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RESUMO 
 

 

A crise da Previdência Social configura atualmente uma das maiores  

preocupações das nações. Os déficits dos sistemas previdenciários públicos  

estão a exigir dos Governos o repensar da estrutura e do regime de  

financiamento como imperativo para assegurar a solvência dos mesmos. Esta  

dissertação traz uma breve discussão sobre aspectos teóricos relacionados ao  

regime de financiamento e, especificamente, sobre aspectos históricos e  

legais da Previdência Social brasileira, procurando destacar os impactos de  

variáveis macroeconômicas e demográficas que modelam o regime de repartição  

simples como forma de financiar o sistema, apontando, na seqüência da  

análise, os objetivos das reformas constitucionais de 1998 e 2003, as  

quais, embora não tenham ocasionado uma mudança estrutural do regime de  

financiamento, promoveram alterações na legislação previdenciária brasileira  

que visam tornar o Regime Geral de Previdência Social viável no horizonte de  

longo prazo. 

 

Palavras-chave: Previdência social. Regime financeiro de repartição simples. Déficit 

previdenciário. Regime geral de previdência social. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays the crisis of the Social Welfare is a major concern worldwide. The deficits of social 

security state systems are to demand rethinking of the structure of the Governments and of the 

financing regime as imperative to assure the solvency of the same ones. This dissertation brings a 

brief discussion on theoretical aspects related to the financing regime and, specifically, on 

historical and legal aspects of the Brazilian Social Welfare trying to highlight the impacts of 

macro-economical and demographical variables that they make the Pay-As-You-Go as form of 

financing the system, pointing, in the sequence of the analysis, the objectives of the one of the 

constitutional reforms of 1998 and 2003, the ones which, although they have not caused a 

structural change of the financing regime, they promoted changes in the Brazilian legislation 

system that they seek to turn the General Social Welfare Regime make feasible in a long-term 

run. 

 

Keywords: Social security. Pay-As-You-Go. Deficit of social security. General Social Welfare 

Regime. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em 25 de fevereiro de 2004, matéria divulgada por várias emissoras de TV1 

destacou trecho de mais um discurso o presidente do Federal Reserve Board, o FED2, Alan 

Greespan, na qual ele sugere que o Governo reduza o valor das aposentadorias e eleve a 

idade para a concessão de novos benefícios, ressaltando que, hoje, qualquer cidadão norte-

americano pode solicitar sua aposentadoria a partir dos 62 anos, embora o valor integral 

deste benefício somente seja alcançado aos 75 anos. O discurso lembrou também que a 

geração baby boom3 do pós-guerra estará se aposentando a partir de 2008, importando a 

elevação dos custos da Social Security. O objetivo daquele administrador era o de alertar o 

Governo no sentido de conter o elevadíssimo déficit fiscal daquele país, estimado em 

U$560 bilhões no corrente ano. Na seqüência da matéria, um profissional do mercado 

financeiro avaliou a repercussão das palavras do Sr. Alan Greespan e os efeitos nas 

economias menos desenvolvidas, considerando, nas palavras daquele analista, a potência da 

economia dos Estados Unidos, responsável, segundo ele, por 32% do PIB global. 

 

Sem o propósito de discorrer mais amiúde quanto ao teor das informações 

divulgadas, julgamos oportuno mencionar referida notícia no preâmbulo deste trabalho por 

duas significativas razões: o caráter atual do problema abordado na matéria e por seu 

conteúdo estar relacionado diretamente com os objetivos a que se propõe esta dissertação. 

 

No Brasil, há muitos anos a questão do déficit da previdência constitui motivo de 

preocupação e assunto na imprensa. Com a ampliação dos meios de comunicação, mais 

facilidades de acesso à informação, aliada à maior conscientização do problema por parte 

da população, a Previdência Social vem despertando preocupação do Governo brasileiro e 

tema de estudos, sobretudo por parte de economistas, demógrafos e atuários. 

 

De fato, tem-se acumulado um extenso número de estudos e análises sobre 

previdência, particularmente nos últimos doze anos, os quais abordam, no conjunto, a 

                                                 
1 Jornal Nacional, da Rede Globo; Jornal do SBT; Jornal das 10, da Globo News (TV por assinatura). 
2 O FED é o órgão do governo norte-americano que equivale ao Banco Central do Brasil. 
3 Fenômeno demográfico de caráter transitório em que se observa um aumento relativo das taxas de natalidade 
em todas as idades férteis.  
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situação atual, as causas do desequilíbrio, comparações com as soluções levadas a termo em 

vários países e propostas de alternativas para o caso brasileiro. 

 

Neste contexto, em razão dos continuados déficits verificados nos sistemas 

previdenciários públicos, esta dissertação objetiva discutir aspectos teóricos relacionados a 

esta questão bem como destacar as últimas alterações ocorridas na Previdência Social 

brasileira, tentando, ao mesmo tempo, estabelecer um pensamento crítico em relação ao que 

vem sendo analisado, discutido e apresentado como alternativas para os problemas 

presentes no sistema previdenciário brasileiro. Considerando, ainda, a abrangência do tema, 

nosso foco se concentra na investigação do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, e 

ao Regime Próprio dos Servidores Públicos, o RPSP. 

 

Assim, por entender que as análises e estudos técnicos tencionam, costumeiramente, 

abordar um específico tema sem, obviamente, se ater integralmente aos múltiplos aspectos 

que podem ser explorados ― aliás, regra geral de qualquer trabalho de investigação 

científica―, é nossa pretensão oferecer um sentimento crítico do conjunto destas obras. 

 

O primeiro capítulo apresenta os axiomas da Previdência Social e objetiva introduzir 

conhecimentos básicos que devem ser lembrados quando se deseja modelar adequadamente 

um sistema previdenciário. 

 

O segundo capítulo é dedicado a uma discussão analítica do regime de 

financiamento da Previdência Social brasileira, o regime financeiro de repartição simples. 

Visando a uma melhor compreensão do tema, o capítulo apresenta um modelo matemático 

elucidativo do impacto sobre a alíquota de contribuição da taxa de dependência, a razão 

entre a população aposentada e a população ativa, variável explorada no modelo. 

 

O terceiro capítulo é discursivo e apresenta breve histórico da Previdência Social do 

Brasil, contextualiza as reformas introduzidas em 1998 e 2003 e faz uma análise do fator 

previdenciário. 

 

O quarto capítulo é informativo e detalha quanto aos segurados, benefícios, serviços 

e contribuições da Previdência Social.  
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O quinto capítulo aborda os fatores determinantes do desequilíbrio da Previdência 

Social. Envolve a questão do envelhecimento populacional, a redução das taxas de 

natalidade, o aumento da expectativa de vida e de sobrevida, a elevação do valor médio dos 

benefícios, finalizando com considerações relativamente ao impacto para o sistema 

previdenciário em decorrência do desemprego e da informalidade. 

 

O sexto capítulo discorre sobre as políticas públicas implementadas pela Previdência 

Social. Estas ações têm forte impacto sobre a apuração do déficit previdenciário.  

 

O sétimo capítulo pretende estabelecer uma análise comparativa entre os dois usuais 

regimes de financiamento de sistemas previdenciários públicos, repartição simples e 

capitalização. Destaca as fragilidades do sistema de repartição simples e estabelece uma 

comparação entre os dois regimes. 

 

O oitavo capítulo estabelece uma comparação entre as principais características 

relacionadas com as reformas previdenciárias que foram promovidas em oito países latino-

americanos. Objetivou-se neste capítulo detalhar os resultados destas reformas, as quais 

ocasionaram impacto mais profundo que as reformas empreendidas no sistema de 

Previdência Social brasileiro. 

 

O nono capítulo aborda aspectos macroeconômicos relacionados à Previdência 

Social. Desenvolve uma análise simplificada das variáveis macroeconômicas e 

demográficas envolvidas e como se pode mensurar o efeito do custo do sustento dos 

aposentados a partir do produto de três frações ― a razão “consumo agregado”, a razão 

“dependência de aposentados e a razão “padrão de vida dos aposentados” ―, destacando, 

na seqüência, os efeitos de uma eventual mudança do regime de financiamento, de 

repartição simples para o de capitalização, estabelecendo uma associação com o aumento da 

taxa de crescimento da economia. 

 

Nas considerações finais encontram-se arroladas algumas observações 

complementares. 
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CAPÍTULO 1 

 Axiomas da Seguridade Social 
 
 

Na estruturação de um sistema previdenciário há de ser considerado, e certamente 

antes mesmo que seja estabelecido o custo para a sociedade, alguns preceitos universais, a 

fim de que este mesmo sistema realize de forma satisfatória sua função de proteção social 

dos cidadãos. Governos que decidiram por implementar algum modelo de sistema 

previdenciário o fizeram com a observância, na maioria das vezes, destes preceitos sociais. 

Este capítulo tem por fim transcrever, na íntegra, oito axiomas para a Seguridade 

Social e quatro para a Seguridade Privada, introduzidos pelo Convênio 102 ― Padrões 

Mínimos de Seguridade Social ― da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e, na 

seqüência, registrar os breves comentários doutrinários, extraídos do trabalho de SANTOS 

(1999)4, os quais adicionalmente complementam o entendimento de cada um destes 

axiomas. A compreensão destes fundamentos permite-nos melhor avaliar a evolução da 

Previdência Social no Brasil. 

 

AXIOMAS DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
AXIOMA Nº 1 - Compete ao Estado promover a seguridade social, para proteção dos 
trabalhadores e de todas as pessoas que vivam justificadamente sob sua dependência 
econômica. 

 
1.1 - DOUTRINA 
1.1.1 - Seguridade Social foi locução introduzida em 1952 no convênio 102 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), quando essa instituição fixou normas básicas de 
administração dos sistemas previdenciais dos países membros. Criada em virtude do 
Tratado de Versalhes, a OIT funciona como autêntico legislativo internacional do Seguro 
Social, incentivando o movimento de universalização do bem-estar. 
1.1.2 - Latu sensu, a Seguridade Social configura esse movimento, que abrange, entre 
outros, os processos de desenvolvimento do amparo previdencial e assistencial; cabe ao 
Estado promovê-la, no reconhecimento da dignidade intrínseca e dos direitos iguais e 
inalteráveis de todos os membros da família humana. 

                                                 
4 SANTOS, Gerlan R. dos. Previdência Social: Um sumário Internacional. Monografia apresentada à 
coordenação do Curso de Ciências Atuariais da FEAAC/UFC. Fortaleza. 1999. 



 5

 
AXIOMA Nº2 - A seguridade social compreende o conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos ― seguridade estatal ― e da sociedade ― seguridade 
privada ―, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 
 
2.1 - DOUTRINA  
2.1.1 - Desde suas antigas origens, a seguridade se desenvolveu em dois rumos distintos, 
que, não obstante, deveriam complementar-se. O primeiro é o da seguridade básica, estatal e 
compulsória, implantado com essa obrigatoriedade pela primeira vez na Alemanha, por 
Bismarck; o segundo é o da seguridade complementar, privada e facultativa, que remonta às 
eranoi gregas, às sodalitia romanas, às guildas germânicas, aos montepios espanhóis e 
portugueses e às irmandades britânicas. 
2.1.2 - Esse dualismo histórico é de natureza teleológica, porque decorre da diferença 
essencial entre as finalidades objetivadas pelos dois tipos de estratégia securitária. 
2.1.3 - Se não existisse o INSS, ou similar, grandes massas obreiras ficariam entregues à 
miséria extremada, quando o infortúnio roubasse o potencial laborativo dos trabalhadores; 
sobreviria a crise social, e, na imprevidência generalizada, a grande vítima seria o próprio 
Estado, que lhe deveria enfrentar as conseqüências. 
2.1.4 - Assim, o Estado é o principal segurado do INSS. 
2.1.5 - Todavia, para preservar a paz social, o INSS não precisa manter padrões de luxo; não 
precisa assegurar aposentadorias onerosas, ao nível dos altos rendimentos de uma pequena 
minoria, o que já explica a presença de um teto do salário-de-contribuição. 
2.1.6 - O INSS não elimina, portanto, a preocupação da empresa com a massa empregada. 
Não evita a desconcentração no trabalho, a neurose de insegurança, o absentismo, o alto 
rodízio do pessoal treinado e o indesejável envelhecimento do menos produtivo. 
2.1.7 - Por isso, a empresa passa a olhar como atribuição sua a complementação da 
seguridade básica em favor dos empregados. Ou passam os trabalhadores a cuidar dessa 
mesma complementação, por si sós, embora com maior sacrifício, é claro, se tiverem de 
arcar com o seu custo sem o respaldo da contribuição empresarial. 
2.1.8 - Surgem, portanto, com finalidades distintas, a seguridade básica e estatal e a 
seguridade complementar e privada. Por ser indispensável à segurança nacional, a primeira 
é obrigatória; sem ter a mesma indispensabilidade, a segunda é facultativa, mas o Governo 
reconhece o seu interesse relevante no plano econômico-social, justificando-se destarte os 
incentivos que a lei concedeu às entidades sem fins lucrativos. 
 
AXIOMA Nº3 - A seguridade estatal será gerida por entidades autárquicas, em caráter 
limitado e obrigatório. 

 
3.1 - DOUTRINA 
3.1.1 - Empenhado na paz social, o Estado deve preservar padrões módicos aos grupos 
familiares com a participação compulsória dos trabalhadores; mas não deve sacrificar a 
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grande massa na sustentação dos rendimentos mais elevados; impõe-se o caráter limitado e 
obrigatório. 
3.1.2 - A ação da seguridade estatal, mormente no pagamento das prestações, não poderia 
ser retardada nos onerosos processos de administração centralizada; criaram-se as 
autarquias, para agir com a flexibilidade das empresas privadas, podendo arrecadar, pagar e 
gerir com as autonomias administrativa e financeira que lhes são conferidas. 
3.1.3 - Isso explica o aparecimento dos antigos Institutos de Aposentadoria e Pensões, hoje 
fundidos no INSS. 

 
AXIOMA Nº4 - A seguridade privada será gerida por entidades criadas sem fins 
lucrativos na forma de fundações ou sociedades civis, ou com fins lucrativos, na forma 
de sociedades anônimas. 

 
4.1 - DOUTRINA 
4.1.1 - A complementação securitária não deve ser gerida pelo INSS. Suplementando 
aposentadorias e pensões, o plano beneficiaria notadamente os segurados de altos salários, e 
não se justificaria a participação obrigatória da União, procedente de tributos impostos à 
população do país. 

 
AXIOMA Nº5 - A seguridade social, estatal ou privada, abrangerá: 
I - os serviços de promoção, preservação e recuperação da saúde; 
II - a previdência social, para proteção nos casos de doença, invalidez, reclusão e 
morte, bem como nos de redução etária da capacidade laborativa, discriminados em lei 
complementar com fundamento atuarial; 
III - a assistência social, para amparo à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice, nos casos de carência de recursos indispensáveis à 
sobrevivência, inclusive no desemprego. 

 
5.1 - DOUTRINA 
5.1.1 - O princípio deve prevalecer para a seguridade social, quer estatal, quer privada. 
5.1.2 - A distinção entre previdência e assistência prende-se essencialmente ao caráter 
contributivo da primeira e não contributivo da última. 
5.1.3 - Por seguro social, ou previdência social, devemos entender um sistema de proteção 
mediante o qual as pessoas amparadas adquirem certos direitos (benefícios) em troca de 
outros deveres (contribuições). E por assistência social, devemos entender aquela série de 
medidas que os governos costumam adotar em favor dos necessitados, sem, porém, que haja 
da parte destes qualquer direito a exigir tais medidas; especificamente, nada pagam estes 
para usufruírem dos benefícios da assistência social, que só são outorgados pelos governos 
na medida dos recursos disponíveis (Cf. OLIVEIRA ASSIS, A. in Compêndio de Seguro 
Social, FGV, RJ., 1963 P.71). 
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AXIOMA Nº6 - Na concessão e manutenção das prestações previdenciais e 
assistenciais, os valores serão preservados contra a deterioração inflacionária5. 
 
6.1 - DOUTRINA 
6.1.1 - Não atualizar pensões e aposentadorias é mais que desumanidade, porque é também 
desonestidade, se o contribuinte cumpriu o que dele se esperava no pacto securitário. 
6.1.2 - O pretexto de que as condições econômicas não comportam não é melhor que o leit 
motiv do devedor inescrupuloso que não nega a dívida, prometendo ao credor pagá-la 
quando puder… se puder; com o agravante de que, neste último caso, o credor é, na regra, 
homem de posses, mas os pensionistas pobres não têm outras rendas e dependem 
minimamente da pensão para a subsistência. 

 
AXIOMA Nº7 - As contribuições dos empregados para a seguridade social, estatal ou 
privada, não integram os contratos de trabalho nem a remuneração dos empregados. 

 
7.1 - DOUTRINA 
A formulação é conseqüência óbvia do conceito de remuneração, identificada à 
contraprestação de serviços realizados durante o mês; as contribuições securitárias vertidas 
pelo empregador nas entidades de seguridade privada nada têm a ver com as relações 
trabalhistas, em geral, e a remuneração, em particular. 

 
AXIOMA Nº8 - Nenhuma prestação poderá ser criada, majorada ou estendida na 
seguridade social sem que se estabeleça o correspondente plano de custeio. 
 
8.1 - DOUTRINA 
8.1.1 - O Plano de Custeio é o conjunto de normas que quantificam as fontes de receitas 
para o financiamento dos encargos das entidades securitárias. 
8.1.2 - Ditas normas devem evitar o alteamento proibitivo das taxas contributivas, mas não 
devem ser compelidas a prover o custeio total. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Constituição da República Federativa do Brasil, art. 201, §§ 2º e 3º. 
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CAPÍTULO 2 
 

O Regime Financeiro de Repartição Simples 
 
 

Este capítulo é dedicado a apresentar uma análise sintética do regime financeiro de 

repartição simples, universalmente conhecido pela expressão Pay-as-You-Go, definido 

como sendo o regime de financiamento em que os trabalhadores de hoje contribuem para o 

pagamento dos atuais aposentados na expectativa de que, no futuro, irão ser sucedidos por 

uma nova geração de trabalhadores que custearão suas futuras aposentadorias. Verifica-se, 

portanto, um pacto entre as sucessivas gerações de trabalhadores e os seus correspondentes 

inativos, motivo pelo qual o modelo é também referido como sendo de inter-geração ou de 

gerações superpostas. 

 

2.1. Uma Visão Introdutória para a Modelagem do Financiamento da Previdência Social 

 

Para a modelagem do financiamento de um sistema previdenciário uma das 

primeiras questões a ser equacionada é a seleção do método. Por método de financiamento 

deve ser entendido o arranjo que permitirá a existência de um fluxo de recursos para fazer 

face às despesas com o pagamento dos benefícios e possivelmente com as despesas de 

administração do sistema, à medida que ocorram. Refere-se, portanto, ao mecanismo que 

determina o valor e a periodicidade das contribuições ao sistema. 

 

Diferentes métodos, detalhados por IYER (2002), podem ser empregados no 

financiamento dos sistemas previdenciários. A abordagem empregada nesta dissertação 

restringe-se ao método de financiamento de repartição simples. 

 

Para a melhor compreensão didática, a análise preliminar considera um sistema 

previdenciário novo, posto que este raciocínio nos permite uma visão completa da evolução 

financeira do sistema ao longo do tempo. Desnecessário frisar que essa discussão considera 

uma situação bastante simplificadora da realidade. 

 

Faz-se, necessário, inicialmente, estabelecer os parâmetros demográficos e 

econômicos básicos que afetam, de um lado, as despesas do sistema e, de outro, os salários 
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de contribuição da população coberta e que servem de base para o cálculo das 

contribuições. É importante também ressaltar as tendências desses agregados financeiros no 

tempo e, ao fim, desenvolver os princípios matemáticos básicos requeridos. 

 

A realidade, no entanto, se revela bem mais complexa, levando-nos à constatação de 

que muito provavelmente a situação projetada não se realize com exatidão. É desejável, 

portanto, que os exercícios de projeção sejam repetidos regularmente, cabendo ser 

efetuados, no transcorrer do tempo, os ajustamentos e os refinamentos requeridos no 

método de financiamento aplicado. 

 

As expressões “contribuições” e “taxa de contribuição” dizem respeito ao total de 

recursos destinados ao sistema por todas as partes contribuintes ― o empregador, ou, 

quando for o caso, o ente estatal, e o empregado ou o servidor público ―, e o percentual 

correspondente sobre a base de cálculo, respectivamente. 

 
 

2.2. Parâmetros Demográficos e Econômicos Básicos 
 

 

O curso futuro de um sistema de aposentadorias é determinado, em primeiro lugar, 

pelas características demográficas e econômicas da população inicialmente coberta. 

Durante toda a existência do sistema previdenciário ocorrerá uma série de fatores 

demográficos e econômicos que alterarão referido curso. Tais fatores, tratados como 

parâmetros variam, regra geral, com o tempo, podendo assumir, em algum intervalo 

temporal, valores positivos, constantes ou negativos. 

Em particular, são parâmetros que devem estar contemplados no modelo: 

- a taxa de juros, δ; 

- a taxa de crescimento dos novos entrantes, ρ; 

- a taxa de crescimento dos salários, γ; 

- a taxa de reajuste das aposentadorias, β; 

- a taxa de inflação, θ; 

- as taxas (específica para cada idade) de mortalidade, de invalidez e de outros 

decrementos (p.ex.: desemprego involuntário), μ dx ,   μi
x , etc. 
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São observadas certas relações entre esses fatores. Exceto em circunstâncias 

especiais ― durante períodos de crescimento da economia, por exemplo ―, é esperado que 

os salários cresçam acima da taxa de inflação, representando esta diferença ganhos de 

produtividade. Por sua vez, a indexação das aposentadorias deve, no mínimo, manter o 

poder de compra destes benefícios, dado que esta aplicação está relacionada diretamente 

com a taxa de inflação, mas é desejável que fosse superior, preservando o padrão de vida 

dos aposentados a um nível semelhante ao dos ativos, que vêem seus salários reajustados 

por um indexador diferente da taxa de inflação. Em termos teóricos e literais, γ ≥β ≥ θ. 

 

2.2.1. As Funções População Ativa e População Aposentada 
 

As duas funções-chave que descrevem o desenvolvimento demográfico de um 

sistema de aposentadorias são a função população ativa, A(t), e função população 

aposentada, I(t). No sentido estrito, tais funções são contínuas e diferenciáveis. Em termos 

mais rigorosos, essas funções deveriam ser consideradas estocásticas. As projeções 

demográficas estabelecidas com base nos parâmetros assumidos representam, na realidade, 

valores médios de A(t) e I(t). Os valores reais são governados por suas respectivas 

distribuições de probabilidade e são, portanto, incertos. 

 

A relação entre o número de aposentados e a população ativa ― conhecida como 

taxa de dependência ―, apresenta comportamento crescente, indo, inicialmente, de zero, de 

forma mais acelerada e posteriormente mais lentamente até alcançar um nível constante, por 

exemplo, quando t = w1, alcançando, então, o estágio de maturidade demográfica. 

 

As características das funções I(t) e A(t) podem ser simbolicamente expressas como: 

 
I’(t) > 0 

 

)(
)(

)(
)( ,,

tA
tA

tI
tI
>  para   ( t < w1 ); 
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ρ==
)(
)(

)(
)( ,,

tA
tA

tI
tI  para ( t ≥ w1 );   

 
 
2.2.2. As funções Despesa e Salário de Contribuição 
 

São duas estas funções-chave e estão associadas ao desenvolvimento financeiro de 

um sistema de aposentadorias, no caso a função despesa com benefícios, B(t), e a função 

salário de contribuição, S(t). Por uma questão de simplificação, podemos assumir que B(t) 

está relacionada apenas aos gastos com benefícios. Consideremos que estas funções são 

também contínuas e diferenciáveis, de forma que no intervalo (z, z +dz) a despesa total com 

benefícios e o total da folha de salários de contribuição serão denotadas por B(z)dz e S(z)dz.  

 

Como no caso das funções demográficas, A(t) e I(t), as funções B(t) e S(t) são 

também de natureza estocástica e os valores projetados representam valores esperados 

destas funções. 

 

Temos que B(t) crescerá de zero no início, mas a taxa de crescimento será 

eventualmente reduzida e alcançará um nível constante e igual a ρ + γ, soma da taxa de 

crescimento da população aposentada com a taxa de crescimento do valor da média das 

aposentadorias. 

 

Assim, enquanto o valor absoluto de B(t) depende da taxa de indexação das 

aposentadorias, β, a tendência de crescimento eventual de B(t) não é afetada por ela. 

Embora cada montante de aposentadoria individual cresça à taxa β, o montante médio de 

todas as aposentadorias correntes cresce à taxa γ, devido ao efeito conhecido como efeito 

reposição; aposentados, a todo tempo, são continuamente repostos por outros com 

montantes de aposentadoria mais altos, sendo estes, em tese, baseados nos salários finais 

que, por sua vez, crescem de acordo com a taxa γ. 

 

A proporção B(t)/S(t) apresentará uma tendência similar, partindo de zero e 

alcançando eventualmente um nível constante em um ponto no tempo, por exemplo, t = w2, 

quando o sistema alcança o que pode se denominar de maturidade financeira. É evidente 
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que a maturidade demográfica precederá geralmente a maturidade financeira e que, quanto 

mais generosos os créditos por serviços passados concedidos à população inicial, mais cedo 

o sistema alcançará dita maturidade financeira. 

 

A relação entre B(t) e S(t) é particularmente importante para a discussão de sistemas 

financeiros. Simbolicamente, 

 
B’(t) > 0 

 

)(
)(

)(
)( ,,

tS
tS

tB
tB
>             ( t < w2 ); 

 

γρ +==
)(
)(

)(
)( ,,

tS
tS

tB
tB       ( t ≥ w2 ). 

 
 
 
2.3. Base Teórica dos Métodos de Financiamento 
 

 

Sistemas de Previdência Social instituídos pelo Estado são assumidos como tendo 

duração infinita, isto é, toma-se como certo que existirá um fluxo regular infinito de novos 

entrantes no futuro. Por esta razão, os métodos de financiamento são tratados como um 

fundo aberto, que considera a população inicial e os futuros entrantes como um único grupo 

para esse propósito. 

 

Qualquer método de financiamento tem por objetivo alcançar o equilíbrio entre as 

receitas e as despesas sem que necessariamente se precise igualar as contribuições com as 

despesas correntes, uma das situações previstas. De fato, uma conseqüência importante do 

processo de maturação de um sistema de previdência é que, em tese, existem infinitos 

métodos de financiamento que podem ser aplicados. 

 

Para a discussão dos métodos de financiamento, duas funções adicionais devem ser 

agora consideradas: 

 

 a função taxa de contribuição, C(t), que caracteriza o método de financiamento; 
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 a função reservas, V(t), que representa o excesso de entradas sobre as saídas, 

acumulada com os rendimentos advindos da aplicação da taxa de juros, δ. 

 

Com base nestes conceitos, podemos estabelecer a seguinte equação diferencial 

fundamental: 

 

dV(t) = V(t)δdt + C(t)S(t)dt – B(t)dt.       (1) 
 

Esta é uma equação geral e denota que a variação nas reservas em qualquer pequeno 

intervalo de tempo é igual ao rendimento do investimento das reservas no intervalo mais o 

excesso da receita de contribuições sobre a despesa com benefícios no mesmo intervalo. 

 

2.3.1. O Regime Financeiro de Repartição Simples 

 

O método de repartição (PAYG), também consignado por repartição simples, é 

caracterizado pela condição V(t) = 0 para todos os valores de t. Da equação diferencial 

fundamental (1), deduz-se que 

 

)(
)()(

tS
tBtC = .          (2) 

 

Com a aplicação de C(t) obtêm-se o equilíbrio financeiro neste método, significando 

dizer que os ativos vão arcar com o custo dos benefícios dos seus contemporâneos inativos. 

No entanto, este regime financeiro, na prática, não opera sobre uma base contínua, devendo 

necessariamente ser definido com referência a um intervalo finito de tempo. Se o intervalo 

considerado for, por exemplo, de um ano, o método é denominado de repartição simples 

anual (PAYG anual) ou método de avaliação anual. Cabe notar que para cada valor de t, ao 

longo do tempo, será observada a condição de que V(t) = 0. 

 

Se os fluxos de contribuição e benefícios são uniformemente distribuídos no ano, a 

alíquota de contribuição (PAYGn+1) dentro do período n e n + 1 deve ser expressa como: 
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∫

∫
+

+

+ = 1

1

1

)(

)(

n

n

n

n
n

dttS

dttB
PAYG .         (3) 

 

Por outro lado, as entradas de recursos durante o ano podem não coincidir 

exatamente com os gastos, razão pela qual se torna necessário levar em consideração uma 

margem para variações inesperadas nos valores projetados de contribuições e de 

pagamentos de benefícios. É desejável ― sendo prática comum, inclusive ― adicionar uma 

pequena margem na alíquota de contribuição suficiente para constituir uma reserva de 

contingência para fazer face às variações no fluxo de caixa. 

   

2.3.2. Destacando Analiticamente as Funções B(t) e S(t). 

  

Como explicitado, no regime financeiro de repartição simples deve ficar assegurado 

que, dentro do período t, o ano, por exemplo, o montante das contribuições recolhidas sobre 

salário deva satisfazer o montante dos benefícios pagos. Se o tratamento para o tempo for 

discreto, as funções B(t) e S(t) podem ser tratadas como: 

 

∑ (Bt) = Qtde. Inativos (I) . Benefício Médio (B); 

 

 ∑(St) = Qtde. Ativos (A) . Salário Médio (S),  

 

de tal forma que se obtêm a seguinte equação de equilíbrio: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

A
I

S
BCeq .. .6         (4) 

 

As frações B/S e I/A são referidas pelos estudiosos como sendo o “nível de reposição” e a 

“taxa de dependência”, respectivamente. 

 

                                                 
6 Alteramos aqui a notação PAYGn+1 para Ceq.  
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 Em um trabalho elaborado em 1995, BARRETO7 apresenta uma versão mais 

completa para a equação (4) ao introduzir os parâmetros α, d e r, em que: 

 
α = proporção de A que deseja trabalhar; 

  
d = a taxa de desemprego; 
 
r = proporção de I que tem direito a perceber benefício previdenciário, 

  
Com a inclusão destes parâmetros ― r atuando sobre I enquanto que α e d 

interferindo sobre A ―,  referido autor ampliou a equação (4) em mais um fator, obtendo: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
A
I

S
B

d
rCeq ..

)1(. α
.        (5) 

 

Se, contudo, considerarmos, para simplificação de análise, que todos os indivíduos, 

integrantes de A e I, sejam participantes do sistema previdenciário ― isto é, contando-se, de 

um lado, somente os inscritos no sistema, ou seja, aqueles que trabalham, e, do outro lado, 

os aposentados, aqueles que já trabalharam ―, pode-se dispensar α, d e r, de maneira que, 

sem prejuízo de entendimento, a equação de equilíbrio (4) pode ser preservada nesta 

análise. 

 

O acompanhamento do equilíbrio do regime financeiro de repartição simples, com a 

aplicação de um determinado percentual de taxa de contribuição, durante um longo prazo, 

exigiria, a rigor, que, tomada uma coorte de trabalhadores, ingressando todos no sistema ao 

mesmo tempo, fosse acompanhada até que ocorresse o falecimento do último beneficiário, 

no caso o aposentado ou seu derradeiro dependente econômico ainda integrante do sistema. 

Esta situação se revela impraticável de ser analisada, razão pela qual os estudiosos recorrem 

à construção de modelos matemáticos, sobretudo quando é exigido considerar a variável 

tempo. Em vista desta realidade, é freqüente a construção de cenários8 em análise de 

                                                 
7 BARRETO, Flávio A. F. D. Previdência Social: Experiência Internacional e Cenários 
Macroeconômicos da Reforma Brasileira. Trabalho elaborado para a Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil-CAPEF. 
 
8 Uma discussão sobre a construção de cenários é apresentada por BUARQUE, Sérgio C. Metodologia e 
Técnicas de Construção de Cenários Globais e Regionais.  Brasília: IPEA, 2003. (Texto para Discussão, 
939). 
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crescimento econômico, por exemplo, e, seguindo o mesmo raciocínio, cenários vem sendo 

também empregados no estudo dos sistemas de previdência.  

Com o intento de aprofundar esta questão, o tópico 2.4, adiante, introduz uma breve 

análise matemática para o regime financeiro de repartição simples sem, contudo, pretender 

esgotar este assunto, tampouco admitir que o cenário desenhado seja o melhor modelo 

matemático para a análise aqui pretendida. 

 

2.4. Uma Breve Análise Matemática para o Regime Financeiro de Repartição Simples 

 

SARMENTO e AZEVEDO (1999) desenvolveram uma análise matemática que 

avalia o comportamento das variáveis que diretamente atuam na concepção do método de 

repartição simples, neste caso a partir da equação de equilíbrio (4). 

 

Na análise prevalece a lógica de equilíbrio deste regime financeiro na qual, tomado 

cada período t, e excluídas as despesas administrativas para a operacionalização do sistema, 

a receita líquida de contribuições (R) deve ser igual ao pagamento dos benefícios 

correspondentes (D). A receita advém do produto da taxa de contribuição média (c) pelo 

salário médio de contribuição (S) e pela quantidade de trabalhadores (A) que participam do 

sistema. O montante do pagamento de benefícios corresponde ao produto do valor do 

benefício médio (B) pela quantidade de beneficiários (I). 

 

Em termos literais: 

 

Rt = c.St.At (0 < c < 1) 

 

Dt = Bt.It 

 

Na condição de equilíbrio, Rt = Dt  
9

, de tal forma que: 

  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

cR
D 1

. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

S
B

. ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

A
I

.         (6) 

                                                 
9 Estaremos suprimindo, a partir deste momento da análise, o subscrito t nas variáveis. 
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 Verifica-se a ocorrência de déficit quando obviamente D/R >1. Uma vez que (1/c) > 

1, necessariamente, um eventual desequilíbrio deve ter sua explicação a partir da análise 

dos sinais das duas outras frações, B/S e I/A. 

 

É simples a percepção de que, pelo princípio do equilíbrio atuarial entre as 

contribuições aportadas e o direito ao benefício ― significando dizer que o trabalhador não 

deveria contribuir, tendo por base o seu salário de contribuição, para receber um benefício 

menor que este mesmo salário de contribuição ―, em tese, B/S = 1. Assim, a condição de 

solvência do sistema, ou seja, para que se obtenha D ≤ R, torna-se indispensável que  I/A 

seja menor que a unidade. 

 

Observa-se presentemente o aumento irreversível do valor de I/A, sendo este o 

motivo pelo qual esta fração foi o alvo das duas mais recentes reformas previdenciárias, 

quando o Governo brasileiro estabeleceu novos limites mínimos de tempo de contribuição e o 

limite inferior da idade para que o trabalhador da iniciativa privada e o servidor público se 

tornem elegíveis ao recebimento de benefício de aposentadoria, assunto este abordado no 

terceiro capítulo.  

 

Duas outras variáveis, que impactam decisivamente no numerador da fração I/A, são a 

expectativa de vida e, principalmente, a de sobrevida da população, esta segunda atuando 

diretamente no aumento do valor de I. A impossibilidade de controle desta variável, a exemplo 

do que vem se constatando na maioria dos países, e especialmente naqueles menos 

desenvolvidos, pode inviabilizar o sistema previdenciário que esteja financiado no regime de 

repartição simples. Com o propósito de impedir o colapso dos sistemas de previdência público, 

as nações vêm implementando mudanças na legislação na direção de elevar o limite mínimo de 

idade para a aposentadoria, objetivando com isto retardar o crescimento do numerador e 

estimular o aumento do denominador. 

 

Feitas estas considerações preliminares, Sarmento e Azevedo realizaram uma 

investigação teórica e empírica com vistas a constatar a viabilidade do sistema previdenciário 

no regime financeiro de repartição simples a partir da análise da fração I/A. O objetivo foi 

avaliar se, mantidas as demais condições durante um longo período, tal fração converge para 
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um determinado valor e, em sendo o caso, se esse valor assegurará a preservação do sistema 

previdenciário. 

 

As variáveis do modelo hipotético são: 

 

t = taxa de crescimento do número de trabalhadores na ativa (9); 

 

x = número total de anos de fruição dos benefícios de aposentadoria; 

 

L = número de anos de trabalho necessários ao direito de aposentadoria; 

 

m = número de anos após a vigência do ano L. 

 

As hipóteses empregadas são: 

 

a) no ano 1 haverá um trabalhador empregado. No ano 2, haverá (1 + t) trabalhadores 

empregados. No ano 3, (1 + t)2
 trabalhadores estarão empregados e assim por diante, 

de sorte que no ano (L), estarão empregados (1 + t)L-1 trabalhadores; 

 

b) o trabalhador que completar L anos de serviço aposentar-se-á; 

 

c) os trabalhadores viverão x anos a partir da data de sua aposentadoria; 

 

d) até o ano L não há inativos de sorte que a fração (I/A) será zero para qualquer ano 

entre 1 e L. No ano (L + 1) haverá (1 + t)L
 trabalhadores empregados e 1 

aposentado. Em (L + 2) existirão (1 + t)L+1 empregados e (1 + t) aposentados. Em (L 

+ 3) existirão (1 + t)L+2 empregados e (1 + t)2
 aposentados e assim por diante, de 

maneira que no ano (L + m), para (m) menor ou igual a (x), existirão (1 + t)L+m-1 

empregados e (1 + t)m-1 aposentados. Neste último caso, a fração (I/A) será            

[(1 + t)m-1]/[(1 + t)L+m-1] = (1+t)-L. Se m > x, faz-se necessário deduzir do numerador 

da referida fração os inativos que já morreram. Assim, se m = x + r, (1 + t)r-1 

inativos deverão ser deduzidos. 

 

Definindo a função Q = I/A, temos que: 
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Onde L > 0, z > 0, x ≥ 0. 

 

As propriedades da função Q podem ser estudadas através da análise das suas derivadas 

parciais em relação às três variáveis, L, z e x, ou seja, ao tempo de serviço mínimo para fazer jus 

à aposentadoria, o qual é normalmente fixado por lei, à taxa de crescimento do número de 

trabalhadores na ativa e ao tempo médio de sobrevida do trabalhador, respectivamente. Para o 

propósito desta dissertação não será aprofundada a análise no sentido de identificação do 

comportamento desta função, como a determinação dos valores de mínimo e de máximo. 

Objetiva-se, neste momento, encontrar os resultados para diversos valores de Q, discutidos 

adiante. Estes resultados indicam a proporção entre inativos e ativos para que o sistema 

funcione adequadamente. Para os parâmetros L = 27,5 anos e x = 20 anos, a tabela n° 2.1, 

adiante, resume os resultados para diferentes taxas de crescimento populacional t. 

 
 

TABELA n°. 2.1 – Valor da Fração Inativos/Ativos (Q) para Valores Selecionados da Taxa de 
Crescimento (t) da População Ocupada 

( L = 27,5 x = 20) 
 

T Q 
0,005 0,083 
0,010 0,137 
0,013 0,159 
0,015 0,171 

    
  

Por exemplo, para a taxa de crescimento da força de trabalho de 1,5% ao ano, ao 

longo de 27,5 anos, a contribuição de um ativo seria suficiente para financiar a 
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aposentadoria de aproximadamente seis aposentados (1/0,171 = 5,8) que receberiam seus 

benefícios no tempo médio de 20 anos. 

 

Os resultados encontrados para o valor de Q nesta simulação distanciam-se 

significativamente dos valores da taxa de dependência calculados a partir das informações 

estatísticas governamentais, as quais apontam para a inviabilidade do sistema de 

Previdência Social brasileiro, assunto a ser abordado no quinto capítulo. 

 

Considerando, ainda, as dificuldades do Governo em elevar as taxas de contribuição, 

tendo em vista o risco de sonegação, inadimplência ou mesmo de evasão de contribuintes, 

eleva-se o nível de preocupação em função dos valores percentuais encontrados para c, ao 

se observar as seguintes taxas de contribuição para diferentes valores do nível de reposição 

e da taxa de dependência para o hipotético estágio de maturidade demográfica, explicitadas 

na tabela n°2.2, adiante. 

 
TABELA n°. 2.2 – Valor em Percentual da Taxa de Contribuição de Equilíbrio (c) para Diferentes 
Valores da Taxa de Dependência (I/A) e Nível de Reposição (B/S) na Situação Hipotética de Estado 

de Maturidade Demográfica 
 

Taxa de Dependência 
(I/A) 

 

Nível de Reposição 
(B/S)  

1 

 

0,75 

 

0,50 

 

0,25 

1 100 75 50 25 

0,9 90 67,5 45 22,5 

0,75 75 56,25 37,5 18,75 

0,5 50 37,5 25 12,5 

  Nota: Cálculos do autor. 

 

 Os resultados para a alíquota de contribuição (c) vêm atestar o que, na prática, tem 

se verificado, ou seja, a crescente elevação dos custos da Previdência Social. 

 

O modelo matemático acima nos auxilia na interpretação do impacto que a taxa de 

reposição e na taxa de dependência ocasionam no equilíbrio do regime financeiro de 

repartição simples, sendo obrigatório para a preservação do equilíbrio do sistema (D/R ≤ 1) 

a elevação do valor da taxa de contribuição (c). Listamos, adiante, alguns efeitos adversos: 
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a) o aumento da expectativa de vida e, especialmente, a de sobrevida, porque 

aumenta o contingente de beneficiários, I ⇒ aumento da fração I/A; 

b) a redução do valor do salário, S ⇒ aumento da fração B/S; 

c) o aumento do valor real do benefício, B ⇒ aumento da fração B/S; 

d) a redução das idades para aposentadoria, porque reduz o número de ativos, A ⇒ 

aumento da fração I/A. 

 

Fraude e sonegação também ocasionam efeitos perversos sobre o nível de reposição 

e a taxa de dependência. Constata-se fraude quando há pessoas que se beneficiam do sistema 

de maneira ilegal, no caso, obtendo benefícios a que não teriam direito, elevando indevidamente 

o numerador das duas frações, B/S e I/A. Com o mesmo efeito adverso tem-se a sonegação, que 

diz respeito ao não repasse das contribuições por parte das empresas, através, dentre outros 

mecanismos, da prestação de informação falsa sobre o número de empregados. Assim, o 

aumento da variável "sonegação” reduz o denominador da fração B/S, potencializando o 

resultado desta divisão. A manutenção de um mesmo valor da taxa de contribuição (c) 

dependeria de variações na direção oposta das acima comentadas para uma ou mais das 

variáveis presentes na equação de equilíbrio (4). 
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CAPÍTULO 3 
 

A Previdência Social do Brasil 
 

 Este capítulo, dividido em quatro partes, discorre sobre a Previdência Social do 

Brasil. Na primeira parte é apresentada breve retrospectiva histórica que nos permite avaliar 

o desenvolvimento do sistema previdenciário público. A segunda parte é dedicada à 

discussão das reformas previdenciárias de 1998 e 2003. A terceira parte aborda o fator 

previdenciário, introduzido pela reforma de 1998 e que modificou o cálculo das 

aposentadorias. A quarta parte quantifica os primeiros efeitos obtidos com essas reformas. 

 

3.1. Breve Histórico da Previdência Social 

 

As primeiras medidas previdenciárias e assistencialistas do Estado datam do ano de 

1888. O Decreto nº 9.912, de 26 de março de 1888, regulou o direito à aposentadoria dos 

empregados dos correios. Fixava em 30 anos de efetivo serviço e idade mínima de 60 anos 

os requisitos para a aposentadoria. Seguiram-se outras leis, estabelecendo proteção aos 

trabalhadores das estradas de ferro do Império. Nos anos seguintes o direito à aposentadoria 

e a fundos de pensões é estendido a todos os ferroviários, bem como aos trabalhadores da 

imprensa. Em 1892, já vigorando o regime republicano sob forte influência de cafeicultores 

e militares, é instituída a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte aos operários do 

arsenal da marinha, para depois ser votado um suposto seguro de acidente de trabalho para 

todas as categorias. Este seguro tornar-se-á compulsório com a Lei nº 3.724, de 15 de 

janeiro de 1919.10 

 

O marco legal, estabelecendo a estrutura que foi a base para o atual sistema 

previdenciário, se deu com a edição do Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 

1923, que determinava a criação de Caixas de Aposentadoria e Pensões para empregados de 

empresas ferroviárias, que ficou conhecido como Lei Eloy Chaves. Ao final de duas 

                                                 
10 História da Previdência Social, disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.mps.gov.br. 



 23

décadas, o país contava com cerca de 300 Caixas de Assistência e Previdência Social, as 

CAP’s, organizadas por empresas ou por categoria profissional.  

 

Com a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, através do 

Decreto nº 22.872, de 29 de junho de 1933, deu-se início a uma alteração regulamentar do 

sistema previdenciário, que passou a ser feito por categoria profissional e não mais pelas 

empresas. Este contexto resultou que muitas CAP’s foram transformadas em Institutos de 

Aposentadoria e Pensão, os IAP’s, os quais abrangiam categorias especificas em todo o 

território nacional. Todavia, o maior problema do sistema dos IAP’s era a identificação do 

instituto ao qual o trabalhador deveria se filiar, o que deixava alguns segmentos do mercado 

de trabalho sem a respectiva cobertura. Por sua vez, o financiamento desses institutos era 

feito pelo regime de repartição simples e custeado por contribuições do trabalhador, da 

empresa e do Governo Federal. 

 

A uniformização da legislação previdenciária somente aconteceria em 1960, com a 

promulgação da Lei n nº 3.807, de 28 de agosto de 1960 ― a Lei Orgânica da Previdência 

Social (LOPS) ―, que, além de estender a cobertura do sistema previdenciário aos 

trabalhadores autônomos e profissionais liberais, incluiu os benefícios de auxílio-reclusão, 

auxílio-funeral e auxílio-natalidade.  

 

Em 1964, o Governo instituiu uma comissão interministerial para a reformular a 

Previdência Social. Deste trabalho resultou o Decreto Lei nº 72, de 21 de novembro de 

1966, que extinguiu os IAP’s, fundindo suas antigas estruturas no Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS).  

 

Essa estrutura foi alterada com a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 

1988, que inseriu novos direitos e benefícios ao sistema previdenciário. A nova Carta 

Magna instituiu os objetivos da Seguridade Social, fixados em: 

 universalidade da cobertura e do atendimento; 
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 uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; 

 seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

 irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços; 

 eqüidade na forma de participação no custeio; 

 diversidade da base de financiamento; e 

 gestão quadripartite, democrática e descentralizada, com participação dos 

trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo em órgãos 

colegiados. 

 

O conceito de Seguridade Social atribuído pela Constituição de 1988 estendeu os 

direitos relativos à previdenciária, à saúde e à assistência social para a totalidade da 

população brasileira, independente da atividade profissional e de vínculos contributivos, 

ampliando as ações de natureza previdenciária e assistencial do Governo, e, neste particular, 

uma das maiores transformações foi a ampliação da cobertura securitária aos trabalhadores 

rurais, que foram equiparados aos urbanos, eliminando-se, assim, a previdência social rural, 

sendo o salário mínimo fixado como piso para os benefícios. 

 

O arcabouço jurídico basilar compõe-se das Leis 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 

1991, as quais, além de definir Seguridade Social, também instituíram os planos de custeio 

e de benefícios da Previdência Social. 

 

O artigo 1º da Lei 8.212 reza que a Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar 

o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. A prestação dos serviços de 

saúde e a assistência social são integralmente custeadas pelo Governo. Em seu art. 3º, a 

mesma lei disciplina que a Previdência Social “tem por fim assegurar aos seus beneficiários 

meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo 

de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de 
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quem dependiam economicamente”. O mesmo artigo, em seu parágrafo único, disciplina 

que a organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: 

a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante 

contribuição; 

b) valor da renda mensal, dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou 

de rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo; 

c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição, corrigidos 

monetariamente; 

d) preservação do valor real dos benefícios; 

e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. 

 

O Decreto nº 99.350, de 27 de junho de 1990, criou o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) mediante a fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência 

Social (IAPAS) com o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS). É atribuição do 

INSS a operacionalização do sistema, que envolve a arrecadação das contribuições, o 

pagamento dos benefícios e a fiscalização, estando também sob sua competência a 

administração dos recursos do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS). 

.  

Por sua vez, o Ministério da Previdência Social (MPS) formula a política e a 

normatização da Seguridade Social e a Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência Social (Dataprev) é a responsável pela operacionalização dos procedimentos. 

 

Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) estabelecer as 

diretrizes gerais da Previdência Social, sendo responsável pelo acompanhamento da gestão 

previdenciária, aprovação de programas e propostas orçamentárias, bem como pela 

aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. 

 

Por último, o Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (republicado no DOU de 18 

de junho de 1999), aprovou o regulamento da Previdência Social, o qual, posteriormente, 
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recebeu modificações pelos Decretos de nº 3.265, de 6 de maio de 1999, e de nº 3.452,  de 9 

de maio de 2000. 

 

3.2. As Reformas Previdenciárias de 1998 e 2003 

 

3.2.1. Antecedentes da Reforma Previdenciária de 1998 

 

Após a promulgação da Constituição de 1988, o Brasil continuou a enfrentar 

períodos de turbulência econômica, particularmente hiperinflação, com índices que 

alcançaram a faixa de 80% ao mês em 1990. No início da década de 1990, o cenário de 

crise econômica ― baixo desempenho do produto interno bruto e alta inflação  ―,  deu 

margem ao surgimento de teses neoliberais que condicionavam um melhor desempenho da 

economia à abertura comercial e à diminuição do papel do Estado na economia. Neste 

aspecto, tornar-se-iam necessárias privatizações e desregulamentações. 

 

Segundo os neoliberais, novos direitos contemplados na Constituição de 1988 

seriam responsáveis pelo déficit fiscal e pelo chamado "Custo Brasil", que impedia de o 

país ser competitivo no mercado internacional. Desta época datam várias propostas de 

reforma da Previdência Social brasileira, sobretudo inspiradas no modelo chileno, 

implantado em 1981. Ditas propostas não prosperaram ― ao contrário do que foi observado 

em outros países latino-americanos ―, em razão, dentre outros aspectos, da perda de 

credibilidade do governo frente às repetidas denúncias de corrupção, que resultaram no 

impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. 

 

Nessa época, de relevante em relação à Previdência Social cabe o registro do 

resultado de uma comissão de estudos formada na Câmara dos Deputados, relatada pelo 

Deputado Antônio Britto, ministro da Previdência em 1993, que elaborou diagnóstico  dos 

problemas estruturais do sistema previdenciário e recomendações de reforma. Esse estudo, 

conhecido posteriormente como Relatório Britto, passou a embasar as ações do Ministério 

da Previdência na primeira metade dos anos 1990. 
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A partir do início do processo de estabilização econômica, em julho de 1994, 

correntes políticas voltaram a defender mudanças na Constituição, alegando serem estas 

essenciais para o equilíbrio financeiro do Estado e, conseqüentemente, para a preservação 

da estabilidade dos preços. A rigor, estava prevista constitucionalmente uma revisão da 

Carta Magna após cinco anos de sua promulgação, neste caso, em 1993, porém a conjuntura 

política de um período pré-eleitoral impediu que esta revisão ocorresse no período 

programado. Argumentava-se que a Constituição de 1988, ao equiparar os direitos e 

ampliar os benefícios sociais, notadamente a universalização dos benefícios, havia elevado 

substancialmente os gastos previdenciários sem a respectiva contrapartida de receita, dentre 

os quais os mais significativos se referiram à equiparação dos trabalhadores rurais, que até 

então contribuíam para o extinto FUNRURAL11, aos urbanos no tocante à cobertura 

previdenciária. Em contrapartida, os mecanismos e os incentivos criados para atrair novos 

segurados foram basicamente a ampliação do salário-maternidade, a simplificação de 

categorias, a redução de taxas para tempo pretérito, a redução de alíquota para os 

contribuintes, quando da prestação de serviços, e a extinção da escala de salário-base. 

 

De fato, o que se sucedeu foi que, a partir de 1988, ocorreu uma expansão da 

política previdenciária, caracterizada pelo aumento expressivo da quantidade e também pela 

elevação do valor médio dos benefícios pagos pelo sistema. 

 

A expectativa de surgimento de déficit previdenciário acelerou a discussão em torno 

deste tema e, neste contexto, as discussões em relação à Previdência Social convergiam 

para a conclusão de que era necessário proceder a desconstitucionalização de diversos 

aspectos introduzidos em 1988, sem a qual a viabilidade do sistema previdenciário estaria 

comprometida, haja vista o déficit do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, o qual 

ficou evidenciado nas contas do Governo a partir de 1996, conforme se pode observar da 

tabela n° 3.1, adiante. 

 
TABELA n°. 3.1 – Relação entre a Arrecadação Líquida e a Despesa com Benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
Valores Referentes ao Acumulado até o Mês de Outubro de 1998 – Em Bilhões de Reais 

                                                 
11 O Fundo de Amparo ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) foi criado pela Lei n°.4.214, de 2 de março de 
1963. 
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ANO 

Arrecadação 
Bruta (1) 

(A) 

Transferências 
a Terceiros 

(B) 

Arrecadação 
Líquida 

C = (A - B) 

Benefícios
Pagos (2) (3)

(D) 

Relação 
% 

E=(D/C) 

 
Saldo 

F= (C - D) 
1989 26.782.074  1.597.804   25.184.270 15.405.622 61  9.778.648  
1990 28.147.774  1.754.729  26.393.046  15.248.815 58  11.144.231  
1991 25.476.413  1.553.583  23.922.830  16.631.695 70  7.291.135  
1992 24.532.155  1.541.428  22.990.728  16.580.456 72  6.410.272  
1993 26.715.520  1.916.699  24.798.821  23.717.947 96  1.080.873  
1994 27.734.852  2.102.900  25.631.953  25.077.318 98  554.634  
1995 34.801.512  2.989.130  31.812.381  31.333.078 98  479.303  
1996 36.691.006  2.933.076  33.757.931  34.448.746 102  (690.816) 
1997 39.273.730  2.926.528  36.347.203  37.171.656 102  (824.453) 
1998 39.039.416  2.654.292  36.385.124  41.422.346 114  (5.037.221) 

Fonte: CGC/INSS 
Elaboração: CGEPS/SPS 
(1) Inclui Arrecadação do SIMPLES. 
(2) Para os anos de 1989 a 1993 estão considerados os benefícios totais, isto é, previdenciários + especiais (EPU). A 
partir de 1994, consideram-se apenas os benefícios previdenciários. 
(3) Em Out./97, não foram provisionados recursos para pagamento de benefícios no montante de R$ 2,288 bilhões, os 
quais foram pagos pela rede bancária, segundo acordo firmado com o INSS. 

 

 

3.2.2. A Emenda Constitucional n° 20 

 

Transcorridos 10 anos da promulgação da Constituição de 1988, a Emenda 

Constitucional nº 20 introduziu alterações no sistema de Previdência Social brasileiro, 

tratando do RGPS e do INSS, para o setor privado, e estabelecendo as regras básicas para a 

previdência social do setor público. 

 

No RGPS, a reforma realizada teve como objetivos: 

a) a adequação da concessão dos benefícios previdenciários ao novo perfil 

demográfico; 

b) o estreitamento da relação entre salário de contribuição e o valor do benefício; 

c) a inclusão de restrições mais severas para a concessão da Aposentadoria por 

Tempo de Contribuição e  

d) a ampliação da cobertura aos empregados sem vínculo empregatício formal. 

 

Estas mudanças evidenciaram a clara preocupação com o equilíbrio financeiro e 

atuarial do sistema. Os principais pontos alterados pela Emenda Constitucional nº 20 para a 
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previdência do setor privado e a do setor público estão resumidos nas figuras de n°s 3.1 e 

3.2, adiante. 

 
PRINCIPAIS ITENS SITUAÇÃO ANTERIOR REFORMA APROVADA 

 
1. APOSENTADORIA POR TEMPO 

DE CONTRIBUIÇÃO 

Aposentadoria aos 35/30 anos 
de serviço para 
homens/mulheres, com 
proventos integrais e 30/25 com 
proventos proporcionais, sem 
exigência de limite de idade. 

 
Aposentadoria aos 35/30 
anos de contribuição para 
homens/mulheres, com 
proventos integrais. 

 
2. FIM DA APOSENTADORIA 

ESPECIAL PARA  PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS E 
AERONAUTAS ENTRE OUTROS 

 
Aposentadoria aos 30/25 anos 
de serviço para 
homens/mulheres com 
proventos integrais e 25/20 com 
proventos proporcionais. 

 
REGRA PERMANENTE: 
 
•  Aposentadoria aos 60/55 

anos de idade para 
homens/mulheres. Fim 
da aposentadoria 
proporcional. 

 
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
 
 Aposentadoria aos 53/48 
anos + 20% ou 40% de 
acréscimo (pedágio) sobre o 
tempo que resta para 
completar as aposentadorias 
integral ou proporcional, 
respectivamente. 

 
3. SELETIVIDADE DO SALÁRIO-

FAMÍLIA E AUXÍLIO- 
RECLUSÃO 

 
Todos podem receber. 

 
Será pago apenas àquele que 
receba uma renda mensal 
igual ou inferior a R$ 360,00.
 

 
4. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

PARA A JUSTIÇA DO 
TRABALHO COBRAR 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS 

 
Inexistente. 

 
A Justiça do Trabalho deverá 
executar as sentenças que 
proferir. 

 
5. ESTABELECIMENTO DE LIMITE 

MÁXIMO PARA BENEFÍCIOS DE 
LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

 
Limite estabelecido através de 
decreto. 

 
O limite agora é 
constitucional e é de R$ 
8.000,00 até que seja fixado 
o subsídio máximo nos três 
poderes. 
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6. DESCONSTITUCIONALIZAÇÃO 

DA REGRA DE CÁLCULO DO 
VALOR DOS BENEFÍCIOS 

 
Calculado com base nos 
últimos 36 meses. 

 
Pendente de regulamentação 
específica, por lei. 

 
7. VINCULAÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 
FOLHA DE SALÁRIOS PARA 
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 

 
Inexistente. 

 
É vedada a utilização de 
recursos provenientes das 
contribuições sociais dos 
empregadores (incidente 
sobre a folha de salários, o 
faturamento e o lucro) e dos 
trabalhadores para a 
realização de despesas 
distintas do pagamento de 
benefícios do RGPS. 
 

FIGURA n°. 3.1 – Reforma da Previdência para o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) – Emenda Constitucional nº 20 
 

 
 

PRINCIPAIS ITENS SITUAÇÃO ANTERIOR REFORMA APROVADA 

 
1. CARÁTER CONTRIBUTIVO E 

EXIGÊNCIA DE EQUILÍBRIO 
FINANCEIRO E ATUARIAL 

 
Não havia exigência de 
contribuição. 

 
Explicita-se que o custeio 
ocorrerá mediante 
contribuições de todos os 
servidores, incluindo inativos 
e pensionistas(1), e que o 
cálculo destas contribuições 
deve resguardar o equilíbrio 
financeiro e atuarial do 
regime. 
  

 
2. REGIME EXCLUSIVO PARA 

OCUPANTES DE CARGO 
EFETIVO 

 
O regime podia abranger 
qualquer servidor público. 

 
Restringe-se o número de 
beneficiários do regime 
somente para aqueles que 
ocupam cargo efetivo. 

 
 
3. LIMITE DE IDADE PARA 

APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO 

 
Aposentadoria aos 35/30 anos 
de serviço para 
homens/mulheres, com 
proventos integrais e 30/25 com 
proventos proporcionais, sem 
exigência de limite de idade. 
 

 
REGRA PERMANENTE: 
 
 Aposentadoria aos 60/55 
anos de idade para 
homens/mulheres + 35/30 
anos de contribuição. Fim da 
aposentadoria proporcional. 
 
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
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Aposentadoria aos 53/48 
anos + 20% ou 40% de 
acréscimo (pedágio) sobre o 
tempo de contribuição que 
falta para completar as 
aposentadorias integral ou 
proporcional, 
respectivamente. 
 

 
4. FIM DA APOSENTADORIA 

ESPECIAL PARA PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS 

 
Aposentadoria aos 30/25 anos 
de serviço com proventos 
integrais e 25/20 com proventos 
proporcionais. 

 
REGRA PERMANENTE: 
 
Aposentadoria aos 60/55 
anos de idade para 
homens/mulheres + 35/30 
anos de contribuição. Fim da 
aposentadoria proporcional. 
 
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
 
Aposentadoria aos 53/48 
anos + 20% ou 40% de 
acréscimo (pedágio) sobre o 
tempo que resta  para 
completar as aposentadorias 
integral ou proporcional, 
respectivamente. 
 

 
5. ESTABELECIMENTO DE LIMITE 

DE IDADE PARA A 
APOSENTADORIA DO 
PROFESSOR DO ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
Aposentadoria aos 30/25 anos 
de serviço com proventos 
integrais. 

 
REGRA PERMANENTE: 
 
Aposentadoria aos 55/50 
anos de idade para 
homens/mulheres + 30/25 
anos de contribuição.  
 
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
 
Aposentadoria aos 53/48 
anos + 20% ou 40% de 
acréscimo (pedágio) sobre o 
tempo que resta para 
completar a aposentadoria 
integral. 
 

 
6. CARÊNCIA 

 
Não há carência para fins de 
aposentadoria. 

 
Estabelecimento de um 
período mínimo de exercício 
de serviço público de 10 
anos, sendo cinco anos no 
cargo em que se dará a 
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aposentadoria. 

 

 
7. VEDAÇÃO DE 

APOSENTADORIA COM VALOR 
SUPERIOR AO SALÁRIO DA 
ATIVIDADE 

 

 
Em alguns estados e municípios 
o servidor é promovido ao se 
aposentar, recebendo adicionais 
sobre o salário e que são 
computados no cálculo do 
benefício. 
 

 
O benefício será, no máximo, 
equivalente ao último salário.

 
8. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO 

ENTRE APOSENTADORIAS E 
SALÁRIOS 

 
É permitida acumulação entre 
aposentadorias e salários. 

 
As atuais acumulações entre 
aposentadorias e salários 
estarão sujeitas ao teto 
correspondente à 
remuneração dos ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal. A partir da Reforma 
será vedada a acumulação de 
mais de uma aposentadoria e 
a acumulação de 
aposentadoria com a 
remuneração de cargos 
públicos. 
 

 
9. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

 
Não havia possibilidade. 

 
Para os novos ingressantes, o 
poder público poderá instituir 
o teto de R$ 1.200,00 para os 
benefícios, desde que 
organize Fundos de 
Previdência Complementar 
de caráter voluntário e que 
podem funcionar em regime 
de contribuição definida. 
 

 
10. FUNDOS DE ATIVOS 

 
Não havia legislação específica 
sobre o tema, apesar de ser 
facultada a possibilidade de 
organização de fundos 
financeiros. 
 

 
Explicita-se na Constituição 
a possibilidade de 
organização de fundos 
financeiros compostos por 
ativos do poder público para 
o financiamento da 
previdência. 
 

FIGURA n°. 3.2 – Reforma da Previdência para os Servidores Públicos que Integram 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – Emenda Constitucional nº 20 
 
(1) A modificação constitucional que instituiu a obrigatoriedade da contribuição dos servidores já havia 
ocorrido em 1993, com a Emenda Constitucional n.º 3. 
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Em verdade, o Governo fora derrotado ao tentar modificar a forma de 

aposentadoria vigente, de “aposentadoria por tempo de serviço” para “aposentadoria por 

idade”, como desejado. Em síntese, as idades mínimas, de 60 anos, para os homens, e de 55 

anos para as mulheres, para a aposentadoria integral, não foi aprovada na Câmara. Na 

prática, foi alcançado um meio termo, posto que em lugar da “aposentadoria por idade” foi 

aprovada a “aposentadoria por tempo de contribuição”. 

 

A partir da EC n° 20 o trabalhador do setor privado ficou obrigado a contribuir por 

35 anos, se homem, e 30 anos, se mulher, sem, neste caso, ser exigida a idade mínima de 53 

anos, se homem, e de 48 anos, se mulher. Para aqueles que já contribuíam, ficou 

estabelecida a “regra de transição”. No caso dos professores da educação infantil e do 

ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e tempo de contribuição foram 

reduzidos em cincos anos, cabendo ressaltar que, para aqueles que optarem pela 

aposentadoria proporcional ― aos 53 anos, se homem, e aos 48 anos, se mulher ―, haverá 

um acréscimo, de 17% e 20%, respectivamente, no tempo de serviço já exercido até a 

publicação da Emenda, desde que se aposentem exclusivamente com tempo de efetivo 

serviço nas funções de magistério. 

 

Cabe destacar ainda como alterações da EC n° 20 a extinção do salário-família, 

para aqueles que recebem mais de R$ 360,00, a proibição do trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre para menores de 18 anos, assim como a vedação de qualquer tipo de trabalho aos 

menores de 16 anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. 

 

Anotamos, por fim, como outra significativa alteração prevista na EC n° 20, a 

instituição do fator previdenciário, cuja introdução teve por função reduzir o valor do 

salário-de-benefício por atuar como redutor no seu cálculo, detalhado no tópico 3.3, 

adiante. 
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3.2.3. A Emenda Constitucional n° 41 

 

A Emenda Constitucional n° 41, promulgada em 31 de dezembro de 2003, teve 

como foco principal modificar as regras da previdência do setor público. Os principais 

pontos alterados pela EC nº 41 encontram-se detalhados nas figuras de n°s 3.3 e 3.4, 

adiante. 

 
PRINCIPAIS ITENS SITUAÇÃO ANTERIOR REFORMA APROVADA 

 
1. AUMENTO DO TETO 

PREVIDENCIÁRIO 
 

R$ 1.961,56 

 
R$ 2.400,00 

 
2. INCLUSÃO 

PREVIDENCIÁRIA DOS 
TRABALHADORES DE 
BAIXA RENDA 

 
Não considerava.  

 
 

 
3. POSSIBILIDADE DE 

DESONERAÇÃO DA FOLHA 
SALARIAL, SUBSTITUINDO 
(PARCIALMENTE) 
CONTRIBUIÇÃO DO 
EMPREGADOR POR 
RECEITA OU 
FATURAMENTO 

 

 
Não considerava. 

 
A ser contemplada na 
reforma tributária. 

FIGURA n°. 3.3 – Reforma da Previdência para o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS) – Emenda Constitucional nº 41 
 

 
 

 
PRINCIPAIS ITENS SITUAÇÃO ANTERIOR REFORMA APROVADA 

 
1. MUDANÇA DA BASE DE 

CÁLCULO DAS 
APOSENTADORIAS 

 
Última remuneração do 
servidor. 

 
Média de Salários de 
Contribuição no RPPS e no 
RGPS. 
 
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
 
Para os atuais servidores sem 
direito adquirido, vale a 
última remuneração como 
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referência desde que 
cumpridos requisitos de 
idade (60/55 anos para 
homens/mulheres), tempo de 
contribuição (35/30 anos 
para homens/mulheres) e 
tempos de carência no 
serviço público (20 anos), na 
carreira (10 anos) e no cargo 
(5 anos). 
 

 
2. TETO PREVIDENCIÁRIO 

 
Última remuneração. 

 
Para os futuros servidores 
será a última remuneração e 
o teto do RGPS para aqueles 
que ingressarem a partir da 
instituição do fundo 
complementar. 
 
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
Para os atuais servidores, fica 
a última remuneração. 
 

 
3. PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR PARA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 Normas para instituição: 

Lei complementar; 
 Facultativo; 
 Futuros servidores: 

instituição de fundo 
complementar estabelece 
teto igual ao do RGPS. 

 
• Instituição: Através de 

Lei Ordinária do Poder 
Executivo de cada Ente; 

• Facultativo; 
• Fundo fechado, de 

natureza pública e com 
contribuição definida; 

• Para futuros 
servidores: Instituição 
de fundo complementar 
cria teto igual ao do 
RGPS; 

  
REGRA DE TRANSIÇÃO: 
 
Atuais servidores: adesão ao 
teto do RGPS e à previdência 
complementar é facultativa. 
 

 
4. MUDANÇA DO CÁLCULO DO 

VALOR DAS PENSÕES 

 
Igual á remuneração ou ao 
provento do servidor falecido. 

 
Igual á remuneração ou ao 
provento do servidor 
falecido até o limite de R$ 
2.400,00, acrescido de 
70% da parcela excedente 
a esse limite. 
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5. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PARA APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (1)

 
 Grupos: servidores 

ingressantes antes de 
16/12/1998; 

 Valor: última 
remuneração; 

 Elegibilidade: 53/48 anos 
de idade e 35/30 anos de 
contribuição 
(homens/mulheres); 

 Acréscimos de tempo: 
20% no tempo de 
contribuição que faltava 
para completar o mínimo 
necessário, contado a partir 
de 16/12/1998. 

  

 
• Grupos: servidores 

ingressantes antes de 
16/12/1998; 

• Valor: média dos 
salários de contribuição, 
com abatimento de 3,5% 
(para quem completar o 
direito até 2005) ou de 
5% (para quem 
completar o direito a 
partir de 2006) por ano 
de antecipação em 
relação às idades de 
60/55 anos 
(homens/mulheres). 

• Elegibilidade: 53/48 
anos de idade e 35/30 
anos de contribuição 
(homens/mulheres). 

Acréscimos de tempo: 
20% no tempo de 
contribuição eu faltava 
para completar o mínimo 
necessário, contados a 
partir de 16/12/1998. 

 
6. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE 
APOSENTADORIAS E 
PENSÕES 

 
Não incidia. 

 

 Atuais aposentados, 
pensionistas e pessoas 
com direito adquirido: 

o Da União: faixa de 
isenção de 
R$1.440,00; 

o Dos Estados, DF e 
Municípios: faixa 
de isenção de 
R$1.200,00; 

 Futuros aposentados e 
pensionistas: faixa de 
isenção igual ao teto do 
RGPS (R$ 2.400,00). 

 

 
7. APLICAÇÃO DO TETO 

REMUNERATÓRIO GERAL 
 

 
Teto geral: subsídio mensal de 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) 
Obs.: atualmente inaplicável. 

 
Teto geral: subsídio de 
ministro do STF; 
Subtetos nos Estados e 
Distrito Federal: 

 Poder Executivo: 
subsídio do 
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governador; 
 Poder Legislativo: 

subsídio mensal dos 
deputados estaduais 
ou distritais; 

 Poder Judiciário, 
Ministério Público 
e Defensoria 
Pública: subsídio do 
desembargador do 
Tribunal de Justiça, 
limitado a 90,25% 
do subsídio de 
ministro do STF; 

Subteto nos Municípios: 
subteto do prefeito. 
 

 
8. PARIDADE ENTRE ATIVOS 

E INATIVOS/PENSIONISTAS 
(REGRA DE REAJUSTE DAS 
APOSENTADORIAS E 
PENSÕES) 

 
Mesmos critérios de revisão da 
remuneração dos servidores 
ativos (regra de paridade). 

 
É assegurado o 
reajustamento dos benefícios 
para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor 
real, conforme critérios 
estabelecidos em lei. 

REGRA DE TRANSIÇÃO: 

Para os atuais servidores sem 
direito adquirido, é mantida a 
paridade, na forma da lei, 
desde que cumpram com 
requisitos de idade (60/55 
anos, se homem/mulher), 
tempo de contribuição (de 
35/30 anos, se 
homem/mulher), e tempos de 
carência no serviço público 
(20 anos), na carreira (10 
anos) e no cargo (5 anos). 

 

FIGURA n°. 3.4 – Reforma da Previdência para os Servidores Públicos que integram 
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) – Emenda Constitucional nº 41 
(1) A EC n° 41 apenas incrementa para o grupo específico de servidores admitidos até 15/12/1998 a regra de 
transição já instituída pela EC n° 20. Para aqueles admitidos no serviço público a partir do dia 16/12/1998 
valem as mesmas regras em vigor: (60/55) anos de idade e (35/30) de contribuição; (65/60) anos de idade 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição (homens e/mulheres) e aposentadoria compulsória 
aos 70 anos de idade; 

(2)Elaborado pelo autor a partir do  artigo “Reforma da Previdência: Balanço da Emenda Constitucional n° 
41/03”, publicado no Informe de Previdência Social,do MPS ( jan/2004, volume 16, número 1). 
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3.3. O Fator Previdenciário 
 

O fator previdenciário foi regulamentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro 

de 1999, e é calculado tendo como base a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de 

contribuição do segurado no momento de sua aposentadoria, mediante a aplicação da 

seguinte fórmula:  

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅+
+⋅

⋅
=

100
(1 aTcId

Es
aTcf     em que:  

 

• f = fator previdenciário; 

• Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 

• a = alíquota de contribuição do segurado, igual a 0,31; 

• Es = expectativa de sobrevida na data da aposentadoria, fornecida pelo IBGE, 

considerando-se a média única nacional para ambos os sexos; 

• Id = idade do segurado na data da aposentadoria. 

 

Antes de aplicação do fator previdenciário, houve a alteração na forma do cálculo do 

salário de benefício (SB) das aposentadorias por tempo de contribuição e idade, que 

corresponde ao valor inicial do benefício de aposentadoria, o qual passou a ser determinado 

pela seguinte expressão: 

 

SB = M * Taxa de reposição prevista na Lei 

 

Onde: 

 

• SB = Salário de Benefício; 

• M = Média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado a partir de 

julho/94, corrigidos monetariamente, aumentando continuamente até atingir todo 

o tempo de contribuição; 
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• Taxa de reposição: 100% do SB para aposentadorias por idade aos 65/60 

(homens/mulheres) e para aposentadorias por tempo de contribuição aos 35/30 

anos de contribuição (homens/mulheres); 70% para aposentadorias por tempo de 

contribuição aos 30/25 anos de contribuição (homens/mulheres). 

 

No caso das aposentadorias por tempo de contribuição, aplica-se obrigatoriamente 

ainda o fator previdenciário. Desta forma, o valor inicial da aposentadoria passou a ser 

obtido do produto do salário de beneficio com o fator previdenciário: 

 

Valor inicial da aposentadoria = SB * Fator Previdenciário 

 

Com a introdução do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria, objetivou-se 

estreitar a relação entre contribuições e benefícios do segurado, afetando, no caso, a taxa de 

reposição, para compensar a elevação da taxa de dependência. O fator é destinado ao 

cálculo da aposentadoria por contribuição, mas pode também ser aplicado às aposentadorias 

por idade, caso se revele vantajoso para o segurado. 

 
 
3.3.1. Considerações a Respeito da Metodologia do Cálculo de Aposentadoria com a 
Aplicação do Fator Previdenciário 
 

Com a introdução do fator previdenciário, a metodologia de cálculo de 

aposentadoria foi dividida em duas partes. A primeira considera que o Governo pretendeu 

aumentar o prazo para o cálculo da média do salário de contribuição e, posteriormente, 

aplicar o fator previdenciário.  

 

Com efeito, a aposentadoria era, antes, calculada somente com base na média dos 

salários de contribuição dos últimos 36 meses, o que caracterizava, segundo os técnicos do 

Governo, uma situação desproporcional já que 36 meses, dentro de um período de 30 anos, 

significa 3 anos em 30 ou em 35 anos de contribuição, o que dá um resultado baixo, 

insuficiente para se alcançar uma média mais representativa do período contributivo, além 

do elevado valor do desvio entre salário de contribuição e salário de benefícios. Portanto, a 

primeira medida foi aumentar esse período de cálculo. 
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Neste sentido, a idéia principal foi criar uma proporção entre o tempo contribuído e 

o tempo de recebimento do benefício, levando-se em conta a alíquota de contribuição total 

de 31% e a expectativa média de sobrevida após a aposentadoria. Entendeu o Governo que, 

como para cada ano trabalhado é destinado 31% para a previdência, isto equivale a quatro 

meses para cada ano de trabalho. Essa relação, de que o segurado poupa quatro meses de 

cada ano, deveria guardar correspondência com o tempo em que o mesmo vai receber de 

salário de benefício. Então, a primeira relação é como se estivesse no regime de 

capitalização a taxa de juros zero. Na segunda parte da expressão, denominada “prêmio 

para o segurado pela permanência em atividade”, que é crescente com a idade e o tempo de 

contribuição, percebe-se então implicitamente a taxa de juros. 

 

3.3.2. O Novo Cálculo da Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

 

Com a elevação do teto de benefício para R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), a 

partir de 1º de maio de 2004, este valor de aposentadoria somente será alcançado para 

aqueles que requererem a aposentadoria a partir da promulgação da EC n° 41. O valor final 

sofrerá uma ponderação de acordo com a idade e a esperança média de vida do requerente. 

 

Pelo exposto não parece haver vantagem imediata para o segurado com a elevação 

do teto. A título de exemplificação, para o homem receber uma aposentadoria do valor do 

teto ele precisa contribuir sobre o teto por 35 anos e ter 65 anos de idade. Como destacado 

anteriormente, no cálculo são consideradas todas as contribuições, corrigidas 

monetariamente, efetuadas desde julho de 1994 até o mês anterior ao requerimento da 

aposentadoria ou do afastamento do trabalho. Em seguida são selecionadas 80% das 

contribuições mais vantajosas e excluídas as demais. Calcula-se a média das 80% das 

contribuições mais altas e as divide pelo número de contribuições. A média de cálculo 

corresponde ao salário de benefício, sobre o qual ainda é aplicado o fator previdenciário. 

Portanto, quanto maior a expectativa de vida, mais baixo será o valor da aposentadoria. 

Considerando a expectativa média de vida do brasileiro, de 72 anos, um segurado de 58 

anos terá direito a receber do INSS um benefício por 14 anos; para outro que conte 46 anos, 

o benefício será menor, por ser distribuído em 26 anos. 



 41

3.4. Efeitos das Reformas Previdenciárias 

 

Um dos efeitos imediatos da reforma previdenciária consubstanciada na EC n° 20 

foi a elevação da idade média de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme 

detalha a tabela n° 3.2 adiante. 

 
TABELA n°. 3.2 – Idade Média de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, por Ano 

De 1998 a 2002 
 

ANO IDADE (EM ANOS) 
1998 48,9 
1999 51,8 
2000 52,0 
2001 52,3 
2002 53,2 

Fonte: SINTESE/DATAPREV 
 

No tocante â segunda reforma, do final de 2003, não é possível ainda perceber 

concretamente seus efeitos com relação ao equilíbrio do sistema. A EC n° 41 objetivou 

reduzir o déficit decorrente do Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, e, neste 

particular, cabe ressaltar, antes da promulgação desta emenda, a significativa distorção 

existente, entre os valores médios pagos a título de benefícios previdenciários para os 

servidores públicos federais e os aposentados do RGPS, conforme detalha a figura n° 3.5, 

adiante. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

Executivos (civis) (1) 2.272,00

Ministério Público da União 12.571,00

Banco Central do Brasil 7.001,00

Militares 4.265,00

Legislativo 7.900,00

Judiciário 8.027,00

RGPS 

Aposentadoria por Tempo de Contribuição 744,04

Aposentadoria por Idade  243,10

Valor Médio do Total de Benefícios (2) 374,89

FIGURA n°. 3.5 – Benefícios Previdenciários no Serviço Público Federal e no RGPS –
Valores Médios, em Reais, do Período Dezembro/2001 a Novembro/2002 
Fontes: Boletim Estatístico da Previdência Social; Boletim Estatístico de Pessoal – dez-02 / SRH/MPOG; STN/MF 

Notas: 

(1) Exclui Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; inclui Administração Direta, Autarquias, Fundações, 
Ministério Público da União e Banco Central do Brasil; 

(2) Inclui benefícios previdenciários e acidentários e exclui benefícios assistenciais. 
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CAPÍTULO 4 
 

Segurados, Benefícios, Serviços e Contribuições da Previdência Social 
 
 

Este capítulo detalha resumidamente as condições de segurado, os benefícios, os 

serviços e as contribuições da Previdência Social. 

 

A legislação da previdenciária social brasileira cobre os riscos sociais12 básicos 

previstos na Convenção 102/1952 da OIT13. Todo cidadão que exercer atividade laborativa, 

desde que conte com 16 anos, idade mínima exigida por lei, fica obrigado a contribuir para 

ter assegurado os benefícios previstos. Para aqueles que têm carteira assinada e recebem 

salário a adesão ao sistema é compulsória. 

 

Há de se destacar, de princípio, as categorias de contribuintes, o segurado e seu 

empregador, segundo os dois regimes de previdência, o Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS) e o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), resumidos na figura nº 4.1, 

adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Riscos sociais dizem respeito a eventos fortuitos e incertos a que estão expostos os cidadãos e se relacionam 
com a perda da capacidade laboral em decorrência da velhice, da doença, da invalidez, do acidente, da 
reclusão, do desemprego involuntário e da morte. 
13 O seguro-desemprego está vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e financiado por contribuição 
social sobre o faturamento das empresas (PIS/Pasep). 
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CATEGORIA RPPS RGPS 

Empregados 

Empregados domésticos 

Trabalhadores avulsos 

Contribuintes individuais 
(autônomos, empresários, 
etc) 

Especiais 

 
Contribuinte Segurado - 
pessoa física 

 
Servidor Público de Cargo Efetivo 
(Art. 40 da Constituição) 

Facultativos 

Empresa urbana 
Empregador rural – pessoa 
física 
Empregador rural – pessoa 
jurídica 
Empregador doméstico 

 

Contribuinte Patronal – 
empregador 

 

União, Estados e Municípios 

Clube de futebol 

FIGURA nº 4.1 – Categorias de Contribuintes, segundo o Regime de Previdência 

 

São dependentes do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho 

não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Podem ser ainda 

dependentes os pais e o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido. 

 

4.1. Os Segurados 

 

São segurados da Previdência Social os: 

 

• Empregados 
• Empregados domésticos 
• Trabalhadores avulsos 
• Contribuintes individuais (autônomos, empresários, etc) 
• Especiais 
• Facultativos 

 

4.2. Os Benefícios e os Serviços 

 

Os benefícios previstos são: 
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• Aposentadoria por idade 
• Aposentadoria por invalidez 
• Aposentadoria por tempo de contribuição 
• Aposentadoria especial 
• Auxílio-doença 
• Auxílio-acidente 
• Auxílio-reclusão 
• Pensão por morte 
• Salário-maternidade 
• Salário-família 

 

Os serviços da Previdência Social são: 

 

• Serviço social 
• Perícia médica 
• Reabilitação profissional 

 

 

Os benefícios concedidos pela Previdência Social são definidos em função da 

idade, do tempo de contribuição e da renda do trabalhador durante a vida laborativa. Os 

benefícios devem assegurar aos contribuintes e a seus dependentes econômicos os meios 

indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 

contribuição, prisão ou morte do segurado. Todos os benefícios estão sujeitos ao limite 

mínimo de um salário mínimo e ao limite máximo do salário-de-contribuição, à exceção 

do salário-maternidade, que não se sujeita a limite máximo, e ao salário-família e 

auxílio-acidente, que não se sujeitam ao limite mínimo.    

 

4.3. Detalhamento dos Benefícios 

 

Detalhamos, adiante, os benefícios da Previdência Social, incluindo a regra para 

sua concessão, a forma de apuração do valor do benefício e a carência exigida, quando 

for o caso. 
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4.3.1. Para o Segurado 

 

4.3.1.1. Aposentadoria por Idade 

 

Concedida àquele que cumprir a carência de 65/60 anos de idade 

(homem/mulher) ou com a carência prevista na Medida Provisória n° 1.729, de 

02/12/1998, para os ingressados no sistema após 24/07/1991. No caso de trabalhador que 

comprovem o efetivo exercício da atividade rural, a aposentadoria por idade será 

concedida aos 60/55 anos de idade (homem/mulher). 

O valor do benefício consistirá numa renda mensal de 70% do salário-de-

benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, até completar 100%. O salário-

de-benefício corresponderá à média aritmética simples dos maiores salários de 

contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, a partir de julho/94, 

multiplicado pelo fator previdenciário. 

A carência para a aposentadoria por idade é de 180 contribuições.  

 

4.3.1.2. Aposentadoria por Invalidez 

 

É devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado, mediante laudo médico-pericial do INSS, incapaz de reabilitação para o 

trabalho laborativo remunerado. 

O valor da aposentadoria por invalidez consistirá de uma renda mensal 

correspondente a 100% do salário-de-benefício, caso o segurado não esteja recebendo 

auxílio-doença. Caso contrário, o salário-de-benefício corresponderá à média aritmética 

simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período 

contributivo a partir de julho/94.  O valor da aposentadoria pode ser acrescido em 25%, 

mesmo considerado o valor máximo, quando o segurado necessitar da assistência 

permanente de outra pessoa em razão da sua condição de inválido. 
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É exigida a carência de 12 contribuições mensais. Fica dispensada a exigência de 

carência nos seguintes casos: 

a) quando a invalidez decorrer de acidente de qualquer natureza ou causa14; 

b) quando o segurado, após sua filiação à Previdência Social, contrair alguma das 

doenças constantes da lista elaborada pelo Ministério da Previdência Social e 

Ministério da Saúde; 

c) para os segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural 

no período de 12 meses.  

 

4.3.1.3. Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

 

A aposentadoria por tempo de contribuição será concedida ao segurado que 

comprovar, no mínimo, 35/30 anos completos de contribuição (homem/mulher), 

respectivamente, e será concedida ao professor que comprovar tempo de 30/25 anos de 

contribuição (homem/mulher), respectivamente, de efetivo exercício em função de 

magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino secundário. 

 

No entanto, poderão requerer a aposentadoria proporcional: 

 

a) aqueles segurados que até 16/12/1998 não haviam completado o tempo mínimo 

exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que cumpridas as 

seguintes exigências: 

• Idade: 53 anos para o homem e 48 anos para a mulher; 

• Tempo de Contribuição: 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de 

contribuição, se mulher; 

                                                 
14 É considerado acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática ou por exposição a 
agentes nocivos (físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes), que resulte em lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a perda permanente da capacidade de trabalho. 
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• Tempo de Contribuição Adicional: O equivalente a 40% (quarenta por cento) 

do tempo que, em 16/12/1998, faltava para atingir o limite de contribuição. 

b) a qualquer tempo, o segurado com direito adquirido, exatamente aquele que em 

16/12/1998 já contava com 30/25 anos de serviço (homem/mulher). Nesta 

situação a aposentadoria será calculada com base nos últimos 36 salários de 

contribuição. 

O valor da aposentadoria integral é 100% do salário-de-benefício. O valor da 

aposentadoria proporcional é de 70% do salário-de-benefício, mais 5% deste por cada ano 

completo de contribuição adicional ao tempo mínimo exigido. O salário-de-benefício 

corresponderá à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição 

correspondentes a 80% de todo o período contributivo a partir de julho/94 e com a 

aplicação do fator previdenciário. Serão adicionados, para efeito de aplicação do fator 

previdenciário ao tempo de contribuição do segurado: 

a) cinco anos, quando se tratar de mulher; 

b) cinco e dez anos, respectivamente, se homem ou mulher que comprovem 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. 

A carência para requerer a aposentadoria por tempo de contribuição é de 180 

contribuições. 

4.3.1.4. Aposentadoria Especial 

 

A aposentadoria especial será concedida ao segurado empregado, exceto o 

doméstico, e o trabalhador avulso que trabalharem durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o 

caso, sujeito a condições especiais de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua 

integridade física. 

O valor da aposentadoria especial é 100% do salário-de-benefício, correspondendo 

este à média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% 

de todo o período contributivo a partir de julho/94. 
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A carência exigida é de: 

a) para os inscritos até 24/07/1991: 126 contribuições, em 2002; 132 contribuições, 

em 2003, 138 contribuições, em 2004, e assim por diante; 

b) para os inscritos a partir de 25/07/1991: 180 contribuições. 

4.3.1.5. Auxílio-doença 

 

O auxílio-doença será concedido ao segurado que ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Não será concedido 

auxílio-doença ao segurado que, ao filiar-se no RGPS, já era portador da doença ou da lesão 

que geraria o benefício, salvo quando a incapacidade decorreu de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. 

 

O valor do benefício é uma renda mensal correspondente a 91% do salário-de-

benefício. O salário-de-benefício corresponderá à média aritmética simples dos maiores 

salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo a partir de 

julho/94. 

A carência exigida é de 12 contribuições mensais. Fica dispensada a carência para 

os segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural no período de 

12 meses imediatamente anteriores à data de início da incapacidade. 

 

4.3.1.6. Auxílio-acidente 

 

Será devido como indenização ao segurado, exceto doméstico, trabalhador avulso e 

o segurado especial que estiver recebendo auxílio-doença, depois de consolidadas, através 

de perícia médica, as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza e resultar seqüela 

definitiva que reduza a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exija maior 

esforço para o desempenho da mesma atividade. 
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O auxílio-acidente consistirá em 50% do salário-de-benefício que deu origem ao 

auxílio-doença do segurado. 

Não é exigida carência. 

4.3.1.7. Salário-família 

O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado e ao 

trabalhador avulso, exceto ao doméstico, que ganhe até R$ 360,00. 

O valor do benefício é calculado com base em cotas. O segurado tem direito a tantas 

cotas, no valor individual de R$ 11,26 (onze reais e vinte e seis centavos), quantos forem os 

filhos menores de 14 anos ou inválidos.  

Não é exigida carência. 

 

4.3.1.8. Salário-maternidade 

 

O salário-maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa, à 

contribuinte individual, à segurada facultativa, à doméstica e à segurada especial durante 

120 dias (28 dias antes e 92 dias depois do parto), observadas as situações e condições 

previstas em lei. Este benefício depende do pagamento mínimo de 12 contribuições 

mensais. 

O valor do benefício é: 

a) para a segurada empregada: 

• em caso de salário fixo, o valor mensal será igual a sua remuneração 

integral; 

• em caso de salário variável, o valor mensal será igual a média dos 6 últimos 

meses de trabalho; 

• em caso de salário maior que o teto máximo de benefício, o valor mensal 

será até o limite de R$ 12.720,00, de acordo com a Resolução Nº 236, de 

19/07/2002. 
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b) para a trabalhadora avulsa: valor mensal igual à sua remuneração equivalente a 

um mês de trabalho não sujeito ao limite máximo do salário-de-contribuição; 

c) para a contribuinte individual e a segurada facultativa: em 1/12 da soma dos 12 

últimos salários de contribuição apurados em um período não inferior a 15 

meses, sujeito ao limite máximo do salário-de-contribuição; 

d) para a empregada doméstica: o benefício tem valor mensal igual ao do seu 

último salário de contribuição, observados os limites mínimo e máximo; 

e) para a segurada especial: o valor do salário maternidade é de um salário mínimo 

mensal. 

Não é exigida carência para conceder esse benefício, porém, em se tratando da 

contribuinte individual e da segurada facultativa, é exigida a carência de 10 contribuições 

mensais para a concessão do benefício. 

 

4.3.1.9. Pensão por morte 

 

A pensão por morte será concedida aos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, a contar da data: 

 

• do óbito, quando requerida até 30 dias depois deste; 

• do requerimento, quando requerida até o prazo de 30 dias após o óbito; 

• da decisão judicial, no caso de morte presumida. 

 

 

Os dependentes estão divididos em três classes: 

• Classe I: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido; 

• Classe II: os pais; 
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• Classe III: o irmão, não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou 

inválido. 

O valor mensal da pensão será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado 

recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data da 

morte. 

Não é exigida carência. 

 

4.3.1.10. Auxílio-reclusão 

 

O auxílio-reclusão será concedido aos dependentes do segurado recolhido à prisão, 

observadas as mesmas condições da pensão por morte. O valor do benefício é calculado da 

mesma forma como a aposentadoria por invalidez. Se o segurado estiver aposentado, o 

dependente não terá direito ao auxílio-reclusão, porém pode receber a aposentadoria via 

procuração. 

Não é exigida carência. 

 

4.4. Detalhamento dos Serviços 

 

4.4.1. Serviço Social 

 

É o serviço de esclarecimento prestado pela Previdência Social aos cidadãos, a fim 

de que possam exercer seus direitos previdenciários e de assistência social. 

 

4.4.2. Perícia Médica 

 

É o serviço que objetiva avaliar se o segurado ou seu dependente está ou não 

incapaz para o trabalho. Trata-se de um serviço gratuito, mas o segurado, se desejar, desde 
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que as despesas corram por sua conta, pode ser acompanhado por médico de sua confiança, 

bem como oferecer exame, laudo, parecer ou relatório do médico que realizou seu 

tratamento, que representem subsídios para o médico da Previdência Social concluir sobre a 

sua situação de incapacidade ou a do seu dependente. 

 

4.4.3. Reabilitação Profissional 

 

É o serviço com o objetivo de reeducação e de readaptação profissional às pessoas 

portadoras de deficiência e aos beneficiários, parcialmente ou totalmente incapacitados, de 

participarem do mercado de trabalho. Contempla o fornecimento de aparelhos de prótese, 

órtese e instrumentos de auxílio para locomoção, quando indispensáveis, a reparação ou a 

substituição dos aparelhos assim como o transporte do segurado, quando necessário. 

 

4.5. Início do Usufruto dos Benefícios 

 

O primeiro pagamento mensal dos benefícios será feito até 45 dias após a data da 

apresentação da documentação necessária à sua concessão. Os benefícios devem ser pagos 

do primeiro ao décimo dia útil de cada mês e serão reajustados, quando necessário, para que 

seja preservado o valor real da data de sua concessão. 

 

A carência das aposentadorias por idade e por tempo de serviço, para os segurados 

inscritos na Previdência Social até 24 de julho de 1991, obedecerá ao seguinte calendário, 

levando-se em consideração o ano em que o segurado cumpriu todas as condições para a 

obtenção do benefício: 

 

Ano de Implementação 
 das Condições 

Meses de Contribuição 
 Exigidos 

1998 
1999 
2000 
2001 

102 meses 
120 meses 
126 meses 
132 meses 
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2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 

138 meses 
144 meses 
156 meses 
162 meses 
168 meses 
174 meses 
180 meses 
192 meses 
198 meses 
204 meses 
210 meses 
216 meses 
228 meses 
234 meses 
240 meses 

FIGURA nº. 4.2 – Carências para Aposentadoria 

 

4.6. As Contribuições 

 

As contribuições obrigatórias para a Previdência Social compreendem: 

a) contribuições pagas pelos empregados formais, incidentes sobre os salários; 

b) contribuições pagas pelas empresas, incidentes sobre a folha de pagamento do 

total de seus empregados; 

c) contribuições individuais sobre remunerações pagas a diversas categorias, como 

os empresários, os autônomos e os empregados domésticos; 

d) contribuição do produtor rural sobre o valor da primeira comercialização da 

produção bruta. 

 

Encontram-se detalhadas adiante, de acordo com a categoria de segurado, as 

alíquotas de contribuição: 

 

 

4.6.1. Do Empregado, do Empregado Doméstico e do Trabalhador Avulso: 

De acordo com a Portaria n°. 794, de 7 de maio de 2004, do Ministério da 

Previdência Social, para fins de recolhimento ao INSS, a alíquota de contribuição incide 



 55

sobre o salário-de-contribuição mensal, definido como a remuneração mensal efetivamente 

recebida, de acordo com a tabela n° 4.1. 

TABELA n°. 4.1 – Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e 
Trabalhador Avulso, para Pagamento de Remuneração a Partir de 1º de maio de 2004 

Salário-de-contribuição (R$) Alíquota (%) 
até 752,62 7,65* 

de 752,63 até 780,00 8,65* 
de 780,01 até 1.254,36 9,00 

de 1.254, 37 até 2.508,72 11,00 

Nota: (*) Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no 
inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira - CMPF. 

 

4.6.2. O Trabalhador Autônomo, o Empresário, o Contribuinte Individual e o Facultativo: 

 

A alíquota é de 20% para estas categorias de segurados, devendo ser observados os 

valores estabelecidos como mínimo e máximo para o salário-de-contribuição. 

 

No caso do trabalhador autônomo e o empresário, a alíquota incide sobre aquele 

valor que os próprios segurados estabelecem ao ingressarem no sistema, observado, a partir 

de maio de 2004, o valor mínimo, de R$260,00, e o valor máximo, de R$2.600,00. 

 

Para o contribuinte individual, a alíquota incide sobre o que efetivamente receber, 

enquanto que para o segurado facultativo a alíquota é aplicada sobre qual valor ele próprio 

desejar contribuir, desde que, ambos, não prestem serviço à empresa. Ressalte-se, 

entretanto, que aquele contribuinte individual que, no mesmo mês, prestar serviços a 

empresas e, concomitantemente, a pessoas físicas ou exercer atividade por conta própria 

deverá, para fins de observância do limite máximo de salário-de-contribuição, recolher a 

contribuição incidente sobre a remuneração recebida de pessoas físicas ou pelo exercício de 

atividade por conta própria somente se a remuneração recebida ou creditada das empresas 

não atingir o referido limite.  
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Para o pagamento de remuneração relativa ao período compreendido entre junho de 

2003 e dezembro de 2003, o valor mínimo a ser observado é de R$240,00 e o valor máximo 

é de R$1.869,34. 

 

Cabe observar, finalmente, que, de acordo com a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 

2003, bem como da Instrução Normativa nº 87, de 27 de março de 2003, foi extinta, a partir 

do mês de competência de abril de 2003, a escala de salários-base, sendo esta aplicável 

apenas para o pagamento de contribuição em atraso. 

 

4.6.3. Da Empresa 

 

O empregador, além de contribuir com 20% sobre a folha de salários, acrescidos de 

1%, 2% ou 3% para o financiamento dos benefícios por acidente de trabalho, estabelecido 

de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, fica também é obrigado a contribuir 

com: 

 
• 3% sobre a receita bruta/faturamento (Cofins); 

• 8% sobre o lucro líquido (18% para o setor financeiro); 

• 0,38% sobre a movimentação financeira, quando possuir conta bancária, 

inclusive pessoa física; 

• 20% sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas, no 

decorrer, ao segurado contribuinte individual; 

• 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, 

relativos a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de 

cooperativas de trabalho; 

• no caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, a 

contribuição é de 5% da receita bruta decorrente de espetáculos esportivos e de 

qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 

publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos; 

• no caso da agroindústria, que industrialize a produção própria ou a produção 

própria e a adquirida de terceiros, a contribuição (em substituição à contribuição 
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sobre a folha de salários) é de 2,6%, sobre o total da receita bruta proveniente da 

comercialização da produção rural; 

• em se tratando do produtor rural, pessoa jurídica, este contribui com 2,6% sobre 

a receita bruta da comercialização da produção rural, em substituição à 

contribuição sobre a folha,; 

• O produtor rural, pessoa física, contribui com 2,1% sobre a receita bruta da 

comercialização da produção rural. 

 
Cabe observar que, para custear a própria aposentadoria, o produtor rural, pessoa 

física ou jurídica, deve participar do sistema como segurado individual (empresário), ou 

seja, contribuir com 20% sobre o valor que desejar ou que tenha recebido. 

 

4.6.4. Do Empregador Doméstico 

 

Contribui com 12% do salário-de-contribuição do empregado doméstico. 

 

4.6.5. Do Produtor Rural e do Pescador Artesanal 

 

O produtor, o parceiro, o meeiro, o posseiro de boa fé e o arrendatário rurais, o 

pescador artesanal e os seus assemelhados, que exerçam suas atividades individualmente ou 

em regime de economia familiar, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e 

filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, 

comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, sem empregados permanentes 

contribuirão de acordo com o resultado da divisão da receita bruta de comercialização de 

sua produção pelo número de membros do grupo familiar. Essa contribuição é de: 1) 3% se 

o imóvel rural tiver área menor ou equivalente a uma gleba; 2) 5% caso a área do imóvel 

rural seja superior a uma e menor ou igual a quatro glebas rurais; e 3) 20% se o imóvel rural 

tiver área superior a quatro glebas rurais. No caso de pescador artesanal, a contribuição é de 

3%. 

 
4.6.6. Do Segurado Especial 
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A contribuição do segurado especial é de 2,1%, sobre a comercialização de sua 

produção. 

 

Para todas as situações acima deverá ser respeitado o piso, correspondente a um 

salário mínimo, R$260,00, e o teto, de R$ 2.600,00. 

 

4.7. Outras Receitas da Previdência Social 

 

Constitui receita previdenciária, deduzidos os valores destinados ao pagamento dos 

prêmios, impostos e despesas administrativas, a renda proveniente da arrecadação de todos 

e quaisquer concursos de sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as de corridas 

hípicas. 

Contemplam também receita da previdência: 

a) a multa, a atualização monetária e os juros moratórios, incidentes sobre as 

contribuições recolhidas com atraso; 

b) a remuneração de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a 

terceiros; 

c) as receitas provenientes de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento 

de bens; 

d) as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras; 

e) as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais; 

f) 50% dos valores obtidos de todo e qualquer bem apreendido em decorrência do 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins; e  

g) 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da 

Receita Federal. 

Por último, registre-se que a União é a responsável pela cobertura de eventuais 

insuficiências financeiras do sistema. 
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CAPÍTULO 5 
 

Fatores Determinantes do Desequilíbrio do Sistema de Previdência Social  
 
 

Este capítulo versa quanto aos principais fatores determinantes do desequilíbrio 

verificado no sistema de Previdência Social com enfoque especificamente para o caso do 
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Brasil. Alterações no perfil demográfico da população ocorridas nos últimos anos  ― 

observadas de forma acelerada sobretudo nos países desenvolvidos ― têm levado as nações 

a repensar seus sistemas de previdência social, notadamente aqueles que são integralmente 

estruturados através do Pay-As-You-Go. A conseqüência deste fato tem sido as 

modificações na legislação previdenciária de forma a adaptá-la às condições financeiras das 

gerações que financiam seus aposentados. 

  

5.1. Redução da Taxa de Crescimento Populacional 
 

 

Embora não caracterize um dos fatores principais de desequilíbrio, porquanto seu 

efeito não é direto ― haja vista a possibilidade de a taxa de entrada de indivíduos no 

sistema possa vir a ser igual ou maior à taxa de retirada de beneficiários, situação tal que, 

em tese, dispensaria promover alteração na taxa de contribuição de equilíbrio ―, o Pay-As-

You-Go pressupõe que permanentemente haverá a entrada de novos trabalhadores, através 

dos quais é provida a fonte de recursos do sistema. 

 

A redução da taxa de crescimento populacional é, assim, uma variável que pode 

ocasionar impacto indesejável ao equilíbrio do sistema se dita redução for também 

verificada no ingresso de trabalhadores e numa condição mais desfavorável que a retirada 

de pessoas do sistema. Conforme será discutido adiante, percebe-se, na realidade, um 

aumento na quantidade de beneficiários, situação que se contrapõe com a redução da taxa 

de ingresso de indivíduos. 

 

De acordo com o IBGE, nos próximos 50 anos, deverá ser observada a tendência de 

declínio da taxa de crescimento populacional no Brasil, conforme detalha a tabela n° 5.1, 

adiante.  

 

TABELA n° 5.1 – Taxa Geométrica de Crescimento Populacional, em Percentual 
Média Anual por Década – 1960/2050 

 
DÉCADA VALOR 

1960/70 3,0 

1970/80 2,5 
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1980/90 1,9 

1990/00 1,4 

2000/10 1,2 

2010/20 0,9 

2020/30 0,6 

2030/40 0,4 

2040/50 0,2 

 Fonte: IBGE 

  

Dito decremento é, de fato, reflexo da redução da taxa de natalidade e esta, por sua 

vez, está associada a aspectos sócio-culturais da família, dentre os quais se incluem a 

elevação do nível de escolaridade, a participação da mulher no mercado de trabalho, os 

métodos contraceptivos e também o fator econômico. Nos últimos 40 anos, o número de 

filhos por mulher no Brasil tem declinado de maneira acelerada ― de 6,2 filhos, em 1960, 

para 2,3 filhos, em 1999 ―, conforme destaca a tabela n° 5.2, adiante. 

 
TABELA n°. 5.2 – Evolução da Taxa de Fecundidade no Brasil 

Período: 1960 a 1999 
 

ANO VALOR 

1960 6,2 

1970 5,8 

1975 4,3 

1984 3,6 

1991 2,6 

1996 2,3 

1999 2,3 

 Fonte: IBGE 

No tocante ao aumento do número de beneficiários, projeções realizadas pela 

Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social 

apontaram a expectativa de elevação, até o ano 2020, de 70,5% do número de beneficiários 

da previdência, evoluindo de 18,4 milhões para 31,3 milhões, conforme detalha a figura n° 

5.1, adiante. 
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FIGURA n°. 5.1 – Projeção da Quantidade Total de Benefícios por Sexo - Período Anual 
Projetado: 2000 a 2020 

Fonte: MPAS/SPS 

 

Percebe-se, pelas projeções governamentais, que haverá uma expectativa de maior 

crescimento dos benefícios femininos como conseqüência da maior inclusão da mulher no 

mercado de trabalho, aliada à maior longevidade deste sexo e das regras mais favoráveis à 

mulher para a entrada em gozo de aposentadoria. Para o ano 2020 estima-se que 16,6 

milhões de mulheres e de 14,7 milhões de homens, respectivamente, estejam recebendo 

benefícios previdenciários. 

 

5.2. Impacto do Envelhecimento Populacional 

 

O segundo fator que desejamos abordar, e certamente um dos principais 

responsáveis pelo desequilíbrio financeiro da Previdência Social, diz respeito à alteração da 
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estrutura demográfica da população, conhecida como envelhecimento populacional, que se 

caracteriza pelo aumento da fração do número de idosos em relação à população total. Este 

fenômeno é causado pela diminuição simultânea das taxas de natalidade e de mortalidade e 

vem sendo observado praticamente em todas as nações. Advém deste fenômeno o processo 

ao qual denominamos de transição demográfica, em razão da mudança do perfil etário do 

país, em que uma população, antes predominantemente jovem, transforma-se em outra, 

predominantemente composta por idosos. 

De acordo com dados do IBGE, o processo de transição demográfica no Brasil tem 

sido particularmente acelerado, conforme se pode constatar da leitura das figuras n°s 5.2, 

5.3 e 5.4, seguintes. 
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FIGURA n°5.3 - Pirâmide Populacional Brasileira - 2000
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FIGURA n° 5.2 - Pirâmide Populacional Brasileira - 1980 

Masculino Feminino 
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Como se percebe, estima-se que até o ano 2020 ocorra uma significativa 

transformação na forma da pirâmide etária da população brasileira, cuja tendência é o de 

estreitamento da base piramidal, demonstrando a redução da quantidade de jovens, ao 

mesmo tempo em que se vêem aumentados os quantitativos das faixas etárias mais 

elevadas. 

5.3. Impacto do Aumento da Expectativa de Vida e de Sobrevida da População 

 

Associado ao processo de envelhecimento da população, vem sendo igualmente 

observado em várias nações o aumento da esperança de vida ao nascer e da sobrevida em 

todas as idades, conforme se pode observar da tabela n° 5.3, adiante. 
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FIGURA n°. 5.4 - Pirâmide Populacional Brasileira - 2020

Masculino Feminino 
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TABELA n°. 5.3 – Expectativa de Vida ao Nascer, em Quantidade de Anos, em Países 
Selecionados – Comparativo entre o ano 2000 e o Projetado para 2005 

PAÍS 2000 2005 GANHO 

Japão 81,5 88,0 6,5 
Suécia 80,1 84,6 4,5 

Hong Kong 79,9 84,7 4,8 
Macau 79,3 83,8 4,5 
França 79,0 84,0 5,0 
Israel 79,2 83,5 4,3 

Botswana 36,1 61,5 25,4 
Moçambique 38,0 62,8 24,8 
Serra Leoa 40,5 61,5 21,0 

Burundi 40,6 64,3 23,7 
Ruanda 40,9 64,2 23,3 
Mundo 66,0 76,0 10,0 

Fonte: UNITED NATIONS POPULATION DIVISION.  World Population Prospects: The 2000 Revision. 

 

No caso do Brasil, o aumento da esperança de vida ao nascer, entre 1980 e 2001, 

ocasionou ganho de 6,9 para ambos os sexos conforme se observa da tabela n° 5.4, adiante. 

TABELA n°. 5.4 – Expectativa de Vida ao Nascer no Brasil e Ganho, em Quantidade de 
Anos, entre 1980 e 2001 

ANO AMBOS OS SEXOS HOMEM MULHER 
1980 62,0 59,6 66,0 
1991 66,0 62,6 69,8 
1998 68,1 64,4 72,0 
1999 68,4 64,6 72,3 
2000 68,6 64,8 72,6 
2001 68,9 65,1 72,9 

Ganho entre 
1980/2001 

 
6,9 

 
5,5 

 
6,9 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas. Departamento de População e Indicadores Sociais. 

Para a Previdência, no entanto, é mais adequado o conceito da expectativa de 

sobrevida. A figura n° 5.5, adiante, resume as idades médias de vida à proporção que o 

indivíduo se torna mais velho. 
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FIGURA n°. 5.5 – Expectativa de Sobrevida no Brasil – 2001 
Fontes: IBGE; Elaboração: SPS/MPS 

 

Nota-se que, em 2001, o homem que alcançou a idade de 50 anos tinha uma 

expectativa de sobrevida de mais 23,4 anos, isto é, deverá completar 73,4 anos; para a 

mulher, a sobrevida é maior, de 27,8 anos. Para aqueles que em 2001 tenham alcançado a 

idade de 70 anos, a sobrevida, em média, será de 9,9 anos para o homem e de 12,3 anos 

para a mulher. 

 

A implicação imediata do aumento da longevidade é o de onerar o sistema 

previdenciário em razão da maior duração com o pagamento de benefícios. Registre-se que 

a duração esperada15 do benefício de aposentadoria para um homem brasileiro é de 17,5 

anos contra 15,2 anos em média de um habitante dos países-membro16 da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico — OCDE —, que reúne os 24 países mais 

desenvolvidos do mundo. Para as mulheres a duração é de 20 anos para uma brasileira e 

18,6 anos para uma mulher dos países da OCDE. 

                                                 
15 De acordo com o Livro Branco da Previdência Social — Versão Simplificada. Fevereiro de 1997. 
16 A OCDE é composta por Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados 
Unidos,  Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Nova 
Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Turquia. 
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5.4. Impacto da Relação Ativos versus Inativos 

 

O regime financeiro de repartição é fortemente atingido pelo envelhecimento da 

população e o aumento da expectativa de vida e de sobrevida porque altera a relação entre o 

número de ativos, contribuintes do sistema, e o de inativos, beneficiários do sistema. 

Referimo-nos, em outras palavras, à taxa de dependência. No caso do Brasil, para o RGPS, 

a taxa de dependência tem se elevado sobremaneira nos últimos 50 anos, conforme se 

observa da tabela n° 5.5, adiante.  

TABELA n°. 5.5 – Taxa de Dependência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 
De 1950 a 2002 

 

ANO Taxa de Dependência 

1950 0,13 

1970 0,22 

1980 0,33 

1990 0,40 

1995 0,52 

1996 0,55 

1997 0,59 

1999 0,77 

2001 0,78 

2002 0,77 

Fonte: Livro Branco da Previdência Social e cálculos do autor. 

 

5.5. Impacto da Elevação do Valor do Beneficio 

 

A elevação do valor médio do benefício é um dos fatores que impacta a taxa de 

contribuição de equilíbrio no regime de repartição porque eleva o valor da razão entre 

benefício médio e o salário médio. Nos últimos nove anos foi observado no Brasil a 
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elevação do valor médio do benefício pago pela Previdência Social, o qual cresceu 30% 

entre 1993 e 2003, conforme detalha a tabela n° 5.6, adiante. 

 
TABELA n°. 5.6 – Valor Médio dos Benefícios Pagos pela Previdência Social - 1993 a 

2003 
Em Reais de dez/2002 (deflacionados pelo INPC) e dez/2003 

 

ANO VALOR (Em R$) 

1993 317,97 

1994 306,29 

1995 313,29 

1996 329,70 

1997 341,45 

1998 359,78 

1999 364,90 

2000 370,98 

2001 384,77 

2002 389,14 

2003 (1) 415,71 

Fontes: Anuário Estatístico da Previdência Social; Boletim Estatístico da Previdência Social 
Elaboração: SPS/MPS 
(1)Valor do mês de dezembro/2003 

 

 

5.6. Impactos Decorrentes do Desemprego e da Informalidade 

 

 A principal fonte sobre a qual incide a alíquota de contribuição para a Previdência 

Social é a renda do trabalhador e foi o setor industrial, por ser o melhor estruturado, em 

termos de organização do trabalho, aquele que a Previdência Social surgiu. Todavia, o 

desenvolvimento tecnológico e a evolução das relações de trabalho trouxeram efeitos 

desfavoráveis para o futuro do regime de repartição simples em razão de ambos 

contribuírem para o aumento do desemprego. 
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Nos dias de hoje o avanço tecnológico atinge não apenas o contingente menos 

qualificado da população, cujo trabalho se baseia em atividades manuais, mas também as 

atividades intelectuais, uma vez que estas vêm sendo sistematizadas, muitas vezes de forma 

acelerada, colocando em risco o emprego de técnicos com alto grau de instrução. Estes 

indivíduos acabam por serem vítimas de planos de enxugamento, ficando como que 

obrigados a aceitar recolocação com menor salário ou passar para a informalidade. Esta é 

uma das razões pelas quais o mercado informal vem crescendo nos últimos anos no Brasil, 

embora tenha sido contabilizado algum tempo de contribuição para o sistema previdenciário 

no tocante ao contingente de trabalhadores informais. 

 

Em verdade, a informalidade reduz temporariamente a idade de entrada em 

aposentadoria, porém não impossibilita que estes indivíduos possam vir a usufruir de 

benefícios da Previdência Social. Como acontece em outros países, a legislação brasileira 

assegura, no contexto da Seguridade Social, benefícios mínimos de assistência social 

exatamente para atender aquelas pessoas que não preencheram os requisitos para a 

aposentadoria. Desta forma, apesar de reduzir a arrecadação de contribuições, o 

crescimento do mercado informal não reduz na mesma proporção a quantidade de 

benefícios a que está obrigada a Previdência Social. 

 

]Concluindo este capítulo, o surgimento de desequilíbrio da Previdência Social do 

Brasil decorreu obviamente não somente de uma, mas da combinação de duas ou mais das 

questões aqui tratadas, resumidas adiante: 

a) a redução das taxas de natalidade e, por conseqüência, do crescimento 

populacional; 

b) o aumento da expectativa de vida e de sobrevida; 

c) o aumento da relação inativos versus ativos; 

d) a redução do salário médio do trabalhador;  

e) o aumento do valor médio do benefício; 

f) o aumento das taxas de desemprego e da informalidade. 
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 CAPÍTULO 6 
  

Considerações sobre o Déficit da Previdência Social do Brasil 
 

Este capítulo contempla três discussões. A primeira procura consolidar fundamentos 

técnicos e jurídicos que orientam a apuração do resultado da Previdência Social. A segunda 

discorre quanto a políticas públicas que concorrem para o déficit do sistema previdenciário 

brasileiro. A terceira relaciona o déficit previdenciário com o Produto Interno Bruto. 

 

6.1. Fundamentos Técnicos e Jurídicos que Orientam a Apuração do Resultado da 

Previdência Social do Brasil 

 
Como destacado anteriormente, a Previdência Social é parte integrante da 

Seguridade Social. Desta maneira, para que sejam custeadas as ações relativamente à 

previdência, à saúde e à assistência social são previstas contribuições incidentes sobre a 

folha de salários, o faturamento, o lucro, a movimentação financeira, bem como receitas 

resultantes de concursos e prognósticos, além de outras, decorrente de juros, multa e 

aluguéis. 

 

O RGPS é um organismo independente, contando com receitas e despesas próprias. 

De acordo com o art. 201 da Constituição, além do aspecto contributivo, o RGPS deve ser 

organizado observando-se os critérios que lhe assegurem equilíbrio financeiro e atuarial, o 

que pressupõe a determinação de fontes específicas para o custeio das despesas. 

 

No que concerne aos cálculos atuariais, são consideradas, para tanto, as variáveis 

demográficas, macroeconômicas, comportamentais e aquelas relativas ao mercado de 

trabalho com o intento de projetar no longo prazo as receitas e as despesas correspondentes, 

avaliando-se, a partir dos resultados, as condições de sustentabilidade deste sistema. 

 
Nos aspectos técnico e legal as despesas previdenciárias são aquelas decorrentes dos 

eventos doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, salário-família e 

auxílio-reclusão, conforme reza o art. 201 da Constituição. As receitas, por sua vez, estão 

previstas pelo inciso XI do art. 167 da Carta Magna e provêm da contribuição de 
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empregados e empregadores, mediante a incidência de alíquotas sobre a folha de salários, 

prevista no Orçamento da Seguridade Social com destinação exclusivamente para o 

pagamento dos benefícios. Vê-se então que, na prática, tais recursos estão estruturalmente 

vinculados à Previdência sob a responsabilidade do INSS, órgão operacional encarregado 

pela arrecadação, pagamento dos benefícios e da fiscalização do sistema. 

 

O resultado previdenciário é obtido pela diferença entre a receita de contribuição, 

com a adição de outras receitas, e a despesa com o pagamento de benefícios. Este resultado 

está bem clarificado em razão da contabilização em separado das contas previdenciárias, 

conforme determina o art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, através da qual foi instituído o Fundo do Regime Geral de 

Previdência Social (FRGPS), regulamentando o art. 250 da Constituição. O FRGPS 

compõe-se de bens e direitos de qualquer natureza, dos resultados das aplicações 

financeiras e da receita decorrente da folha de salários e não o integram, expressamente, as 

demais fontes que financiam a Seguridade Social previstas no art. 195 da Constituição. 

 

O resultado da Previdência Social é distinto do Orçamento da Seguridade Social. 

Por sua própria natureza e imposição constitucional, a peça orçamentária da Seguridade 

Social não poderá ser deficitária, uma vez que nenhum orçamento do governo pode definir 

despesa sem a correspondente fonte de receita. Neste sentido, não se antevê déficit na 

Seguridade Social. Contudo, ao se analisar isoladamente a Previdência Social, será 

contabilizado um resultado, que poderá obviamente ser positivo ou negativo. 

  

Entretanto, em função do ordenamento jurídico que dá à Previdência o caráter 

também assistencial, o déficit previdenciário é também afetado por fatores não atuariais, a 

exemplo das renúncias previdenciárias e dos benefícios rurais.  

 

Com efeito, diversos segmentos da sociedade não contribuem adequadamente, sendo 

beneficiados por subsídios implícitos e renúncias fiscais. As entidades beneficentes de 

assistência social, que atendam aos requisitos da lei, gozam imunidade constitucional e não 

recolhem a contribuição patronal ao regime geral. Por sua vez, os empregadores rurais ― a 

pessoa física e a pessoa jurídica ― , os clubes de futebol profissional e as empresas 

optantes do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES) utilizam-se da sistemática de 

contribuição específica, com contribuições substancialmente inferiores àquelas que seriam 

devidas caso a contribuição tivesse como base de incidência a remuneração auferida pelos 

segurados. 

 
 Assim, as contas da Previdência Social são afetadas por três distintas políticas 

públicas: 

a) uma política de subsídios a atividades filantrópicas, a micro e pequenas 

empresas, a trabalhadores domésticos e do campo, a empresas rurais e em 

relação a atividades desportivas; 

b) uma política de distribuição de renda, em razão de aumentos reais conferidos ao 

salário mínimo; 

c) uma política de transferência de renda da área urbana para a rural. 

 

Os três tópicos seguintes abordam uma síntese destas políticas públicas e seu efeito 

na composição do resultado do RGPS. 

 

6.2. Políticas Públicas que Concorrem para o Déficit da Previdência Social 

 

6.2.1. Subsídios Legais para Determinadas Atividades 

 

 A legislação prevê subsídios legais que são concedidos a determinados segmentos 

os quais não contribuem pela regra geral, mas por regras diferenciadas. Estima-se que em 

2003 as “renúncias previdenciárias” devam alcançar R$ 11,05 bilhões, conforme detalha a 

figura n° 6.1, adiante. 
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FIGURA n°. 6.1 – Renúncias de Arrecadação da Previdência Social - 2000 a 2003 – 
Valores Correntes - Em Bilhões de Reais 
Fonte: GFIP, IDÉIA, Fluxo de Caixa - INSS 
Elaboração: SPS/MPS 
* Valores estimados 
 

 Caso fossem excluídos os impactos decorrentes das renúncias previdenciárias, 

haveria a necessidade de financiamento correspondente a 0,8% do PIB em 2003, conforme 

detalha a figura n° 6.2, adiante. 

 

 
FIGURA n°. 6.2 – Necessidade de Financiamento da Previdência Social, com e sem 
Renúncia Fiscal – Como Percentual do PIB – Período Analisado: 2000 a 2003 
 
Fonte: GFIP; IDEIA; INSS; SCN/IBGE; PLO 2003; Reprogramação Orçamentária 2003Elaboração:SPS/MPS. * 
Projeção. Obs.: PIB 2001 = SCN/IBGE; PIB 2002 = PLOA 2003; PIB 2003 e Necessidade de Financiamento 2003 = 
Reprogramação Orçamentária 2003 
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Segurado Especial 2,85         3,20         3,55         3,89         
SIMPLES 1,94         1,40         1,55         1,70         
Entidades Filantrópicas 1,68         1,79         1,99         2,18         
Empregador Rural - Pessoa Física e Jurídica 0,68         0,77         0,85         0,93         
Empregador Doméstico 0,18         0,20         0,22         0,24         
Clube de Futebol Profissional 0,05         0,06         0,07         0,07         
Exportações - Emenda Constitucional nº 33 -          -          1,30         1,42         
CPMF (Renúncia de Receita e Aumento da Despesa) 0,35         0,47         0,55         0,61         
Certificados da Dívida Pública - CDPs 0,08         0,03         0,02         -          

Total das Renúncias          7,81          7,92        10,08        11,05 

2003*Segmento 2000* 2001* 2002*
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6.2.2. Política de Distribuição de Renda mediante Aumentos Reais do Salário Mínimo 

 

Através da política de concessão de aumentos reais do salário mínimo, a Previdência 

Social reduz de forma expressiva os níveis de pobreza. Em 2002 foram pagos 21,1 milhões 

de benefícios, dos quais 65,9% correspondiam ao valor do salário mínimo, conforme 

destaca a figura n° 6.3, adiante. 
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FIGURA n°. 6.3 – Distribuição da Quantidade de Beneficiários, segundo Faixas de Valores 
dos Benefícios - Em Pisos Previdenciários (Posição dez/2002) 
Fontes: Boletim Estatístico da Previdência Social 
 

 

6.2.3. Política de Transferência de Renda da Área Urbana para a Área Rural 

 

Em 2003, a necessidade de financiamento da área rural foi de cerca de R$18,2 

bilhões, o que representou aproximadamente 67,4% da necessidade total, de R$27 bilhões. 

Nos anos anteriores, a necessidade de financiamento foi quase que integralmente para a 

área rural, conforme se observa da tabela n° 6.1, adiante. 
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TABELA n° 6.1 – Arrecadação Líquida, Despesa com Benefícios Previdenciários e Saldo 
Previdenciário - Urbano e Rural (1997 a 2003) -Valores Correntes - Em Milhões de Reais 

 

ANO CLIENTELA ARRECADAÇÃO 
LÍQUIDA (a) 

BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 

(b) 
SALDO (a-b) 

1997 

 
   TOTAL 

         Urbano 
          Rural 
 

44.148
42.670
1.478

 
47.249 
38.182 
9.067 

 
(3.101)

4.488
(7.589)

1998 

 
   TOTAL 

         Urbano 
         Rural 
 

46.641
45.301
1.340

 
53.743 
43.872 
9.870 

 
(7.102)

1.429
(8.531)

1999 

 
   TOTAL 

         Urbano 
          Rural 
 

49.128
47.801
1.327

 
58.540 
47.886 
10.654 

 
(9.412)

(85)
(9.328)

2000 

 
   TOTAL 

         Urbano 
          Rural 
 

55.715
54.172
1.543

 
65.787 
53.614 
12.173 

 
(10.072)

558
(10.630)

2001 

 
   TOTAL 

         Urbano 
          Rural 
 

62.492
60.651
1.841

 
75.328 
60.711 
14.617 

 
(12.836)

(60)
(12.776)

2002 

 
   TOTAL 

         Urbano 
          Rural 

71.028
68.726
2.302

 
88.027 
70.954 
17.072 

 
(16.999)
(2.228)

(14.770)

2003 

 
   TOTAL 

         Urbano 
          Rural 
 

82.752
79.843
2.909

 
109.746 

88.644 
21.102 

 
(26.994)
(8.801)

(18.193)

Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Boletim Estatístico da Previdência Social; Informar/INSS 
 

Por último, além destas três considerações, duas outras situações que concorrem 

para o déficit da Previdência Social são a fraude e a sonegação ao sistema. 
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6.3. Projeções Governamentais do Déficit da Previdência Social 

 

Com as regras vigentes, o cenário futuro aponta para uma necessidade de 

financiamento relativamente controlada. Nos próximos 17 anos, o déficit do RGPS deverá 

sofrer pouca variação, situando-se entre 1,38% e 1,69% do PIB, de acordo com as projeções 

governamentais, conforme se depreende da figura n° 6.4, adiante. 

 

 

FIGURA n°. 6.4 – Projeção da Necessidade de Financiamento do RGPS em relação ao PIB 
Período de 2002 a 2021 
 
Fonte e elaboração: SPS/MPS 
Obs.: Nesta projeção são consideradas hipóteses de crescimento de longo prazo do PIB de 3,5%, inflação de 3,5% ao ano 
e de reajustes do salário mínimo e dos demais benefícios correspondentes à variação da inflação; no curto prazo, foi 
utilizado o cenário do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2003. 

 

Avaliando esta trajetória, cremos que discussões posteriores em relação a novos 

ajustes no RGPS possam ser conduzidas com menos urgência no curto e no médio prazo, 

notadamente por conta das recentes reformas introduzidas no sistema. 

 

Considerando um cenário de relativo controle da necessidade de financiamento em 

relação ao PIB, observado o ajuste gradual nas concessões das aposentadorias por tempo de 

contribuição, o foco no RGPS deve se concentrar em medidas de caráter gerencial, dentre 

as quais listamos: 

 

a) o combate à sonegação e às fraudes; 
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b) a melhoria nos serviços de atendimento; 

c) o incentivo à filiação; 

d) a ampliação do esforço de recuperação de créditos. 

 

No conjunto destas ações, objetiva-se principalmente a elevação da receita 

previdenciária, reduzindo, por conseguinte, o déficit correspondente. 
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CAPÍTULO 7 
 

Repartição Simples ou Capitalização 
 

 Este capítulo se propõe a proceder uma análise crítica da questão de mudança do 

regime previdenciário brasileiro, saindo do regime de repartição simples para o regime de 

capitalização, tema de amplo debate durante os últimos 20 anos. Para melhor conduzir esta 

análise, esta seção está dividida em cinco tópicos. O primeiro apresenta uma reflexão 

introdutória quanto à abordagem de ambos os regimes de financiamento. O segundo 

pretende justificar uma eventual mudança, em razão da fragilidade do regime de repartição. 

Em seguida, é estabelecida uma comparação  entre os dois métodos. O quarto tópico aponta 

resultados de levantamento dos custos da transição e as dificuldades para sua 

operacionalização. O quinto tópico apresenta uma proposta para a referida mudança no 

sistema de Previdência Social brasileiro. 

 

7.1. Uma Reflexão sobre os Regimes de Financiamento do Sistema Previdenciário 

 

THOMPSON (2000) aponta que “uma forma racional para a instituição de um 

programa obrigatório de previdência é dar às pessoas uma fonte mais previsível de 

rendimentos na aposentadoria do que poderiam obter por conta própria. Uma vez instituído, 

um programa de previdência social promete (explícita ou implicitamente) que quem pagar 

as contribuições previstas poderá contar com o benefício. Mede-se a confiabilidade dessas 

promessas em boa parte pelo grau em que um benefício do valor prometido no início de um 

emprego é realmente pago no fim da carreira.”. Contudo, conforme adverte o autor, as 

promessas de benefícios não são, regra geral, cumpridas com precisão, uma vez que ajustes 

das promessas iniciais se tornam necessários para refletir as transformações que vão 

ocorrendo durante a carreira laboral do trabalhador. 

 

Pela ótica do benefício a ser pago, os planos em regime de repartição, normalmente 

na modalidade de benefício definido17, oferecem, em geral, menores riscos de substanciais 

                                                 
17 Na modalidade de benefício definido, considera-se que o benefício é a variável independente, sendo a 
contribuição correspondente a variável dependente, a ser alterada, quando necessário, para assegurar o 
benefício prometido. Na modalidade de contribuição definida, observa-se a situação inversa, isto é, o 
benefício é apenas intencionado e seu valor vai depender do resultado do acúmulo das contribuições, variável 
independente, e dos rendimentos das suas aplicações no mercado. 
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alterações do que os planos de regime de capitalização, estruturados quase que 

integralmente na modalidade de contribuição definida, por duas razões, a primeira 

associada ao princípio de financiamento que empregam e a outra à maneira como os 

benefícios são fixados. Devido ao regime de financiamento, os benefícios de um plano em 

regime de repartição não são perturbados por desenvolvimentos econômicos imprevistos, 

particularmente alterações de salário, de inflação ou da taxa de retorno dos investimentos. O 

que pode se traduzir em vantagem pode ficar anulado em parte pelo fato de que as 

abordagens de regime de repartição serem mais sensíveis a alterações de taxa de 

crescimento da população economicamente ativa do que as abordagens em regime de 

capitalização. Contudo, conclui o autor que “a evidência histórica sugere a probabilidade de 

que a sensibilidade a alterações econômicas seja uma fonte mais séria de imprevisibilidade 

do que a sensibilidade a alterações da taxa de crescimento da população em idade de 

trabalho. As duas abordagens financeiras são igualmente vulneráveis a alterações da 

experiência de mortalidade entre os aposentados.”.  

 

7.2. As Fragilidades dos Sistemas Previdenciários Financiados no Regime de Repartição 

 

 Os fatores determinantes do desequilíbrio do modelo de repartição, discutidos no 

quinto capítulo, justificam as alterações que vem sendo promovidas por diversos países em 

seus sistemas previdenciários financiados desta forma. Em verdade, transições 

demográficas são variáveis exógenas fundamentais na concepção do modelo de repartição, 

porém de difícil controle por parte do Estado. As variáveis financeiras são mais previsíveis, 

inclusive sua modificação, embora sua introdução, particularmente se relacionada à redução 

de benefício ou de salário, encontre forte resistência por parte da sociedade. 

 

Estas constatações levam os estudiosos a concluir que o regime de repartição, 

estruturado como atualmente se conhece, em função das mudanças sociais em curso, não é 

capaz de se manter equilibrado durante períodos tão extensos, sendo inevitáveis ajustes para 

assegurar a sua continuidade. Estes ajustes, quaisquer que fossem, resultariam 

necessariamente em aumento das contribuições ou diminuição dos benefícios, ou ambas as 

coisas, para se contrapor às conseqüências das mudanças em curso. As alterações mais 

imediatas consideram a elevação da taxa de contribuição ou a redução do benefício. 
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Modificação mais profunda envolve a postergação da idade de aposentadoria ou a mudança 

na base de tributação para o sistema. Em qualquer dos casos, sua implementação traz 

efeitos sociais adversos ou, em outra ótica de análise, constitui tarefa politicamente muito 

árdua de ser aprovada. 

 

De sua parte, a elevação da idade de aposentadoria amplia o contingente de 

contribuintes para o sistema e, ao mesmo tempo, reduz o montante com o pagamento de 

benefícios em razão da redução do tempo de pagamento, a menos que esta elevação seja 

unicamente com o objetivo de ajustar o tempo de duração do benefício em decorrência do 

aumento médio de sobrevida do segurado. 

 

A fim de minorar o impacto das mudanças e, portanto, facilitar politicamente sua 

implantação, é desejável que este ajuste seja realizado com bastante antecedência em 

relação à crise e que o incremento seja feito gradualmente. Cabe notar que não é do 

interesse da população jovem ter postergada a data de aposentadoria dos atuais laborativos, 

pois seria preciso criar um grande número de postos de trabalho para aqueles que ingressam 

a cada ano na fase economicamente ativa da vida. 

 

Ademais, os altos índices de desemprego hoje registrados, associados à redução da 

importância relativa do fator de produção trabalho na geração de riqueza, sugerem que, 

cedo ou tarde, o salário não mais será a base tributária adequada para o financiamento da 

seguridade social, contrapondo-se a um dos pontos fundamentais do regime de repartição. 

Isto porque as empresas que exploram atividades de elevado conteúdo tecnológico, 

intensivas de capital, tendem a reduzir ainda mais seu Tabela de empregados, eliminando 

custos e muitas vezes ampliando o faturamento. 

 

Por outro lado, empresas que se utilizam intensivamente de mão-de-obra são 

crescentemente prejudicadas com a elevação dos impostos que incidem sobre a folha de 

salários, tornando-as desestimuladas a criar e a manter postos de trabalho. 
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Caberia anotar, por fim, no sentido de que o regime de repartição venha a suportar 

eventuais oscilações estocásticas de curto prazo sem que se torne insolvente, seria prudente 

a existência de um fundo de reserva, o que não ocorre no Brasil. 

 

Além dos pontos discutidos neste tópico, outras questões relacionadas com o regime 

de repartição, particularmente observados em sistemas previdenciários na América Latina, 

encontram-se resumidas na figura n° 7.1, adiante. Nele estão apontados os problemas, as 

propostas e os instrumentos necessários à correção dos mesmos. 

 

OBJETIVO PROBLEMAS PROPOSTA INSTRUMENTOS 

Homogeneização 

Os sistemas estão compostos 
por regimes diferentes e 
excludentes; afetam a 
mobilidade da mão-de-obra 
entre ocupações. 

Igualar os diferentes 
regimes e tornar os 
benefícios homogêneos 
para trabalhadores com 
atributos semelhantes de 
elegibilidade, qualquer 
que seja seu local de 
trabalho. 

Equalização das 
contribuições e das 
condições de 
elegibilidade (idade de 
aposentadoria e 
histórico de 
contribuições) para a 
obtenção de benefícios 
sob um único sistema 
homogêneo. 

Produtividade do 
emprego 

Empregos pouco produtivos; 
baixa relação de contribuintes 
a beneficiários. 

Orientar a política no 
sentido da geração de 
empregos produtivos. 

Investimentos em 
recursos humanos, 
poupança, 
produtividade dos 
fatores, ampliação dos 
mercados e 
desenvolvimento 
tecnológico. 

Melhorar a 
arrecadação 

Evasão e mora por parte dos 
empregadores; dívida do 
Estado; contribuições de 
trabalhadores autônomos. 

Criar mecanismos de 
prêmios e castigos para 
promover o cumprimento 
para o sistema; criar 
mecanismos de 
negociação das dívidas 
para com o sistema. 

Identificação única de 
contribuintes e 
dependentes; contas 
individuais; 
informatização; 
fiscalização do 
cumprimento, 
reajustando multas e 
juros reais positivos; 
bônus reajustáveis para 
a dívida do Estado; 
simplificação dos 
trâmites. 
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Investir fundos de 
reserva 

Baixo rendimento dos fundos 
de reserva; desvio em direção 
a outros programas de 
governo; falta de mecanismos 
de indexação. 

Regulamentar e 
supervisionar a 
composição da carteira de 
investimento, desenvolver 
o mercado de capitais; 
separar os programas. 

Organismo regulador e 
supervisor; comissão 
de classificação; 
intermediação 
financeira; balanços 
periódicos e públicos; 
preparação de contas 
fiscais conforme os 
programas. 

Solidariedade: 
ampliar a cobertura 
populacional 

Os sistemas cobrem somente 
uma fração da força de 
trabalho; existem segmentos 
da população sem capacidade 
de poupança. 

Desenvolver sistemas 
mistos com benefício 
básico e complementar, 
com base no esforço 
individual: criar 
incentivos para motivar a 
poupança dos 
trabalhadores autônomos. 

Utilização de fundos 
para garantias 
creditícias do 
participante; 
homologação de um 
benefício básico 
mínimo; 
autofinanciamento de 
benefícios adicionais; 
separação do programa 
de benefícios do 
orçamento fiscal.   

Adequar os benefícios 
ao esforço individual 
e/ou à capacidade do 
sistema 

Os benefícios não guardam 
relação com as contribuições; 
existência de beneficiários 
não elegíveis; indexação de 
benefícios com critério 
diferente da base de 
arrecadação e de outras fontes 
de renda. 

Vincular os benefícios aos 
mínimos estabelecidos e 
complementa-las com 
acréscimos que guardem 
relação com as 
contribuições de toda a 
vida do participante. 

Idade de aposentadoria 
e percentagem de 
reposição fixados de 
acordo com expectativa 
de vida e os anos de 
contribuição: 
flexibilização da idade 
de aposentadoria 
sujeita a penalidades 
nos benefícios 
devidamente estimados 
de acordo com as 
contribuições; 
benefício básico e 
complemento auto-
financiado; 
desenvolvimento de 
seguros vitalícios; 
desenvolvimento de 
mecanismos de 
indexação adequados 
ao sistema; 
regulamentação e 
supervisão dos 
dependentes elegíveis; 
eliminação de 
privilégios.  

Melhorar a 
administração 

Excesso de despesas 
administrativas e ineficiência. 

Realizar a reforma 
administrativa. 

Racionalização; 
separação de 
programas; legislação; 
informatização; 
treinamento; 



 83

orçamentos por 
programa; políticas de 
pessoal; normatização; 
privatização. 

FIGURA n°. 7.1 – América Latina: Problemas dos Sistemas de Pensões Baseados na 
Repartição: Propostas de Reforma 
Fonte: Conjuntura Social. Brasília: MPAS, ACS, 1997 – Trimestral. INSS 0103-961X. Vol.8, N.º 4. p. 80. 

 

7.3. Comparação entre os Regimes de Repartição Simples e o de Capitalização 

 

Em que pese o risco de insolvência futura, o regime de repartição simples prima, na 

maioria dos países em que é adotado, pela segurança e eficiência no pagamento de 

benefícios e isto se deve, em parte, a sua própria lógica de financiamento. Ao contrário de 

fundos privados capitalizados, em que a acumulação prévia de recursos se faz necessária 

para assegurar a fluência dos benefícios, um sistema de previdência público, em que é 

obrigatória a participação de todos os trabalhadores, dispensaria, na ótica dos defensores do 

modelo, ter disponíveis hoje os recursos para o pagamento de benefício futuro das gerações 

de atuais contribuintes. Nações, diferentemente de companhias privadas, não desaparecem, 

exceto quando incorporadas por outras nações. Apoiado nesta premissa pode-se afirmar, 

com razoável grau de certeza, que este regime, cujas garantias repousam na confiança que 

seus cidadãos têm em relação à capacidade produtiva de seus descendentes, não corre o 

risco agudo de insolvência. 

 

De fato, a segurança dos modelos de repartição simples vai depender de sua 

capacidade em se adaptar às mudanças correntes que, como visto, não favorecem a 

manutenção desses sistemas. 

 

Advoga o grupo de estudiosos que defende o sistema capitalizado que a 

transferência para este regime ― em razão da acumulação de recursos, os quais seriam 

aplicados em investimentos de longo prazo ―, conduziria a um crescimento global da 

economia, além de estabelecer uma maior eqüidade atuarial mediante contas individuais. 

Além destes dois aspectos, o regime de capitalização anula os riscos demográficos 

anteriormente comentados. Em contrapartida, entretanto, um mal funcionamento do 
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mercado de capitais impediria a acumulação desejada, gerando benefícios inferiores àqueles 

intencionados. Para evitar esta situação é que o sistema previdenciário assim estruturado 

deve assegurar o pagamento de um benefício mínimo, exatamente para impedir o risco 

financeiro, além de proteger o contingente de pobres, os quais não ganham renda suficiente 

para gerar sua própria poupança previdenciária. O que se observa, no final, é que, mesmo 

contando com as benesses do regime de capitalização, o Estado não fica de todo 

desobrigado em relação à questão previdenciária. 

 

Por fim, a dificuldade de se efetuar a transição para um sistema fundado e as 

incertezas da eficácia da capitalização são argumentos utilizados pelos que defendem o 

sistema de repartição. 

 

7.4. O Custo de Transição do Regime de Repartição Simples para o de Capitalização 

 

Ao se investigar a possibilidade de transição do regime de repartição para o regime 

de capitalização, há de se observar a prerrogativa de manutenção do equilíbrio geral. Nesta 

ótica não se espera ocorrer mudança estrutural da taxa de juros. 

 

O que ocorre no regime de repartição simples é a postergação do pagamento da 

aposentadoria de uma geração que, hoje, contribui com a expectativa do recebimento futuro 

do benefício. Em termos de regime de capitalização, devemos quantificar, no momento de 

sua implementação, o valor presente dos benefícios futuros, descontados a uma taxa de 

juros. No instante em que se quantifica o valor presente e reconhece a dívida, o novo fundo 

vai iniciar o processo de aplicação. Em outras palavras, no regime de capitalização o 

Governo arrecada a contribuição e não paga o aposentado de hoje, aplicando este valor em 

nome do futuro aposentado. Terá, então, de financiar o pagamento do atual aposentado. 

 

Em termos de financiamento, se o Governo decide, hoje, mediante a oferta de títulos 

públicos, por um período de, por exemplo, 35 anos, a aposentadoria do trabalhador que está 

no regime de repartição, ou se é este mesmo trabalhador que decide se vai comprar o título 

do Governo, agora, caso esteja amparado no regime de capitalização, restaria avaliar se 
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haveria, de fato, desequilíbrio estrutural, particularmente em termos de taxa de juro, e, 

ainda, se proporcionaria a geração de poupança interna. 

 

Por outro lado, a transição para o regime de capitalização implica o reconhecimento 

de três custos para a sociedade: 

 

1. a continuidade do pagamento dos atuais inativos até a cessação dos seus 

benefícios;  

2. o reconhecimento das contribuições passadas já efetuadas pelos trabalhadores 

que vinham contribuindo para o sistema de repartição; 

3. o subsídio ou o pagamento de benefício assistencial aos indivíduos que teriam 

capacidade de formar sua poupança previdenciária. 

 

Antes da reforma constitucional de 1998, analisando a situação da Previdência 

Social brasileira, quatro instituições ― uma em 1995 e três em 1997 ― estimaram os 

custos de transição para o regime de capitalização, em termos de percentual do PIB, 

detalhados na figura n° 7.2, adiante. 

 
INSTITUIÇÃO CUSTO DE TRANSIÇÃO 

FIPE (1997) 255% do PIB (RGPS e Servidores Públicos) 
IBGE/IPEA (1997) 218% do PIB (RGPS) 
FGV/RJ (1997) 250% do PIB (RGPS) 
BANCO MUNDIAL (1995) 188% do PIB (RGPS) 

 
FIGURA n° 7.2 – Estimativas de Custos de Transição para o Regime de Capitalização 
Fonte: Informe de Previdência Social (fev/98). 
 

 O elevado custo da transição foi por certo um fator impeditivo para que houvesse a 

mudança do regime de financiamento da previdência social brasileira. Devemos considerar 

também que, mesmo que tivesse ocorrido esta mudança, não se observaria uma ruptura com 

relação ao regime de repartição simples. Por pelo menos 35 anos, provavelmente, os dois 

regimes previdenciários estariam convivendo e, durante este tempo, os problemas inerentes 

ao regime de repartição simples, se surgidos, teriam de ser equacionados pelo Governo.  
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CAPÍTULO 8 
 

Reformas Previdenciárias em Países da América Latina 
 

Este capítulo discorre quanto às principais características relacionadas com reformas 

previdenciárias ocorridas na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, El Salvador, México, 

Peru e Uruguai. Em todos estes países as reformas foram realizadas antes mesmo do 

governo brasileiro promover a reforma previdenciária, o que somente veio a se realizar em 

1998.  

 

Reformas previdenciárias podem ter duas classificações: não estrutural e estrutural. 

As reformas ocorridas na América Latina ― implementadas de forma pioneira pelo Chile, 

em 1981, e pelos demais países citados, já na década de 90 ―, foram do tipo “estrutural” e 

consideraram pelo menos uma das seguintes alterações: 

 

1. do formato de seguro social para o de seguro individual; 

2. do princípio de benefício definido para o de contribuição definida; 

3. o administrador público foi substituído, de forma total ou parcial, por agentes 

privados, as administradores de fundos de pensão (as AFPs), na gestão do 

sistema previdenciário; 

4. mudança do mecanismo de financiamento de repartição para o de 

capitalização individual. 

 

As duas reformas constitucionais, de 1998 e de 2003, não objetivaram como 

proposta nenhum destes quatro pontos, e por esta razão podem ser classificadas como "não 

estrutural" ou “paramétrica”. A reforma brasileira ficou centrada na redução do déficit 

previdenciário, ou seja, foram promovidas alterações visando tornar o sistema 

financeiramente viável. Com efeito, as reformas procuraram ajustar o nível de reposição e a 

taxa de dependência e, subsidiariamente, criou mecanismos para a instituição de fundos 

públicos complementares. 

 

A figura n° 8.1, adiante, resume as principais características das reformas 

previdenciárias promovidas por Peru, Colômbia, Argentina e Uruguai. 
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MODELOS PARALELOS MODELOS MISTOS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 
PERU COLÔMBIA ARGENTINA URUGUAI 

DATA & LEGISLAÇÃO 
 

Ano 
 

 
Início de funcionamento 

 
 

Tipo de legislação 
 

 
 
 
  Dez., 1992 
 
 
  Junho, 1993 
 
 
 
 
  Decreto Presidencial 

 
 
 
  Dez., 1993 
 
 
  Abril, 1994 
 
 
 
 
 Lei (Congresso) 

 
 
 
  Out., 1993 
 
 
  Julho, 1994 
 
 
 
 
  Idem. 

 
 
 
  Set., 1995 
 
 
  Abril, 1996 
 
 
 
 
  Idem. 

 
TIPO DE REFORMA 
 

Sistema antigo 
 
 

% do total de segurados 
 

 
Sistema novo 

 
 
 

% do total de segurados 

 
Paralela ou seletiva 
 
 
Não reformado, continua 
em vigor (ONP, ex-IPSS; 
prêmio escalonado) 
 
42% 
 
 
 
Idem ao Chile (AFPs) 
 
 
 
 
58% 
 

 
Idem. 
 
 
Reformado, continua em 
vigor (ISS: prêmio 
escalonado) 
 
62% 
 
 
 
SAFPs (capitalização 
integral e individual) 
 
 
 
38% 

 
Mista: básica & 
suplementar 
 
Reformado, continua em 
vigor (baseado no SR) 
 
 
33% 
 
 
 
Seguro social (SR) e 
AFJPs (capitalização 
integral e individual) 
 
 
67% 

 
Idem. 
 
 
Idem ao da Argentina 
(BPS: SR) 
 
 
61% 
 
 
 
Seguro social (BPS : 
SR) e AFAPs 
(capitalização 
integral e individual) 
 
39% 
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COBERTURA 
 

Atuais segurados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autônomos 
 

 
Novos ingressantes no 

mercado de trabalho 
 
 

 
Grupos excluídos 

(mantêm sistemas 
próprios) 

 
 
 

% da força de trabalho 
coberta por ambos 
sistemas 
 

 
 
 
Podem escolher entre 
ONP e AFP; no início 
podiam voltar ao primeiro 
(proibido a partir de 
1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntária 
 
 
 
Podem vincular-se 
legalmente à ONP ou às 
AFPs. 
 
 
 
Forças armadas. Os 
empr. Domésticos, 
pescadores, artistas, 
motoristas e jornaleiros 
podem vincular-se às 
AFPs. 
 
 
32% 

 
 
 
Aqueles com 35/40 anos 
ou mais mantêm antigas 
condições (incl. 
Empregados 
domésticos), mas se 
mudam de emprego, 
poderão ser cobertos 
pelo novo sistema. Os 
que têm de 35/40 anos 
estão cobertos pelo novo 
sistema e podem 
escolher entre o público 
(ISS) e o privado (SAFP) 
e mudar a cada 3 anos. 
Os que contarem 50/55 
anos não podem 
vincular-se às SAFPs, a 
menos que contribuam 
com 10 anos mais. 
 
 
Idem 
 
 
 
Cobertos p/ novo sistema 
(incl. Empr. Domésticos); 
podem escolher entre 
programas público e 
privado a cada 3 anos. 
 
Forças armadas, 
congressistas, 
professores da rede 
pública e trab. 
Petrolíferos. Inúmeros 
fundos provinciais e 
municipais. 
 
35% (1 contribuição de 
1% do salário destina-se 
a ampliar a cobertura do 
ISS). 

 
 
 
Prazo para ficar ou sair 
(expirou em 1994), mas é 
sempre possível mudar 
do antigo para o novo 
(não do novo para o 
antigo). Sem corte por 
idade (a aplicável a todos 
c/ mais de 18 anos). Os 
que permanecerem no 
antigo recebem um 
benefício adicional 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigatória 
 
 
 
Podem escolher entre 
antigo (público 
reformado) e novo 
(misto). 
 
 
Forças armadas, 
províncias e 
municipalidades (os dois 
últimos podem inscrever-
se por meio de acordos 
especiais). 
 
 
82% 

 
 
 
Todos os que tinham 
menos de 40 anos 
tiveram de mudar 
para o novo sistema 
(BPS fazia a seleção, 
caso o segurado não 
decidisse). Os que 
tivessem mais de 40 
anos poderiam ficar 
ou passar para o 
novo sistema num 
prazo de seis meses 
(já vencido). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
Obrigados a entrar 
no novo (misto). 
 
 
 
 
Forças armadas e 
outrro 4 grupos (o 
Executivo tem de 
autorizar sua 
incorporação). 
 
 
 
80% 
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TRÊS PILARES 
 

Primeiro 
 
 
 
 
 
 

Segundo 
 
 
 
 
 
 

Terceiro 
 

 
Benefício assistencial 

 
 
 

 

 
 
 
Benefício mínimo a ser 
fixado futuramente, mas 
sem cobertura legal por 
enquanto. 
 
 
 
 
 
Se escolhido programa 
público, apenas um dos 
pilares e benefício 
definido. 
 
 
 
 
 
Poupança voluntária na 
AFP. 
 
 
Não 

 
 
 
Benefício mínimo 
(limitado). Benefício 
assistencial p/ carentes. 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem, na SAFP. 
 
 
 
Sim, a ser financiado 
pelo Estado e 
municipalidades (idade: 
65 ou mais). 

 
 
 
Benefício básico c/ 
seguro social; obrigatório, 
definido. Não na AFJP. 
Benefício assistencial 
pago pelo Estado a 
carentes não segurados. 
 
 
 
Benefício suplementar na 
AFJP (como no Chile) 
para os que escolham o 
sist. Misto; pensão 
adicional (definida) para 
os que permanecem no 
público reformado. 
 
 
Idem, na AFJP. 
 
 
 
Idem ao Chile (idades: 60 
a 70, conforme o caso) 

 
 
 
Benefício básico no 
seguro social; 
obrigatório, definido. 
Não na AFAP. 
Benefício assistencial 
pago p/ Estado a 
carentes não 
segurados. 
 
Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem, na AFAP. 
 
 
 
Idem ao Chile (para 
os de 70 anos ou 
mais, ou inválidos). 

 
FIGURA n°. 8.1– Reformas Previdenciárias em Países da América Latina – Peru, 
Colômbia, Argentina e Uruguai 
 

Fonte: Conjuntura Social. Brasília: MPAS, ACS, 1997 – Trimestral. ISSN 0103-961X. Vol.8, N.º 4 out;nov/dez, 1997). 

 

A figuras n° 8.2, adiante, pemite-nos comparar as principais características das 

reformas previdenciárias do Chile, Bolívia, El Salvador e México. 
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MODELOS SUBSTITUTIVOS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS CHILE BOLÍVIA EL SALVADOR MÉXICO 

A. DATA & LEGISLAÇÃO 
 

1. Ano da Legislação 
2. Início de funcionamento 
3. Tipo de legislação 

 

 
 
Novembro, 1980 
Maio,1981 
Decreto-Lei 

 
 
Novembro,1996 
Maio,1997 
Lei(Congresso) 

 
 
Dezembro,1996 
Final de 1997 
Lei(Congresso) 

 
 
Dezembro,1995 
Julho/Set, 1997 
Leis(Congresso) 

B. COBERTURA 
 

1. Atuais segurados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Autônomos 
3. Novos ingressantes 

 

      4.   Grupos excluídos 
(mantêm sistemas 
próprios) 

 

       5.   % da força de trabalho 
coberta pelos dois 
sistemas 

 

95% 
 
Prazo para permanecer ou 
passar p/ novo sistema 
(venc. Em 1986). Sem 
cortes por idade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntária 
Obrigatória no novo 
sistema (AFPs) 
 
Forças armadas 
 
 
 
 
80% 

100% 
 
Todos os segurados do 
sistema antigo são 
indicados para 2 AFPs 
(50% / 50%). Os que já 
preencheram requisitos 
podem passar para 
novo sistema, mas 
mantendo antigos 
direitos. Trabalhadores 
assalariados não 
filiados ao antigo 
sistema têm de 
inscrever-se no novo. 
Beneficiários do FCC 
obrigados a registrar-se 
em um prazo de 5 anos 
em uma AFP. 
 
Idem 
Idem, p/ assalariados. 
 
 
Forças armadas, mas 
em condições 
especiais. 
 
 
12% 

Não disponível 
 
Os que tenham menos de 
36 anos de idade têm de 
transferir-se para o novo 
sistema; os que tenham 
entre 36 e 50/55 (homens 
e mulheres) têm um prazo 
de 6 meses para decidir se 
permanecem ou se 
passam para o novo; os 
maiores de 50/55 têm de 
permanecer no antigo. 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
Idem, no novo sistema. 
 
 
Forças armadas; sistemas 
especiais previstos para 
empregados domésticos e 
trabalhadores rurais. 
 
23% 
 
 

10% no AO (em 4 anos) 
todos têm de passar e 
contribuir para o novo 
sistema (no momento da 
aposentadoria podem optar 
pela pensão mais alta, ou 
seja, entre os requisitos do 
antigo sistema e o fundo 
acumulado, no novo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
Idem 
 
 
Forças armadas, 
funcionários federais, 
trabalhadores do setor 
petrolífero. 
 
38% 

C. TRÊS PILARES 
       1.   Primeiro  

 

 
Benefício mínimo no 
sistema privado; 
obrigatória, definida. 
Benefício assistencial pago 
pelo Estado a segurados 
carentes. 
 

 
Benefício mínimo no 
sistema antigo, mas 
não no SICI. Todos os 
cidadãos com 21 anos 
ou mais, em dez./95, 
receberão, aos 65 anos, 
um bônus anual 
(BONOSOL) do FCC. 

 
Benefício mínimo no 
público e no privado 
(definida em ambos). 

 
Benefício mínimo no antigo 
e no novo – obrigatória, 
definida. 
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2. Segundo 
 

 

 

        

 

 

 

3. Terceiro 
 

      4.    Benefício Assistencial 

 

Benefício baseado no 
fundo acumulado na conta 
individual na AFP; 
contribuição definida, mas 
benefício não definido. 
Sistema público c/ 
benefícios definidos. 
 
 
 
 
Poupança voluntária na 
AFP. 
 
Pago p/ Estado aos 
carentes 

Benefício baseado no 
fundo acumulado na 
conta individual na AFP; 
contribuição definida, 
mas benefício não 
definido. 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
Não (mas V. 
BONOSOL) 

Idêntico ao do Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
 
 
Não 

Ou benefício definido (para 
os segurados do antigo 
sistema em fins de 1995), ou 
fundo acumulado na conta 
individual do segurado no 
novo sistema. 
 
 
 
 
 
Idem, na AFORE. 
 
 
Não 

D. CONTRIBUIÇÕES 
       1.  Geral  

    Segurado 

 

 

 

    Empregador 

 

 

 

 

 

    Estado  

 

 

 

 

 Reconhecimento das 
contribuições do antigo 
sistema 

 
 
Reduzida, no novo 
sistema; inalterada no 
antigo. 
 
 
 
Extinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobre o déficit do antigo 
sistema e transfere para 
novo. 
 
 
 
 
 
Sim, mas exige 1 ano de 
contribuição, é indexada à 
inflação, sem teto, rende 
4% de juros reais ao ano; 
Estado paga na época da 
aposentadoria. 

 
 
Aumentada no novo 
sistema 
 
 
 
 
Extinta (exceto OR), 
mas no início devem 
aumentados salários 
dos empregados na 
mesma proporção. 
 
 
 
 
Financia benefícios no 
sistema antigo e 
transfere para o novo. 
Também transfere para 
o FCC 50% da 
participação das 
empresas privatizadas. 
 
Sim, exige 1 mês de 
contribuição anterior; 
calculada por fórmula; 
rende juros; exige teto; 
Estado paga na época 
d aposentadoria. Os de 
tempo de contribuição 
inferior a 5 anos ou 
mais, pagamento 
mensal vitalício. 

 
 
Aumentada e mais ou 
menos padronizada no 
novo e no antigo. 
 
 
 
Aumentada e mais ou 
menos padronizada no 
novo e no antigo sistemas. 
 
 
 
 
 
 
Idem ao Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
Sim, reajustada, sem juros, 
sem teto, Estado paga na 
época da aposentadoria. 

 
 
Inalterada. 
 
 
 
 
 
Inalterada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem alteração; cobre déficit 
do antigo sistema quando as 
reservas se esgotam. 
 
 
 
 
 
Não. Tempo de contribuição 
ao novo sistema é 
acrescentado ao tempo 
acumulado no antigo. Os 
fundos SAR são passados 
ao segurado. O fundo das 
AFOREs é transferido ao 
IMSS. 
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2. Distribuição das 
contribuições por 
fontes e pilares. 

 

 

Segurados 

 

 

 

Empregador 

 

 

 

Total 

 

 

 

               

 

 
3. Empregador desconta 

e... 
 

 
 

4. Voluntárias 
 

 
 

5. % de contribuintes / 
afiliados 

 
 

Antigo: 18,8% a 20,7% 
 
 
 
 
 
Novo: 10% (AO) + 3,1% 
(D-S) = 13,1% (tudo para a 
AFP). Idem, autônomos. 
 
 
 
Nenhum, nos dois 
sistemas 
 
 
 
 
Novo: 13,1% (18% para 
20,7%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfere diretamente para 
sistema antigo ou AFPs; 
múltiplas formas. 
 
 
 
Sim, até 10%; descontadas 
do salário, 
automaticamente, p/ 
empregador 
 
 
 
54 

Antigo: 2,5% para a 
básica e de 3,5% a 13 
para a complementar 
(x6%) = 8,5%. 
 
 
Novo: 10% (AO) + 2% 
(D-S) + 0,5% de 
comissão = 12,5% 
 
 
 
 
Antigo: 4,5% (OADS) + 
1,5% (OR) = 6% 
 
 
 
 
 
 
Novo: nenhuma (exceto 
OR: 2%, administrada 
tb. P/ AFP). 
 
Antigo: 16% (inclui 
1,5% do Estado para 
OADS) 
 
 
Novo: 14,5% (inclui OR; 
a do Estado é extinta). 
 
 
Antigo: arrecadada p/ 
Estado e recolhida ao 
Tesouro 
 
 
 
Sim, descontada 
automaticamente do 
salário p/ empregador; 
máximo de US$ 3.000 
mensais. 
 
 
n.d. 
 
 
 
 

Antigo: 1% (ISSS), 4,5% + 
6% (INPEP), aumentando 
para 7%, em 6 anos. 
 
 
 
Novo: aumento para 
6,75%, em 6 anos: 3,25% 
(AO) + 3,5% (D-S) 
 
 
 
 
Antigo: 2% (ISSS),    4,5% 
= 6% (INPEP), 
aumentando para 7% em  
anos. 
 
 
 
 
Novo: aumentando para 
6,75% , em 6 anos. 
 
 
Antigo: 3% (ISSS), 9% + 
12% (INPEP), aumentando 
para 14% (teto) 
 
 
Novo: Aumenta para 
13,5%: 10% (AO) + 
3,5%(D-S) (teto) 
 
Transfere para sistema 
antigo e AFPs 
 
 
 
 
Sim, sem limites, desc. 
Automaticamente p/ 
empregador do salário. 
 
 
 
 
n.d. 

 
 
 
 
 
 
Novos: 1,125% (AO-U) + 1% 
(DS) = 2,125%. 
 
 
 
 
Novo: 3,15% (AO-U) + 2,8% 
(DS) + 2% (SAR) = 7,95% 
 
 
 
 
 
Novo: Estado 0,225% (AO-
U) + 1,95% extra (AFOREs) 
+ 0,2% (DS) = 2,375%. 
 
Novo: 12,45%: 8,45% para 
as AFOREs (6,45% AO – U 
+ 2% SAR) e 4% para IMSS 
(DS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfere p/ IMSS, que 
retém sua parte (para DS) e 
transfere parte do benefício 
para AFOREs 
 
 
Idem a El Salvador. 
 
 
 
n.d. 
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E. BENEFÍCIOS 
      1.   Aposentadoria 
 
 
 
 

     Idade (fem./masc) 
 
 
 
 
 
 

     Tempo de serviço /  
contribuição 

 
 
     Salário-base p/ 
aposentadoria 

 
 
 
 
 

 
    % reposição salarial 

 
 
 

    Opções p/ aposentadoria 
 
 
 
 
 

    Benefício Mínimo (novo 

sistema) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Requisitos uniformes no 
antigo e no novo sistemas. 
 
 
 
 
60 / 65, nos 2 sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não, no novo (apenas 
quanto ao benefício 
mínimo) 
 
 
 
Antigo: dos últimos 5 anos 
Novo: não definido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigo: 50 – 70% do 
salário – base 
Novo: não definido 
 
 
Antigo: determinado p/ lei 
Novo: anuidade a cargo da 
seguradora, aposentadoria 
programada a cargo da 
AFP – ou programada 
primeiro e, depois, a 
anuidade. 
 
 
Sim; Estado paga a 
diferença e exige tempo de 
contribuição de 20 anos. 

 
 
Requisitos do antigo 
mantidos para os que 
tenham atendido no 
momento em que teve 
início a reforma. 
 
Antigo: 50 / 55 
Novo: acumulação na 
conta não inferior a 
70% do salário médio 
dos últimos 5 anos; do 
contrário, exigidos 65 
anos de idade para a 
aposentadoria reduzida.
 
Antigo: 15 anos 
Novo: não definido 
 
 
 
 
Antigo: média dos 
salários dos últimos 2 
anos 
Novo: média dos 
últimos 5 anos 
(somente para 
determinar direito à 
aposentadoria) 
 
 
Antigo: definido 
Novo: definido 
 
 
 
Anuidade fixa ou 
variável, paga pela AFP 
ou pela seguradora, tão 
logo esta comece a 
operar. 
 
 
 
 
Não fixado em lei. Se o 
segurado tiver 65 anos 
e sua aposentadoria for 
inferior a 70% do salário 
mínimo, terá direito a 
uma retirada até que o 
fundo se esgote. 

 
 
Requisitos gradualmente 
padronizados no antigo 
sistema em relação às do 
novo. 
 
 
Antigo: 55 / 60 
Novo: 55/60, ou 
acumulação na conta 
equivalente a 70% do 
salário-base, ou 170% do 
benefício mínimo 
 
 
 
Antigo: 25 anos, com 55 / 
60, ou 30 anos, 
independente da idade 
Novo: igual ao antigo 
 
 
Antigo: média dos últimos 
10 anos, indexada à 
inflação 
Novo: não definido 
 
 
 
 
 
 
Antigo: 30% a 60% 
Novo: não definido 
 
 
 
Idem ao Chile, no novo 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
Sim, com 25 anos de 
contribuição; fixada pelo 
Estado, de acordo com a 
média salarial; limitada por 
recursos fiscais 

 
 
Mesmos requisitos nos dois 
sistemas, exceto cálculo do 
benefício definido no antigo. 
 
 
 
65 em ambos os sistemas 
(AO), 60 (U) 
 
 
 
 
 
 
 
24 em ambos sistemas 
 
 
 
 
 
Antigo: definido 
Novo: não definido 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigo: definido 
Novo: não definido 
 
 
 
Novo: anuidade,a  cargo da 
seguradora ou 
aposentadoria programada 
pela AFORE. 
 
 
 
 
 
Sim, com 24 anos de 
contribuição; equivalente ao 
salário mínimo; diferença 
garantida pelo Estado. 
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2. Benefício p/  
morte/invalidez 

 

 

 

 

3.   Reajuste dos benefícios 

 

G. ADMINISTRAÇÃO (sist. De 
capit. Integral) 

 
 

1. N.º de unidades 
administrativas 

 
 
 
2. Caract. Da 

administradora 
 
 
 
 
 
3. Concentração de seg. 

nas três maiores unid. 
Administr. 

 
4. Capital Mínimo (US $) 

 
 
 

5. Fundos acumulados 
(milhões de US $) 

 
% do PIB 

 
6. Investimento p/ 

aplicação 
 

 
 
 
Títulos públicos 
 
 
 
 
 

 

AFP administra junto a 
uma seguradora, 
procedendo à transferência 
para o prêmio arrecadado. 
 
 
 
 
Unidades constantes (UF), 
baseadas no IPC (exceto 
no caso dos benefícios 
mínimos) 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
Entidades privadas, c/ 
dedicação exclusiva. De 
fins lucrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
 
 
 
650.000 (c/ mais de 10.000 
filiados) 
 
 
 
27.805 (dez. 1996) 
 
 
 
39% 
 
 
   Lei                 Real 
(teto 96)       (Dez. 96) 
 
 
  
 
 
  
50%                42% 
 
  
 
 
 
 

A AFP arrecada os 
prêmios referentes à 
DS e à OR e dá 
cobertura aos 
segurados até que 
seguradoras tenham 
permissão para operar. 
 
Reajuste Anual 
baseado no IVM (?), 
indexado ao dólar 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 (nos primeiros 5 anos 
de op.), selecionadas p/ 
Superintendência em 
conc. Internacional. 
 
 
Entidades privadas, 
com dedicação 
exclusiva, de fins 
lucrativos – administram 
tanto o SICI quanto o 
FCC. 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
1.4 milão 
 
 
 
 
1.700 no FCC; 180, no 
SICI 
 
 
25% (no FCC) 
 
 
   Lei                 Real 
(teto 97)         (1997) 
 
 
 
 
 
100%     (mas n. 

superior      a 
US$ 180 
milhões; fixado 
pela 
Superinten-
dência). 

 

Idem ao Chile, no novo; 
pelo antigo, se integrar 
antigo 
 
 
 
 
 
Antigo: anual, pelo 
Governo. 
Novo: lbid, mas cf. média 
do salário de contribuição. 
 
 
 
 
 
 
 
2 a 3 (proj. de março de 
1997) 
 
 
 
 
Idem ao Chile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% ( se 2 a 3, cf. 
previsto). 
 
 
 
570.000 a 1.7 milhão 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
n.d. 
 
 
   Lei                 Real 
(teto 96)         (1997) 
 
 
   
 
 
20 a 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coberta pelo sistema antigo 
(IMSS) 
 
 
 
 
 
 
Anual, p/ Governo, baseado 
no IPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 (março de 1997) 
 
 
 
 
 
Múltipla: entidades de 
dedicação exclusiva, mas 
podem ser do setor privado, 
público (incl. IMSS) e misto. 
Cada AFORE possui 
empresas de investimento 
(SIEFOREs). 
 
n.d. 
 
 
 
 
3.2 milhões mais 500.000 
por empresa de 
investimento (SIEFOREs) 
 
12.300 (porj. Dez. 1997) 
 
 
3,6 % (proj. dez. 1997) 
 
 
   Leis                 Real 
(1995-96) (1997) 
(teto p/consar)    n.d. 
 
   1º ano           Depois 
 
 
  100% 
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Hipotecas ou bancários 

 

Depósitos bancários 

 

Ações de empresas 

 

Títulos de empresas 

 

Outros (imobiliários etc.) 

 

Empréstimos, fundos de 
investimentos 

 

 Inv. Estrangeiros, etc. 

Outras 

 

TOTAL 

 

7. Comissão ref. Class. 
Risco 

 

 

 

8. Regulação do 
investimento mínimo 

 

 

9. Rendimento médio 
real anual 

 

 

10. Comissões cobradas 
pelas administradoras 

 
 
 
 
 
 

 

 
   Lei                 Real 
(teto 96)       (Dez. 96) 
 
 
 
 
 
  50%                18% 
 
 
  50%                 4% 
 
 
  40%                 25% 
 
   
 
40%                 5% 
 
 
  50%                2,5% 
 
 
 
  10%                3% 
 
 
 
  9%                  0,5% 
 
  5-10%              -- 
 
                         
 100% 
 
 
Sim, pública (tb. Alg. Privadas) 
 
 
 
 
 
 
 
Lei fixa forma de relacionar o 
invest. Real mínimo às médias do 
sistema. 
 
 
 
12,2% (1981 – 96). 
 
 
 
 
Fixa ou % sobre contribuição; x 
3,1% em 1996 (2,4% sem prêmio 
do seg. vida) 

 
   Lei                 Real 
(teto 97)         (1997) 
 
 
 
 
 
 30 – 50% 
 
  
20 – 50% 
 
 
 20 – 40% 
 
  
 
30 – 45% 
 
 
 20 – 50% 
 
 
 
 5 – 15% 
 
 
 
 10 – 50% 
 
 0 – 5% 
 
 
 
 
 
Superintendências de 
Previdência e Regulação 
do Sistemas Financeiro; 
as do setor privado 
serão autorizadas no 
futuro. 
 
 
Similar ao Chile, mas 
não obrigatório nos dois 
primeiros anos. 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
Cobradas sem 
contribuições, salários, 
aposentadorias ou 
acumulado do fundo (fixa 
ou porcentagem); x 3% 
fixados para 1997 – 
2002 ( x 1% w / o (?) 
prêmio) 

 
   Lei                 Real 
(teto 96)         (1997) 
 
 
 
 
 
 30 – 40% 
 
 
 30 – 40% 
 
 
} 0 – 20% 
 
 
 
 
 30 – 40%            60% 
 
 0 – 20% 
 
 
 
    0 
 
 
 
0 – 10% 
 
 
 
 
 
 
 
Sim, público. 
 
 
 
 
 
 
 
Similar ao Chile 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
Porcentagem (máx. 3%) 
s/ sala´rio de 
contribuição, pensão 
mensal etc. 

 
   Leis  Real 
(1997) (teto p/consar)   
n.d. 
 
   1º ano Depois 
 
 
20 % 
 
   
29% 
 
 
 
 
 
 
 
  51%  (index. 

Inflação) 
 
 
 
 
 
 
   
 
  0 
 
 
 
 
 
 
 
Sim, público – pode 
proibir investimentos 
específicos e 
determinar 
reestruturação da 
carteira (classifica as 
SIEFOREs). 
 
Sem exigência legal. 
 
 
 
 
 
n.d. 
 
 
 
 
Fixa ou % s/ 
contribuições ou 
acumulado do fundo; 
x 2,75% w / o (?) D-S 
(projeção). 
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11. Relatórios periódicos       

para segurados 
 

12. Trocas de  
administradoras 

 
 
13. Supervisão 
 
 
 
14. Publicidade 
 
 
 
 
15. Outras garantias de 

Estado 
 
 

 
 
Trimestralmente 
 
 
 
Sem limites, mas lei 
sendo discutida 
restringindo para 2/ ano. 
 
 
Superintendência de 
AFP, autônoma, 
financiada p/ Estado. 
 
 
Inicialmente, livre; 
regulada pela 
Superintendência desde 
1991. 
 
 
Rendimento mínimo; 
resp. p/ acumulado do 
fundo e/ou anuidade de 
benefício, em caso de 
falência da seguradora 
da AFP. 
 

 
 
Anualmente 
 
 
 
Não, até 2000 (exceto 
em caso de mudança de 
residência); depois, uma 
por ano. 
 
Superintendência de 
Previdência, autônoma, 
financiada p/ AFPs. 
 
 
Supervisionada pela 
Superintendência de 
Previdência. 
 
 
 
Nenhuma. 

 
 
Duas vezes por ano 
(segurado pode solicitar 
de 2/2 meses). 
 
6 meses, ou livre se 
rendimento inferior ao 
mínimo. 
 
 
Superintendência de 
Previdência, autônoma, 
financiada p/ AFPs e p/ 
Estado. 
 
Controlada pela 
Superintendência, que 
pode obrigar uma AFP a 
cancelar ou alterar 
anúncios. 
 
Limita-se apenas ao 
pagamento do benefício 
mínimo. 

 
 
Anualmente 
 
 
 
Uma p/ ano, ou quando 
alterada política no 
setor. 
 
 
Comissão Nacional do 
Sistema de Poupança 
p/ Aposentadoria 
(CONSAR). 
 
Supervisionada pelo 
CONSAR, que pode 
cancelar/ alterar 
anúncios. 
 
 
Idem. 

FIGURA n°. 8.2 – Reformas Previdenciárias em Países da América Latina – Chile Bolívia, 
El Salvador e México 
Fonte: Conjuntura Social. Brasília: MPAS, ACS, 1997 – Trimestral. ISSN 0103-961X. Vol.8, N.º 4 
out;nov/dez, 1997). 
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CAPÍTULO 9 
 

Aspectos Macroeconômicos Relacionados à Previdência Social 
 

Este capítulo, subdividido em quatro seções, pretende destacar alguns aspectos 

macroeconômicos relacionados à Previdência Social. A primeira traz uma abordagem 

preliminar interligando Previdência Social com os agregados macroeconômicos. A segunda 

apresenta breve e didática metodologia de análise do custo econômico da população 

aposentada. A terceira busca estabelecer algumas considerações em relação ao impacto da 

mudança do regime de repartição simples para o regime de capitalização. A quarta seção 

relaciona a Previdência Social com o crescimento econômico. 

 

9.1. Previdência Social e Agregados Macroeconômicos 

 

A Previdência Social constitui uma das maiores questões de natureza econômica de 

um país porque sua estruturação tem ligação com as questões relacionadas à poupança 

nacional, ao crescimento econômico, às decisões de investimentos, à política salarial, dentre 

outros. Se bem estruturado, o sistema previdenciário melhora diretamente o funcionamento 

do mercado de trabalho. 

 

Se o sistema de Previdência Social está financiado através do regime de repartição 

simples, contra este pesa o fato de se tratar de um sistema de transferências através do qual 

recursos são retirados de grupos sociais com maior propensão marginal à poupança e ao 

investimento em relação aos grupos sociais para os quais os recursos são transferidos. De 

fato, aposentados, pensionistas, inválidos, doentes e desempregados possuem, regra geral, 

elevada propensão marginal ao consumo em decorrência do baixo padrão sócio-econômico 

destes indivíduos. 

 

A tentativa de quantificar estes efeitos de inibição da poupança e da formação de 

capital esbarra em consideráveis dificuldades teóricas, metodológicas e práticas, porém 
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podemos assegurar com razoável grau de certeza que o regime financeiro de repartição 

simples não incentiva à poupança. 

 

Observa-se o contrário no regime de capitalização ― que pode ser “em conta 

individual” ou “em conta coletiva” ―, em relação ao qual as dificuldades residem 

principalmente em se evitar que o governo lance mão das reservas para financiar outros 

programas com retornos nem sempre compatíveis com as exigências de rentabilidade 

atuarial mínima e, neste aspecto, a experiência tem demonstrado exatamente isso em muitos 

países. O pior cenário é aquele em que os recursos capitalizados pela Previdência Social, 

seja básica ou complementar, são desviados para financiar o déficit do Governo. Os títulos 

de dívida pública que são oferecidos como garantia, adquiridos muitas vezes 

compulsoriamente, apresentam muitas vezes baixa rentabilidade e liquidez ainda mais 

questionável, comprometendo a rentabilidade das reservas que deverão lastrear a concessão 

dos futuros benefícios e a continuidade de pagamento daqueles já concedidos. Ademais, a 

viabilidade de resgate futuro destes títulos pode, não raro, depender de uma promessa 

implícita de aumento da base ou da carga fiscal, nem sempre viáveis, a depender do 

desempenho futuro da economia e das finanças governamentais.  

 

No relatório de 1994 ― Evitando a Crise do Envelhecimento Populacional ―, o 

Banco Mundial responsabilizou os sistemas previdenciários públicos, de benefício definido 

e estruturados no regime financeiro de repartição simples: 

 

1. pela prática de altas e crescentes taxas sobre a folha de pagamento; 

2. pelo mau emprego de recursos públicos; 

3. pelas oportunidades perdidas de aumento da poupança a longo prazo; 

4. pela inexistência de redistribuição aos grupos de baixa renda; 

5. pelo crescimento de uma grande dívida pública previdenciária oculta e implícita; 

e 

6. por inviabilidade fiscal. 
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9.2. O Custo Econômico do Sustento da População Aposentada 
 
 

O custo econômico do sustento da população aposentada é medido em termos de 

bens e serviços que ela consome. Uma medida desejável deste custo é considerar o 

consumo dos aposentados como uma fração da quantidade total de produção de que a 

sociedade dispõe. 

 

Para desenvolver este raciocínio, consideremos inicialmente as seguintes variáveis 

macroeconômicas e demográficas: 

 

• O consumo agregado, C 

• O consumo agregado dos aposentados, CR 

• A população total, N 

• O número total de aposentados, R 

• O produto nacional total, Y 

 

Definimos as seguintes razões: 

 

1. Consumo Agregado, fração da atividade econômica total dedicada à produção de 

bens de consumo e serviços; 

2. Dependência de Aposentados, fração da população que está aposentada; e 

3. Padrão de Vida dos Aposentados, razão entre o consumo médio de um 

aposentado e o consumo médio de todas as pessoas. 

 

Em termos literais: 

• Razão de Consumo Agregado = 
Y
C   

• Razão de Dependência de Aposentados = 
N
R  

• Razão de Padrão de Vida dos Aposentados = 
N
C

R
CR  
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O Custo do Sustento dos Aposentados, também denominado de ônus relativo, é o 

resultado do produto das três diferentes razões econômicas e demográficas acima, ou seja, o 

Custo do Sustento dos Aposentados  =   
Y

CR

N
C

R
CR

N
R

Y
C

=.. . 

 

Em qualquer sociedade, os principais fatores que determinam o custo do sustento 

estão concentrados principalmente na segunda e terceira razões. A segunda razão reflete a 

combinação da estrutura etária subjacente à população e das políticas e práticas sociais que 

regulam a idade em que as pessoas se aposentam. A terceira reflete as convenções sociais e 

econômicas que regulam as relações entre os padrões de vida da população aposentada e os 

da população como um todo. 

 

Como a relação é direta, um aumento de 10% da fração da população que está acima 

da idade de aposentadoria leva, em igualdade de condições, a um aumento de 10% do custo 

do sustento dos aposentados. Da mesma maneira, uma redução de 10% do padrão de vida 

dos aposentados, em relação ao padrão de vida que a população total terá em igualdade de 

condições, leva a uma redução de 10% do custo do sustento dos aposentados. 

 

As três razões acima determinam todos os ajustes possíveis do custo do sustento dos 

aposentados e nenhuma sociedade consegue alterar esse custo sem adotar políticas que 

modifiquem pelo menos uma dessas três razões. 

 

9.3. Impacto da Mudança do Regime de Repartição para o Regime de Capitalização 

 

As previsões pouco alvissareiras relativamente aos custos econômicos de uma 

população de idade crescente têm levado muitos países a transferir algumas ou todas as 

responsabilidades da Previdência Social para o regime de capitalização. Tal alteração pode 

beneficiar a economia como um todo, se considerarmos o impacto sobre a poupança 

agregada ou o estímulo no sentido do desenvolvimento de mercados financeiros eficientes. 

Entretanto, não é de fácil previsão se tal mudança reduziria também o custo do sustento da 

população aposentada. O impacto da passagem do regime de repartição para o de 



 101

capitalização sobre o custo econômico do sustento dos aposentados vai depender do seu 

efeito sobre uma das três razões acima destacadas. 

 

9.3.1. Como os Custos Podem Ser Reduzidos 

 

Transferir os custos da Previdência Social para o setor privado pode auxiliar a 

reduzir o custo do sustento dos aposentados se promover o encolhimento dos níveis dos 

benefícios ou o aumento das idades de aposentadoria. Dentro dos pacotes de reforma da 

Previdência Social, vários países latino-americanos transferiram expressiva quantidade da 

responsabilidade para o setor privado mediante a adoção conjunta destas duas alternativas 

de solução. 

 

9.3.2. Como os Custos Podem Aumentar 

 

Neste particular a maior preocupação é o risco de que novos esquemas 

previdenciários possam aumentar a renda das aposentadorias mais que a atividade 

econômica agregada. Aqueles que defendem a migração de sistemas previdenciários 

públicos em regime de repartição para um sistema de gestão privada de contas individuais 

sustentam que esta mudança permitirá à população em idade de trabalhar um maior 

rendimento das suas contribuições previdenciárias. Se, de fato, tal expectativa vier a se 

confirmar, é possível que os futuros aposentados tenham benefícios maiores caso não 

houvesse tal transferência de regime de financiamento. Por outro lado, a menos que essas 

aposentadorias maiores sejam contrabalançadas por rendimentos proporcionalmente 

maiores da população em idade de trabalhar, a razão padrão de vida dos aposentados irá 

aumentar, ocasionando também aumento do custo econômico do sustento dos aposentados. 

 

9.4. Aumento da Taxa de Crescimento da Economia 

 

Faz parte do debate comum sobre política de previdência social o interesse por 

alterações institucionais capazes de aumentar a taxa de crescimento do rendimento total 

disponível para o sustento dos aposentados. Entre as possibilidades aventadas são 

frequentemente lembrados o aumento da taxa de formação de capital, o estímulo no sentido 

do desenvolvimento de mercados financeiros eficientes e a eliminação de distorções do 
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mercado de mão-de-obra. A melhora destas variáveis macroeconômicas ocasionaria um 

aumento único do total da produção da economia. Os economistas, entretanto, não são 

unânimes sobre se as melhorias dos mercados financeiros produziriam também um aumento 

único ou poderiam levar a um aumento permanente dos índices de crescimento. De 

qualquer forma, mesmo que o maior crescimento resultante de tal troca não fosse 

permanente, ela poderia aumentar o índice de crescimento por várias décadas.  

 

É bem verdade que outras reformas, que não de natureza previdenciária, podem 

gerar aumento do índice de crescimento econômico e, neste sentido, o impacto do 

desenvolvimento econômico mais rápido sobre o custo do sustento dos aposentados seria o 

mesmo. 

 

Como se sabe, a constatação de elevação do índice de crescimento econômico 

significa que houve aumento da quantidade total de bens e serviços disponíveis para sua 

distribuição entre os vários usos e consumidores competitivos. No entanto, o impacto de um 

aumento do índice de crescimento econômico sobre a parcela da produção total que vai para 

o sustento da população aposentada é obviamente menor. 

 

Dependendo de como as instituições que produzem rendimentos de aposentadoria 

realmente se ajustam, um aumento do índice de crescimento pode reduzir o custo da 

população aposentada através de uma redução da razão Padrão de Vida dos Aposentados. 

Por exemplo, se as rendas de aposentadoria forem fixadas com referência a padrões de vida 

prevalentes no momento da aposentadoria (ou antes), uma aceleração no índice de 

crescimento da economia levaria a um aumento dos padrões de vida da população em 

atividade maior que o dos padrões de vida da população aposentada. Estes cairiam em 

relação aos da população em idade de trabalhar, mas não diminuiriam em termos absolutos. 

Assim, a parcela do produto que vai para os aposentados também seria reduzida. 

 

No entanto, é perceptível que o desenvolvimento econômico mais acelerado possa 

conduzir a um aumento da parcela do produto que vai para os aposentados. Isso pode 

ocorrer em razão do impacto que rendimentos reais maiores pode ocasionar sobre 

preferências quanto à aposentadoria. Uma sociedade mais rica pode decidir usar uma parte 

da sua riqueza para adquirir aposentadoria antecipada para si mesma, causando aumento da 
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razão Dependência de Aposentados. É provável ainda que o crescimento mais rápido 

também reduza o grau de resistência a aumentos das taxas de contribuição necessárias para 

financiar aposentadorias de valor mais elevado. Com o crescimento mais rápido, é mais 

fácil para o governo desviar para outra finalidade uma fração lentamente crescente do 

rendimento bruto da população em idade de trabalhar, sem, no entanto, impedi-la de 

continuar auferindo crescentes níveis de padrão de vida. 
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CAPÍTULO 10 
 

Considerações Finais 
 
 

A Previdência Social é um dos principais instrumentos de um governo. Através dela 

a sociedade define como pode e deseja sustentar seus cidadãos incapazes de trabalhar. 

Contudo, sistemas previdenciários constituem arranjos institucionais de longo prazo e de 

elevado custo social, notadamente se estruturados no regime financeiro de repartição. 

Desta forma, a adequada estruturação dos benefícios e da forma de custeio pode 

assegurar sua solvência por muitos anos, caso variáveis macroeconômicas e demográficas, 

de natureza exógena, de certo modo previsíveis, não perturbem o equilíbrio do arranjo 

previdenciário. 

 Entretanto, muitas nações enfrentam presentemente problemas com elevado 

desemprego e redução da atividade econômica, os quais produzem impacto nos programas 

previdenciários. Esta situação de restrições financeiras tem levantado questionamentos 

quanto ao papel e a função da Previdência Social, particularmente quando se coloca em 

pauta a reavaliação dos papéis do Estado junto à sociedade.  

 

Os principais fatores de desequilíbrio de um sistema previdenciário público 

estruturado no regime financeiro de repartição simples relacionam-se a variáveis 

demográficas e financeiras que fundamentam o modelo. Observa-se, de um lado, um 

processo acelerado de envelhecimento da população juntamente com a redução das taxas de 

crescimento populacional. De outro lado, o desemprego e a informalidade, associadas a 

uma menor importância do fator de produção trabalho na formação de capital, reduzem a 

receita previdenciária, que tem no salário e no faturamento das empresas a base contributiva 

do sistema. 

 

Restaurar o equilíbrio do sistema é um desafio que vem sendo enfrentado por quase 

todos os países, inclusive os de renda elevada, cujos cidadãos têm poupança própria e não 

dependem tanto de sistemas previdenciários oficiais depois que se aposentam. As alíquotas 

de contribuição para a previdência não são baixas e, com efeito, comprometem o 
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desempenho das empresas, inibindo qualquer ação na direção de sua elevação. Portanto, o 

restabelecimento do equilíbrio do sistema depende da expansão do número de contribuintes 

e da limitação dos montantes de benefícios pagos, seja por redução do valor, seja pelo 

retardo no início do pagamento dos mesmos. 

 

De outra parte, a legislação da Previdência Social brasileira atende os princípios 

universais que regem os sistemas previdenciários de muitas nações civilizadas. No entanto, 

padece dos problemas que parecem ser comuns a todas. 

 

Numa avaliação preliminar do horizonte percorrido, em comparação com os ajustes 

promovidos, por exemplo, por países latino-americanos, vê-se que no Brasil as mudanças 

na Previdência Social ocorreram de forma tardia. Neste contexto nunca se verificou uma 

ação pioneira por parte do Estado para que ações preventivas fossem adotadas para 

assegurar o equilíbrio do sistema. 

 

As duas reformas previdenciárias brasileiras, promovidas em 1998 e 2003, não 

romperam o paradigma tradicional do modelo de repartição simples, tendo sido realizado 

apenas ajustes paramétricos na direção de aproximar o nível de contribuição ao de 

recebimento de benefícios e de reduzir a pressão do contingente de inativos em relação aos 

ativos. Assim, a Previdência Social continua sendo financiada pelo regime de repartição 

simples e, portanto, contra ela concorrem os riscos demográficos e financeiros associados 

ao funcionamento do sistema, os quais, conseqüentemente, continuam distribuídos entre 

todos os contribuintes, prevalecendo, então, o princípio da solidariedade entre as gerações. 

 

Além das questões acima, concorre para o déficit o fato de a Previdência Social ser 

excessivamente burocrática, implicando em custos operacionais elevados e de certo modo 

facilitando o surgimento de fraudes e sonegações. No entanto, há de ser registrado o esforço 

para a melhoria do funcionamento do sistema a partir das ações empreendidas pelo 

Ministério da Previdência Social que, obedecendo ao princípio de transparência fiscal, tem 

publicado periodicamente o resultado mensal do RGPS, assim como as suas projeções 

atuariais e os demonstrativos de renúncias previdenciárias, em conformidade com as 

técnicas de escrituração contábil da legislação vigente. Estas informações são auditadas 

pelo Tribunal de Contas da União e estão disponíveis em Internet e outros meios para 
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consulta dos cidadãos. Outras informações quantitativas e financeiras sobre o sistema 

previdenciário, incluindo as áreas de benefícios, arrecadação, dívida, serviços, previdência 

complementar e de servidores públicos, vínculos empregatícios, assistência social, acidente 

de trabalho, dentre outros, podem ser encontrados no Anuário Estatísticos da Previdência 

Social, publicado anualmente e também disponível na Internet. 

 

No tocante à discussão quanto ao melhor método de financiamento, não há um 

consenso entre os estudiosos quanto à vantagem de substituição do regime de repartição 

para o de capitalização. Como destacado, há um grupo que defende a mudança para um 

modelo de capitalização, considerando que a acumulação de recursos que seriam aplicados 

em investimentos de longo prazo conduziria a um crescimento global da economia, além de 

permitir uma maior eqüidade atuarial através de contas individuais. Do lado oposto há o 

grupo que julga ser mais prudente manter o regime de repartição simples e ajustá-lo à nova 

estrutura demográfica, elevando a idade mínima de aposentadoria. A dificuldade de se 

efetuar a transição para o regime fundado, particularmente em razão do elevado custo, bem 

como as incertezas da eficácia da capitalização, são alguns dos principais argumentos 

utilizados pelos que defendem esta linha de pensamento. 

 

A experiência dos países latino-americanos aqui exemplificados, os quais 

promoverem alterações substantivas em seus sistemas de previdência social, nos leva a 

concluir que o sistema previdenciário público brasileiro ainda carece de aperfeiçoamentos. 
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