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EIXO TEMÁTICO 1 | ESTADO, MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

ESTADO E ROTAÇÃO DO CAPITAL EM CRISE: “reformas” 
previdenciárias dos RPPS no Nordeste, fundo público e o papel 

anticíclico da máquina estatal 
 

STATE AND CAPITAL ROTATION IN CRISIS: social security “reforms” of RPPS in the Northeast, 
public fund and the countercyclical role of the state machine 

 

Ingred Lydiane de Lima Silva1 
 

RESUMO 
Os fundos de pensão, previdência privada fechada por capitalização, são 
uma forma funcional do capital financeiro. Estes detêm nos títulos da 
dívida pública uma de suas principais fontes de rentabilidade. Não é à 
toa que a contrarreforma da previdência é central na agenda neoliberal, 
restringir a política previdenciária é expandir o mercado financeiro no 
país. Diante de tal conjuntura e contra os anseios neoliberais, o Estado 
assume um papel indispensável para reprodução do capital. Nesse 
sentido, temos como objetivo problematizar a figura do Estado 
capitalista e o papel anticíclico que assume para reprodução do capital 
através da financeirização da previdência via contrarreformas. 
 

Palavras-chave: Estado Capitalista; papel anticíclico; contrarreformas 

da previdência. 
 

ABSTRACT 
Pension funds, closed private pension plans, are a functional form of 
financial capital. These hold public debt securities as one of their main 
sources of profitability. It is not by chance that the social security 
counter-reform is central to the neoliberal agenda, restricting social 
security policy is to expand the financial market in the country. Faced 
with such a conjuncture and against neoliberal aspirations, the State 
assumes an indispensable role in the reproduction of capital. In this 
sense, we aim to problematize the figure of the capitalist State and the 
countercyclical role it assumes for the reproduction of capital through 
the financialization of social security via counter-reforms. 
 

Keywords: Capitalist State; anticyclic paper; pension reforms.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A valorização pela via financeira, o avanço do neoliberalismo e as transformações do 

mundo do trabalho não são fenômenos isolados, mas sim processos que fazem parte de uma 

mesma totalidade, são respostas articuladas do capitalismo em crise na busca pela reprodução 

ampliada do capital. O conjunto dessas respostas trazem à tona um novo contexto social, 

econômico, político e cultural para o mundo; o processo de financeirização trata-se de um 

modo especifico de organização e dominação do capitalismo contemporâneo. 

A ofensiva neoliberal avança no mundo como uma resposta do capitalismo ao ciclo 

econômico depressivo, a essência dessa expansão é encontrar condições para direcionar os 

Estados segundo interesses de classe. No bojo dos ajustes neoliberais ganha destaque o debate 

sobre a necessidade de “reformar” a política de previdência social, isso não é à toa, já que a 

previdência privada por capitalização é uma das formas funcionais do grande capital financeiro. 

Garantir a financeirização da previdência social via contrarreformas é consolidar o mercado 

financeiro e a ideologia neoliberal. Em outras palavras, é proporcionar ao capital um maior 

controle sobre o fundo público e expandir uma nova via de espoliação.  

Diante do desafio que é compreender a conjuntura face ao aprofundamento das 

contradições do capital, esse artigo busca problematizar a relação entre a concepção marxista 

de Estado e os subsídios estatais para o desenvolvimento da previdência privada via 

contrarreformas da política social de previdência.  

Com base no referencial teórico-metodológico marxista, dividimos o desenvolvimento 

do trabalho em dois itens. No primeiro, analisamos as contribuições de Marx, Engels, Gramsci, 

Mandel e Mézáros sobre a relação entre o Estado e a reprodução do capital. Vale destacar que 

não abordamos as dissidências entre os autores, fizemos uma síntese de suas contribuições 

sobre a temática. Dando continuidade, no segundo item, debatemos sobre o avanço do 

neoliberalismo no Brasil e o processo de financeirização da previdência social via 

contrarreformas. A capitalização dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) na região 

Nordeste são uma expressão de como o Estado atua a serviço do capital em crise. Contra os 

anseios neoliberais que defendem a autonomia do mercado, a obra marxista destaca o papel 

decisivo do Estado para reprodução do capital.  
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2 ESTADO E REPRODUÇÃO DO CAPITAL EM CRISE: CONTRIBUIÇÕES DO DEBATE MARXISTA 

 

Em contraponto a concepção jusnaturalista, que compreendia o Estado como uma 

instituição emancipatória funcional a racionalização das relações sociais, Marx (1984) e Engels 

(1984) o analisou como um espaço privilegiado de exercício do poder da classe dominante. 

A tese de Engels (1984) é que a origem do Estado na sociedade estava vinculada a 

alienação do trabalho. Dessa maneira, apesar do Estado se mostrar neutro em relação a 

mediação da luta de classes, ele é uma instituição que surge para controlar as relações socais e 

mediar os interesses da classe dominante. 

“Todas as revoluções aperfeiçoaram essa máquina, ao invés de destroça-la. Os partidos 

que disputavam o poder encaravam a posse dessa estrutura como o principal espólio do 

vencedor” (MARX, 1984, p.72). Essa é uma análise feita por Marx em seu artigo 18 de Brumário, 

que analisava a conjuntura francesa dos anos 1848-1851. Por ela, percebemos similaridades 

com o pensamento de Engels, o Estado é apresentado por ele como um espaço de poder. Não 

é à toa que ele conceitua o Estado Moderno como o “comitê que administra os negócios 

comuns da classe burguesa” no Manifesto Comunista (MARX; ENGLES, 2008, p.12). Era 

perceptível para o autor que a máquina estatal intervia na luta de classes, mais que isso, era 

um espaço privilegiado de poder da classe burguesa através da coerção. A suposta 

racionalização das relações sociais tinha em sua essência a espoliação política de classe, uma 

expressão exposta por Marx (2017) no livro o Capital é a relação entre Estado Moderno Burguês 

e o processo de acumulação primitiva. 

O conjunto da obra marxiana foi responsável por evidenciar que o Estado não era 

neutro, mas sim um instrumento de exploração e poder de classe. Como destaca Marx (1984): 

“(...) o poder estatal não está suspenso no ar. Bonaparte representa uma classe” (MARX, 1984, 

p.72, grifos nossos). Dito de modo diverso, o poder político não é entendido como algo abstrato, 

mas sim como uma expressão da materialidade das relações sociais de exploração. 

Destarte, subsidiado pela obra marxiana, mas vivenciando um novo contexto histórico 

do capitalismo, Gramsci (1980) levanta novas discussões sobre a concepção de Estado. O autor 

concorda com a tese de que o Estado burguês tem um caráter coercitivo de dominação, porém 

para ele, essa instituição se complexificou ao passo em que o desenvolvimento do capitalismo 
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acarretou mudanças nas relações sociais. Dessa forma, ele contribuiu para o entendimento de 

que o caráter coercitivo era apenas uma das faces do Estado. 

Para Gramsci (1980), o desenvolvimento do capitalismo acarreta mudanças na 

superestrutura, pois o processo de socialização política faz emergir novos organismos de 

atuação, os quais ele denomina de aparelhos privados de hegemonia pois se afastam da 

atuação do Estado restrito. Partidos políticos, sindicatos, escolas, meios de comunicação e 

igrejas são exemplos de aparelhos privados de hegemonia, que para autor, estruturam a 

sociedade civil. 

Desse modo, ele continua entendendo, assim como Marx (1984), que a superestrutura 

é funcional para reprodução da estrutura, ou seja, que o Estado exerce influência na reprodução 

do modo de produção. O seu achado foi compreender que a superestrutura do Estado não 

estaria delimitada na sociedade política, mas também regulada através dos aparelhos 

ideológicos da sociedade civil.  Por isso, conceituam o seu debate de “Estado Ampliado”. 

Mandel (1985), por sua vez, utilizando-se do conceito “capitalismo tardio” dedicou seus 

estudos a compreensão do contexto político, econômico e social que foi a transição da fase 

concorrencial capitalista para consolidação dos monopólios.  Para ele, o Estado Moderno é 

tanto produto do poder político da classe burguesa como instrumento para valorização do 

capital. Este exerce funções repressivas, integradoras e cria condições gerais de produção que 

são fundamentais para reprodução da estrutura social. 

O Estado tem o papel de conservar a reprodução do capital, entretanto, a forma em que 

ele atua está em movimento tal como o próprio desenvolvimento do sistema (MANDEL, 1985). 

Se no contexto concorrencial a máquina estatal funcionava como uma expressão de “capitalista 

total real” (MANDEL, 1985, p.336) através de um parlamento burguês fechado, a transição para 

o capitalismo tardio trouxe consigo mudanças. No imperialismo ocorre uma hipertrofia do 

Estado, dentre as mudanças, Mandel (1985) destaca o crescente investimento bélico, a 

mudança do lócus burguês do parlamento para o executivo, e o crescimento das funções 

integradoras e da sua atuação econômica via criação de condições para produção. 

As funções políticas do Estado imbricaram-se organicamente com as suas funções 

econômicas durante a fase monopolista do capital, o Estado burguês passa a assumir uma 

multiplicidade de funções, corroborando de forma direta e indireta para reprodução das 

relações de produção. A ampliação da legislação social face ao desenvolvimento do capitalismo 
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monopolista tem relação com a função conservadora do Estado, já que teve um papel 

ideológico e econômico. A contradição gerada pela acumulação aprofundava a pobreza e a luta 

dos trabalhadores, a maneira clássica de expropriação política via parlamento já não tinha a 

mesma resolutividade. O Estado Social foi um programa de estabilização do sistema (MANDEL, 

1985). 

Nesse sentido, uma importante apreensão feita por Mandel (1985) foi a de que apesar 

da aparência social, o alargamento do Estado no Imperialismo é uma resposta ao 

aprofundamento das contradições do sistema. A era dos monopólios evidenciou que o “sistema 

[capitalista] sofre de uma doença incurável” (MANDEL,1984, p.341). A doença a qual o autor se 

refere é a própria lei de acumulação, ela é incurável já que sustenta a reprodução do capital ao 

passo que é alicerçada por contradições, que vem se manifestando através de crises cada vez 

mais simultâneas e extensas. 

Marx (1988) já alertava sobre essa doença quando destacou que o desenvolvimento do 

modo de produção capitalista era marcado por uma tendência decrescente na taxa de lucro. 

Ele analisou que um período marcado por acumulação prolongada alterava a composição do 

capital, já que ocasionava uma queda no investimento em força de trabalho (capital variável) e 

um aumento no capital investido em meios de produção, tecnologias (capital constante). A 

mudança na composição do capital geraria progressivamente uma queda na taxa de lucro e 

posteriormente uma crise de superacumulação. 

No capitalismo a crise não é causada pela falta de bens necessários ou pouco 

desenvolvimento das forças produtivas, mas porque a demanda do consumo não alcança o 

ritmo da produção (NETTO; BRAZ, 2007). A crise é a interrupção do movimento de reprodução 

ampliada do capital, é quando o valor criado na produção não é realizado no comércio. 

Expressa, portanto, que a valorização do capital esbarra em seus próprios limites: um sistema 

que produz inversamente riqueza e pobreza, por meio da concentração de riqueza e polarização 

da pobreza. A contradição residiria então no conflito entre produção e distribuição 

(IAMAMOTO, 2008). 

No capitalismo tardio, a problemática da concentração de capitais ociosos fica evidente. 

É justamente nesse contexto histórico que ocorre uma hipertrofia do Estado, demostrando a 

sua importância econômica e ideológica para o movimento de reprodução ampliada do capital. 

“A hipertrofia e autonomia crescentes do Estado capitalista tardio são um corolário histórico 
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das dificuldades crescentes de valorizar o capital e realizar a mais-valia de maneira regular” 

(MANDEL,1985, p. 314). 

A Era dos Monopólios manifesta o ápice da concentração de riqueza concomitante ao 

aprofundamento das contradições do sistema. Nesse momento, o Estado mostra-se decisivo 

para administração das crises e reprodução do capital na contemporaneidade (MANDEL,1985).  

Dito de modo diverso, a crise reafirma que o mercado não consegue se autorregular, ela 

demostra a importância da máquina estatal e seu papel anticíclico para reprodução do sistema 

capitalista. 

Mészáros (2015), referência marxista na contemporaneidade, defende que o 

capitalismo vem apresentando uma crise com caráter sistêmico e estrutural, com traços 

inéditos. Para além de uma crise de valorização do capital é uma crise humanitária e 

civilizatória. Essa analise se aproxima das apreensões de Mandel (1985), que destaca o 

aprofundamento das contradições sistêmicas no capitalismo tardio.   

Capital, Trabalho e Estado são unidade dialética no modo de produção capitalista 

(MÉZÁROS, 2015). Não se pode compreender Estado como uma “parte” da sociedade, de 

maneira fragmentada do sistema. É preciso mediações com a luta de classes para fazer 

aproximações com o movimento histórico do Estado. Sendo assim, analisar a intervenção do 

Estado nas relações de produção capitalista requer um olhar dialético, pois apesar da função 

fundamental do Estado ser o subsidio da reprodução do capital, a forma como ele intervém 

depende das condições de cada contexto histórico e em cada formação social.  

 

3 OFENSIVA NEOLIBERAL E A FINANCEIRIZAÇÃO DOS RPPS NO NORDESTE  

 

O desenvolvimento do modo de produção capitalista é marcado por um movimento 

desigual e combinado, dessa forma, é errôneo pensar o processo de desenvolvimento 

capitalista nos países pautando-se por fases. O Brasil não teve seu crescimento 

industrial/urbano “atrasado”, mas um desenvolvimento subordinado aos ditames dos países 

imperialistas. O Brasil é um país periférico que carrega a marca histórica da dependência 

econômica (FERNANDES, 2020). 

Para Behring (2003), compreender o desmonte do Estado brasileiro nos anos 1990 e o 

processo de inserção do país na dinâmica contemporânea do capital, por meio da incorporação 
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da política macroeconômica neoliberal requer considerar as condições gerais que lhe 

antecedem. Em sua análise, existe uma relação direta entre a contrarreforma neoliberal dos 

anos 1990, a estagnação econômica do país nos anos 1980 e o processo de endividamento 

durante o período da ditadura militar no Brasil.  

O “milagre” econômico durante a ditadura militar, período entre os anos de 1969 à 1973 

que ficou conhecido pelo alto crescimento econômico, foi segundo Behring (2003) uma 

articulação do Estado brasileiro, da burguesia nacional e do capital estrangeiro. A queda na taxa 

de lucro dos países centrais e o acirramento intercapitalista, durante os anos 1960-70, culminou 

na necessidade de transferência de capital monopolista para periferia como mecanismo de 

reestruturação do capital na busca por novos nichos de acumulação. É durante esse período, 

no qual o Brasil era governado de forma autoritária e golpista por militares, que o país adota 

uma política econômica de cunho desenvolvimentista através da instalação de transnacionais, 

por meio da abertura de crédito externo, que culminou no crescimento econômico. Entretanto, 

o custo do desenvolvimento industrial submisso aos ditames imperialistas, no período da 

ditadura, foi a sujeição do país a acordos políticos que resultou no seu endividamento, a 

aceitação de juros flutuantes submeteu a capacidade de investimento nacional ao pagamento 

da dívida pública.  

O colapso da dívida passou a contribuir com a sangria dos recursos públicos dos países 

periféricos para o financiamento da reestruturação produtiva dos países centrais. O Brasil ficou 

submetido a condição forçada de exportador de capital por meio do mecanismo dos juros 

flutuantes. O endividamento dos países periféricos, dentre eles o Brasil, ganha um novo 

contexto com a adoção de uma nova política de juros dos EUA. Como consequência do 

acirramento intercapitalista, os EUA adotaram uma nova política monetária para retomar a 

hegemonia do dólar, aumentou bruscamente a porcentagem dos juros e rebaixou o prazo dos 

pagamentos, o que gerou uma queda na taxa de exportação e estrangulamento das economias 

periféricas. Os anos 1980 passa a ser conceituado como “década perdida” para os países latino-

americanos, por conta da forte estagnação econômica do período.  

O descontrole inflacionário e a pressão em relação ao pagamento da dívida geraram 

uma situação de “ciranda financeira” no Brasil, através da emissão de novos títulos do tesouro 

a juros atraentes (BEHRING, 2003). Para Lupatini (2012) a dívida externa e interna se entrelaça 

neste contexto, com a emissão de novos títulos ocorre um crescimento da dívida interna, que 
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passa a valorizar capitais privados do setor exportador. A elevação da taxa de juros alimentou 

o processo inflacionário e teve como consequência um desequilíbrio no orçamento público do 

Estado brasileiro, gerando diversas expressões negativas nos anos 1980, dentre elas: 

desemprego, produção voltada para exportação, empobrecimento e crise nos serviços públicos.  

O contexto de estagnação econômica e hiperinflação dos anos 80 foram a base para a 

hegemonia do projeto neoliberal nos anos 1990. O endividamento e a recessão econômica nos 

países periféricos foram o caminho para o avanço do neoliberalismo. As instituições 

multilaterais como o FMI, representantes do grande capital, passaram a receitar o 

neoliberalismo para os países devedores como medida para combater à inflação e atrair capital 

estrangeiro.  

A financeirização da previdência social via contrarreformas é um elemento fundamental 

para compreensão da consolidação do neoliberalismo no Brasil. Não é por acaso que a 

“reforma” da previdência ganha centralidade no bojo do debate neoliberal, existe um elo, como 

buscaremos demostrar, entre o desmonte dos direitos previdenciários e a expansão da 

previdência privada. A necessidade rentista de que a previdência privada se desenvolva é 

porque está atua como uma forma funcional do capital financeiro. Faremos uma análise desse 

processo de financeirização da previdência social partindo do estudo da situação da região 

Nordeste.  

A criação da previdência complementar na modalidade de contribuição definida (CD) foi 

um dos principais achados do capital em crise. No plano econômico, por garantir uma grande 

captura de recursos para devolução a longo prazo, e no ideológico, por disseminar a crise da 

previdência de caráter solidário, ao passo que se apropria dos recursos públicos e individualiza 

a aposentadoria, desarticulando a luta dos trabalhadores (GRANEMANN, 2012). 

A princípio é fundamental evidenciar um elemento basilar para compreensão desse 

processo: o elo entre a retração da política social de previdência social e a expansão da 

previdência privada. Em termos marxista, a “reforma” da previdência social e a previdência 

privada são uma unidade dialética, “uma totalidade, diferenças dentro de uma unidade” 

(MARX, 1978, p.115). Em outras palavras, compreender o significado do processo de 

financeirização da previdência social perpassa a análise desse movimento de negação entre 

previdência privada e a retração política de previdência social. 
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Como destaca Granemann (2006), as contrarreformas da previdência social deram 

subsidio para o desenvolvimento da previdência privada, dita complementar. A implementação 

dos fundos de pensão foi marcada por emendas constitucionais e leis que restringiram os 

benefícios dos RPPS. 

Promulgada no governo de Fernando Henrique, a Emenda Constitucional n° 20/98 criou 

um Regime de Previdência Complementar (RPC) voltado para os servidores públicos, com 

caráter de adesão facultativa, também estabeleceu que uma lei complementar seria 

responsável pela posterior regulamentação. De maneira paralela, estabeleceu a exigência de 

idade mínima com tempo de contribuição para o acesso a aposentadoria integral no RPPS. Nos 

casos de aposentadorias voluntárias, estabeleceu-se o critério do cumprimento de tempo de 

carência no serviço público.  

Em continuidade as contrarreformas, durante o governo de Lula, a EC n°41/2003 foi 

aprovada. Um grande desmonte dos direitos previdenciários dos servidores públicos, tendo 

como principais mudanças a fixação de subtetos salariais, taxação de pensionistas/aposentados 

ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), estabelecimento de alíquota de 

contribuição e o fim do direito a integralidade e paridade para os servidores que ingressaram 

no serviço público após a promulgação. Concomitantemente, contribuiu com desenvolvimento 

da previdência privada, estabeleceu as características do RPC criado por FHC. Definiu o RPC 

como entidades fechadas (fundos de pensão) de gestão pública, que deverão ser organizados 

pelo regime de capitalização e ofertar obrigatoriamente planos de contribuição definida (CD). 

Com todos esses estímulos para o desenvolvimento da previdência privada, a EC 

n°103/2019, aprovada pelo governo de Bolsonaro, foi o passo decisivo para financeirização dos 

RPPS no Brasil. A emenda taxou o valor dos benefícios dos RPPS ao teto do RGPS, estipulando 

um prazo de dois anos para os governos se regularizarem através da institucionalização de 

Regimes de Previdência Complementar. Em outras palavras, o servidor que entrar no serviço 

público depois do ato de instituição da entidade de RPC perde automaticamente o direito a 

integralidade (com base nas contribuições) e tem os seus benefícios limitados ao teto do RGPS. 

Ademais, a emenda vetou a criação de novos RPPS e estabeleceu que os estados que não 

aprovassem as medidas atuariais, como adequação do índice da alíquota, ficariam sem repasses 

financeiros da União. 
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A análise das contrarreformas do sistema previdenciário brasileiro demostra a relação 

entre a retração da política social de previdência social e a expansão da previdência por 

capitalização. Paralelo ao estimulo que governos deram a expansão da previdência privada 

observa-se o desmonte dos benefícios do RPPS estruturado pelo regime de repartição simples, 

através da imposição de uma maior permanecia no mercado de trabalho, restrições no acesso 

aos benefícios sociais, aumento das alíquotas e redução do valor dos benefícios. 

O estimulo a previdência privada via medidas legislativas é um exemplo de como o 

Estado atua a serviço do capital. Concordamos com a tese de Granemann (2006) quando ela 

afirma que a necessidade da expansão da previdência privada não surge do mundo do trabalho, 

mas sim de interesses da classe burguesa. Portanto, relacionamos que as “reformas” na 

previdência social são uma expressão dos interesses rentistas da classe burguesa, na busca pela 

valorização do capital e de retomada das taxas de lucratividade.  

As contrarreformas previdenciárias que vem ocorrendo nos estados nordestinos, dada 

a sua particularidade, são expressões das mudanças constitucionais mencionadas. A 

implementação de previdências privadas destinadas a servidores públicos foi e está sendo 

consolidada através do desmonte dos RPPS.  

 

QUADRO I. Financeirização dos RPPS no Nordeste 

 
Fonte: ANDES. Elaboração própria  
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Dos nove estados da região Nordeste, cinco estão com Regime de Previdência 

Complementar em funcionamento: Ceará (CE-Prevcom), Alagoas (ALprev), Bahia 

(PrevNordeste), Piauí (PrevNordeste) e Sergipe (PrevNordeste); três já aprovaram a criação (Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco) e o Maranhão está com um projeto de lei que versa 

sobre a institucionalização em tramitação. O que se materializa através do RPC é a 

financeirização dos direitos previdenciários dos servidores públicos, os benefícios são alienados 

a lógica de aplicações no mercado financeiro.  

O modelo de capitalização funciona como uma espécie de poupança, a arrecadação 

dessas contribuições destina-se a aplicações no mercado financeiro. Deste modo, é perceptível 

que a previdência por capitalização atende a exigência do capital financeiro em se apropriar do 

dinheiro dos trabalhadores para transformá-lo em capital. O grande achado econômico é que 

a modalidade de contribuição definida garante uma grande captura de recursos para devolução 

a longo prazo (GRANEMANN, 2006).  

A previdência privada por capitalização garante que o capital financeiro se aproprie do 

salário dos trabalhadores e o utilize como capital. A sua expansão foi um importante achado do 

capital portador de juros, um dos mecanismos de circulação do grande capital financeiro, pois 

garantiu um novo nicho de acumulação por espoliação (HARVEY, 2014).  

A financeirização da previdência realiza um projeto rentista do capitalismo em crise, que 

busca valorizar o capital através da apropriação do salário dos trabalhadores por meio da 

mercantilização do direito à aposentadoria, paralelo a isso, a previdência “complementar” 

contribui com a desresponsabilização do Estado de suas funções sociais e garante uma maior 

canalização de recursos públicos para valorização do capital financeiro. 

 

4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A Financeirização dos RPPS no Nordeste é uma expressão de como o Estado atua em 

serviço do capital. O avanço da previdência privada é uma demanda econômica e ideológica do 

capital em crise, que foi e está sendo legitimada através do desmonte da política social de 

previdência social. Neste sentido, as contrarreformas corroboraram em amplos aspectos: na 

apropriação dos recursos do fundo público, no incentivo à procura de planos privados de 

previdência e na capitalização progressiva dos regimes estatais. 
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Isto é, o Estado está exercendo um papel decisivo para o desenvolvimento do mercado 

financeiro no Brasil. Apesar da ideologia neoliberal defender a autonomia do mercado, é 

perceptível que a previdência privada não teria como se desenvolver sem a retração da política 

social de previdência. Limitar os benefícios do RPPS ao teto do RGPS foi uma das medidas que 

estimulou os servidores públicos a buscarem complementar sua renda através da participação 

em fundos de pensão.  

A previdência privada trata-se de um grande negócio para mercado financeiro, 

mensalmente parte do salário dos trabalhadores é apropriado e administrado como capital 

portador de juros. Ou seja, é um achado do capital em recessão, já que é um mecanismo que 

garante um grande volume de dinheiro com prazo de devolução longo.  

Dessa forma, analisar o processo de financeirização da previdência social através das 

investidas contrarreformas, demostra o papel decisivo que o Estado exerce para reprodução do 

capital em crise na contemporaneidade. É um correlato da atualidade da obra marxista, as 

escolhas políticas em torno da previdência social não são neutras, elas expressam interesses da 

classe burguesa. 
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