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Notas sobre a conjuntura nacional 

Rosa Maria Marques1 e João Machado Borges Neto2 

 

Essas notas têm como propósito pontuar aspectos da situação nacional que 

merece atenção de todos, tal é o nível de deterioração das condições econômicas e 

financeiras do país e o tamanho dos desafios que nos estão sendo impostos pelo 

avanço das propostas ultra neoliberais. 

 

1 – A crise que se aprofunda 

A dois meses e meio do impeachment de Dilma (31/08) e a 6 meses e onze 

dias de seu afastamento (12/05), a economia brasileira não dá sinais de se 

recuperar. Ao contrário, o desemprego já atinge mais de 12 milhões de 

trabalhadores; a indústria trabalha com nível muito baixo de ocupação (73,1%, o 

mais baixo desde 2001), com destaque para as montadoras que operam com 

somente 55,9% de sua capacidade; a arrecadação de impostos e contribuições de 

setembro equivale ao nível de 2009; e o aumento das exportações é ainda pouco 

expressivo em relação a 2015, agravado pelo fato de os preços internacionais 

continuarem a cair. 

Esses indicadores apenas reafirmam que a crise econômica brasileira é 

profunda e que suas determinações internas estão interligadas à não resolução da 

crise mundial, cuja manifestação mais aparente é o fraco desempenho da economia 

mundial e a diminuição do ritmo de crescimento da China. Antes de Trump ganhar 

as eleições, a previsão para este ano era de queda de 3,3% do PIB e, para 2017, 

um crescimento de 0,5%, segundo o FMI. No plano do mercado de trabalho, isso 

significa que o desemprego e a queda do salário médio irá piorar ainda mais, o que 

é confirmado pelo anúncio das demissões maciças na Volkswagen e no Banco do 

Brasil. 

 

2 – A falência dos Estados e Municípios 

A continuidade do quadro recessivo deteriorou sobremaneira situação 

financeira das três esferas de governo. A redução do volume transferido a Estados e 

                                                            
1 Professora titular do Departamento de Economia e do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Economia Política da PUCSP; líder do Grupo de Pesquisa Políticas para o 
Desenvolvimento Humano (PDH).  

2 Professor Associado do Departamento de Economia e do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Economia Política da PUCSP; integrante do Grupo de Pesquisa Políticas para o 
Desenvolvimento Humano (PDH). 



 

         

                                           

                                          

 

 

REVISTA O OLHO DA HISTÓRIA | Novembro, 2016 
    ISSN 2236-0824 

Municípios, por conta da queda da arrecadação no plano federal, teve graves 

consequências para essas instâncias. Já em 2015, eram dez estados da federação 

que atrasavam ou parcelavam o pagamento de salários de seus funcionários. Agora, 

em 2016, a situação se agravou ainda mais; o exemplo mais contundente é o do Rio 

de Janeiro. No caso dos municípios, 44% deles estão operando com déficits 

crescentes, colocando em risco a continuidade de muitas de suas políticas, entre 

elas a saúde, a educação e assistência. Embora, num primeiro momento, em 2015, 

inúmeros municípios tenham aumentado a participação dos recursos próprios no 

gasto com a saúde pública, por exemplo, essa situação não podia perdurar sem o 

prejuízo de outras políticas e sem ampliar o conflito entre as áreas de 

responsabilidade dos municípios. O agravamento da situação financeira atinge seu 

auge quando os municípios começam a atrasar salários ou a pagá-los de forma 

escalonada, o que implica dizer que trabalham sem recursos em caixa.  

 

3 – O avanço das “reformas” neoliberais 

O governo golpista concentra seus esforços na aprovação de um novo 

regime fiscal (PEC 241/55) que congela o gasto federal por vinte anos; caso 

aprovado, isto provocará seguimento de algo similar pelas demais instâncias de 

governo. Esse “disciplinamento” das contas públicas não tem paralelo no mundo, 

tanto no que se refere ao tipo de gasto incluído ou não no congelamento, como com 

relação à sua duração. Em alguns países, a contenção dos gastos públicos inclui os 

juros da dívida, exclui certos gastos sociais e tem o tempo equivalente a uma 

gestão.   

A mudança de regime fiscal, que envolve alteração da Constituição, terá 

impacto para muito além da destruição do SUS, do ensino público nos seus diversos 

níveis e na paralisia de outras políticas públicas. O que está sendo proposto é 

congelar o orçamento atual pelo tempo de uma geração. E o orçamento atual, como 

qualquer orçamento federal, é expressão das diferentes forças presentes no 

Congresso Nacional e do peso dos movimentos sociais na definição do aporte de 

recursos em determinadas políticas ou programas. O atual é, ainda, resultado da 

situação de recessão, que resultou em corte de gastos substantivos. Isso significa 

impor o resultado da “política” atual aos próximos governos, restringindo totalmente 

a ação de seu executivo e legislativo. Mesmo nos termos limitados da democracia 

burguesa, isso terá como resultado a suspensão da possibilidade de a sociedade, 

mediante seu voto e/ou organização, definir as políticas públicas a serem seguidas 

ou implantadas. 
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E tudo isso é feito, como sabido, para que se garantam resultados primários 

superavitários a fim de garantir o pagamento do serviço da dívida pública, dos juros 

que atualmente já representam mais de 9% do PIB do país. Se alguma dúvida ainda 

havia a respeito do poder do capital financeiro na determinação dos rumos de um 

país, apesar do ocorrido na Grécia e em menor proporção na Espanha e Portugal, a 

PEC 241/55 não deixa mais lugar para ela. 

Mas a PEC 241 /55 só estará, de fato, implantada, tendo em vista seu 

horizonte de longo prazo, com a realização da reforma da previdência. Entre os 

diversos aspectos que estão sendo propostos, está prevista a introdução de idade 

de 65 anos para o acesso à aposentadoria, sem diferenciação entre homens e 

mulheres, e entre rurais e urbanos; a desvinculação do piso dos benefícios ao 

salário mínimo e a redução do teto dos benefícios (maior valor). O primeiro trás 

para a realidade brasileira, tão desigual na renda e nas condições de vida, na 

inserção no mercado de trabalho, no tratamento entre mulheres e homens, o que 

vigora em países muito mais homogêneos. E mesmo que nossas realidades fossem 

iguais, há que se perguntar qual o motivo de o fato de estarmos vivendo mais ter 

que necessariamente ser respondido com o aumento da jornada de trabalho. Pois é 

disso que se trata: ampliar o tempo de trabalho ao longo da vida das pessoas. É 

preciso se colocar em discussão outras formas de financiar a aposentadoria e as 

pensões.  

A desvinculação do piso ao salário mínimo implica extinguir um dos mais 

importantes mecanismos de transferência de renda em vigor no Brasil, que garante 

a saída da pobreza absoluta de milhões de brasileiros, principalmente no meio rural, 

mas também entre os idosos e os incapacitados de baixa renda. Em todas as 

mudanças que houve na Previdência, nas dezenas e dezenas de propostas de 

reforma já encaminhadas por diferentes setores da sociedade, desde a Constituição 

de 1988, é a primeira vez que um governo ousa propor sua extinção. E certamente 

isso só poderia ser encaminhado por quem não foi conduzido ao poder pelo voto 

popular.  

Já a redução do teto do benefício tem interessado certo: os fundos de 

pensão. Esse seria o grande beneficiário dessa alteração. Dada a distribuição de 

renda brasileira, a ampliação do mercado dos fundos de pensão abertos, para além 

do que já existe, só pode ocorrer de duas formas, mediante a introdução de adesão 

obrigatória ou pela redução do teto do benefício pago pelo sistema público.  São 

inúmeros os exemplos dessa estratégia, tanto na América do Sul como na Europa.  

Ainda no campo das “reformas”, mas não em pauta para este ano ou para o início 

de 2017, temos um conjunto de propostas já tramitando na Câmara, que visam 
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flexibilizar ainda mais o mercado de trabalho brasileiro e restringir ou eliminar 

direitos trabalhistas que têm origem anterior à Constituição de 1988. Sobre isso não 

há muito a ser dito, pois, trata-se de propostas que buscam retroagir no tempo no 

que se refere à relação capital-trabalho, aumentando significativamente o grau de 

exploração dos trabalhadores. Entre todas as propostas, talvez aquela que resume 

melhor o sentido de todas essas propostas seja a defesa da prevalência do 

“acordado sobre o legislado”. Dessa forma, leis que foram construídas ao longo do 

tempo, que expressam a luta acumulado do coletivo dos trabalhadores, podem ser 

simplesmente desconsideradas ou não aplicáveis, se devido a circunstâncias 

desfavoráveis, trabalhadores aceitarem condições salariais ou de trabalho piores do 

que a definida na legislação. 

É claro que as propostas de “reforma” ou de avanço do neoliberlaismo não 

se esgotam nas aqui mencionadas, mas certamente essas alteram a relação entre 

sociedade e Estado, capital e trabalho. 

 

4 – As resistências e seus limites 

A imposição dos interesses do capital financeiro e os avanços do atual 

governo sobre direitos dos trabalhadores não têm sido feitos sem resistência. Em 

todo o Brasil, escolas do ensino médio foram ocupadas, com destaque para o 

Paraná, em resposta à reforma do ensino médio encaminhada mediante medida 

provisória e contra a PEC 241/55; universidades públicas e mesmo privadas estão 

ocupadas ou em greve contra a PEC 241/55; e os mais diferentes setores foram às 

ruas contra as propostas do governador do Rio de Janeiro que envolvem, entre 

outras, elevação da contribuição previdenciária para 30% do salário e 

escalonamento do pagamento dos salários. Além disso, a impopularidade do 

governo tem aumentado. 

Apesar dessas mobilizações, em alguns casos, bastante expressivas, e das 

manifestações de diversas entidades e personalidades, mediante notas públicas, a 

resistência ainda tem sido limitada. Está quase que circunscrita a jovens 

secundaristas, universitários e docentes, sem o apoio efetivo dos demais segmentos 

da sociedade, principalmente do conjunto dos trabalhadores e seus sindicatos. Na 

maioria das vezes, o apoio recebido pelos secundaristas, que não é desprezível, 

vem de seus pais e professores. A exceção é o caso extremo no Rio de Janeiro, 

onde as associações foram em muitos casos obrigadas a acompanhar a mobilização. 

Registre-se, ainda, a quase ausência das organizações de esquerda e mesmo do 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) nas mobilizações dos estudantes 

secundaristas. 
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Reflexo dessa situação, as frentes que se formaram no período 

imediatamente anterior, particularmente a Frente Brasil Popular (FBP) e a Frente 

Povo sem Medo (FPSM), apresentam perda crescente de capacidade de mobilizar e 

se apresentar em grandes atos. Em parte isso decorre da relativa apatia dos setores 

sindicalizados que até pouco tempo estavam se mobilizando contra o impeachment. 

O aprofundamento da crise econômica que os golpeia principalmente com o 

desemprego; o desengano com as direções comprometidas com os governos Lula e 

Dilma; o avanço da Operação Lava Jato e mesmo a incapacidade de barrar o 

impeachment, os coloca numa posição de não mobilização por lutas gerais, que não 

digam diretamente respeito as suas condições de trabalho.  

Ao mesmo tempo, registram-se cada vez mais atos de grupos de direita, 

que intervém ostensivamente nas ocupações ou mesmo fazem atos relâmpagos em 

universidades. O principal protagonista desses atos se dizem integrantes do 

Movimento Brasil Livre (MBL). Também se registra ações isoladas de pessoas e pais, 

que denunciam tudo aquilo que considerarem defesa ou doutrinação de um difuso 

pensamento de esquerda. A isso se soma a escalada da repressão aos movimentos, 

com destaque para a liberação das balas de borracha para reprimir as 

manifestações, a defesa do uso de métodos de tortura “sem marcas” a estudantes 

presos e a invasão à escola Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra (MST), no interior de São Paulo. Em relação às ocupações, 

pessoas do Judiciário têm sido elementos chave na validação da repressão às 

ocupações, 

O resultado dessas forças pode ser o aumento dos confrontos entre os 

manifestantes e as forças policiais, com uma repressão mais acentuada e ao 

“arrepio” da lei. E a deterioração da situação econômica tende a fazer proliferar 

situações como a do Rio de Janeiro. 

 

5 – A continuidade da crise política 

Apesar do impeachment de Dilma, a crise política continua, inclusive porque 

as classes dominantes ainda não resolveram entre si suas questões. Não há, no 

horizonte imediato, um projeto que dê conta de seus diferentes interesses. Do lado 

dos exportadores, a continuidade de baixa do preço das commodities e a 

insuficiente desvalorização do real, somado ao fraco desempenho da economia 

mundial, não lhes oferece um futuro promissor. A indústria interna, por sua vez, 

independentemente do setor, não vê possibilidade nenhuma melhora de suas 

condições de reprodução interna ou de inserção no mercado internacional. O único 
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setor que permanece bem, quase imune à crise, é o setor bancário e os ativos 

compostos por títulos públicos, com destaque para os fundos de pensão.  

É preciso, ainda, levar em consideração que a eleição de Trump nos Estados 

Unidos pode provocar um aprofundamento nas contradições presentes no processo 

de mundialização, acirrando ações e reações de países, bem como o avanço do 

questionamento das bases do neoliberalismo, tanto pela direita como pela esquerda.  

Ao mesmo tempo, não está descartada a possibilidade de o avanço da 

Operação Lava Jato, agora atingindo setores do PMDB, aprofundar, no próximo ano, 

depois de aprovada a PEC 241/55 e a reforma da Previdência, a desestabilização do 

atual governo, forçando a saída de Temer e a realização de eleições indiretas para 

presidente.  

 

6 – O PSOL e a Frente Única necessária 

O avanço dos ataques do capital sobre as condições de vida e reprodução 

dos trabalhadores colocam a necessidade do fortalecimento da resistência e da 

mobilização por uma alternativa.  

Isto passa pela formação de uma frente única que reúna na luta os 

diferentes setores que hoje estão atomizados e, muitas vezes, imobilizados. Esta 

frente deve ser mais ampla do que as que se formaram até agora, como a FBP, a 

FPSM, a Frente de Esquerda Socialista. Ao mesmo tempo, deve ser expressão da 

independência de classe de trabalhadoras e trabalhadores, para poder apontar para 

uma alternativa à política do capital. Não pode, portanto, se referenciar nos 

governos do Partido dos Trabalhadores (PT), embora não possa, evidentemente, 

recusar lutadoras e lutadores que os apoiaram e que (ainda) não deixaram de lado 

suas ilusões. 

O PSOL, enquanto alternativa de esquerda, precisa se fortalecer e se 

dedicar à construção dessa frente. 

 

 


