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1. Introdução
O chanceler alemão Otto von Bismarck foi o responsável, em 1889, pela consolidação do
primeiro sistema de Previdência Social pública. Suas ambições com o amplo programa iam além de
simplesmente estabelecer um seguro para a eventual perda de capacidade laborativa dos
trabalhadores. Além disso, buscava conciliar as ideias divergentes existentes no campo político da
época e conter o crescimento do movimento social democrata, além de obter apoio da classe
trabalhadora.
Seu modelo acabou servindo de inspiração, mesmo que indiretamente, para grande parte
dos sistemas previdenciários no mundo, incluindo o brasileiro: o modo como ele é financiado, a partir
do regime de repartição simples (pay-as-you-go system), caracterizado pela solidariedade entre
gerações. Neste modelo, os atuais contribuintes pagam as aposentadorias dos atuais aposentados,
em contraste com o sistema de capitalização (fully-funded system), no qual os trabalhadores
contribuem para uma conta individual da qual serão feitos os pagamentos das aposentadorias1. A
escolha pelo primeiro sistema era, em geral, motivada pelo desejo do governo em gastar os recursos
a partir de então arrecadados para financiar as aposentadorias daqueles que eram idosos no
momento da implementação do sistema, e que, sendo assim, não haviam feito contribuições.
Assim como na Alemanha do século XIX, os trabalhadores brasileiros que estão em atividade
ainda possuem capacidade de financiar os inativos, já que representam uma parcela muito maior da
população. No entanto, essa estrutura demográfica não permanecerá por muito tempo, dado que a
população brasileira está no início de um processo de acelerado envelhecimento. Se atualmente,
com uma população ainda jovem, o sistema já começa a apresentar um volumoso deficit, daqui a
algumas décadas poderá ser insustentável. Mudanças nas regras dos benefícios, portanto, se tornam
urgentes a fim de se evitar uma elevação da já alta carga tributária do Brasil.
O gasto com a previdência dos trabalhadores do setor privado alcançou R$ 510 bilhões (8,2%
do PIB) em 2016, resultando em um deficit do sistema de R$ 152 bilhões (2,4% do PIB). De acordo

1 Inicialmente, o sistema alemão era misto. Entretanto, em 1899 (10 anos após sua introdução), se tornou um sistema de
repartição simples puro.
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com o Ministério do Trabalho e Previdência Social2, essa despesa chegará a 17,2% do PIB em 2060,
com deficit de 11,1% do PIB, caso nenhuma reforma seja feita. Segundo nossas projeções, se uma
reforma completa – que contemple todos os pontos abordados ao longo desta Carta – for realizada,
a despesa previdenciária será de 9,5% do PIB em 2060, mantendo o deficit no mesmo patamar da
atualidade.
Esta Carta buscará, portanto, apresentar as principais características do sistema
previdenciário brasileiro, seus números e reformas pelas quais passou (Seção 2). Em seguida,
descreverá a futura dinâmica demográfica (Seção 3), principal fonte de preocupação quanto à
sustentabilidade do sistema devido ao profundo envelhecimento da população pelo qual o país
passará. A partir disso, detalharemos quais regras podem mudar a fim de mitigar o problema (Seção
4), apontando boa parte de suas distorções e incoerências. Trata-se, obviamente, de um tema de
grande amplitude e complexidade, já muito tratado na literatura econômica nacional. Assim sendo, o
objetivo desta Carta é trata-lo de forma clara e sintética, em função da sua relevância na conjuntura
atual. Alguns detalhes foram deixados de lado propositalmente, em prol da simplicidade e da
objetividade.

2 Ver Projeções Financeiras e Atuariais para o Regime Geral da Previdência Social, MTPS (2016).
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2. Previdência social do Brasil
2.1 Características básicas
O sistema da Previdência Social é um seguro social para contribuintes com impossibilidade de
gerar a própria renda. Essa impossibilidade está relacionada a situações como idade avançada,
doença, prisão, invalidez, maternidade, acidente ou falecimento daquele de quem o indivíduo
dependia economicamente. A Previdência é formada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
de filiação obrigatória e caráter contributivo, voltado aos trabalhadores do setor privado, sejam eles
empregadores, empregados de carteira assinada, contribuintes individuais, trabalhadores rurais ou
até aqueles que não possuem renda própria, como estudantes e donas-de-casa. Os Regimes Próprios
de Previdência Social (RPPS) são voltados aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, também
de filiação obrigatória em cada ente federativo.
O tema previdenciário é fonte recorrente de discussões nas últimas duas décadas. O motivo:
a Constituição de 1988, que implementou os mais diversos direitos visando promover o bem-estar
social. Tais direitos têm como tripé fundamental a saúde, a assistência social e a previdência e ficou
decidido que nenhum benefício que substitua a renda do trabalho do segurado pode ter valor mensal
inferior ao salário mínimo. Isto consequentemente elevou o valor das aposentadorias rurais, antes
em meio salário mínimo. Além disso, a Constituição também tornou possível a aposentadoria por
tempo de serviço, posteriormente chamada de “aposentadoria por tempo de contribuição (ATC)”,
que atualmente exige 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para os homens, sem
idade mínima, em contraste com a aposentadoria por idade, que requer um mínimo de 60 anos de
idade para mulheres e 65 anos para homens, mas com comprovação de somente 15 anos de
contribuição.
São inegáveis os benefícios garantidos à população, já que atualmente mais de 29 milhões de
benefícios são pagos. A Figura 1 a seguir mostra como esse número está dividido entre cada um dos
benefícios previdenciários.

5

Figura 1: Composição do número de benefícios pagos em novembro/2016 – em milhões

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social e Pacifico Gestão de Recursos

Porém, o peso das despesas previdenciárias no orçamento do governo está em contínuo
crescimento relativo ao PIB, principalmente em função da maior expectativa de vida, das
aposentadorias em idades precoces e das recentes politicas de reajuste real do salario mínimo. A
figura 2 a seguir mostra a evolução das despesas com benefícios do RGPS, as quais passaram de 3,1%
do PIB em 1990 para 8,2% em 2016. O ônus fiscal gerado vem se tornando um empecilho para o
desenvolvimento do país, já que requer uma maior carga tributária ou uma realocação de recursos
de outras áreas vitais para cobrir esses custos. Fica claro, assim, o custo de oportunidade entre os
gastos com a previdência e gastos com investimento público, saúde, educação, entre outros.
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Figura 2: Despesas do RGPS, 1988 – 2016 (% PIB)

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social, Secretaria do Tesouro Nacional e Pacifico Gestão de Recursos

2.2 Histórico de reformas previdenciárias
Como vimos na figura anterior, as despesas com benefícios do RGPS evoluíram de 3,1% do
PIB em 1990 para 4,9% em 1997. Naquele ano, 46% das novas aposentadorias urbanas pelo INSS
foram concedidas para pessoas com menos de 50 anos, idade essa que, na grande maioria dos casos,
não parece representar pessoas incapacitadas de gerar a própria renda. Isso foi resultado da
possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, citada anteriormente, imposta em 1988.
Diante desse panorama e buscando uma amenização da evolução dos gastos na área, a primeira
reforma previdenciária foi posta em discussão no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso
(FHC).
Durante o governo FHC, o país estava em um processo de estabilização da inflação e com
sérias dificuldades de reverter o deficit externo e fiscal do governo. No cenário internacional,
seguidas crises (México - 1995; Ásia - 1997; e Rússia - 1998) afetaram os mercados mundiais. A
combinação desses fatores provocou uma elevação do risco e incerteza entre os agentes
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econômicos. O governo, dessa forma, iniciou um conjunto de mudanças para tentar reverter o
quadro fiscal e reconquistar a confiança do investidor, incluindo a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que aprovou a reforma previdenciária, em 1998, após mais de três anos de
tramitação no Congresso.
A reforma teve como principais alterações a adoção de idade mínima de aposentadoria para
os novos servidores públicos de 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, e a menção do
critério de cálculo dos benefícios do regime geral do INSS foi retirada da Constituição. Esta última
teve grande importância, uma vez que possibilitou a introdução do chamado “fator previdenciário”
na segunda reforma do governo FHC. O fator, que visa reduzir o desequilíbrio do sistema ao
postergar aposentadorias e diminuir a taxa de reposição do benefício, foi uma solução encontrada
após a não aprovação da idade mínima para o setor privado em 1998, por uma margem de somente
um voto3.
Outra reforma previdenciária foi aprovada no governo Lula, em 2003. Nela, a idade mínima
adotada na primeira reforma se estendeu até para os funcionários públicos que estavam na ativa, e
os novos servidores não tinham mais direito à paridade e integralidade da aposentadoria. Ou seja,
em vez de terem o último salário anterior à aposentadoria com reajustes baseados nos salários dos
servidores da ativa, o provento dos inativos passou a ser baseado na média dos 80% maiores salários
que receberam ao longo da carreira, reajustado por um índice de preços. Além disso, a
aposentadoria dos servidores inativos começou a ser taxada em 11% do valor que excede o teto de
contribuição do INSS, que também foi elevado. A taxação dos servidores inativos gerou grande
polêmica e foi questionada no STF, o qual em agosto de 2004 decidiu pela sua constitucionalidade
por 7 votos a 4. Nesta reforma, os principais afetados foram os servidores públicos, tanto ativos
quanto inativos.
A última reforma foi feita no governo Dilma Rousseff, com a criação da Fundação de
Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), com efeito sobre os novos

3 O episódio ficou famoso pela participação do ex-ministro do Planejamento e então deputado federal do PSDB-SP
Antonio Kandir, o qual teria errado o voto e votado pela abstenção, em vez da aprovação, consolidando assim somente 307
votos pela aprovação do texto – eram necessários 308.
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servidores públicos da União. A partir de então, é garantida aos novos servidores uma aposentadoria
até o teto do INSS; para receber acima do teto, deverão aderir ao sistema de previdência
complementar, contribuindo para uma conta individual desse fundo. Esse foi um grande passo
visando a redução do deficit dos servidores públicos no longo prazo.

2.3 Ambiente político típico de uma reforma
Certamente, muitos pontos ainda poderiam ser abordados em uma nova reforma visando um
sistema equilibrado financeiramente. Entretanto, a aprovação pode ser difícil devido ao grande custo
político decorrente de todo o processo. Como foi visto acima, nenhuma das reformas foi muito
profunda e sempre passaram com muita resistência do Congresso e da opinião pública.
Essa dificuldade de promover reformas previdenciárias acontece por inúmeras razões.
Primeiro, as propostas costumam estar situadas em um contexto institucional bastante desfavorável.
Muitas regras que regem o sistema estão presentes na Constituição Federal (inseridas em 1988,
como vimos acima) e, desse modo, requerem alteração via Emenda Constitucional. As votações são
nominais, possibilitam destaques para votação em separado (DVS) e exigem uma maioria qualificada
de 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional.
Além disso, os vários atores políticos interessados na matéria previdenciária são dotados de
preferências fortes e muito contrastadas: o poder executivo deseja mudanças que restrinjam os
benefícios para conter as despesas, e assim, ajustar as contas públicas e abrir espaço no orçamento
para outras áreas; enquanto isso, setores organizados e grupos de interesse da sociedade têm
grande resistência a qualquer mudança negativa para seus interesses, já que sofrem com custos
significativos e imediatos e não observam os prováveis benefícios no longo prazo. Ou seja, apesar dos
elevados gastos e generosas regras, a visão que domina boa parte da opinião pública é a de um
governo que não zela pelos direitos da terceira idade. Inclusive, é constante o lobby por maiores
benefícios, como o fim do fator previdenciário.
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Se equilibrando entre os dois grupos estão os parlamentares: por um lado, podem se alinhar
à coalizão governista e obter os benefícios desse apoio; por outro, assumem publicamente a sua
posição favorável ou não a mudanças impopulares, como as que são tratadas na reforma da
previdência. Isso porque a votação nominal e o DVS permitem aos eleitores responsabilizar o
parlamentar por sua decisão, o que nesse caso pode representar custos políticos em eleições
seguintes. Essa é a principal dificuldade enfrentada para obter apoio em uma lei referente à
previdência social e manter uma coalizão disciplinada para alcançar o grande quórum mínimo para
aprovação.
De modo resumido, reformas na previdência costumam ser politicamente difíceis pois, além
de requerer maioria qualificada no Congresso, resultam em mudanças impopulares e permitem a
identificação dos responsáveis por ela, o que pode ser custoso eleitoralmente falando4. Como vimos
acima, a história recente nos mostra que raramente as propostas iniciais do Executivo são aprovadas
em sua integralidade, cabendo uma negociação cautelosa para obter o melhor resultado possível.
Algumas medidas como regras de transição podem, contudo, ajudar na aprovação das reformas na
medida em que suavizam os seus efeitos.
O resultado dessa necessária suavização das reformas é que nenhuma das que ocorreram no
Brasil alcançou um grande resultado, pois a tendência de crescimento dos gastos com a previdência
permaneceu, apesar das reformas. Provavelmente, elas somente atenuaram uma trajetória
ascendente e com o envelhecimento da população brasileira, a tendência é de agravamento desse
quadro.

3. Demografia brasileira
O Brasil, assim como o restante do mundo, viveu no pós-guerra um período de altas taxas de
natalidade e redução das taxas de mortalidade, principalmente a infantil, marcando um período de
acelerado crescimento populacional. A partir do final dos anos 1960, iniciou-se um processo de
4 Para discussões sobre a Reforma da Previdência do ponto de vista político, ver Melo e Anastasia (2005) e Figueiredo e
Limongi (1998).
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acentuada redução dessas taxas de natalidade e manutenção na queda da mortalidade, a chamada
terceira fase da transição demográfica5.
Essa combinação de aumento de expectativa de vida ao nascer - que em 1980 era de 63 anos
e alcançou os 76 anos em 2016 - com redução da taxa de natalidade vem acelerando o processo de
envelhecimento da população (Figura 3). Isso pode ser observado na evolução da razão de
dependência de idosos, que mede a razão entre a população acima de 65 anos (potencialmente
inativa e apta a receber aposentadoria) e a população entre 15 e 64 anos (potencialmente ativa, que
contribui para a Previdência). Em 1980, ela estava em 7,8%, enquanto em 2016 ela estava em 11,8%.
Sob outra perspectiva, vemos que a parcela da população acima dos 65 anos era de 4,5% em 1980,
atingindo 8,2% em 2016 e devendo passar dos 20% até 2060 (Figura 4).

Figura 3: Razão de dependência de idosos e expectativa de vida ao nascer, 1980 - 2050

Fonte: IBGE e Pacifico Gestão de Recursos

5 Mais detalhes sobre a questão demográfica podem ser encontrados em nossa Carta Pacifico n. 6, de agosto de 2014,
disponível em nosso site www.pagr.com.br.
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Figura 4: Proporção de pessoas por grandes grupos etários, 1980 – 2050

Fonte: IBGE e Pacifico Gestão de Recursos

No entanto, até o momento, o impacto do crescimento dos “acima de 65 anos” não foi muito
profundo - em uma perspectiva da previdência social - pois a população potencialmente ativa, entre
15 e 64 anos, também apresentou um crescimento relevante, passando de 57,6% da população em
1980 para 69,1% em 2013, caracterizando o chamado "bônus demográfico" (Figura 4). Dessa forma,
este quadro foi, até agora, benéfico para o sistema previdenciário, pois a previdência brasileira é
baseada no regime de repartição, no qual a receita obtida com os atuais contribuintes financia o
pagamento de benefícios dos já inativos. Esse bônus, então, tem representado uma ampliação da
base de contribuintes.
Portanto, a principal fonte de preocupação na questão demográfica não é sua atual estrutura
- ainda de um país jovem - mas, na verdade, sua projeção para as próximas décadas, de redução da
população jovem e ampliação dos inativos. Isso porque, se com uma população relativamente jovem
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o Brasil já possui elevadas despesas se comparado ao restante do mundo (Figura 5), as perspectivas
são ainda mais desanimadoras conforme o envelhecimento da estrutura demográfica se realize nos
próximos anos e nenhuma reforma seja realizada.

Figura 5: Despesas previdenciárias e razão de dependência de idosos por país em 2012 (%PIB)

Fonte: Despesas – OCDE, Razão de dependência de idosos – Banco Mundial e Pacifico Gestão de Recursos

6

7

A razão de dependência de idosos, que atualmente se encontra em 11,8%, deverá chegar a
35% em 2050. Dito de uma maneira mais simples (desconsiderando os níveis de desemprego,
informalidade e regras de aposentadoria), enquanto hoje 100 contribuintes pagam os benefícios de

6 Os países analisados foram os 35 países que compõem a OCDE e o Brasil. Os dados mais recentes da OCDE são de 2012
(do México são de 2011).
7 Para o Brasil, os dados do RGPS foram obtidos na STN, da União na SOF e dos estados e municípios no AEPS. A razão de
dependência teve como fonte o IBGE.
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10 idosos, em 2050 esse mesmo número de contribuintes terá que sustentar 35 idosos. A proporção
de idosos, que atualmente é de 8,2%, deverá chegar a 22% em 2050. Em número de pessoas,
passaremos de 17 milhões para 51 milhões de idosos. Não só teremos mais idosos como também
será necessário sustentá-los por mais tempo, já que a expectativa de vida ao nascer deverá passar
dos 80 anos em 2050.
Sem dúvidas, aponta-se para a direção de uma nova reforma para evitar chegar a um estágio
insustentável, como a mencionada na introdução, quando o deficit do RGPS saltaria de 2,4% do PIB
em 2016, para 11,1% do PIB em 2060. Nesse caso, seria necessário um aumento da alta alíquota de
contribuição para manter o sistema sem mudanças em seus outros parâmetros, já que a dinâmica
demográfica é uma variável exógena à previdência e não pode ser alterada. Ou seja, se esforços não
forem feitos no sentido de diminuir as despesas, as receitas terão que aumentar. E é exatamente
disso que a próxima seção tratará: quais parâmetros da previdência podem ser alterados para se
caminhar no sentido de um sistema sustentável financeiramente.

4. O que poderia mudar na Previdência?
4.1 A desvinculação do salário mínimo
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no artigo 201 que “nenhum benefício que
substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal
inferior ao salário mínimo”, e no artigo 203 “a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria
manutenção ou de tê-la provida por sua família”.
Como consequência, o piso previdenciário é sempre igual ao salário mínimo. O mesmo
ocorre com BPC/LOAS, um benefício assistencial no valor de um salário mínimo para idosos e
portadores de deficiência que comprovadamente possuem renda familiar per capita inferior a 25%
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do salário mínimo8. Ou seja, qualquer reajuste que seja feito no salário mínimo é automaticamente
transferido para todo o sistema de previdência e assistência social brasileiro.
Entre 1996 e 2015, o que se observou foi que uma variação real acumulada do salário
mínimo de 113% (Figura 6). Caso o salário mínimo tivesse sido corrigido somente pelo INPC,
mantendo o poder de compra, ele seria de R$369,21 em 2015, valor muito menor que os R$788,00
que vigoraram nesse ano.

Figura 6: Evolução e crescimento real do salário mínimo, 1996-2015

Fonte: Ipeadata e Pacifico Gestão de Recursos

O impacto fiscal desses reajustes acima da inflação na previdência não é desprezível.
Tomando-se a posição em novembro de 2016, o número de benefícios emitidos do RGPS era de 29,1
8

O que o diferencia dos benefícios previdenciários do RGPS é, principalmente, a não exigência de qualquer contribuição
para ter acesso ao benefício.
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milhões. Desses, 63,7% recebem até um salário mínimo, o que representa 42,7% do valor das
despesas previdenciárias no mês de estudo (Figura 7). É perceptível que o aumento real contínuo
desses benefícios pesa no crescimento dos gastos. Não só isso: essa situação diminui a isonomia do
sistema, onde uma considerável parcela de beneficiários recebe maior correção de seus proventos
do que aqueles que recebem valor acima do salário mínimo (corrigido pela inflação); além disso, a
valorização real do salário mínimo possibilita o aposentado receber um benefício acima dos salários
sob os quais eram feitas suas contribuições, caracterizando essa regra como uma das fontes do
desequilíbrio financeiro e atuarial da previdência.

Figura 7: Composição dos benefícios do RGPS por número de salários mínimos

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social e Pacifico Gestão de Recursos

Já no caso do BPC/LOAS, 100% dos 4,5 milhões de benefícios são no valor de um salário
mínimo. O crescimento real deste explica boa parte do aumento das despesas com o benefício: em
1997, o gasto era de 0,1% do PIB, passando para 0,8% em 2016 (Figura 8). Além disso, como se trata
de um benefício assistencial - e que por isso não exige contribuição prévia - ele poderia estar
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desincentivando os trabalhadores a iniciar ou manter as contribuições à previdência, pois, caso eles
possuam baixa renda familiar, poderão receber o BPC/LOAS quando alcançarem os 65 anos de idade.
Caso uma reforma aprove a contribuição para as aposentadorias rurais, a demanda por benefícios do
BPC/LOAS poderia aumentar ainda mais.

Figura 8: Despesas do BPC/LOAS, 1997 – 2016 (% PIB)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Pacifico Gestão de Recursos

Para mitigar esse problema, duas importantes medidas poderiam ser aplicadas: elevação da
idade mínima de 65 anos para 70 anos e redução do benefício para um valor abaixo do salário
mínimo, incentivando o trabalhador a se formalizar, contribuir ao sistema e ajudar na sua
sustentabilidade, para assim, ter acesso a uma aposentadoria mais bem remunerada e a uma idade
mais baixa do que teria caso não contribuísse.
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Os formuladores da reforma da previdência devem levar em consideração todos os pontos
levantados anteriormente, refletindo se de fato é justo e sustentável conceder anualmente reajustes
reais a uma considerável parcela da população inativa. A desvinculação do piso em relação ao salário
mínimo - reajustando todos os benefícios pela inflação, por exemplo – poderia ser um caminho
natural. No entanto, a resistência política para a aprovação da medida parece enorme, assim como a
pressão da população, já que virou comum entre os aposentados medir seus ganhos em termos do
salário mínimo.

4.2. Adoção da idade mínima
A emenda constitucional nº 20 de 1998 retirou da Constituição Federal a forma de cálculo da
aposentadoria do RGPS. Posteriormente, a lei nº 9.876 de 1999, também chamada de lei do fator
previdenciário, estabeleceu que a aposentadoria seria o resultado da média aritmética simples dos
80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo após julho de 1994,
obrigatoriamente multiplicada pelo fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de
contribuição. Esse fator leva em consideração a expectativa de sobrevida no momento da
aposentadoria, o tempo de contribuição e a idade no momento da aposentadoria, além da alíquota
de contribuição9.
Os objetivos do fator são, a partir de uma redução do valor dos benefícios proporcional às
variáveis citadas, reduzir o desequilíbrio financeiro e atuarial do sistema e reduzir as aposentadorias
em idades muito precoces, mantendo os indivíduos mais tempo como contribuintes e menos como
beneficiários. Quanto mais jovem o segurado requerer sua aposentadoria, menor será o benefício; ao
passo que quanto maior o tempo de contribuição, maior será o valor da sua aposentadoria. Os
objetivos foram, em parte, alcançados.

9

f=fator previdenciário; Es=expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; Tc=tempo de contribuição no
momento da aposentadoria; Id=idade no momento da aposentadoria; a=alíquota de contribuição correspondente a 0,31.
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De 1993 a 1997, o que se observou foi uma queda nas idades médias de concessão das
aposentadorias por tempo de contribuição, atingindo 49,2 anos para os homens e 47,8 anos para as
mulheres, principalmente devido ao receio de mudanças nas regras que fez com que os segurados
antecipassem suas aposentadorias. Já a partir da introdução do fator em 1999, as idades médias
sofreram um súbito aumento, prosseguindo a tendência de crescimento e chegando a 55,7 anos para
os homens e 53 anos para as mulheres em 2015.

Figura 9: Idade média de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição 1993-2015
1998 = introdução do Fator Previdenciário

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social e Pacifico Gestão de Recursos

Apesar disso, como pôde ser visto, o fator ainda não foi capaz de elevar a idade de
aposentadoria a um patamar adequado, já que o indivíduo abaixo dos 56 anos de idade costuma
possuir plena capacidade produtiva e de gerar a própria renda. O principal motivo para as pessoas
não terem postergado muito suas aposentadorias é a possibilidade de ainda se manterem no
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mercado de trabalho, acumulando duas fontes de renda. Assim, o principal resultado da
implementação do fator não foi tanto o adiamento no pedido de aposentadoria, mas sim a redução
no valor dos benefícios e sua contribuição para o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Em
valores de janeiro de 2015, por exemplo, a aplicação do fator resultou na redução das despesas em
R$14,1 bilhões para o ano de 2014 (Caetano et al., 2016).
É comum o argumento de que a aposentadoria por tempo de contribuição (ATCs) em idades
precoces permite aos mais pobres, que começaram a trabalhar desde cedo, a se aposentarem mais
jovens, compensando o fato de terem contribuído por mais tempo e ajudando na redução da
desigualdade de renda. No entanto, o que se verifica na realidade é o oposto: as ATCs são concedidas
para os trabalhadores de maior remuneração10. Isso porque, em geral, os trabalhadores de baixa
renda passam grande parcela do seu período ativo em empregos informais, sem contribuir para a
Previdência, sendo forçados a se aposentar por idade.
Recentemente, a promulgação da Lei nº 13.183, de 2015 - a chamada fórmula 85/95
progressiva - permitiu que a aplicação do fator seja facultativa, desde que o contribuinte tenha
alcançado 95 pontos (resultado da soma da idade e tempo de contribuição) no caso dos homens, e
85 pontos, no caso das mulheres. Essa pontuação vai aumentando ao longo dos anos, até chegar a
100 e 90 anos em 2026. Ou seja, em um momento de desequilíbrio das contas públicas, aprovou-se
uma regra que flexibiliza um importante instrumento que visa a sustentabilidade do Regime, e ainda
beneficia a parcela mais bem remunerada da força de trabalho.
Portanto, nesse momento, observa-se uma importante utilidade no estabelecimento de uma
idade mínima para as aposentadorias do RGPS, assim como aconteceu com os servidores públicos e
como é visto nos outros sistemas ao redor do mundo.
Caetano et al. (2016) apresentou um comparativo internacional feito com 177 países, no qual
somente 12 destes não possuem idade mínima11, além do Brasil. Entretanto, é preciso notar que
existem especificidades em alguns deles: cinco países não permitem ou impõem restrições ao
10

Em novembro de 2016, o valor médio pago às aposentadorias por tempo de contribuição foi de R$1.819,34, enquanto
para as aposentadorias por idade esse valor foi de R$887,85.

11

Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Egito, Equador, Hungria, Iêmen, Irã, Iraque, Luxemburgo, Sérvia e Síria.
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acúmulo de rendimentos trabalhistas e aposentadorias, enquanto que todos eles possuem regras
que podem reduzir o valor do benefício. No grupo dos outros 165 países que possui idade mínima,
130 apresentam algum tipo de flexibilização no requerimento do benefício, que permitem
aposentadorias antecipadas ou com um prazo de carência reduzida. Mas, geralmente, a flexibilização
não permite aposentadorias em idade tão precoce quanto a brasileira, além de vir ao custo de um
menor benefício ou da exigência de um maior período contributivo.
Também é importante ressaltar que não só a grande maioria dos países possui idade mínima,
como também as regras de elegibilidade têm sido endurecidas nos últimos anos. Portanto, em uma
reforma, se poderia adotar uma idade mínima de 65 anos, idade mais comum internacionalmente,
condizente com a expectativa de sobrevida da população e com o equilíbrio atuarial do sistema, além
de ir na direção do fim do diferencial de requisitos entre gêneros, como será discutido na próxima
seção. Notadamente, uma regra de transição parece ser indispensável para evitar forte oposição à
introdução da idade mínima e quebra de expectativa entre os segurados que estavam prestes a
receber as suas aposentadorias.

4.3. O fim do diferencial de requisitos para mulheres e trabalhadores rurais
No Brasil, as mulheres possuem posição privilegiada no quesito regras de elegibilidade para
aposentadorias: por idade (65 anos de idade para os homens e 60 anos para as mulheres); por idade
no meio rural (60 para os homens e 55 para as mulheres); por tempo de contribuição (35 anos de
contribuição para os homens e 30 anos para as mulheres). Essa diferença de cinco anos geralmente é
justificada pela chamada “dupla jornada” das mulheres, na medida em que tarefas domésticas e o
cuidado das crianças ainda recairiam sobre elas, apesar da taxa de fecundidade ter se reduzido
importantemente dos 4,1 filhos por mulher em 1980 para apenas 1,7 em 2016. No entanto, a
consequência fiscal resultada dessas regras precisa ser considerada, já que além de começarem a
receber mais cedo a aposentadoria, as mulheres usufruem o benefício por um período mais longo
que os homens, devido à maior expectativa de vida feminina.
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Como forma de comparação, primeiro, pegaremos a idade média de aposentadoria por
tempo de contribuição em 2015. Dessa forma, consideramos dois indivíduos representativos: um
homem que se aposenta aos 56 anos de idade e 35 anos de contribuição; e uma mulher que se
aposenta aos 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. De acordo com as estimativas de sobrevida
apresentadas na figura 10, o homem desfrutará seu benefício durante 23 anos, enquanto a mulher o
fará por 29,5 anos. Ou seja, a mulher contribuirá por menos tempo, se aposentará mais cedo e terá
mais tempo de recebimento do benefício. Além disso, ela receberá sua aposentadoria no valor de
55%12 do salário que recebia na ativa por um período quase igual ao tempo que contribuiu, sendo a
alíquota de contribuição de cerca de 30% sobre seu salário. O desequilíbrio fica ainda mais evidente
se considerarmos a situação na qual a mulher espera mais um ano e alcança os 85 pontos (54 anos
de idade e 31 anos de contribuição), conforme a fórmula 85/95 descrita na seção anterior,
recebendo, assim, 100% do seu salário de benefício.

Figura 10: Expectativa de sobrevida brasileira em 2012 para homens, mulheres e ambos os sexos
em anos

Fonte: Tábua completa de mortalidade 2014 – IBGE e Pacifico Gestão de Recursos

Neste mesmo exemplo, mesmo se igualarmos as idades de aposentadoria em 56 anos, é
possível perceber que a mulher conseguiria receber o benefício por mais quatro anos que o homem.
12

Fator previdenciário de 2016.
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Nas aposentadorias por idade o mesmo ocorre: o homem que se aposenta aos 65 anos receberá o
benefício por 16,3 anos, enquanto a mulher aposentada aos 60 anos o receberá por 23,3 anos.
Igualando-se ambas as idades a 65 anos, a mulher ainda assim receberia a aposentadoria por 3 anos
a mais que o homem.
Um comparativo internacional entre 42 países (os 35 membros da OCDE e outras 7 grandes
economias13) mostra que a igualdade na idade de aposentadoria está presente em 36 deles14. Uma
observação importante: alguns desses países ainda não têm a igualdade em vigor. Isso porque as leis
que alteraram as regras de elegibilidade foram aprovadas nos últimos anos e, até a igualdade se
estabelecer, os países passam por um período de transição gradual. Por exemplo, a Áustria possuía
uma estrutura com idade de aposentadoria de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, mas
através de uma regra de transição que aumenta a idade de aposentadoria em 6 meses a cada ano
entre 2024 e 2033, as mulheres passarão a se aposentar aos 65 anos.
O diferencial de cinco anos também é um direito desde a Constituição de 1988 para aqueles
que exerceram trabalho rural, com idades de aposentadoria de 55 anos para as mulheres e 60 para
os homens. Além disso, os requisitos contributivos são menos rigorosos que os do meio urbano, já
que os do rural frequentemente apresentam pouca ou nenhuma contribuição, somente
comprovando atividade rural por 15 anos para receber o benefício. Uma justificativa para essas
vantagens seria o desgaste do trabalho no campo, evitando com que idosos trabalhem em idades
muito avançadas nessa atividade, e que sejam deixados em condições de pobreza extrema.
O resultado dessa combinação é um grande deficit na previdência rural: em 2015, a receita
rural foi de R$ 7,1 bilhões (0,1% do PIB) e despesa de R$ 98,0 bilhões (1,7% do PIB), formando um
deficit de R$90,9 bilhões (1,5% do PIB). Na figura 11, vemos que o deficit no setor rural explica todo o
deficit do RGPS em 2015. A previdência urbana teve um superávit, ainda que a tendência seja
claramente de reversão desse resultado. O fim do diferencial seria um grande passo para reduzir esse
desequilíbrio financeiro, ao passo que a instituição de uma pequena contribuição para os
13

As outras 7 grandes economias são: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, China, Índia, Indonésia e Rússia.

14

Ignorando as aposentadorias antecipadas, ou seja, considerando somente o similar à aposentadoria por idade no Brasil.
Os países sem igualdade são: Arábia Saudita, Argentina, Chile, Israel, Rússia e Suíça.
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trabalhadores rurais seria muito importante como forma de evitar fraudes comuns na comprovação
da atividade no campo. Complementando essas mudanças, o BPC/LOAS poderia passar pelas
alterações descritas anteriormente, a fim de evitar uma migração dos que antes solicitavam as
aposentadorias rurais para o benefício assistencial, que não requer contribuição.

Figura 11: Composição do deficit do RGPS, 2001 – 2015 (% PIB)

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Pacifico Gestão de Recursos

4.4 As pensões por morte
A pensão por morte é um direito devido à família do trabalhador em caso de falecimento do
segurado. Esse benefício sempre foi um dos principais problemas do sistema previdenciário brasileiro
por suas regras extremamente generosas, o que pode ser observado em uma comparação do nível
de despesas do país em relação ao resto do mundo, acima de muitas outras nações com uma
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composição demográfica mais envelhecida: cerca de 2,2% do PIB é gasto com pensões do RGPS e
servidores públicos da União no Brasil15 (Figura 12).

Figura 12: Despesas com pensão por morte em 2012 (% PIB)

Fonte: OCDE, AEPS, Ministério do Planejamento e Pacifico Gestão de Recursos

Tendo conhecimento dessa situação, o governo da ex-presidente Dilma Rousseff aprovou
uma série de mudanças nas regras de concessão das pensões, através da Lei Nº 13.135, de 17 de
junho de 2015. Anteriormente, não havia a exigência de tempo mínimo de contribuição ou de
casamento do segurado para habilitar seus dependentes a receber a pensão. Ou seja, em um caso
extremo, o indivíduo que estivesse próximo do falecimento poderia fazer uma única contribuição e

15

Excluindo as despesas com pensionistas do RPPS de estados e municípios, que provavelmente nos colocariam no topo
do ranking.
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realizar uma união estável ou casamento, e assim, garantir uma pensão à viúva pelo resto de sua
vida. Não existia também uma idade mínima para a viúva, o que, nesse caso, fazia com que uma
jovem (por exemplo, aos 25 anos de idade), com plena capacidade de trabalho e que tivesse perdido
seu marido precocemente, recebesse até o fim de sua vida a pensão.
Agora, o benefício tem duração de somente quatro meses se o segurado tiver menos de 18
contribuições para a previdência ou se o casamento se iniciou menos de 2 anos antes do falecimento
do trabalhador. Caso as duas condicionalidades sejam superadas, o benefício terá uma duração
variável de acordo com a idade do dependente na data de óbito, conforme a figura 13. O objetivo
dessas regras, em última instância, é de evitar fraudes ou comportamentos oportunistas.

Figura 13: Duração máxima da pensão por morte, por faixa de idade

Fonte: Previdência Social e Pacifico Gestão de Recursos

Apesar das recentes mudanças estarem no caminho das boas práticas internacionais,
algumas alterações ainda parecem necessárias: o valor da pensão ainda é integral, desconsiderando
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o número de filhos do casal e a redução das despesas da família após o falecimento do segurado.
Ansiliero, Costanzi e Pereira (2014) mostram que 79% de 132 países selecionados condicionam a taxa
de reposição do benefício ao número de dependentes. Em 2015, houve a tentativa de aprovar essa
mudança, mas o governo não obteve êxito. Dessa forma, a próxima reforma poderia contemplar um
benefício mínimo de 50% do valor que o segurado receberia em caso de aposentadoria, acrescido de
10% por dependente.
Além disso, ainda é permitido o acúmulo de pensões com aposentadorias, o que é um pouco
incoerente dada a essência das pensões de prover renda àqueles que dependiam economicamente
do segurado falecido. Uma reforma poderia extinguir essa possibilidade, permitindo a escolha do
benefício mais vantajoso ao dependente.
Se as duas regras expostas acima fossem alteradas, com aplicação somente sobre as pessoas
que ainda não recebem o benefício, caminharíamos para, no longo prazo, termos um sistema de
pensões sustentável e alinhado com o padrão internacional.

4.5 A previdência dos servidores públicos – RPPS
Desde 1998, a previdência dos trabalhadores do setor público sofreu três mudanças através
da aprovação de emenda constitucional: a implementação da idade mínima, o fim da paridade e da
integralidade para novos servidores e a instituição de um fundo de previdência complementar e de
uma alíquota contributiva para os servidores inativos.
Apesar de terem dado importantes passos na direção de um sistema mais sustentável a longo
prazo, atenuando a trajetória crescente de despesas do RPPS, estas ainda permanecem em
patamares muito elevados (Figura 14 abaixo). Se compararmos os números do RGPS e RPPS,
podemos observar o quão desproporcional são os dois sistemas: em 2015, o número de servidores
inativos da União era de 982 mil, com despesas da ordem de R$ 104,1 bi (R$ 106 mil ao ano por
inativo) e deficit de R$72,5 bi; enquanto o número de beneficiários do RGPS era de 26,1 milhões, com
despesas de R$ 436,1 milhões (R$16,7 mil ao ano por beneficiário) e deficit de R$85,8 bi. Assim, é
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perceptível a posição privilegiada dos servidores públicos em relação aos trabalhadores do setor
privado.

Figura 14: Despesas do RPPS dos servidores da União, 2000 – 2015 (% PIB)

Fonte: Secretaria de Orçamento Federal e Pacifico Gestão de Recursos

O caminho mais natural parece ser a convergência das regras nos dois regimes: a introdução
da idade mínima de 65 anos em uma próxima reforma para os trabalhadores sob o RGPS poderia ser
estendida aos servidores do RPPS, que atualmente estão sujeitos a uma idade mínima de 55 anos
para mulheres e 60 anos para homens. Além disso, a paridade dos salários que ainda vale para os
servidores admitidos antes de 2003 poderia ser revista para os que ainda não se aposentaram,
passando a ter suas futuras aposentadorias reajustadas somente por um índice de preços. Em
conjunto a todas as reformas feitas nos últimos governos, o regime de previdência dos servidores
públicos poderia passar por um processo de transição até um regime que se aproxime de um modelo
autofinanciável.
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5. Conclusão
Buscamos, nesta Carta, mostrar a necessidade que o Brasil possui em fazer uma reforma em
seu sistema previdenciário o mais rápido possível. Não há um único grande desequilíbrio; pelo
contrario, os problemas são muitos, e podem ser compreendidos a luz de argumentos lógicos e
comparações com as regras de outros países. Em resumo, a benevolência do sistema brasileiro –
caracterizada por ampla cobertura e assistência e pelos reajustes importantes nos valores pagos,
atrelados à variação do salário mínimo – não parece ser compatível com a tendência demográfica dos
próximos anos.
Os brasileiros podem se aposentar em idades muito baixas, quando ainda possuem plena
capacidade de se manter no mercado de trabalho, principalmente as mulheres, que se aposentam
mais cedo que os homens e vivem por muito mais tempo. Além disso, uma parcela relevante dos
aposentados recebe reajustes muito acima da inflação, e alguns grupos possuem regras especiais,
como trabalhadores rurais e professores16. As pensões, apesar de terem sofrido importantes
mudanças nos últimos anos, ainda possuem regras relaxadas e o benefício assistencial do LOAS
garante um benefício do mesmo valor que 2/3 dos beneficiários que contribuíram durante anos para
a Previdência.
Essas características não seriam um problema se o nosso país continuasse jovem
eternamente. No entanto – felizmente – a nossa população está vivendo cada vez mais tempo; ao
longo das próximas décadas, a tendência é que haja mais idosos recebendo aposentadoria e menos
jovens trabalhando e contribuindo para previdência: será o fim do “bônus demográfico”. Se nada
mudar, portanto, o sistema não será mais sustentável; a estrutura demográfica envelhecida não será
mais compatível com as regras agora vigentes.
Qualquer mudança deverá ser feita, porém, com muita cautela. A sociedade não parece
disposta a abrir facilmente mão de todos esses generosos benefícios. Ao mesmo tempo, há
demandas por menos impostos e mais investimentos em saúde, educação e segurança. A equação
fiscal não fecha. Como de costume, boa parte da sociedade tem facilidade em ver os custos de curto
16

Professores da educação básica podem se aposentar com 30 anos de contribuição (homens) e 25 anos (mulheres)
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prazo em uma reforma previdenciária, mas dificuldade em observar os benefícios de longo prazo de
se alcançar um equilíbrio fiscal sustentável para o crescimento potencial da economia.
A proposta enviada ao Congresso pelo governo Temer em dezembro de 2016 é bastante
abrangente, abordando diversos pontos dentre os discutidos ao longo desse texto. Sem dúvida, será
necessária uma complexa articulação política para aprovação da reforma, com regras de transição
que não gerem muita oposição – mas que não sejam tão brandas ao ponto de ter pouco impacto
fiscal no curto prazo – e explicações detalhadas quanto à importância, para o futuro do país, das
mudanças propostas.
Todo este debate ganha maior importância quando inserido no atual momento da economia
brasileira. Após anos de intensa recessão e o segundo impeachment presidencial de sua historia, o
país vê o seu endividamento público aumentar consideravelmente: projeções mostram que a dívida
pública pode alcançar 90% do PIB nos próximos anos. Nesse contexto, foi aprovada uma PEC que
limita o crescimento dos gastos públicos totais à taxa de inflação pelos próximos anos. Tal Emenda
Constitucional somente se torna viável se a trajetória de alta dos gastos previdenciários for
equacionada. É nesse complexo xadrez politico e econômico, portanto, que se insere a necessidade
de reformar a previdência.
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