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Mercosul e Reform do
Estado : implicoVies nos
politicos pablicoss

Mercosul and the state Reform: implications
in the public policies

esurno
Este texto tern come finalidade

identificar as principais consediencias da
Reforma do Estado, ocorridas na
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai para
a politica de Previdencia Social.
analisado o rumo das reformas, o papel
que as agendas multilaterais yam
assumindo nesse processo e os novos
penis do Estado, da sociedade civil, das
politicas pablicas e do mercado em cada
urn dos paises anteriormente citados.

Palavras-chave: Reforma do Estado,
Mercosul, politicas pdblicas.

A bstroct
This article aims to identify the main

consequences of the State Reform
occurring in Argentina, Brazil, Paraguay
and Uruguay for the policies of the
"Previdencia Social" (Social Welfare). The
direction of the reforms is analyzed
together with the role multilateral agencies
have been taking on in this process and
the new profiles of the State, the civil
society, the public policies and the market
in each of those countries.

Key words: State Refn Mercosul, public
policies.
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ajuste neoliberal tra-
duz-se numa crise que
os paises industrializa-

dos provam desde a decada de 1980,
onde toda a economia internacional é
atingida por suas conseqiiencias. De-
nominada como crise do capitalismo
global, ela tern como manifestacOes
principais as crises financeira, do co-
mercio e da produtividade atraves das
mudancas tecnolOgicas.

Mesmo sendo uma crise global, os
impactos e conseqiithicias causadas
pelo ajuste, assim como as solucOes
de combate, diferenciam-se entre os
paises atingidos, pois cada urn possui
uma histOria de desenvolvimento e
economia particulares, que exigem
politicas sociais especificas.

A crise do Estado tern como base
o processo de internacionalizacäo dos
mercados, dos sistemas produtivos e
da tendencia a unificacao monetaria
e financeira, que fez corn que os Es-
tados Nacionais perdessem sua auto-
nomia, ocasionando a reducao da efi-
cacia das politicas econOmicas e de-
clarando a precarizacio de suas poll-
ticas sociais.

Segundo Soares (2000, p.12),

As tentativas de solucdo para
a crise tern produzido profun-
das mudancas estruturais,
dando lugar a um novo mo-
delo econOmico caracteriza-
do ideologicamente como
neoliberal, que traz consigo
a informalidade no trabalho,
o desemprego, o subemprego,
a desprotecdo trabalhista e
inevitavelmente uma "nova
pobreza". Mesmo diante des-
ses problemas apresentados
pelo ajuste estrutural, enten-
de-se que eles ndo sdo somen-
te de car-icier econOmico, mas
fazem parte de uma redefi-
nicdo global das relacdes so-
cials e do campo politico-
institucional. Ou seja, o ajus-
te tambem traz como conse-

qiiencias a perda de identida-
de dos direitos sociais, a res-
tricdo da concepgdo de cida-
dania, e entre outras, novas
condicdes de luta social.

Dois paises lideraram a ado* do
modelo neoliberal, os Estados Unidos
e a Inglaterra. Na Inglaterra houve a
eliminacao do Estado como agente
direto do econOmico, uma profunda
reducao dos gastos pdblicos e
liberalizacio do mercado tendo como
principais resultados a recessRo e o
desemprego. Ji nos Estados Unidos
ocorre a "economia da oferta" onde
o Estado a responsivel pelos males,
tendo como resultado a estagflacio,
que decorre do excesso de oferta
monetaria, de impostos e de regulac5o
do mercado.

Em alguns paises centrais, os ajus-
tes tiveram impactos menores, pois os
governos conseguiram manter parte
de suas economias protegidas. Jfi na
America Latina, os efeitos da crise
financeira e da divida externa refor-
caram o modelo ja aplicado pelos or-
ganismos internacionais.

O ajuste estrutural tern como pre-
tensão desencadear mudancas atra-
yes de politicas liberalizantes,
privatizantes e de mercado, apresen-
tando como proposta a diminuicão do
deficit fiscal corn a reducao dos gas-
tos ptiblicos. Tern como ideia central,
as "forcas livres do mercado" (SOA-
RES, 2000, p. 16) sem a interfefencia
do Estado. De acordo corn Tavares e
Fiori (1993, p.18),

0 processo de ajuste global
difere-se por urn rearranjo
da hierarquia das relacdes
econOmicas e politicas inter-
nacionais sob a protecilo da
doutrina neoliberal, adminis-
trada pelo Consenso de Wa-
shington, que d urn conjunto
abrangente, de regras de
condicionalidades aplicadas
de forma cada vez mais pa-
dronizada, aos diversos pal-

ses e regides do mundo, para
obter o apoio politico e eco-
nOmico dos governos cen-
trals e dos organismos inter-
nacionais. Trata-se tambem
de politicas macroeco-
ndmicas de estabilizactio
acompanhadas de reformas
estruturais liberalizantes.

As reformas neoliberais centrali-
zam-se nas medidas propostas pelo
Banco Mundial e pelo Fundo Mone-
taxi° Internacional-FML consubstan-
ciadas no Consenso de Washington.
As politicas de ajuste, a partir do ano
de 1980, incorporam um novo ideario
de natureza corretiva, onde, segundo
discurso do EMI, a transfonnacao do
Estado é vista como parte da cons-
trucio de urn novo modelo de desen-
volvimento, ou seja, pensa-se na sua
reconstrucao e nao na sua

embora o contend° das pala-
vras nap altere a essencia do projeto
proposto.

0 processo de ajuste estrutural
apresenta urn cariter contraditOrio, de
desajuste estrutural, pois, da maneira
como a socializacdo da perda é feita,
causa tuna crise de grande porte.

0 carater global da moder-
nizacdo estci dado pelo sen-
tido corn urn de agravamento
das desigualdades e da pro-
ducdo de excludencia (SOA-
RES, 2000, p. 18).

Os paises perifericos tern pagado
primordialmente os custos sociais, e
os padrOes de equidade social piora-
ram de modo geral. A distribuicio
desigual dos custos sociais tambem
ocorreu nos paises centrais, trazendo
ininneras conseqtiencias como a cri-
se do mercado de trabalho, o proces-
so de flexibilizacao, o aparecimento
dos bolsOes de pobreza, o desmonte
do Welfare State.

Os servicos fmanceiros associados
as politicas de ajuste tornaram mais
grave a distribuicâo de rends e rique-
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za nacional (EUA e pafses periferi-
cos), ou sej a, em funcão dos paraisos
fiscais, houve uma exacerbada con-
centracao da renda e da riqueza. Sen-
do assim, ficam claros os tortes line-
ares do gasto social e a deterioracao
dos padrOes de services pUblicos, pro-
vocados pelas politicas de ajuste eco-
nOtnico de carater recessivo.

Quanto as politicas sociais, nos pa-
ises onde o Estado de Bem-estar So-
cial estava estruturado, as politicas de
ajuste encontraram resistencias reais.
Onde o Estado de Bem-estar Social
nao estava constituido, essas politicas
se manifestaram mais no piano eco-
nOmico do que na distribuicio de apa-
relhos de politica social. E onde estio
sendo implantados programas sociais
emergenciais, focalizados e centrados
na solidariedade comunititha, que é cla-
m, näo consegue diminuir a desigual-
dade social e a pobreza agravada pelo
ajuste. Nos locais onde existiam as
politicas sociais universais, ocorreu o
desmonte das mesmas, tornando mais
dificeis as condicties sociais.

0 Banco Mundial mostra-se pre-
ocupado corn os programas de luta
contra a pobreza, como forma de cor-
rigir o ajuste, mas ao mesmo tempo,
junto as demais instituicOes multilate-
rais de financiamento, empenha-se
em generalizar o modelo neoliberal de
reformas estruturais, como afirma
Soares (2000, p.21-22),

As propostas de focalizacdo
no ataque a pobreza e de
economicidade e eficiencia,
consagradas no Consenso de
Washington, em particular, nos
programas do Banco Mundi-
al, neio passam de uma tenta-
tiva de racionalizar a situacilo
de agra vamento geral das si-
tuacdes de pobreza e de,sam-
paro social, a que foram con-
duzidos quase todos os paises
perifericos submetidos ao
ajuste, independentemente de
sua matriz histarica de desen-
volvimento politico econdmico.

As funcOes do Estado apresenta-
das pelo Banco Mundial incidem di-
retamente sobre as politicas sociais
ptiblicas, entendidas como a forma de
assegurar a universalidade do cresci-
mento e a reducão da pobreza e desi-
gualdade, pois o Estado ttio mais pro-
ve servicos palicos, mas imp& tor-
tes nos orcamentos e reducio dos
gastos publicos. Alem disso, o BIRD
ve no mercado o complemento para
a execucao das funcOes pUblicas,

essa centralidade no
mercado possibilitou a cons-
&tic& de urn consenso, por
parte dos formuladores de
politicas pablicas e da opi-
nido pablica em geral, sobre
os meios e os fins da econo-
mia (COSTA, 1998, p. 127).

As orientacOes do Banco Mundial
quanto as politicas pUblicas (priorizar
os setores sociais fundamentais) tern
tirado o cariter universal dessas, tor-
nando-as residuais corn especificidade
compensatOria. Essas politicas apre-
sentam como caracteristicas a
focalizacao, a descentralizacao e a
privatizacao.

De acordo corn Simionatto
(2001, p. 6),

Os programas de ajuste
macroeconOmico tem provo-
cado, portanto, profundas
alteraciies nas relaccies entre
Estado sociedade e mercado.
0 modelo de politica social de
inspiracilo universalista
nos marcos da reestruturaccio
econamica, considerado ina-
dequado na medida em que
cria um desequilibrio entre
recursos disponiveis, patama-
res de cobertura e de risco e
atenctio as necessidades dos
grupos considerados mais
pobres e vulneraveis.

Vale lembrar que os programas de
ajuste estrutural tern alterado a rela-

cao Estado, Sociedade e Mercado,
pois os projetos de Reforma do Esta-
do tern modificado os papeis de cada
um deles para que se moldem ao novo
modelo neoliberal.

Conespcio da Reforms do
Estado, Estado, sociedade
civil, political pilblicae e
mercado nos pains do
Menotti!

No Brasil, o argumento que funda-
menta a Reforma de Estado é a implan-
tacão do Estado Minimo. 0 Estado
Minimo implicanareducäo das funcOes
estatais, atraves das privatizacOes,
terceirizacOes epublicizacOes. Reduclo
do grau de interferencia do Estado na
economia nacional, atraves do cone no
gastos pUblicos e aumento da gover-
nanca e da gover-nabilidade. A Refor-
ma é orientada para o mercado, exigin-
do o abandono de instrumentos de con-
trole politico e a restriCao na alocaclo
de recursos

0 ideario predominante e o do for-
talecimento do Estado, sobrecarregan-
do a sociedade corn as functies que
por ele deveriam ser exercidas. A
Reforma pretende modemizar e raci-
onalizar as atividades estatais,
redefmidas e distribuidas em setores,
urn dos quais é designado Setor dos
Servicos Nao-Exclusivos do Estado,
isto e, aqueles que podem ser realiza-
dos por instituicOes nio-estatais, na
qualidade de prestadoras de servico.

Entende-se sociedade civil, Esta-
do e mercado como sendo os tres
mecanismos de controle da Reforma
do Estado. A relacào fundamental
entre esses mecanismos é o resulta-
do da WA() dessa sociedade sobre
des. E a sociedade civil que determi-
na ou busca detenninar a organiza-
clo do Estado e do mercado na luta
por tuna sociedade democritica.

A Reforma do Estado prop& urn
Estado Social-Liberal, que, segundo
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Pereira, protege os direitos sociais e
promove o desenvolvimento econOmi-
co. 0 Estado tem seu papel de agen-
te direto, reduzido a sujeito incen-
tivador do processo de desenvolvi-
mento econOmico e social e impOe
tortes no orcamento e reducao dos
gastos pOblicos.

E a instituicao politica, res-
ponsavel por regular e coor-
denar toda a vida social, in-
clusive estabelecendo as nor-
mas do mercado (PEREIRA,
1998, p. 51).

A sociedade civil encontra-se res-
ponsavel pelo encaminhamento de
projetos principalmente na area das
politicas setoriais. Ou seja, realiza fim-
c -Oes das quaffs o Estado se desres-
ponsabilizou, como a prestacao de
servicos ptiblicos.

Nessas funcOes, agora prestadas
pelas OrganizacOes Sociais, que são
instituicOes nao-estatais prestadoras
de servicos que celebram "contratos
de gestao" corn o Estado, estab in-
cluidas: educaclo, sadde, cultura e as
utilidades ptiblicas. A sociedade civil
tem papel fundamental de agente
transformador no processo de Refor-
ma do Estado, e do mercado, buscan-
do a redefinicab do seu desempenho,
corn o intuito de fortalece-lo e nao
reduzi-lo ao minima

Embora essa seja a afmnacao con-
tida na proposta, sabe-se que, na prati-
Ca, o Estado vem cada vez tornado-se
mais minima, na medida em que repas-
sa suss funcOes para a sociedade civil
e para o mercado, 'nun processo claro
de privatizacao da esfera

Para Pereira, a sociedade civil 6

[...] a parte da sociedade que
esta fora do aparelho do Es-
tado. Ou, situada entre a so-
ciedade e o Estado, é o as-
pecto politico da sociedade:
a forma atraves da qual a
sociedade se estrutura poli-
ticamente para influenciar

na ay& do Estado (PEREI-
RA, 1998, p. 75).

Esta concepcdo desqualifica a so-
ciedade civil, entendida como algo
fora do Estado e assim esvaziada de
seu sentido politico.

No que se refere as politicas soci-
ais ptiblicas, o agravamento de situa-
cOes de exclusao, desigualdade e po-
breza geramdemandas incompativeis
corn as restricaes impostas pelo ajus-
te as politicas sociais. Segundo Soa-
res (2000, p. 82,83),

Hoje no Brasil, vive-se uma
enorme fragmentacao da
gestao do social, onde sur-
gem os programas de com-
bate a pobreza, como alter-
nativa de politica social, que
Sao caracterizados por
awes especificas e focaliza-
das. Estes programas, qua-
se sempre, estab associados
a uma estrategia de descen-
tralizacdo, onde os munici-
pios sao totalmente respon-
sabilizados pela implemen-
tacit-a das politicas pablicas
sociais. Esse processo traz o
desmonte das politicas soci-
ais existentes, principalmen-
te as de ambito national,
sem apresentar nada que as
substitua, alert: de nao con-
ceder aos municipios os re-
cursos necesscirios. Essa
politica do ajuste tirou dos
estados a possibilidade de
coordenar e planejar pro-
gramas sociais eqiiitativos,
causando um desequilibrio
ainda maior no pais.

As politicas sociais ptiblicas per-
dem o carater universal, referente
ao combate a pobreza e a desigual-
dade, mostrado-se de cariter resi-
dual e compensatOrio. Ou seja, os
servicos sociais perdem seu cara-
ter pal ico.

Qutro fator importante é a ques-
t:1'o do mercado, que, segundo Perei-
ra (1998, p. 75), é

[...] a instituiciio econtimica,
responstivel por coordenar a
producdo de bens e servicos.
E o sistema ecomimico em
que o controle se realiza
atraves da competicdo.

A Reforma amplia o espaco pri-
vado, nao apenas nas atividades liga-
das a produclo econOmica, mas tam-
bent no campo dos direitos sociais.

Na Argentina a Ley de Refor-
ma del Estado y la de Emergencia
Econamica, sancionada em agosto
de 1989, foi o ponto de partida da
redefinicäo das tarefas do setor pa-
blico e do ordenamento das finan-
cas pitblicas, ou seja, para a Refor-
ma do Estado, que tern por objetivo
central a reestruturacio global do
aparato estatal, priorizando a confi-
guracio do Estado.

De acordo corn o Institute Nacio-
nal de la Administrac6n Pdblica
(INAP, 1997, p. 2-4),

Esse processo de Reforma do
Estado se deu em duas eta-
pas. Na primeira etapa, os
objetivos eram: a desregula-
mentacilo da economia; a
privatizacdo das empresas
estatais; a reforma da admi-
nistraolo pablica e a trans-
feréncia dos servicos sociais
do Estado para a sociedade
civil e setor privado. Neste
perlodo nao foram criadas
normas para, atraves de po-
liticas ptiblicas, regulares a
Assistencia Social. Na segun-
da etapa da Reforma, esta
incide sobre a Administracdo
Niblica, no amparo ao siste-
ma de Seguridade Social nos
estados e municipios, tendo
como fim, a melhoria da ar-
recadacdo e obtencdo de re-
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cursos para cobrir o deficit
fiscal e a reforma das estru-
turas estatais, dirigida a efi-
ciencia e a eficacia dos pro-
gramas pablicos.

0 Estado tern sua administracao
social retraida, corn o reordenamento
de suas functies, deixando um gran-
de espaco que tern sido coberto, em
parte, pelas ONGs. Dessa forma, a
intervencao estatal a substituida pe-
las politicas realizadas por essas or-
ganizacoes, que contam como apoio
do Estado, para que se responsabili-
zem pelas politicas sociais. A socie-
dade civil esti dividida em trés tipos
de ONGs: as de base, formadas pe-
los preprios beneficiaries; as de as-
sistencia, formadas por voluntaries
que nao sao beneficiaries diretos; e
as ONGs, formadas por tecnices e
profissionais, que tem executado pro-
jetos de services, capacitacao e in-
vestigacao no que se refere a desen-
volvimento.

A Reforma reflete no mercado da
seguinte forma: busca-se a valoriza-
cao do capital visando o processo de
acumulacao. Para isso, aceita-se altas
taxas de desemprego e reducao dos
services sociais, por parte do Estado.

Segundo Vuolo e Barbeito (1998,
p. 190),

Quanto as politicas sociais
pablicas, a Reforma, atraves
de suas propostas e normas,
atinge-as negativamente,
proporcionando o desmon-
te do Estado de Bem-Estar
Social. As politicas sociais
recebem uma nova roupa-
gem, pois encontram-se afe-
tadas pela promocdo e im-
posicao de transformacdes
em sua forma de funciona-
mento, degradacdo das fon-
tes de financiamento, mu-
dancas na administracilo e
no regime de acesso e tipo
de beneficios.

A crise que a Argentina vem so-
frendo atualmente, embora fora do
periodo de abrangencia desta pesqui-
sa, tern ocasionado o maior desmonte
do Estado vivido pelo pais, corn gra-
ves prejuizos a toda a populacao.

No Paraguai, a Reforms do Esta-
do, segundo o Programa de Gobiemo
(REPUBLICA DEL PARAGUAY,
1999, p. 4), apresenta a

adoctio de um modelo
econOmico que permits o
balanco entre a necessidade
de manter a estabilidade
macroeconOmica, a moderni-
zactio, o fortalecimento do
aparato produtivo e a pro-
mocao de uma melhora per-
manente nas condicaes de
vida da populacdo.

0 mercado é a instituicao que
(p. 21)

mobiliza recursos finan-
ceiros de Longo prazo para
os setores produtivos, permi-
tindo urn melhor manejo dos
riscos,	 proporcionando
liquidez e reduzindo os cus-
tos de transicdo e as assi-
metrias de informacOo.

A sociedade civil participa da so-
ciedade na formulacao de propostas,
identificacao de necessidades e ela-
boracao de alternativas sobre seus
problemas, assim como estabelecen-
do o controle sobre as autoridades.

As politicas pdblicas visam, de
acordo corn o Programa de Gobiemo

(13. 7),

[...] satisfazer as necessida-
des basicas da populacelo
atraves de um acesso eqili-
tativo a saade, educaclio,
habitactio, emprego, sanea-
mento basic°, seguridade
social e juridica. 0 objetivo

melhorar de maneira per-

manente a qualidade de vida
da populacdo, resolvendo de
modo prioritario as necessi-
dades basicas insatisfeitas
que situam em condiciio de
pobreza a amplos setores da
sociedade.

Os debates sobre a Reforma do
Estado, no Uruguai, ocorremdesde de
1980. 0 novo perfil do Estado esti
indicado no doctunento La Reforma
del Estado en el Uruguai de 1988,
onde o Estado tern suas funceies alte-
radas, abrindo espaco para a atuacao
do setor privado.

A Reforms esti voltada para a
Adtninistracao Pnblica, envolvendo
questOes da governabilidade,
governanca e dos novos papeis atri-
buidos a sociedade civil, mercado e
politicas pdblicas.

0 Estado tem como pressupostos:
a governabilidade, a democratizacao
da sociedade, recuperando a partici-
pacao da sociedade civil, a execucao
de politicas sociais para saldar a divi-
da com a sociedade, referente a crise
e a descentralizacao e revisao das
politicas pilblicas. A sociedade civil é
responsivel por sua organizacao, nos
piano produtivo, cultural e principal-
mente social.

Implieschs dos reformas na
politico da Previdilincia Social
nos pains do Mareogul

Argentina

Na Argentina, o processo de Re-
forms do Estado, fundamentada na
Ley de Reforma del Estado e a de
Emergencia EconOmica, deu-se em
duas etapas. A primeira objetivou a
reestruturacao global do aparato es-
tatal, priorizando a configuraclo do
Estado. A segunda, incidiu sobre a
Administracao Publics, tendo como
fim a melhoria da arrecadaclo e ob-
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tencao de recursos, para cobrir o de-
ficit fiscal e a reforma das estruturas
estatais.

0 Estado tern suas funcOes retra-
idas e orientadas para as organiza-
cees da sociedade civil, que ficam
responsaveis pelas politicas sociais.
Tais politicas encontram-se afetadas
pela promocao e imposicao de trans-
formacOes em suas estruturas, pro-
postas pela Reform, provocando a
degradacao das mesmas.

0 mercado busca a

valorizactlo do capital,

visando o process°

de ecomulacb,

possibilitando o aumento

da taxa de desemprego

e a reducAo dos servicos

socials, por parte

do Estado.

Na Argentina, a refonna estrutural
do sistema previdenciario, apOs urn pro-
cesso de discussao que durou dois anos,
foi fmalmente implementada em julho
de 1994, e introduziu ummodelo misto.
De acordo corn Gambina (2000, p. 7),

[...] a luta dos aposentados
na Argentina consegulu que
o regime em meu pais seja
misto. h a dois caminhos para
a questlio: por um lado, se
mantem o cicissico sistema de
aposentadoria corn as contri-
buicties que os trabalhado-
res fazem ao Estado, e o Es-
tado paga as aposentadori-
as mensais. Isso se manteve.
E se abriu urn novo canal,
como uma oferta para os
novos trabalhadores e para

os velhos que se possam ade-
rir ao que se chamou regime
de capitalizacdo.

Brestl

A Reforma da Previdencia no
Brasil foi editada pelo govemo do pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso,
em marco de 1995 e desde entao vein
percorrendo os passos previstos em
lei, para ser debatida e votada por
deputados e senadores. Depois de
passar por comissOes especificas, pela
votacao em dois tumos nos plenarios
da Camara e do Senado, em dezem-
bro de 1998, o projeto foi promulgado
pelas Mesas Diretoras da Camara dos
Deputados e do Senado Federal, atra-
yes da emenda Constitucional n° 20,
que alterou de forma significativa o
sistema previdenciario brasileiro. Se-
gundo Pimentel (1999, p. 11),

O trabalhador no Regime
Geral da Previdencia passou
a se aposentar aos 65 anos
de idade, se homem, e 60
anos, se mulher, ou, desde que
tenha contribuido para Pre-
videncia pelo menos 35 anos,
se homem, e 30 anos se mu-
/her. Dessa maneira, ele ncio
pode se aposentar, antes da
idade focada, sem comprovar
o tempo que descontou para
a Previdencia. Nesse caso,
passa a ser exigida, de todos
os trabalhadores, a compro-
vac& do tempo de contribui-
ctio para aposentadoria, e
na'o mais tempo de servico.

A Reforma do Estado muda radi-
cahnente o sistema previdenciario bra-
sileiro. Tirando e suprimindo rarios di-
reito, torn mais dificil o exercicio de
outros Lantos, particulannente, no que
se refere it aposentadoria, alem do que,
inapOe novos onus aos segurados. Ao
mesmo tempo, procura viabilizar, a
privatizacao da Previdencia Social no

Brasil. A principal mudanca, no entan-
to, esti no caster da seguridade soci-
al brasileira, como afirma o DIAP (
Departamento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar).

[...] o principio da eqiiidade
na participactio no custeio,
faz corn que a seguridade —
inclusive a prvvidencia — seja
financiada por toda a socie-
dade, e alterado substanci-
almente, a medida que o cri-
terio principal para a aqui-
siciio do direito a aposenta-
doria passa a ser o tempo de
contribuictio para a Previ-
déncia Social.

Essas mudancas tem como objeti-
vo transferir para o setor privado o
controle dos volumosos recursos fi-
nanceiros pagos pela sociedade para
manter a Previdencia Social. Uma vez
retirado das maos do Estado, todo essa
soma pode ser destinada a setores
do capital fmanceiro, que pretende
explorar, segundo seus interesses, os
servicos previdenciarios deixados de
prestar pelo poder ptiblico. "0 objeti-
vo da reforma é de aproximi-la, o
maximo possivel, das regras do mer-
cado" (FALEIROS, 2000, p.107).

Para Mota (2000, p. 7),

[...] e inadiavel a imple-
mentacdo de iniciativas que
permitam formar uma massa
critica sobre os desafios, as
propostas e perspectivas pos-
tas para as politicas de pre-
vidincia social, smirk e as-
sistencia social. Estas inici-
ativas, dentre outros aspec-
tos, poderiam desmistificar
um suposto saber especi-
alizado sobre questiies como
o deficit da previdencia, a
necessidade de um sistema
complementar de aposenta-
dorias, o peso do pagamen-
to das pensees dos funcionci-
rios piiblicos, o financiamen-
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to da swide, o custo dos pia-
nos de satide para os traba-
Ihadores, a duplicidade da
contribuigtio dos assalaria-
dos via CPMF.

Niguel

A Reforma do Estado no Paraguai
visa a manutencao da estabilidade eco-
nOmica, o fortalecimento do aparato
produtivo e a promocao de uma per-
manente melhora nas condicOes de
vida da populacao paraguaia. Mas, o
que se apresenta é urn Estado
ineficiente, pois o mercado mobiliza os
recursos fmanceiros para os setores
produtivos, propiciando maior controle
dos riscos econOmicos, corn reducao
dos gastos pirblicos. A reforma na es-
trutura do sistema previdenciario
paraguaio foi consolidada no Progra-
ma de Gobierno, 1999-2003
(REPUBLICA DEL PARAGUAY,
1999), que chegava a beneficiar ape-
nas 17% dos trabalhadores. Dentre as
principais mudancas ocorridas, estao
os beneficios das penseies, a aposen-
tadoria por idade, e o tempo de contri-
buicao para o sistema previdenciario.

Segundo a ANFIP (1999, p.
257, 258),

A reforma no sistema previ-
dencicirio paraguaio, alterou
os dois pianos da aposenta-
doria por tempo de contribui-
gdo, aumentando de 15 anos
para 25 anos {piano I) e de
20 anos para 30 anos (pia-
no 2), o mesmo ndo ocorren-
do com a aposentadoria por
idade, que ntlo sofreu mudan-
gas, continuando 60 anos
(piano I) e 55 anos (piano 2)
para homens e mulheres.

Utuguat

Os debates sobre a Reforma do
Estado, no Uruguai, ocorremdesde de

1980.0 novo perfil do Estado esti in-
dicado no documento La Reforma del
Estado en el Uruguai (REPUBLI-
CA ORIENTAL DEL URUGUAY,
1988), onde o Estado tern suas functies
alteradas, abrindo espaco para a atua-
cat) do setor privado. A Reforma esta
voltada para a Achninistracao PUblica,
envolvendo questOes da governa-
bilidade, governanca e dos novos pa-
peis atribuidos a sociedade civil, ao
mercado e as politicas pablicas.

A reforma do sistema da previden-
cia ou da Seguridade Social, como é
denominado naquele pais, foi aprova-
da pela Lei 16.713, de 1996. 0 siste-
ma aprovado é classificado como mis-
to. Esse modelo contempla os distin-
tos regimes que cobrem cada seg-
mento professional, corn tratamentos
diferentes para os grupos de filiados
ativos em 1996, levando em conta os
seguintes criterios: idade, nivel salari-
al e opcOes escolhidas em tomo do
novo sistema.

De acordo corn a ANFIP (1999,
p. 300),

No Uruguai, a reforma da
Previdéncia ou Seguridade
Social, como e chamado na-
quele pais, foi aprovado em
1996, pela Lei 16.713, e clas-
sificado  como misto. A refor-
ma no sistema de Seguridade
Social no Uruguai apresen-
tarn mudangas significativas
principalmente para as mu-
lheres, que em 1997 sua apo-
sentadoria por idade aumen-
tou de 55 anos para 56 em
1999, corn previsdo de mu-
dangas gradual para 60 anos
ate 2003, nao ocorrendo o
mesmo corn os homens.

Nos quatro paises integrantes do
Mercosul vem sendo efetivadas poli-
ticas focalizadas atraves de um con-
junto de compromissos delineados nos
projetos de Reforma, recaindo princi-
palmente sobre a area social, mostran-
do desrespeito pelas politicas sociais,

verificado no desprezo pelo padrao
constitucional de seguridade, sande e
assistencia social.

Os projetos de Reforma do Esta-
do incorporam as diretrizes do Banco
Mundial, relativas a reducao de cus-
tos e a racionalizacao do gasto
co, a melhoria da eficiencia do apare-
lho do Estado e a descentralizacao dos
servicos, deixando bastante evidente
suas caracteristicas privatizantes e
desregulamentadoras.

Em todos os paises, a Reforma do
Estado, que esti° implantando ou ten-
tando implantar, passa uma falsa ideia
de melhoria para o setor previ-
denciario. Para tanto, utilizam a mes-
ma argumentacao, baseadas em for-
mulas "salvadoras", apresentadas
como "modernizantes" e destinadas
a evitar o colapso financeiro das ins-
tituiceies previdenciarias (Teixeira,
1999, p. 11).

Mesmo considerando a
diferencialidade dos contextos
sociopoliticos, econeimicos e
institucionais dos paises analisados, as
politicas de ajuste estrutural e as Re-
formas do Estado seguem tendenci-
as comuns no desenho das politicas
de previdencia sociais, a saber:

alteracOes no calculo do valor dos
beneficios, que incidem diretamen-
te sobre as aposentadorias por
tempo de servico, atingindo, prin-
cipalmente, os segmentos de clas-
se mais pobre;

privatizacao do setor previ-
denciario, tirando e suprimindo
varios direitos sociais e tornando
mais dificil o exercicio de outros
tantos, particularmente, no que se
refere a aposentadoria, alem do
que, impeiem novos onus aos se-
gurados;

c) participacao das organizacOes
nao-governamentais, benefician-
do-as corn a mudanca desse novo
sistema previdenciario, transferin-
do para o setor privado o controle
dos volumosos recursos fmancei-
ros pagos pela sociedade, e o Es-
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tado que tern uma fonte para co-
brir seu deficit fiscal e subsidiar o
modelo de actimulo de capitais;

mudancas significativas, principal-
mente sobre a area social, sem con-
siderar as politicas sociais, e o pa-
da() constitucional de seguridade
social, satide e assisfOncia social;

prejuizo para os trabalhadores girt
comecam a trabalhar cedo e para
os que vao se aposentar, pois a
Unica utilidade da reforma é "as-
faltar" o caminho por onde os
grandes grupos econOmicos, espe-
cialmente bancos e seguradoras,
seguirao para explorar comercial-
mente esse inesgotivel filab.

Diante da realidade apresentada,
vé-se a necessidade de encontrar no-
vas alternativas no tratamento da
questa() das politicas pitblicas, que
precisam readquirir seu miter uni-
versal, atraves de projetos que bus-
quern a transformacao das acties es-
tatais em aciies efetivamente

e que essas reformas nab cau-
sem a reducao dos direitos sociais, e
sim a sua efetivacao.

Recebido em 16/12/2002. Aprova-
do em 25.03.2003.
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