradoras. A previdência subsi-
diada fica com o Estado. Este é o
modelo que deve ser empregado no
Brasil.

Outra questão importante, da qual
fala-se muito, é a da transição
demográfica. A expectativa de vida
no Brasil não é de 66 anos. É de 66
anos ao nascer. Ela, de fato, incorpo-
ra a mortalidade infantil, que é muito
alta. Então entram aí milhares de
crianças com média zero, c) que
puxa a média para baixo. Além
disso, ocorrem no Brasil muitas mortes
violentas. No trânsito. morrem 25 mil
pessoas por ano. Além do mais,
temos as mortes por assalto. Então, a
média de vida cio aposentado é de 74
anos. Sessenta e seis anos é a média
de vida ao nascer. A média de vicia
do idoso é bem maior, de fato. É
importante reconhecer isso. Por quê?

'Temos, no Brasil,
8% da população
com mais de 70

anos Se a
Previdência for

privatizada,
teremos o

número de idosos
diminuído?"

Porque falar que a média de vida do
aposentado é de 66 anos é grave cio
ponto de vista humanista, pelo se-
guinte: seria utilizar a mortalidade
infantil como argumento para defen-
der urna aposentadoria mais preco-
ce. Seria um grave equívoco.

A pergunta que fazemos é a
seguinte: está havendo a inversão da
pirâmide, com o aumento do número
de idosos e redução das camadas
mais jovens da população brasileira?
Se mudarmos o modelo, ela vai
voltar a ser corno antes? Com o
grande problema de envelhecimen-
to da população, se a Previdência for
privatizada, teremos o número de
idosos diminuído? Temos, no Brasil,
8% da população com mais de 70
anos - 12 milhões de pessoas. Se a
Previdência for privatizada, esses 12
milhões vão desaparecer? Então, o
problema de fundo não foi
equacionado, não foi solucionado.

No passado, diziam que o proble-
ma era a alta taxa de natalidade.
Então, as elites mais radicais incen-
tivavam a esterilização em massa das
mulheres. E com os idosos, o que
fazer? Vamos matá-los? Não tem
jeito. Não podemos matá-los, nem
torcer para que eles morram mais
cedo, para aliviar a Previdência. Pelo
contrário. Temos que torcer para
que o povo viva mais. Então. a
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pnvatizaçào não resolve. Sabem o
que ela resolve? Se o Brasil tem 12
milhões de pessoas hoje com mais
de 60 anos, e, daqui a 15 anos vai ter
o dobro, a única forma de conter a
expansão dos gastos é retirar de boa
parte cia clientela previdenciária o
direito ao benefício. E é isto que os
liberais tinham que afirmar.

Se as pessoas envelhecem, os
gastos com a saúde e previdência
aceleram. E os gastos com a educa-
ção das crianças diminuem em ter-
mos reais. Mas nisso não se fala. Se
hoje temos menos crianças, e mais
adultos, reduzem-se os gastos coma
educação em termos reais. No pas-
sado, as crianças eram o bode
expiatório, hoje são os velhos. I
incrível a má-vontade que o governo
tem para com os aposentados. É um
peso. Pagar os aposentados é uma
chateação. Não produzem, levam o
nosso dinheiro. Não há prazer em
atender bem os aposentados. É só
desprazer. É gente levando o cunhei-
ro sem retomo algum.

Se a privatizaçào é um gesto
muito radical, então vamos trabalhar
um pouco mais para podermos nos
aposentar, porque as pessoas estão
se aposentando muito) cedo. A per-
gunta que se faz no mundo todo é a
seguinte: sem hipocrisia, onde estão
os empregos? Esta é a pergunta que
as centrais sindicais e os partidos
progressistas estão fazendo. Se é
para trabalhar mais, para reequilibrar
a Previdência, onde estão os empre-
gos? E não mintam. Se tem emprego,
tudo bem. A questão, hoje, não é
trabalhar mais ou se aposentar. A
questão mundial hoje é aposentar-se
ou ficar desempregado. Então, é
nessa questão básica que se localiza
uma combinação de fato explosiva:
a elevação de expectativa de vida
das populações num quadro onde o
emprego está caindo.

Vivemos numa época em que os
ganhos de produtividade, as novas
tecnologias e o computador, ao in-

vés de melhorarem a vicia do ser
humano, estão gerando infelicidade.
Vivemos numa época onde empre-
sário realizador e administrador pú-
blico realizador são aqueles que
colocam mais pessoas nas ruas.
Quanto maior o número de demiti-
dos, maior a competência. Desem-
pregar virou virtude, motivo de re-
alização. Que sistema é esse em que
os ganhos de produtividade e as
novas tecnologias estão levando à
infelicidade?

"No passado, as
crianças eram o
bode expiatório,

hoje são os
velhos, pois é
incrível a má-

vontade que o
governo tem
para com os

aposentados"

Impactos - Para a previdência so-
cial, o desemprego é trágico. Cada
desempregado pesa duas vezes: é
um contribuinte a menos e um
beneficiário a mais. A Previdência,
historicamente, não foi planejada
para conviver com o desemprego
em massa. Se o desemprego em
massa prevalecer, acaba-se a Previ-
dência. Não há jeito. A única saída
para os trabalhadores, em nível
mufl(lial, é nos opormos a essas
mudanças e obrigar os empresários
e os governos a repassarem os
ganhos da produtividade, os gan-
hos das novas tecnologias, o pro-
gresso. Essa é a única condição.
Não há outra. Aceitar a reforma da
Previdência é aceitar, como inevi-
tável, o desemprego. E, neste país,

há gente que fala que previdência
não tem nada a ver com desem-
prego.

O seguro-desemprego foi im-
plantado no Brasil ,em 1986, como
parte do Plano Cruzado. O Brasil
não tem emprego em quantidade
suficiente - na Grande BH São 200
mil desempregados -, não tem
emprego em qualidade - os salá-
rios SO muito ruins -, e não há
segurança no emprego. Os servi-
dores, que estão ameaçados de
perder a estabilidade, precisam
saber qual é a rotatividade do setor
privado no Brasil. O Brasil tem 21
milhões de trabalhadores no setor
privado. Em 1995, foram demiti-
dos 9 milhões. Destes, 7,5 milhões
foram demitidos sem justa causa.
Ou seja. o Brasil, em dois anos e
meio, roda uma massa de trabalha-
dores equivalente a todo o contin-
gente de carteira assinada. Na Eu-
ropa, a taxa de rotatividade é de
menos de 10%.

A Constituição diz que não pode
haver discriminação por idade. Mas
qual a empresa que admite alguém
com mais de 35 anos? Fala-se que
temos de trabalhar mais para nos
aposentarmos. Quem arruma em-
prego para pessoas que têm 50, 55
ou 60 anos? Essa é a questão-
chave. Não podemos rejeitar nem
fazer apologia da cultura da apo-
seniadoria. Digo mais. No Brasil, a
pessoa não se aposenta; ela é
empurrada para fora do emprego,
porque, depois de um tempo. é
marginalizada e encostada no local
de trabalho. Temos de ter uni mí-
nimo de seriedade. Se é para tra-
balharmnos mais, que tenhamos
emprego de boa qualidade. Essa é
uma exigência mínima.

Os economistas cia Fundação
Getúlio Vargas, que fizeram um
estudo para a Previminas, disseram
que o sistema de previdência não
tem superávit: o que arrecadam
com os ativos é logo repassado
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para os inativos. Isso está no texto
dos economistas da Fundação,
homens profundamente inteligen-
tes, que passam por ignorantes por
conveniência. Se hoje temos dois a
três contribuintes para um inativo,
no passado tínhamos dez na ativa
para um inativo. E o que foi feito?
A Previdência está ligada, em pri-
meiro lugar, à questão do desem-
prego e, em segundo lugar, à
imprevidência das elites brasilei-
ras, que aplicaram historicamente
os recursos da Previdência a fundo
perdido: na Transamazônica, em
Brasília, na Ponte Rio-Niterói. em
tudo, menos em previdência. Aí a
desculpa é a mesma: isso não é do
atual governo, isso vem desde
1923. Não vamos assumir essa dí-
vida, porque ela vem de longe. De
longe também vêm a dívida interna
e a externa. Por que não dão o
calote nessa dívida também? Por
que o desprezo pela dívida social
e esse apreço pela dívida com os
grandes agiotas nacionais e inter-
nacionais? A verdade é que os
desvios de recursos da seguridade
mio começaram nesses governos e
nem terminaram neles. Boa parte
da dívida do Ipsemg é do atual
governo.

A Associação Nacional dos Fis-
cais cia Previdência está dizendo
que, no ano passado, R$ 12 bilhões
dos recursos cia seguridade foram
aplicados em outras finalidades
que não a saúde e a previdência.
Está rio boletim dos fiscais da Pre-
vidência. Vamos pagar pelo de-
"emprego estrutural? Vamos acei-
t:ir pagar pela imprevidência de
quem não recolheu e não capitali-
zou aqueles recursos para fazer um
caixa cia Previdência? O que trans-
forma a crise da Previdência, hoje,
em uma coisa explosiva é a ques-
tão cio desemprego e a questão da
falta de fundos, porque os fundos,
historicamente, foram aplicados em
outras finalidades. Agora, nós é

que vamos pagar a dívida social?
Por quê? Desviaram aí, talvez, da
dívida da União com a Previdência,
mais cie R$ 100 bilhões, segundo
estimativas por alto. Vamos pagar
a dívida social?
Projeto alternativo - Então, para
terminar, apresentamos algumas
propostas. Em primeiro lugar, de-
fendemos a eqüidade. sim. Privilé-
gios existem, e sabemos onde eles
estão. Queremos acabar com isso,
queremos um sistema único. Trinta
e cinco anos para o homem, trinta
para a mulher e aposentadoria
proporcional aos trinta e vinte e
cinco anos, isso para todos - civis,
militares, parlamentares, juízes,
todos com esse mesmo critério. 1
isso que queremos. Estamos de
acordo em acabar com os privilé-
gios, mas privilegiado não é quem
se aposenta por tempo de serviço.
Temos 2 milhões de pessoas apo-
sentadas por tempo de serviço
pela Previdência que ganham a
fortuna de R$ 400 por mês. São
desses privilegiados que o go-
verno fala. Isso é privilégio? Não
é esse pessoal que temos que
atacar.

Propomos o fim do desvio de
recursos da Previdência Social.
Acho que, no Brasil se perde muito
porque a adução da previdência
tem um caráter mais irracional. Mas
como fazer uma adução racional se
a apropriação indébita é tratada de
forma normal? Que moral o Estado
e a União têm para cobrar dos
devedores, se eles mesmos prati-
cam apropriação indébita? Que
moral têm para cobrar dos sonega-
dores? Não podemos aceitar isso
de forma passiva.

Defendo também que não é
possível continuarmos flOS basean-
do só na folha de salário. Temos
que alimentar a Previdência Social
com custeio baseado na folha de
salários e no capital. Uma previ-
dência menos proporcional ao salá-

rio e mais proporcional ao capital.
Se querem investir e modernizar,
que modernizem, mas vão pagar
um preço por essa modernização,
que é o de pagar mais previdência
sobre o faturamento, ou sobre o
valor agregado, ou sobre qualquer
coisa, mas proporcional ao capital.
A Previdência não pode continuar
sendo proporcional só ao salário;
ela tem de ser proporcional ao
capital também. Essa é uma outra
grande saída cia previdência.

Por fim, quero abordar a ques-
tão da gestão democrática. A Pre-
vidência brasileira tem 70 anos e
só teve uma gestão democrática,
no período de 1960 a 1962. Ela foi
historicamente utilizada como ins-
trumento político e não como ins-
trumento para atender às deman-
das sociais. Então, nós, que somos
donos da Previdência Social, fl()
queremos o Estado fora disso: o
que queremos é participar da Pre-
vidência Social, numa gestão
paritária com o Estado. E quere-
mos, em nível nacional, uma ges-
tão tripartite, com empresários,
governo e trabalhadores.

Quando se fala em previdência.
no Brasil, as pessoas costumam
achar que é um assunto de aposen-
tado e de pensionista, mas isso é
um erro, porque o aposentado e o
pensionista só têm dois interesses
na Previdência Social: a política de
correção dos benefícios e a pensão
por morte. Os demais direitos se
aplicam a quem está em atividade:
o auxílio-doença, o salário-mater-
nidade, a aposentadoria por
invalidez e tudo o mais. Além
disso, nós, jovens, ficaremos ido-
sos um dia e teremos de nos apo-
sentar. Assim, previdência é um
assunto mais nosso do que dos
aposentados. O pessoal da ativa,
se quiser urna previdência melhor
no futuro, tem de lutar por ela
desde agora.
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