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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nas três últimas décadas, diversos países reformularam seus sistemas de 

previdência. Essas reformas decorrem basicamente da inadequação dos sistemas 

previdenciários que não acompanharam as mudanças demográficas, econômicas e sociais, 

fazendo elevar as despesas e comprometer suas bases de financiamento. 

No Brasil não é diferente. A necessidade de financiamento do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS) foi e tem sido prioridade na agenda política dos governos 

brasileiros devido ao desequilíbrio que vem causando nas contas públicas. Esse regime, 

administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), tem o intuito de prover 

remuneração para grande parte dos trabalhadores brasileiros nos casos de incapacidade laboral 

temporária ou permanente, suavizando eventos indesejados através de um amplo elenco de 

cobertura envolvendo diversas modalidades de aposentadoria, auxílios e outros tipos de 

benefícios. Em julho de 2009, A Previdência Social registrou déficit1 de R$ 3,09 bilhões, 

acumulando um resultado negativo de R$ 24,37 bilhões em 2009 e de R$ 40,24 bilhões nos 

últimos 12 meses2. Essa discussão sobre o desequilíbrio entre receitas e despesas começou a 

ocupar lugar de destaque a partir de 1995, momento em que se constatou que a necessidade de 

financiamento crescente apresentada pelas contas da Previdência era o obstáculo principal à 

melhora dos resultados primários das contas do Governo. Desde então se vem discutindo 

possíveis mudanças no Sistema Previdenciário para que o problema seja controlado. 

A Emenda Constitucional n.º 20, de 15 de dezembro de 1998, foi um dos marcos 

para se tentar controlar o desequilíbrio das contas Previdenciárias, incorporando à 

Constituição linhas gerais de um novo modelo de caráter contributivo, onde benefício e 

contribuição deveriam estar interligados de modo a permitir o equilíbrio financeiro e atuarial 

do sistema. Outro instrumento jurídico importante veio com a publicação da lei n.º 9.876/99, 

onde se estabeleceu importantes regras inibidoras da aposentadoria precoce. 

Então, as reformas introduzidas modificaram a trajetória de crescimento da 

necessidade de financiamento, mas não foram suficientes para reduzi-la a patamares 

toleráveis. 

 

                                                
1 Arrecadação líquida menos benefícios do RGPS. 
2 Dados do Ministério da Previdência Social. 
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A Figura 1 mostra que o impacto das transferências previdenciárias sobre a 

pobreza se concentra na população idosa, tendo em vista o foco da Previdência Social na 

garantia de renda para o trabalhador ao final de sua vida economicamente ativa. Ocorre maior 

peso da renda previdenciária para aqueles com idade superior aos 55 anos — idade a partir da 

qual nota-se uma significativa expansão da diferença entre o percentual de pobres com e sem 

as transferências previdenciárias, a expansão da cobertura previdenciária produz efeitos 

positivos em todas as faixas etárias, beneficiando indiretamente outros grupos populacionais. 

O papel social desse regime também envolve a melhoria da distribuição de renda e o fomento 

ao desenvolvimento econômico, principalmente na zona rural. 

 

 
Figura 1. Percentual de Pessoas com menos de ½ salário mínimo de renda domiciliar per capita no Brasil 
por idade considerando e não considerando a renda previdenciária — 2007. 
Fonte: Microdados PNAD/IBGE-2007 
Elaboração SPS/MPS 

 

A relevância social da previdência torna imprescindível compreender os fatores e 

a intensidade com que influenciam os seus resultados financeiros. Esta compreensão é 

requisito necessário para orientar ajustes eventuais em busca do equilíbrio financeiro-atuarial. 

Deste modo, espera-se que o RGPS seja objeto de avaliações periódicas e de futuras 

reformulações para mantê-lo alinhado ao pacto social vigente. 

Assim, o objetivo deste estudo é construir modelos, utilizando técnicas da 

econometria, que expliquem os componentes do saldo da Previdência Social, ou seja, o valor 
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da arrecadação líquida e o valor dos benefícios do RGPS. Almeja-se, portanto, que este estudo 

agregue conhecimento sobre a dinâmica previdenciária identificando parâmetros relevantes 

que possam ser úteis aos administradores públicos na elaboração de propostas de mudanças na 

Previdência Social do Brasil. Neste estudo não se buscou, de forma alguma, adentrar no 

campo legal, político ou social. 

Dado a relevância do assunto  Previdência Social , em âmbito nacional e 

internacional, numerosos trabalhos científicos foram desenvolvidos em linha similar a 

presente proposta. Meyerson et al. (2001) propõem um modelo onde fatores econômicos e 

demográficos interagem com as políticas vigentes para determinar fluxos financeiros da 

previdência americana. Como demonstra o modelo proposto por Meyerson et al. (2001), a 

taxa de juros influenciaria no rendimento dos ativos do sistema previdenciário, entretanto, no 

caso brasileiro não se aplica, pois inexiste estoque de haveres. Giambiagi (2007) simula os 

efeitos de reformas previdenciárias paramétricas na previdência social brasileira na ótica de 

valor presente e fluxo de longo prazo do saldo. Este trabalho explora, na seção das projeções, 

o fluxo do saldo previdenciária sem e com alterações nos parâmetros previdenciários, 

demográficos e econômicos. 

Para resultados mais acurados, seria mais indicada a análise sob a ótica do cálculo 

atuarial de reservas matemáticas. Contudo, os dados cadastrais individuais dos segurados 

ativos e inativos são imprescindíveis. Data de nascimento, sexo, histórico dos salários-de-

contribuição desde julho de 1994, tipo de vínculo funcional são exemplos de dados 

individuais necessários ao cálculo atuarial. Mesmo de posse do banco de dados, seu tamanho 

e, sobretudo, o tempo de execução dos cálculos em computadores de porte médio seriam 

grandes limitadores para a viabilidade do presente estudo. Sem os dados individuais, 

aproximações de diferentes profundidades teriam que ser utilizadas, comprometendo o 

resultado final em nível preliminar desconhecido. 

Esta dissertação será distribuída em seis capítulos. No Capítulo 2, serão 

comentados os regimes financeiros onde podem se apoiar os sistemas de previdência. No 

Capítulo 3, será apresenta a evolução da Previdência, os conceitos e as formas de organização 

que emergiram ao longo da história inserindo a situação brasileira nesse contexto. O Capítulo 

4 será explorado um comparativo internacional em seus aspectos biométricos e econômicos. 

O Capítulo 5 trará a descrição e comentário sobre as séries temporais utilizadas para 

construção do modelo de regressão. No Capítulo 6 será apresentada a metodologia empregada 

e os processos da modelagem econométrica. Em seguida o Capítulo 7 trará projeções do saldo 
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previdenciário baseado nos modelos selecionados. Por fim, apresentam-se as considerações 

finais e as referências bibliográficas. 
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2. REGIMES FINANCEIROS DE PREVIDÊNCIA 

 

 

A entidade pública, quando toma o encargo de administrar a Previdência Social, 

compromete-se em assegurar o desempenho da instituição, garantindo o pagamento dos 

benefícios aos segurados. 

Após ter estruturado o plano previdenciário, isto é, ter definido os benefícios que 

farão parte desse plano, deverá ser estabelecido o custo do plano e a sua forma de conseguir 

os recursos indispensáveis para o seu suporte. 

Os cálculos atuariais são feitos sobre as normas fixadas para cada plano de 

previdência. Todos os benefícios devem ser quantificados em termos de custos para o plano e, 

para tanto, é necessário conhecer suas características, como: periodicidade de pagamento, 

amplitude de cobertura, dentre outras. 

Os regimes de previdência utilizam-se de três formas para financiar os seus 

gastos: o regime de repartição simples, o regime de capitalização e o regime de repartição de 

capitais de cobertura. 

O regime de repartição simples, segundo Recamonde (1986), “significa que as 

despesas são repartidas entre os participantes e o arranjo financeiro se assemelha ao “pay-as-

you-go” usado pelas Associações Médicas e pela Previdência Social”. O pay-as-you-go fixa 

taxas de custeio dos benefícios visado à produção, no exercício, de receitas equivalentes às 

despesas nele previstas. Esse modelo não torna obrigatória a constituição de reserva e 

funciona como um processo de distribuição de caixa entre contribuições e benefícios dentro 

de gerações diferentes, conhecido como pacto entre gerações, ou seja, as contribuições 

previdenciárias pagas pela população ativa destinam-se a cobrir os gastos com os benefícios 

dos inativos. Nessa ótica, a relação entre beneficiários e contribuintes pode apresentar grandes 

desequilíbrios em decorrência de fatores demográficos. O sistema da Previdência Social 

brasileira utiliza esse regime. 

Assumindo que a reserva será igual a zero para todos os valores de t e que o fluxo 

de contribuição e benefícios são uniformemente distribuídos, a alíquota de contribuição pode 

ser expressa como: 
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Onde, 

PAYG = alíquota de contribuição; 

B(t) = valor total de benefícios; e, 

S(t) = valor total de salários. 

 

Entretanto a realidade é bem mais complexa. Assim, faz-se necessário levar em 

consideração uma margem para variações inesperadas nos valores projetados de contribuições 

e pagamentos de benefícios durante o ano. Portanto, é prática comum constituir uma reserva 

de contingência para fazer face às variações de caixa. 

Tem-se observado dois movimentos demográficos de amplitude mundial que são 

verdadeiras “armadilhas” ao regime de repartição simples, são eles: o aumento da longevidade 

populacional e a queda da natalidade. Assim, gradativamente diminui-se a base de 

financiamento e aumenta o tempo de recebimento de benefícios vitalícios. 

O outro regime é o de capitalização, que pressupõe a acumulação de valores 

(contribuições) durante a fase ativa do indivíduo no mercado de trabalho para que essa 

poupança possa suportar os custos da sua inativação futura.  

No regime de capitalização, o segurado irá receber seu benefício condicionado às 

contribuições individuais, à rentabilidade das aplicações e ao tempo de contribuição, evitando 

que o custo dos benefícios seja postergado para a data de suas concessões. 

É um sistema justo já que cada um receberá proporcionalmente ao que contribuiu. 

Esse método iguala o valor presente das contribuições futuras ao valor presente dos benefícios 

futuros. 

Por fim, temos o regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, o qual 

Brasil (1999), em seu Anexo I, descreve como aquele que possui uma estrutura técnica de 

forma que as contribuições pagas por todos sejam suficientes para constituir integralmente as 

reservas matemáticas de benefícios concedidos, decorrentes dos eventos ocorridos nesse 

período. 

Em outras palavras, capital de cobertura, segundo Recamonde (1986) é “o que 

fixa taxas de custeio, reajustáveis anualmente, buscando gerar no exercício receitas 

equivalentes aos fundos integralmente garantidores dos benefícios iniciados nesse mesmo 

exercício, mesmo que se extendam por muitos anos”. 
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Os planos que envolvem pensões, auxílio-reclusão e pecúlio, por exemplo, podem 

utilizar esse regime. O aporte do exercício deve ser suficiente para assegurar o pagamento dos 

benefícios concedidos nesse exercício. 
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3. A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

3.1. Breve histórico 

 

 

Uma das primeiras preocupações do ser humano é a busca de segurança. Em 

níveis diferentes, ele se preocupa consigo próprio, com sua família e com os grupos aos quais 

pertence. 

Este conceito de segurança pode ser dividido nos seus aspectos físicos e 

econômicos. No primeiro aspecto, o grande risco é a agressão à integridade física e a 

liberdade, enquanto no segundo o risco fundamental é a descontinuidade das rendas que 

financiam o bem-estar. 

Se a proteção ao primeiro risco remonta ao início da humanidade, as preocupações 

securitárias são bem mais recentes. 

Os seguros de ativos materiais já eram praticados ao tempo das grandes 

descobertas, mas o seguro social é um fenômeno que apenas completa seu primeiro século de 

vida. 

Com a revolução industrial e o processo de urbanização, outro tipo de segurança 

passou a ser almejado. 

Nessa nova ordem social, o desemprego surgiu como um fator importante de 

abalo das famílias urbanas. Assim, novos e maiores grupos foram reclamados para proteger os 

riscos individuais dentro do princípio da mutualidade através do qual os ganhos e perdas 

monetários são diluídos entre um grupo solidário. Começaram a surgir as associações 

classistas beneficentes, os sindicatos, os fundos de previdência e outros arranjos securitários 

que evoluíram até a Previdência Social conhecida nos dias atuais. 

Naturalmente, foi na Inglaterra, berço da revolução industrial, a nação pioneira 

desses fenômenos. Foi no início do século XVII, mais precisamente em 1601, que surgiu o 

primeiro normativo sobre a Previdência Social conhecido como Poor Relief Act (lei de 

amparo aos pobres). Mas foi na Alemanha, em 1883, que surgiu o primeiro sistema 

estruturado de seguro social organizado pelo Estado. 

No Brasil, a proteção estatal aos empregados iniciou-se em 1888, cerca de cinco 

anos depois da implantação do seguro social pelo príncipe Otton Von Bismarck na Alemanha. 
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No início, somente o benefício de aposentadoria era assegurado aos trabalhadores, mas a 

partir de 1911, com a criação das Caixas de Pensões, o benefício de pensão por morte foi 

assegurado à esposa do trabalhador segurado. O sistema brasileiro nasceu, portanto, com o 

conceito de seguro. Ao longo do tempo, entretanto, ampliou-se, incorporando a dimensão 

assistencial, e tornou-se progressivamente universal. 

O marco inicial legislativo se deu em 1888 através do Decreto 9.912-A, de 26 de 

março daquele ano, que regulou o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios. Esse 

decreto fixava em trinta anos de efetivo serviço e idade mínima de 60 anos para 

aposentadoria. No mesmo ano, foi aprovada a Lei 3.397, de 24 de novembro, que criava a 

Caixa de Socorros em cada uma das Estradas de Ferro do Império. 

Trinta anos mais tarde, foi editado o Decreto 4.682, de 24 de janeiro de 1923, 

conhecido como Lei Eloy Chaves, que institucionalizou pela primeira vez o que se pode 

convencionar de sistema de previdência no Brasil, entregando às Caixas de Aposentadorias e 

Pensões (CAPs) a gestão e a responsabilidade por aposentadorias e pensões das companhias 

ferroviárias. Para financiar o sistema, cobrava-se 3% do vencimento bruto do trabalhador e 

1% sobre a renda bruta da empresa. 

A partir de então houve progressiva incorporação de outras categorias às CAPs, o 

que se poderia convencionar de ampliação da cobertura e de abrangência da Lei Eloy Chaves. 

Destaque-se que o sistema foi estruturado à semelhança dos atuais fundos de previdência 

complementar, regidos pelo princípio contributivo. 

Em 1931, através do Decreto 20.465, pela primeira vez foram fixadas alíquotas 

variáveis sobre a remuneração do trabalhador, que variavam de 3% a 6% sobre a sua 

remuneração. 

O terceiro marco legal é o Decreto 22.872, de 29 de junho de 1933. Criou-se o 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, considerado a primeira instituição 

brasileira de previdência social de âmbito nacional. É um novo modelo estruturado em 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que a princípio conviveu com as Caixas, mas 

que a partir da primeira metade da década de 1950 passou a ser o modelo exclusivo de 

previdência no país. O financiamento dessa categoria profissional se dava com alíquota de 3% 

sobre a remuneração mensal do trabalhador e 1,5% sobre a renda bruta anual da empresa, não 

inferior ao somatório das contribuições dos associados ativos. Ao Estado, cabia repassar a 

Quota de Previdência, cobrada ao público com 2% sobre o preço de transporte de passageiros, 

mercadorias e valores. Em 1935, pela primeira vez no Brasil, com a Lei 159, o governo 

definiu um limite máximo de 8% sobre a remuneração. 
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Em 1960, a idéia de sistema previdenciário foi, de fato, institucionalizada. A Lei 

3.807, de 26 de agosto de 1960, conhecida como Lei Orgânica de Previdência Social (LOPS), 

unificou a legislação referente aos Institutos de Aposentadorias e Pensões e, em seguida, o 

Decreto 48.959-A, de 10 de setembro desse mesmo ano, criou o Regulamento Geral da 

Previdência Social, unificando regras e procedimentos dos Institutos. As alíquotas de 

contribuição foram fixadas entre 6% e 8% sobre a remuneração do trabalhador – limitada a 

cinco vezes o maior salário mínimo – e a participação das empresas passou a corresponder a 

valor igual ao que for devido pelos segurados empregados. 

Seis anos mais tarde, o sistema previdenciário baseado nos Institutos deixou de 

existir. O Decreto-Lei 66, de 21 de novembro de 1966, reuniu os seis institutos existentes e 

criou um sistema unificado e sob administração direta do Estado, através do Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS). A alíquota básica sobre o trabalhador passou a ser de 

8%, além de serem criadas contribuições para o salário-família e para o 13º salário, 

totalizando 13,5%. A contribuição da empresa deve ser igual ao que for devido aos segurados 

a seu serviço. 

Como se percebe, quase um século depois do início da previdência no Brasil, não 

apenas os empregados, mas também aqueles que não podem ou não conseguem encontrar 

meios de sustento pelo trabalho, foram incluídos no sistema de proteção, alinhando nosso 

sistema ao modelo de bem-estar. Além disso, foram criados o Programa de Integração Social 

(PIS), através da Lei Complementar 7/70, e o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), pela Lei Complementar 8/70. 

Em 1971, com a Lei Complementar 11, de 25 de maio, o governo criou o 

Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural) e, para financiá-lo, criou também o 

Funrural, ambos diretamente vinculados ao Ministério do Trabalho, a quem é atribuída a 

missão de executar o programa, que consiste na prestação dos seguintes benefícios: 

aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, pensão, auxílio-funeral, serviço de 

saúde e serviço social. 

Com essa medida, o governo extendeu os benefícios previdenciários ao 

trabalhador rural, antes restritos apenas ao trabalhador urbano devidamente registrado. Assim, 

abriu caminho para a universalização do acesso à Previdência Social. Em 1974, através da Lei 

6.136, o salário-maternidade foi incluído entre as prestações da Previdência Social e um novo 

desenho de alíquotas foi feito: 8% para a alíquota básica; 4% para o salário-família; 1,2% para 

o 13º salário; 0,3% para o salário-maternidade; e 2,4% para a previdência rural. 
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Essa mudança de orientação com universalização da cobertura e uniformidade de 

tratamento foi finalmente consolidada na Constituição de 1988, no capítulo da Ordem Social. 

De fato, entre as principais inovações idealizadas na Constituição de 1988 e implementadas 

durante a década posterior, destacam-se: 

• criação do plano de benefícios unificado, no qual os benefícios foram 

equiparados para todos os trabalhadores; 

• fixação de um piso de benefícios em um salário mínimo (1991); 

• autorização para aposentadoria antecipada em cinco anos dos 

trabalhadores rurais (1991); 

• preservação do direito das mulheres de se aposentarem cinco anos mais 

cedo e com cinco anos menos de tempo de contribuição do que os homens, tanto na 

aposentadoria por idade quanto na aposentadoria por tempo de contribuição (1998); e 

• separação do orçamento da seguridade social (OSS) do orçamento 

fiscal, com múltiplas fontes de financiamento – sobretudo as contribuições sociais – e 

destinação de recursos determinada. 

 

Antes disso, porém, em 1981, através do Decreto 1.910, de 29 de dezembro, a 

alíquota mínima foi elevada para 8,5%, para remunerações até três salários mínimos regionais 

(SMR), e a máxima atingiu 10%, para remunerações superiores a 15 SMR até o limite de 20 

SMR. Em 1986, através do Decreto 2.318, as instituições financeiras passaram a ter uma 

contribuição adicional de 2,5% sobre faturamento. 

Em 1989, através da Lei 7.787, de 30 de junho, as alíquotas incidentes sobre o 

trabalhador foram uniformizadas entre 8%, 9% e 10%, dependendo da remuneração do 

mesmo, até o limite de NCz$ 1.200,00, aproximadamente dez salários mínimos. A 

contribuição do empregador foi fixada em 20% sobre o total da folha de pagamentos dos 

segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores. Para as instituições 

financeiras, a alíquota foi fixada em 22,5%; para os clubes de futebol, foi fixada em 5%3; e, 

pela primeira vez, foi fixada uma alíquota de 12% sobre o salário para o empregador de 

empregada doméstica. 

A partir de 1999, as alíquotas se estabilizaram, sendo fixadas em um mínimo de 

7,65% e um máximo de 11%, este para valores de remuneração de dez salários mínimos, em 

média. Em janeiro de 2008, a alíquota mínima passou a ser de 8%. Para os empregadores, as 

                                                
3 Em 1991, através da Lei 8.212, a cobrança sobre clubes de futebol passou a ser sobre o total da 
folha de pagamentos. 
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alíquotas foram fixadas em 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas 

aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, 15% sobre o valor da nota fiscal ou fatura 

de prestação de serviços relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por 

intermédio de cooperativas de trabalho e um adicional de 2,5% para as instituições financeiras 

sobre o total de remunerações dos trabalhadores individuais. 

A reforma da Previdência de 1998 trouxe mudanças importantes, como a 

eliminação gradual da aposentadoria proporcional, a transformação da aposentadoria por 

tempo de serviço em aposentadoria por tempo de contribuição, a mudança na regra de cálculo 

do beneficio com a introdução do fator previdenciário e novas exigências para concessão de 

aposentadorias especiais, entre outras. 

Algumas medidas foram tomadas visando aumentar a população coberta pelo 

INSS. Destacam-se o Programa de Estabilidade Social (PES) e a Lei nº. 9.876, de 26 de 

novembro de 1999. O PES tem o objetivo de estender a cobertura previdenciária a todos os 

trabalhadores brasileiros, enquanto a Lei nº. 9.876/99 criou regras que estimulavam a filiação 

ao sistema previdenciário. 

Talvez a mudança mais importante tenha sido a desconstitucionalização da 

fórmula do cálculo do beneficio de aposentadoria. Anteriormente, o beneficio era calculado 

com base nos últimos 36 salários-de-contribuição. Isso incentivava a declaração a menor, já 

que o valor da aposentadoria não dependia dos salários anteriores aos últimos três anos de 

trabalho. Depois da reforma, o beneficio passou a ser calculado com base nos 80% maiores 

salários-de-contribuição, entre julho de 1994 e o momento da aposentadoria, corrigidos 

monetariamente. Além disso, passou a ser aplicado um fator previdenciário, trazido pela Lei 

9.876/99, às aposentadorias por tempo de contribuição e às aposentadorias por idade, sendo 

este opcional. O fator previdenciário relaciona a expectativa de sobrevida, a idade e o tempo 

de contribuição do segurado. A fórmula é a seguinte: 
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Onde: 

F = fator previdenciário 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição no momento da aposentadoria; 

Id = idade no momento da aposentadoria; 

a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 
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A criação do fator previdenciário tinha o objetivo de postergar a aposentadoria, já 

que o valor do beneficio aumenta a cada ano a mais trabalhado. Essa modificação fez com que 

a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição passasse de 54,3 e 49,7 para 56,9 e 

52,2, homens e mulheres, respectivamente, segundo Delgado (2006). 

Para aposentadoria integral, homens devem ter contribuído por 35 anos e as 

mulheres, 30 anos. Para aposentadorias proporcionais, homens devem ter, no mínimo, 53 anos 

de idade e 30 anos de contribuição, e as mulheres 48 e 25 anos, respectivamente. 

Segundo Giambiagi (2007), esse conjunto de medidas trazidas com a reforma de 

1998, “se de um lado ampliou enormemente a cobertura da seguridade social, de outro, teve 

duas graves conseqüências: a) elevou de forma acentuada os gastos públicos; e b) ajudou a 

deteriorar a qualidade tributária e orçamentária do país. Parte desses problemas decorre da 

inconsistência da Constituição de 1988 ou da ausência de elos que dessem organicidade e 

consistência à ampliação dos direitos individuais e sociais.” 

 

 

3.2. Números da Previdência Social brasileira 

 

 

De acordo com o Ministério da Previdência, em julho de 2009 foram 26.630,4 mil 

benefícios emitidos para pagamento, no valor total de R$ 16.997,4 milhões. Desse total, 

93,83% correspondem a benefícios do RGPS, 9,34% foram benefícios assistenciais e os 

outros 0,07% referem-se a Encargos Previdenciários da União (EPU), que são recursos 

destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões de servidores civis e militares da 

administração direta da União. 

Também no mês de julho de 2009, a arrecadação líquida do INSS4 foi de R$ 

14.287,4 milhões. A despesa com benefícios do RGPS foi da ordem de R$ 17.380,8 milhões, 

resultando em uma insuficiência de R$ 3.093,5 milhões. Esses dispêndios não incluem 

benefícios assistenciais, nem EPU. 

O aumento dos gastos com a previdência pode ser constatado na Figura 2, no qual 

estão apresentados os valores deflacionados pelo INPC de maio/2009. Nota-se claramente o 

contínuo crescimento dos gastos em conseqüência, principalmente, da ampliação da cobertura 

e do aumento real do salário mínimo. 

                                                
4 Recebimentos próprios deduzindo-se as transferências a terceiros. 



24 

Uma das regras que causava grande distorção do sistema previdenciário brasileiro 

era a extinta Aposentadoria por Tempo de Serviço (ATS). A única exigência para o acesso à 

ATS era que as mulheres tivessem alcançado 25 anos de serviço e os homens, 30 anos de 

serviço. Quem se aposentava por tempo de serviço eram os trabalhadores que possuíam 

melhores cargos e salários. Segundo Brasil (2002), esses trabalhadores se aposentavam cedo, 

com idades médias, em 1997, de 47,8 e 49,2 para mulheres e homens, respectivamente, e 

recebiam altos benefícios por muito tempo, 29,3 e 24,8 anos para mulheres e homens, 

respectivamente. Observe que tais aposentadorias não requeriam um tempo de contribuição 

equivalente. Do outro lado se encontravam os trabalhadores que se aposentavam por idade. 

Esses trabalhadores tinham menor poder aquisitivo, piores cargos e, além disso, enfrentavam 

alta rotatividade nos cargos e tinham dificuldade para comprovar tempo de serviço. A idade 

média de aposentadoria desses trabalhadores era 61 e 65,6 anos para mulheres e homens, 

respectivamente em 1997. Eles recebiam menores benefícios e por menos tempo, 19 e 13,9 

anos para mulheres e homens, respectivamente. Essa situação de solidariedade invertida 

juntamente com outros desequilíbrios refletiu em déficit financeiro a partir de 1995. 

Quanto à arrecadação, a Constituição Federal definiu no artigo 195 que a 

seguridade social seria custeada pela sociedade com recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além das contribuições sociais 

incidentes sobre folha de salários, o faturamento, o lucro, as remunerações dos trabalhadores e 

ainda sobre a receita de loterias e concursos. Percebe-se na Figura 2 que a arrecadação 

acompanha a trajetória da despesa. Note-se que a carga de contribuições praticamente dobrou 

em treze anos: saiu de R$ 87.058,8 milhões, em 1995, e atingiu R$ 171.782,0, em 2008. A 

variação positiva de 97,3% na arrecadação, entre 1995 e 2008, não foi suficiente para cobrir o 

aumento de despesas do sistema. 

O bom comportamento das receitas se deve ao desempenho do mercado de 

trabalho: queda na taxa de desemprego, aumento da formalização e recuperação, ainda que 

tímida, dos rendimentos. 
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Figura 2. Evolução da arrecadação líquida, dos dispêndios com benefícios do RGPS e do saldo 
previdenciário. 
Nota: R$ deflacionado pelo INPC de maio/2009. 
Fonte: MPAS e BACEN 
Elaboração do autor. 

 

A queda vertiginosa na concessão de aposentadorias por tempo de contribuição 

para os trabalhadores urbanos a partir de 1998, vide Figura 3, aconteceu devido às novas 

regras trazidas pela Emenda Constitucional no. 20 de 1998. 

A diferença no número de concessões de aposentadorias por tempo de 

contribuição entre clientela urbana e rural é tão grande que o comportamento de ambas não 

puderam ser mostradas num único gráfico. Esta discrepância (observar Figura 3) pode ser 

creditada a dois fatos principais. O primeiro é que a população rural encontra maiores 

dificuldades que a urbana para contribuir e até comprovar seu tempo de contribuição, pela 

própria característica pouco formalizada de suas relações de trabalho. O segundo refere-se ao 

menor limite de idade para trabalhadores rurais se comparados aos urbanos na concessão de 

aposentadoria por idade. Para os segurados urbanos a aposentadoria por idade é paga aos 

segurados que atingem os 65 e 60 anos de idade, homens e mulheres respectivamente, sendo 

tais limites cinco anos mais baixos no caso de trabalhadores rurais. Desta forma os segurados 

que vivem no meio rural geralmente se aposentam por idade, enquanto que a maior parte da 

população urbana consegue se aposentar por tempo de contribuição. Tal discrepância também 

é influenciada pelo fato de que a quantidade de aposentados por tempo de contribuição no 
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meio urbano é bem maior do que no meio rural, em julho de 2009, por exemplo, a 

aposentadoria por tempo de contribuição urbana correspondeu a 35,18% do gasto com 

Previdência Social no Brasil com benefícios urbanos, enquanto que a aposentadoria por tempo 

de contribuição rural representou apenas 0,26% do gasto total com benefícios rurais. Para a 

aposentadoria por idade, a proporção de benefícios urbanos e rurais é de 10,85% e 64,89%, 

respectivamente. 

 

 
Figura 3. Concessão de aposentadorias por tempo de contribuição  clientela urbana e rural (1995 - 2000). 
Fonte: AEPS 
Elaboração do autor. 
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4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E MACROECONOMICOS, UM PARALELO 

INTERNACIONAL 

 

 

Com uma população relativamente jovem e gastos previdenciários totais em torno 

de 8,4 do PIB, em 2008, o Brasil se apresenta como uma nação com características destoantes 

na comparação internacional. Conforme Caetano (2006), o Brasil gasta com previdência como 

proporção de seu PIB o equivalente a países, como Bélgica, França, Alemanha, Finlândia e 

Suécia, os quais apresentam razão de dependência demográfica próxima a 27%. De modo 

análogo, os países com perfis demográficos semelhantes ao do Brasil despendem com 

previdência como proporção do PIB algo em torno de 4%. 

No estudo efetuado por Caetano (2006), coletou-se uma amostra de 52 países e 

observou-se que a mediana da participação dos contribuintes na força de trabalho é de 67,1%, 

enquanto a brasileira perfaz 56,4%, e a mediana do valor médio da aposentadoria em relação à 

renda per capta equivale 48,3%. No Brasil, essa relação se situa em 59,4%. Em outras 

palavras, a previdência brasileira conta, para os padrões internacionais, proporcionalmente, 

com menos contribuintes e valores de benefícios altos em relação à renda per capita. Os dois 

indicadores assumem valores que colocam o país no quadrante de combinação menos 

favorável à sustentabilidade da previdência conforme se observa na Figura 4. 

 
Figura 4. Contribuintes como porcentagem da força de trabalho e aposentadoria como porcentagem da 
renda per capita. 
Fonte: World Bank (2006), BEPS/MPS, PME/IBGE.  
Elaboração: Caetano (2006). 
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A interpretação da Figura 4 segue o seguinte raciocínio: a interseção das duas 

linhas retas ocorre na mediana da relação entre contribuintes e força de trabalho (67,1%, no 

eixo vertical) e na mediana do valor médio da aposentadoria como percentual da renda per 

capita (48,3% no eixo horizontal). Países cujas relações se situam no quadrante superior 

direito têm densidade contributiva e reposição altas para o padrão internacional. Encontram-se 

nessa situação países europeus caracterizados por robustos Estados de bem-estar social, como 

Alemanha, Suécia e Áustria. O quadrante inferior direito, no qual o Brasil se localiza, 

representa a combinação de variáveis que minimiza a sustentabilidade previdenciária, valores 

de benefícios elevados em relação à renda per capita e participação contributiva modesta para 

padrões internacionais. Acompanham o Brasil nesse quadrante alguns países latino-

americanos, como Uruguai, Colômbia, Equador, e africanos, como Argélia, Tunísia, Senegal. 

O quadrante superior esquerdo representa uma combinação que pode ficar um pouco aquém 

de um Estado de bem-estar social amplo, que apresenta elementos que fornecem maior 

solvência fiscal da previdência: alta participação contributiva e reposições pouco elevadas. 

Situam-se nesse quadrante vários países da Europa Central e Oriental, assim como EUA, 

Austrália e Japão. 

 

 
Figura 5. Brasil e países da OCDE: gastos com Previdência Social e proporção da população com 65 anos 
ou mais. 
Fonte: Giambiagi (2006) 
Elaboração: Giambiagi (2006) 
 

 

Observando a Figura 5, seria natural esperar uma relação direta entre o peso dos 

idosos na população e os gastos previdenciários no PIB. Países com uma população mais 
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idosa tendem a se localizar no quadrante superior direito, gastando muito com Previdência 

Social; e países mais jovens, no quadrante inferior esquerdo, com menores gastos naquela 

rubrica. No quadrante inferior direito estão países que, por questões culturais – no caso em 

que há forte compromisso da família com o cuidado dos idosos – ou econômicas – realização 

prévia de reformas e/ou forte crescimento do PIB –, têm populações com uma participação 

importante de idosos no total, mas que gastam apenas moderadamente com previdência. Já o 

Brasil é o único dos casos selecionados que se localiza no quadrante superior esquerdo, ou 

seja, é um país ainda jovem, mas que gasta muito com previdência. Em termos relativos, a 

despesa brasileira nesse item é parecida com a da Holanda ou a do Reino Unido, embora a 

fração da população com 65 anos ou mais no Brasil seja de aproximadamente 1/3 da que se 

observa naqueles dois países. 

Uma conclusão genérica da compilação dos dados internacionais anteriormente 

mencionados é que a Previdência Social no Brasil é volumosa para o perfil demográfico de 

um país jovem e também conta com baixa cobertura contributiva ao mesmo tempo em que 

fornece reposições de renda elevadas em termos médios. Faz-se presente a contradição entre 

as atuais regras do RGPS e sua sustentabilidade fiscal. 
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5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Os dados disponibilizados para a análise empírica são do tipo séries temporais, 

onde os valores que as variáveis assumem no tempo foram coletados em intervalos mensais 

para o período de janeiro de 1996 a março de 2009, totalizando 159 observações. 

 

 

5.1. As variáveis dependentes 

 

 

As séries das variáveis dependentes ou endógenas resultantes das demonstrações 

contábeis do INSS são: receitas previdenciárias  RP e despesas previdenciárias  DP. 

 

 

5.1.1. Despes as Previdenciárias 

 

 

Para este estudo, a série DP é constituída pelo montante de pagamentos de 

benefícios do RGPS. Esses benefícios são regulamentados pelo RGPS, dependem da 

contribuição dos segurados (obrigatórios ou facultativos) e compreendem os benefícios 

previdenciários e acidentários. Benefícios previdenciários dependem, em sua maioria, de um 

número mínimo de contribuições mensais para que o segurado faça jus ao benefício. 

Abrangem as aposentadorias, as pensões por morte, os auxílios, o salário-família e o salário-

maternidade. Benefícios acidentários são devidos ao segurado acidentado, ou ao(s) seu(s) 

dependente(s), quando o acidente ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, 

equiparando-se a este a doença profissional ou do trabalho, ou ainda, quando o mesmo é 

sofrido no percurso entre a residência e o local de trabalho, provocando lesão corporal ou 

perturbação funcional que cause a morte ou redução da capacidade para o trabalho. 

Embora os benefícios rurais tenham forte apelo assistencial, eles são 

considerados, pela legislação, benefícios do RGPS e, portanto, fazem parte das despesas 

previdenciárias. 

Estão de fora os benefícios assistenciais. Eles são regulamentados pela Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, que garantem um salário mínimo mensal a idosos 



31 

com 65 anos ou mais de idade e a pessoas portadoras de deficiência incapacitadas para o 

trabalho e para a vida independente. Em ambos os casos, o valor da renda familiar mensal per 

capita dos beneficiários deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. Esses benefícios são 

concedidos independentemente de contribuições efetuadas. 

 

 

5.1.2. Receitas Previdenciárias 

 

 

A arrecadação líquida, denominada neste estudo como receitas previdenciárias, 

compreende as atividades relacionadas com o recolhimento de receitas de contribuições 

sociais, patrimoniais e de outras importâncias devidas à Previdência Social, previstas na 

legislação, menos Transferências à Terceiros.  

Conforme AEPS (2007), constituem contribuições: a) as das empresas e entidades 

equiparadas, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados a seu 

serviço e sobre a receita ou o faturamento e o lucro; b) as dos empregadores domésticos; c) as 

dos segurados (empregados, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte 

individual, segurado especial e facultativo) e, d) as incidentes sobre a receita de concursos de 

prognósticos. 

A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos 

ao SENAR, SENAI, SESI, etc. 

 

 

5.2. As variáveis independentes 

 

 

5.2.1. As variáveis demográficas 

 

 

Informações demográficas do grupo segurado são de extrema relevância para os 

resultados da entidade de previdência. Número de mulheres ou homens, quantidade de pessoa 

acima de 65 anos, expectativa de sobrevida na idade 80 anos, são alguns exemplos de 

informações importantes para mensuração do passivo atuarial. As taxas de fecundidade, 

mortalidade e migração determinam o perfil da população, caracterizadas pela quantidade de 
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indivíduos e pela distribuição por idade e sexo. Esse perfil, por sua vez, contribuirá 

fortemente na determinação do número de trabalhadores e beneficiários em um determinado 

momento. 

 

 

� Expectativa de Sobrevida 

 

 

A sobrevida dos aposentados será mensurada a partir da tábua de mortalidade 

brasileira. É através dela que se pode saber como a população está morrendo. O 

comportamento da mortalidade da massa segurada tem papel crucial na saúde financeira-

atuarial da entidade que paga benefícios vitalícios, como é o caso do INSS, pois, a medida que 

a morte é retardada, o pagamento de benefícios é alongado. 

Aqui, a tábua utilizada será a divulgada anualmente pelo IBGE, pois é essa que 

mostra o comportamento decremental da população brasileira, além de ser utilizada para o 

cálculo do fator previdenciário, disciplinado na Lei 9.876/01. Essa tábua tem como última 

idade 80 anos, mas existe um salto muito grande entre as duas últimas idades. Por exemplo, a 

taxa de mortalidade para homens de 79 anos é 0,0707 e, de repente, essa taxa salta para 1 aos 

80 anos, ou seja, todos devem morrer antes de completar 80 anos. No entanto, isso não é real, 

pois é sabido que a população brasileira tem vivido mais do que esse patamar. Fez-se então 

necessário o uso de alguma técnica para estender a longevidade da tábua e diminuir este salto. 

A tábua do IBGE será suavizada utilizando a taxa de 6,34%. Essa é a taxa encontrada por 

cálculo numérico que aproxima às expectativas de vida originais. 

As tábuas do IBGE são anuais e disponíveis a partir do ano de 1998, sendo a 

última divulgada, durante este estudo, a de 2007. Para os anos de 1994 a 1997 e 2008 utilizou-

se uma técnica bastante difundida no meio atuarial chamada improvement. Essa técnica é uma 

forma dinâmica de incorporar em uma tábua de mortalidade o aumento da expectativa de 

vida. 

 

A fórmula básica é 

N

xx iqq )1(' −=  (3) 

onde, 

qx
’: qx alterado em função do improvement 

qx: probabilidade de morrer durante a idade x 
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i: taxa de improvement 

N: diferença, em anos, entre a tábua real e a tábua estimada 

 

Isolando o valor de i para encontrar a taxa de improvement tem-se, 

 

N

x

x

q

q
i

1
'

1 







−=  ( 4) 

 

Neste estudo, a série temporal expectativa de vida representa a quantidade de anos 

de sobrevida da população com idade de 65 anos, em cada ano calendário. O melhoramento 

por idade pode ser visto na Figura 6. 

 

 
Figura 6. Probabilidade de morte, em escala logarítmica, e taxa de improvement. 
Fonte: IBGE e cálculo do autor. 
Elaboração do autor. 

 

Como os dados são anuais, utilizou-se a técnica de interpolação spline cúbica para 

transformar a série em mensal. 
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� Razão de dependência 

 

 

Nos próximos anos, o número de idosos deverá aumentar em torno de 4% a.a. 

Como está longe de ser certo que, na média de longo prazo, a economia cresça a uma taxa 

superior a essa, qualquer aumento real do valor médio das aposentadorias implicaria então, 

por definição, elevar a relação entre a despesa com benefícios e o PIB, pressionando ainda 

mais essa relação, que vem crescendo de forma praticamente contínua desde a década de 

1980. 

Então, para capturar esse efeito utilizou-se a razão de dependência que, segundo 

Oliveira (2008), é a “medida que expressa o peso da população em idade potencialmente 

inativa sobre a população em idade potencialmente ativa”. Em suma, a razão de dependência 

é o resultado do quociente entre as populações de 65 anos ou mais, e o segmento populacional 

com idades entre 15 a 64 anos. O resultado é expresso em percentual e anual. Por fim, 

utilizou-se a técnica de interpolação spline cúbica para transformar a série em mensal. 

 

 

� Razão de Sexo 

 

 

Segundo Oliveira (2008), razão de sexo é o “número de pessoas do sexo 

masculino para cada grupo de 100 pessoas do sexo feminino. É obtida através do quociente 

entre as populações masculina e feminina por grupos de idade”. 

Neste estudo, a razão de sexo, representa a quantidade de homens de 75 anos ou 

mais para cada 100 mulheres de 75 anos ou mais, num determinado período. Foram testados 

modelos alternativos com razões de dependência, calculadas usando limites de 65, 70 e 80 

anos, porém revelaram-se inferiores, do ponto de vista estatístico, para cumprimento dos pré-

requisitos do modelo de regressão linear clássico. 

Como os dados disponíveis são anuais, utilizou-se a técnica de interpolação spline 

cúbica para transformar a série em mensal. 
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5.2.2. As variáveis macroeconômicas 

 

 

� Rendimento médio nominal 

 

 

Foram analisados os indicadores de rendimentos disponíveis no Brasil com o 

objetivo de selecionar aquele mais adequado a este estudo. Esta análise envolve alguns 

conceitos que são apresentados a seguir. 

Em primeiro lugar, é preciso diferenciar rendimento habitual de rendimento 

efetivo. O rendimento habitual exclui parcelas que não têm caráter contínuo (bonificações 

anuais, horas extras, participação anual nos lucros, 13º salário, adiantamentos etc) e não 

considera os descontos ocasionais (faltas, parcelas do 13º, salários antecipados etc). O 

rendimento efetivo é aquele de fato recebido no período pesquisado (IBGE, 2002). 

Finalmente, é necessário estabelecer o conceito de trabalho principal: 

 

Define-se como trabalho principal da semana de referência o único trabalho que a 
pessoa teve nessa semana. Para a pessoa com mais de um trabalho na semana de 
referência, ou seja, ocupada em mais de um empreendimento, define-se como 
principal aquele em que a pessoa trabalhou, efetivamente, maior número de horas na 
semana de referência. Havendo igualdade no número de horas efetivamente 
trabalhadas na semana de referência nos trabalhos que a pessoa tinha, define-se 
como principal aquele em que tinha mais tempo de permanência no 
empreendimento, contado até o final da semana de referência. Havendo igualdade, 
também, no tempo de permanência no empreendimento, define-se como trabalho 
principal aquele que lhe proporcionava habitualmente maior rendimento mensal 
(IBGE, 2002, p.12). 

 

Duas pesquisas captam informações sobre rendimentos da população ocupada: a 

Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, e a Pesquisa de Emprego e Desemprego 

(PED), da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) do Governo do Estado 

de São Paulo. 

A PED capta o rendimento médio nominal obtido no trabalho principal pelas 

pessoas ocupadas na região metropolitana de São Paulo. A área de abrangência constitui a 

principal limitação desta pesquisa e a continuidade metodológica, sua vantagem. Os valores 

divulgados correspondem ao rendimento monetário bruto (sem descontos de imposto de renda 

e Previdência Social) efetivamente recebido, referente ao trabalho realizado no mês 

imediatamente anterior ao da pesquisa. Para os assalariados, são considerados os descontos 

por falta, ou acréscimos devido às horas extras, gratificações, etc. Nesta pesquisa, o décimo 
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terceiro salário e os benefícios indiretos não são computados. Além disso, os valores, embora 

divulgados mensalmente, correspondem a uma média móvel trimestral (SEADE, 2006). 

Quanto a PME, em março de 2002 sua metodologia foi descontinuidade. Na 

primeira fase, aqui referida como “PME anterior”, há uma série de rendimentos médios 

nominais obtidos no trabalho principal com característica de rendimentos efetivos. Na 

segunda fase, denominada “PME atual”, o IBGE passou a divulgar os Rendimentos Médios 

Nominais Habituais do trabalho principal. A principal diferença no indicador da PME, 

portanto, é que, a série passou a conter rendimentos habituais em vez de efetivos. Portanto, há 

uma quebra estrutural na série tornando-a imprópria para este estudo. A Figura 7 apresenta as 

séries comentadas. 

 

 
Figura 7. Rendimentos médios nominais. 
Fonte: IBGE e SEADE 
Elaboração do autor. 
 

 

Assim, pela continuidade metodológica, não obstante a limitada abrangência 

nacional, a série de rendimento médio nominal do trabalho principal pelas pessoas ocupadas 

na região metropolitana de São Paulo, divulgada pela SEADE foi escolhida como indicador 

de rendimentos neste estudo. 
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� Índice de Emprego Formal 

 

 

O índice utilizado para quantificar o emprego formal é divulgado pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego  MTE. O índice de emprego do MTE fundamenta-se nas informações 

de total de empregados existentes no primeiro dia do mês informado e total de empregados 

existentes no último dia do mês informado. São considerados os estabelecimentos 

enquadrados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  CAGED. As informações 

do CAGED são fornecidas mensalmente por meio magnético ou pela internet, pelos 

empregadores que têm empregados sob regime de trabalho celetista e que tiveram alguma 

movimentação de pessoal no mês, isto é, admissão, desligamento ou transferência. A 

declaração mensal dos estabelecimentos é feita até o dia 7 do mês subseqüente ao da 

ocorrência da movimentação. 

O índice de emprego formal é calculado com base fixa no mês t em relação ao 

mês anterior (t - 1 = 100), de acordo com a seguinte fórmula: 
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onde: 

I (t, t-1) = índice mensal de emprego no mês t em relação ao mês anterior (t-1); 

EU (t) = total de empregos ocupados no último dia do mês t; e, 

E1 (t) = total de empregos ocupados no 1o dia do mês t. 

 

Para o presente estudo, dezembro de 2008 é o período base do número índice. 

 

 

� Salário Mínimo 

 

 

Segundo AEPS (2007), salário mínimo é o “valor da contraprestação mínima 

devida e paga diretamente pelo empregador, por mês normal de serviço”. 
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Em julho/2009, 69,15% dos benefícios pagos possuíam valor de até um salário 

mínimo. Isso representa 18,4 milhões5 de beneficiários que ganham o piso do INSS ou 

menores que esse valor. Observar Figura 8 para mais detalhes. 

 

 
Figura 8. Quantidade de benefícios emitidos em valores absolutos e relativos por piso previdenciário. 
Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social - Vol. 14 Nº 4. 
Elaboração do autor. 

 

Conforme será visto posteriormente, a dinâmica do processo de pagamento de 

benefícios tem gerado desequilíbrios no saldo da previdência pela existência da vinculação ao 

salário mínimo, atualmente de R$ 465,00. 

 

 

� Taxa de Desemprego 

 

 

Esta taxa é definida como a razão entre o total de desempregados e a força de 

trabalho total. Desempregados são indivíduos que, em determinado período de referência, 

estavam procurando emprego sem obter sucesso. Procurar emprego significa tomar 

providências efetivas para obter uma ocupação como contatar empregadores, prestar 

concursos, tentar abrir um negócio próprio etc. Mas esta providência só é considerada se tiver 

sido tomada num período de referência pré-determinado pela pesquisa, normalmente de 7 ou 

30 dias. e, em casos especiais, de um ano (RAMOS, 2007). 
                                                
5 15,0 milhões recebem benefícios do RGPS, 3,4 milhões recebem benefícios assistenciais e 0,04 milhões 
recebem pelo EPU. 
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Para selecionar o índice mais adequado, foram consideradas as seguintes 

pesquisas realizadas no Brasil: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do 

IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego (PME), também do IBGE, e Pesquisa de Emprego e 

Desemprego (PED) da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) do 

Governo do Estado de São Paulo. 

A PNAD tem período de referência de sete dias e apresenta a maior abrangência 

geográfica, mas sua periodicidade é anual e não foi realizada nos anos de 1994 e 2000. Disso 

resulta uma quantidade de dados insuficiente para este estudo.  

A PME tem periodicidade mensal e sua abrangência está limitada às regiões 

metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre. Ramos (2007) afirma que “Outra fragilidade da PME está na interrupção verificada 

em sua série por conta de profundas mudanças em sua metodologia – nova série foi iniciada a 

partir do ano de 2002”. Conforme o IBGE (2007), esta pesquisa realmente passou por um 

processo de revisão metodológica em 2001 para se adequar a recomendações internacionais 

como, por exemplo, orientações da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esta 

descontinuidade metodológica é o principal fator que contra-indica o uso da PME neste 

estudo. 

A PED apresenta dados mensais por todo o período analisado neste estudo com 

uniformidade metodológica e conceitual, mas sua abrangência está restrita à região 

metropolitana de São Paulo. Nela encontramos a Taxa de Desemprego Aberto, obtida pelo 

percentual dos indivíduos de dez anos ou mais que procuraram trabalho de maneira efetiva 

nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram nenhum tipo de atividade nos 7 

últimos dias (SEADE, 2006). 

A PED apresenta resultados muito semelhantes à PME após o IBGE promover as 

adequações metodológicas e conceituais aos padrões internacionais. Ramos (2007, p.30), 

analisando dados de desemprego metropolitano coletados pela PME e dados de desemprego 

nacional coletados pela PNAD, conclui que “[...] embora as taxas metropolitanas sejam, de 

fato, mais elevadas, as variações tendem a ser bastante similares”. 

As comparações e afirmações acima credenciam a Taxa de Desemprego Aberto, 

divulgada na pesquisa de São Paulo, a ser utilizada neste estudo para representar o 

desemprego brasileiro. 

 

 



40 

5.2.3. As variáveis paramétricas 

 

 

Também foram submetidas à análise variáveis que servem de base para o cálculo 

dos benefícios do RGPS. 

 

 

� Alíquota de contribuição 

 

 

Atualmente a alíquota de contribuição varia de 8% a 11% do salário, de acordo 

com a faixa salarial, até o limite dado pelo teto do RGPS. 

Baseado nos dados histórico das alíquotas e faixas de contribuições para os 

empregados com carteira de trabalho, buscou-se um indicador para representá-la. Assim, foi 

construído o indicador através da média ponderada entre as alíquotas e faixas de contribuição 

da seguinte forma: 
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Onde, 

AMP = alíquota média ponderada; 

t = período calendário; 

i = i-ésimo termo; 

n(t) = número de faixas no período t; 

Aliq(t) = Alíquota de contribuição, no período t; e, 

Fx(t) = Faixa salarial, no período t, em R$. 

 

A evolução das alíquotas médias ponderadas calculadas é ilustrada na Figura 9. 
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Figura 9. Alíquota média ponderada de contribuição 
Fonte: MPS 
Cálculo e elaboração do autor. 

 

 

� Teto do Salário-de-contribuição 

 

 

Entende-se como teto do salário-de-contribuição como sendo o valor máximo da 

base de contribuição para o RGPS. Há duas décadas esse teto é vinculado ao teto de salário-

de-benefício. 

Portanto, esta série é constituída pelos valores históricos divulgados pelo INSS. 

 

 

5.3. Identificador das variáveis 

 

 

Neste estudo, as variáveis foram identificadas na forma da primeira coluna da Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 
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Variável (Id) Unidade Tipo1 Descrição 

RP R$ D Receitas previdenciárias 

DP R$ D Despesas previdenciárias 

ExV Idade I Expectativa de sobrevida aos 65 anos de idade 

RD % I Razão de dependência 

RS75 % I Razão de sexo, para idades a partir de 75 anos 

RendMNom R$ I Rendimento médio nominal 

IEMPRF Fator I Índice de emprego formal 

SM R$ I Salário mínimo 

ALIQ_MED % I Alíquota média de contribuição à Prev. Social 

TetoSC R$ I Teto do salário-de-contribuição 

TxD % I Taxa de desemprego 

Tabela 1. Lista de variáveis 
1 D: dependente; I: independente 
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6. PREPARAÇÃO DOS DADOS E AJUSTAMENTO DO MODELO 

 

 

Este capítulo esboça o tratamento empregado aos dados e a execução dos mais 

variados testes, descrito na literatura especializada, para verificação dos pré-requisitos 

necessários à aplicação do método dos mínimos quadrados do modelo de regressão linear 

clássico. Por fim, apresentam-se os modelos selecionados. 

 

 

6.1. Índice de deflação 

 

 

Há uma premissa importante associada ao conjunto de variáveis financeiras a 

serem aqui utilizadas. Trata-se do princípio financeiro do valor presente no qual todos os 

valores monetários devem representar o quantum em um período específico. As variáveis 

financeiras utilizadas foram compiladas pelos institutos de pesquisa em termos nominais 

enquanto os modelos necessitam de termos reais. Então, para as estatísticas envolvidas no 

modelo de regressão linear, as variáveis financeiras foram deflacionadas pelo índice nacional 

de preços ao consumidor  INPC, que, no caso brasileiro, tem maior relação com a cesta de 

consumo típica dos ativos e aposentados do INSS. 

O INPC calcula a variação do custo de vida médio das famílias com rendimentos 

mensais entre um e seis salários mínimos, cujo chefe é assalariado em sua ocupação principal 

e residente nas áreas urbanas das 11 regiões metropolitanas pesquisadas (Belém, Fortaleza, 

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília 

e Goiânia). Segundo Pinheiro et al.:  

 

Por captar os preços de consumo final, em nível nacional, de um público que se 
encontra em uma faixa de renda aproximadamente igual à dos beneficiários do 
INSS, este índice é considerado o mais adequado como parâmetro para a política de 
reajuste dos benefícios da Previdência. (2002, p. 1) 
 

Assim, as variáveis relacionas na Tabela 2 foram deflacionas pelo INPC de 31 de 

maio de 2009 e identificadas com o sufixo “i”. 
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Variável original Variável deflacionada 

RP RPi 

DP Dpi 

BenMNomRGPS BenMNomRGPSi 

RendMNom RendMNomi 

SM SMi 

TetoSC TetoSCi 

Tabela 2. Identificador das variáveis originais e deflacionadas. 

 

 

6.2. Método 

 

 

Inicialmente verificou-se a existência de sazonalidade nas séries, visto que os 

pagamentos de décima-terceira renda devem gerar padrões espúrios às séries utilizadas. 

O diagnóstico de multicolinearidade entre os coeficientes de regressão utilizados 

para estimar o modelo foi realizado através da análise da matriz de correlação e das medidas 

fator de inflação da variância (FIV), autovalor (λ), índice de condição (IC) e proporção da 

variância associada com cada autovalor, bem como a correlação parcial e semi-parcial. 

Para seleção dos modelos de regressão, objetivando estimar ora as receitas 

previdenciárias e ora as despesas previdenciárias, optou-se, como instrumento auxiliar, pelo 

procedimento Akaike’s Information Criteria – AIC, conforme sugerido por Beal (2005). 

Procedeu-se a análise residual através dos testes de heteroscedasticidade da 

variância dos resíduos (estatística χ ²) e normalidade. 

Foi realizado diagnóstico de observações influentes ou outliers nas estimativas 

dos parâmetros das variáveis preditoras. 

Para a validação dos modelos de regressão múltipla selecionados, conforme 

sugerido por Hair (2005), utilizou-se a estatística de predição da soma de quadrados do erro 

(PRESS) no cálculo de um R² aproximado para validação ou predição do modelo proposto. 

Em virtude das características distintas das séries endógenas – receitas e despesas 

previdenciárias – optou-se em aplicar os exames gerais de validação separadamente. 

Os procedimentos computacionais foram executados no software SAS, versão 9.2, 

com exceção do teste de raiz unitária, onde o modelo foi submetido ao software Eviews, 

versão 5.0. 
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6.3. Ajustamento sazonal 

 

 

As séries, após deflação, foram investigadas para detectar a existência de 

componentes sazonais. Nota-se que a décima-terceira renda resulta em picos em anos e meses 

específicos, como revelam os gráficos de autocorrelação parcial da Figura 10 abaixo. 
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Figura 10. Linha de divisão sazonal e autocorrelação parcial 

 

 



46 

O ajustamento das séries foi realizado pelo procedimento X12-ARIMA. Esse 

método é um aperfeiçoamento do X11-ARIMA/88 realizado pelo Bureau do Censo dos 

Estados Unidos6. O manual do FMI (Bloem, 2001) aponta o X12-ARIMA como o mais usado 

na compilação de contas nacionais trimestrais. 

As séries ajustadas foram identificadas pelo prefixo “adj”, abreviação do inglês 

adjustment. Assim, “adjRPi” é a sigla que representa a série ajustada de receitas 

previdenciárias. Analogamente, a série “adjDPi” representa os benefícios do RGPS, após o 

ajuste sazonal. As séries originais e ajustadas são apresentadas na Figura 11 a seguir. 
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Figura 11. Séries previdenciárias antes e após o ajuste sazonal 

 

                                                
6 Ver ftp.census.gov, diretório pub/ts/X-12arima. 
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Novos gráficos de autocorrelação parcial foram gerados para as séries ajustadas e 

são apresentados na Figura 12 a seguir. 

 

  

Figura 12. Autocorrelação parcial após ajustamento sazonal 

 

Assim, comprova-se a remoção das componentes sazonais das séries identificadas. 

 

 

6.4. Teste de estacionariedade - ADF 

 

 

Visando avaliar a estacionaridade das séries citadas, utilizou-se o teste de raiz 

unitária Dickey-Fuller Ampliado (ADF). O teste foi realizado com constante e tendência, com 

exceção da variável aliq_med, onde se utilizou o teste com constante. A opção defasagem 

automática foi configurada para que o programa obtenha o número de defasagens que 

minimiza o critério de Schwarz7. Os resultados obtidos a partir do teste Dickey-Fuller 

Aumentado encontram-se na Tabela 3. 

 

 

                                                
7 Sugerido por Fumio Hayashi (2000) 
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Variáveis I(0) I(1) 

adjRPi 0,9750 0,0000 

adjDPi 0,9264 0,0000 

ALIQ_MED 0,0813 0,0000 

ExV 0,8278 0,0123 

IEMPRF 0,7716 0,0000 

RENDMNOM 0,9314 0,0000 

RS75 0,9248 0,0002 

SMi 0,0996 0,0000 

TetoSCi 0,2229 0,0000 

TxD 0,2398 0,0281 

RD 0,5760 0,0000 

Tabela 3. P-values do teste de estacionariedade ADF 
Nota: Ho, a série é não-estacionária. 

 

Quando as séries apresentam raiz unitária, esse relacionamento é denominado 

espúrio, isto é, sem significado econômico. Assim, há comprometimento das estimativas dos 

parâmetros com utilização dos métodos estatísticos tradicionais, pois a presença de raiz 

unitária invalida os resultados obtidos com esse método, uma vez que tanto a média como a 

variância deixam de ser constantes ao longo do tempo. 

Verificou-se que, ao nível de 5%, há presença de raiz unitária nas séries originais 

I(0). Entretanto, como as variáveis apresentam o mesmo grau de integração, isto é, integradas 

de primeira ordem ou I(1), o seu resíduo é estacionário, indicando que existe um 

relacionamento de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis analisadas, ou seja, são co-

integradas. Assim, as variáveis estão credenciadas a trabalhar em nível e não diferenciadas, 

além do que os testes da estatística convencional permanecem válidos. 

 

 

6.5. O modelo de receitas previdenciárias 

 

 

A reforma previdenciária paramétrica de 1998 deve refletir em uma quebra no 

padrão da série temporal. O primeiro passo foi aplicar o teste de Chow, com breakpoint em 

janeiro de 1999, na tentativa de encontrar evidência estatística dessa alteração. Então, aplicou-
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se o teste de Chow em dois modelos, onde o primeiro representa o modelo completo e o 

segundo é o encontrado através da seleção do melhor AIC. Ambos comprovaram mudança 

estrutural no modelo, como mostra a Tabela 4. 

 

Modelo  P-value 

+++++= ttttt ndMNomiSMiTxDRDadjRPi Re43210 βββββ  

tttt iEmprFAliqMedTetoSC εβββ +++ 765   (7) 

0.0001 
 

++++= tttt ndMNomiSMiTxDadjRPi Re3210 ββββ  

ttt iEmprFAliqMed εββ ++ 54   (8) 

<.0001 

Tabela 4. Teste de Chow (P-value) 

 

Como o trabalho pretende estruturar um modelo que capture as características 

macroeconômicas e sociais mais recentes, estimou-se o modelo de receitas previdenciárias 

com os dados históricos a partir de janeiro de 1999. Assim, reduz-se o número de observações 

de 159 para 123, atendendo ainda aos pré-requisitos contidos na literatura. 

Observando o modelo original (Eq. 7), cujos parâmetros estão estimado na Tabela 

5, percebe-se a inadequabilidade através de constatações básicas e óbvias, não obstante o R2 

elevado e a aceitação do modelo completo (estatística F). Por exemplo, o coeficiente estimado 

do teto do salário-de-contribuição possui relação inversa à receita previdenciária ferindo o 

raciocínio econômico lógico. Por outro lado, pode-se obter os primeiros sinais de evidências 

válidas. Por exemplo, a variável escolhida para representar o rendimento médio é a série 

divulgada pela SEADE/SP, elaborada com base nos rendimentos da população do Estado de 

São Paulo. Além da ausência de outra série que cobrisse o período estudado, acreditou-se ser 

esta um retrato semelhante à realidade brasileira. Entrtanto, a estatística t revela a não 

significância estatística frente à receita previdenciária nacional. 
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Variável Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

t Value Pr > |t| 

Intercept -9.414,51239 6.416,72097 -1,47 0,1451 

RD 82,95064 718,51973 0,12 0,9083 

TxD -186,76863 42,20514 -4,43 <,0001 

SMi 10,53032 2,33177 4,52 <,0001 

RendMNom2i 0,63335 0,59570 1,06 0,2899 

TetoSCi -0,35513 0,18129 -1,96 0,0525 

Aliq_med 771,79240 387,32453 1,99 0,0487 

Iemprf 127,80450 33,03751 3,87 0,0002 

R2 0.9709 

R2 adj 0.9691 

 Pr > F  <.0001 

Tabela 5. Modelo completo de receitas previdenciárias 

 

Então, o modelo inicial (Eq. 7) foi submetido ao método de seleção que minimiza 

o AIC. Foram processadas as 127 combinações possíveis das variáveis explicativas. 

Após o procedimento de escolha dos modelos de regressão para estimar as 

receitas previdenciárias, procedeu-se diagnósticos em regressão, através das técnicas formais 

e visuais para detectar desvios das hipóteses clássicas do modelo linear. Este diagnóstico 

passa por duas etapas: análise residual e análise de multicolinearidade. Conforme SOUZA 

(1998), esses desvios avaliados na análise residual seriam os resíduos que não apresentam 

variância constante, com erros de especificação na forma funcional da resposta, com variáveis 

residuais não independentes, com extremos ocorrendo nos valores das variáveis 

independentes (observações influentes) e com variáveis residuais que não têm distribuição 

normal. 

Assim, as estatísticas do modelo selecionado podem ser visualizadas na Tabela 6. 
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Variável Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

t Value Pr > |t| 

Intercept -9898,70582 3.231,61854 -3,06 0,0027 

TxD -216,25544 36,86300 -5,87 <,0001 

SMi 12,29957 2,18519 5,63 <,0001 

Aliq_med 1.087,50897 335,88310 3,24 0,0016 

iemprf 101,02308 13,55415 7,45 <,0001 

 
ANOVA 

 

Source GL Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Value Pr > F 

Model 4 498.619.902 124.654.976 931,99 <,0001 

Padrão 118 15.782.627 133.751     

Corrected Total 122 514.402.529       
 

Root MSE 365,71994 R2 0,9693 

Dependent 
Mean 

10556 R2 adj 0,9683 

Coeff Var 3,46468     

Tabela 6. Modelo selecionado de receitas previdenciárias 

 

Na análise residual formal apresentada na Tabela 7, avaliou-se a inconstância da 

variância dos resíduos pelo teste de heteroscedasticidade através da estatística Qui-quadrado 

(χ²) e a normalidade dos resíduos pela estatística W de Shapiro-Wilk, D de Kolmogorov-

Smirnov, W-Sq de Cramer-von Mises e A-Sq de Anderson-Darling, sendo o primeiro teste 

mais preciso (TORMAN, 2005), especialmente para amostras relativamente pequenas (n ≤ 

2000), conforme SOUZA (1998). Em ambas as análises, as probabilidades das respectivas 

estatísticas não foram significativas, ao nível de 5% de significância, indicando que o modelo 

selecionado atende às pressuposições de resíduos com constância da variância e normalmente 

distribuídos. 
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GL1 χ² Pr > χ² 

14 22.61 0.0669 

Tabela 7. Teste de heteroscedasticidade 

 
Figura 13. Resíduo “studentizado” e valores previstos de receitas previdenciárias 

 

Teste Estatística p-Value 

Shapiro-Wilk W 0,992706 Pr < W 0,7726 

Kolmogorov-Smirnov D 0,039885 Pr > D >0,1500 

Cramer-von Mises W-Sq 0,024742 Pr > W-Sq >0,2500 

Anderson-Darling A-Sq 0,183345 Pr > A-Sq >0,2500 

Tabela 8. Testes de normalidade dos resíduos 

 

 
Figura 14. Histograma dos resíduos 
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No teste estatístico t não constam observações influentes ou outliers para o 

modelo selecionado. Conforme MONTGOMERY & PECK (1982), uma observação influente 

é uma observação extrema, ou seja, observação atípica do restante dos dados, apresentando 

elevado desvio-padrão da média. Falhas na coleta dos dados e nos equipamentos de medida 

são exemplos de eventos que resultam em observações influentes. SOUZA (1998) comenta 

que, de um modo geral, para modelo linear, todas as estatísticas geradas pelo método de 

mínimos quadrados podem ser substancialmente afetadas ou influenciadas por umas poucas 

observações. Desse modo, é muito importante a identificação de tais observações influentes e 

a avaliação de seus impactos. Então, de acordo com o teste, não foram verificadas 

observações influentes, não necessitando, portanto, do uso de medidas corretivas ou de 

exclusão de observações. 

Em relação ao diagnóstico de multicolinearidade, uma primeira etapa de avaliação 

é feita pela análise dos coeficientes de correlação entre as variáveis preditoras dos modelos. 

Se houver coeficientes elevados, como verificado na Tabela 10, pode ser indicativo de 

mensuração irreal dos coeficientes. No entanto, a severidade da multicolinearidade não deve 

ser quantificada somente pela magnitude da correlação, devendo ser utilizada como critério 

norteador e não decisivo no diagnóstico de multicolinearidade. Diagnósticos de 

multicolinearidade mais precisos constam nas Tabela 9 e Tabela 11, realizado através das 

medidas de tolerância, fator de inflação da variância (FIV), autovalor (λ), índice de condição 

(IC) e proporção da variância associada aos autovalores. As estatísticas da Tabela 11 foram 

ajustadas para o intercepto, seguindo a recomendação de FREUND e LITTEL (1991), visando 

reduzir de modo substancial os valores dos índices de condição (IC) e desprezar os efeitos da 

multicolinearidade nas estatísticas associadas. 
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Variável Squared 
Semi-
partial 

Corr Type 
I 

Squared 
Partial 

Corr Type 
I 

Squared 
Semi-
partial 

Corr Type 
II 

Squared 
Partial 

Corr Type 
II 

Tolerance FIV 

TxD 0,56992 0,56992 0,00895 0,22580 0,46416 2,15444 

SMi 0,37755 0,87785 0,00824 0,21166 0,06614 15,11966 

Aliq_med 0,00741 0,14100 0,00273 0,08159 0,80388 1,24397 

iemprf 0,01444 0,32009 0,01444 0,32009 0,05440 18,38218 

Tabela 9. Correlação parcial, semiparcial, valor de tolerância e fator de inflação da variância. 

 

 

Variável Intercept TxD SMi Aliq_med iemprf 

Intercept 1,0000 -0,3124 -0,0938 -0,9696 0,0825 

TxD -0,3124 1,0000 -0,1929 0,0939 0,4034 

SMi -0,0938 -0,1929 1,0000 0,2086 -0,9410 

Aliq_med -0,9696 0,0939 0,2086 1,0000 -0,2575 

iemprf 0,0825 0,4034 -0,9410 -0,2575 1,0000 

Tabela 10, Matriz de correlação 

 

Number λ IC Proportion of Variation 

TxD SMi Aliq_med iemprf 

1 2,76155 1,00000 0,04258 0,00740 0,03043 0,00656 

2 0,80393 1,85339 0,00198 0,00659 0,87615 0,00272 

3 0,40405 2,61432 0,84548 0,02770 0,03385 0,01047 

4 0,03047 9,52009 0,10995 0,95830 0,05958 0,98025 

Tabela 11. Estatísticas de multicolinearidade (intercepto ajustado) 

 

Conforme SOUZA (1998), a multicolinearidade está intrinsecamente associada ao 

nível de condicionamento dos dados. Em geral, o mau condicionamento é causado pela 

escolha do modelo de regressão quando variáveis independentes altamente correlacionadas 
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são incluídas na especificação da superfície de resposta do experimento (MONTGOMERY & 

PECK, 1982; SOUZA, 1998). A multicolinearidade pode ser um problema e vir a necessitar 

ação corretiva quando o interesse inferencial concentra-se nas avaliações dos impactos dos 

coeficientes individuais βj na resposta (SOUZA, 1998). Na presença de multicolinearidade, as 

variâncias das estimativas de coeficientes preditores podem crescer exageradamente, 

mascarando a significância das variáveis utilizadas no modelo e limitando a aplicabilidade e a 

amplitude de previsão do modelo linear ajustado. Os sintomas de multicolinearidade podem 

ser: presença de valores não significativos para as estatísticas t de Student associada a cada 

um dos coeficientes de regressão, apesar de um valor alto para o coeficiente de determinação 

(SOUZA, 1998); sinais contrários aos esperados para os βj (RODRÍGUEZ-ALMEIDA et al., 

1997); coeficientes de correlação de Pearson elevados entre os coeficientes preditores 

(RODRÍGUEZALMEIDA et al., 1997). 

Conforme apresentado nas Tabela 9 e Tabela 11, de modo geral, as medidas de 

multicolinearidade apresentaram valores aquém daqueles considerados críticos sugeridos por 

FREUND & LITTEL (1991), SAS (1997) e SOUZA (1998). De acordo com estes autores, são 

considerados valores críticos para FIV quando maior que 10, para λ quando menor que 0,01, 

para IC quando maior que 30 (entre 10 e 30 possível problema) e para proporção da variância 

associada com os autovalores quando maior que 0,80. 

Utilizando as estatísticas do modelo:  

Dubin-Watson (D) = 1,576; 

DL = 0,0033; e, 

DU = 0,9967, 

pode-se verificar a regra de decisão sugerida por Gujarati (2006, p. 379), 

 

UU D-4 < D  < D ,  (9) 

 

Então,  

 

0,9967 < 1,576 < 4-0,9967 

0,9967 < 1,576 < 3,0033 

 

Portanto, conclui-se pela inexistência de autocorrelação, seja positiva ou negativa. 

A validação de modelos tem por objetivo verificar se o modelo predito terá 

sucesso em sua aplicação final, ou seja, na predição de dados. MONTGOMERY & PECK 
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(1982) comentam sobre três procedimentos usados para validar um modelo de regressão, que 

seriam: a análise dos coeficientes do modelo e valores preditos baseado em experiência 

própria ou resultados de outros estudos; coleta de novos dados para avaliar a capacidade de 

predição do modelo; e o uso dos próprios dados utilizados na predição do modelo. Neste 

estudo, utilizou-se o último procedimento, que consiste em separar os dados originais em duas 

partes: uma para construir o modelo de regressão e a outra para estudar a capacidade de 

predição desse modelo. A separação dos dados pode ser feita mediante a soma de quadrados 

predito do erro ou estatística PRESS, que é então utilizada para computar um R² aproximado 

para validação ou predição do modelo de regressão desenvolvido. Na validação do modelo 

para estimativa das receitas previdenciárias, o valor verificado para o R2 da validação, 

referente ao uso da estatística PRESS, foi muito próximo do R2 ajustado. 

 

PRESS1 17.272.057,61 
SQT2 514.402.529,00 
R2 valid3 0,9664 
R2 adj4 0,9683 
Tabela 12. Estatística PRESS utilizada na análise de validação do modelo selecionado 

1 Soma de quadrados predito do erro = ( )∑
=

−
n

t

tt YY
1

2

)(̂ . 

2 soma de quadrados total. 
3 R2 validação = 

SQT

PRESS
−1 . 

4 R2 ajustado. 
 

Assim, o modelo final é representado da forma: 

 

ttttt iEmpFmedAliqSMiTxDadjRPi 02,101_51,087.130,1226,21671,898.9 +++−−=  

(10) 

 

 

6.6. O modelo de despesas previdenciárias 

 

 

Nesta seção, para estimar o modelo de despesas previdenciárias, utilizou-se os 

mesmos procedimentos explorados na seção anterior para modelagem da equação das receitas 

previdenciárias. 
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O teste de Chow, vide Tabela 13, apresenta evidência estatística da mudança 

estrutural do modelo a partir da reforma previdenciária de dezembro de 1998. 

 

Modelo  P-value 

++++++= tttttt TxDSMiRSExVRDadjDPi 543210 75 ββββββ  

tttt iEmprFAliqMedTetoSC εβββ +++ 876    (11) 

<0.0001 
 

tttttt TetoSCiSMiRSExVadjDPi εββββ +++++= 3210 75

 (12) 

<0.0001 

Tabela 13. Teste de Chow (P-value) 

 

Analisando preliminarmente os parâmetros estimados, Tabela 14, verifica-se a 

inconsistência do modelo completo, como por exemplo, a significância estatística da taxa de 

desemprego e o índice de emprego formal. Assim, contradiz a sensatez econômica dos fatores 

de impacto das despesas com pagamento de benefícios previdenciários. 

 
 

Variável Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

t Value Pr > |t| 

Intercept 216.689 48.528 4,47 <,0001 

RD 653,19127 1.433,43221 0,46 0,6495 

ExV 17,38696 1.240,00302 0,01 0,9888 

RS75 -267495 59.777 -4,47 <,0001 

SMi 6,80058 2,40054 2,83 0,0055 

TxD -114,97988 47,69041 -2,41 0,0175 

TetoSCi 0,51049 0,17400 2,93 0,0040 

Aliq_med -611,06351 399,23845 -1,53 0,1286 

iemprf -108,18528 40,59580 -2,66 0,0088 

R2 0.9869 

R2 adj 0.9859 

Pr > F  <.0001 

Tabela 14. Modelo completo de despesas previdenciárias 
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Através de gráficos de dispersão, testes de heteroscedasticidade e normalidade, 

verificou-se que a aleatoriedade dos resíduos era melhor atendida com a aplicação do 

logaritmo natural sobre a variável Razão de Dependência  RD. Assim, aplicou-se novamente 

o teste de estacionariedade ADF à nova série, identificada agora como lnRD. 

 

Variável I(0) I(1) 

lnRD 0,1789 0,0000 

Tabela 15. P-values do teste de estacionariedade ADF 

 

Baseado no resultado acima, conclui-se que a variável lnRD possui o mesmo grau 

de integração das outras variáveis, portando, a co-integração não é violada. 

Então, utilizando como auxílio o método de seleção do maior AIC e após a 

aplicação dos testes de validade, chegou-se ao modelo, 

 

tttt SMiRDadjDPi εβββ +++= 210 ln ,. (13) 

 

cujas estatísticas estão dispostas na Tabela 16. 
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Variável Coeficiente 
Estimado 

Erro 
Padrão 

t Value Pr > |t| 

Intercept -72039 4293,46602 -16,78 <,0001 

lnrd 36597 2257,65803 16,21 <,0001 

SMi 15,03523 2,09849 7,16 <,0001 
 

ANOVA 

Source GL Sum of 
Squares 

Mean 
Square 

F Value Pr > F 

Model 2 993179761 496589880 2300,68 <,0001 

Padrão 120 25901325 215844     

Corrected Total 122 1019081086       
 

Root MSE 464,59055 R2 0,9746 

Dependent Mean 13484 R2 adj 0,9742 

Coeff Var 3,44562     

Tabela 16. Modelo selecionado de despesas previdenciárias 

 

O R2 de 97,46% demonstra um ótimo ajustamento da reta de regressão, porém as 

validações estatísticas de aceitação do modelo de regressão linear clássico devem ser 

apontadas. 

O modelo é aprovado, ao nível de significância de 5%, em suas premissas de 

heteroscedasticidade e normalidade dos resíduos, conforme os resultados das Tabela 17 e 

Tabela 18. 

 

GL1 χ² Pr > χ² 

5 9.28 0.0985 

Tabela 17. Teste de heteroscedasticidade 
1 Graus de liberdade 
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Figura 15. Resíduo “studentizado” e valores previstos de despesas previdenciárias 

 

Teste Estatística p Value 

Shapiro-Wilk W 0,983425 Pr < W 0,1369 

Kolmogorov-Smirnov D 0,07118 Pr > D 0,1282 

Cramer-von Mises W-Sq 0,115655 Pr > W-Sq 0,0724 

Anderson-Darling A-Sq 0,704604 Pr > A-Sq 0,0678 

Tabela 18. Testes de normalidade dos resíduos 

 

 
Figura 16. Histograma dos resíduos 

 

Utilizando a estatística t, não foram identificadas observações influentes ou 

outliers, não necessitando, portanto, do uso de medidas corretivas ou de exclusão de 

observações. 

No exame de multicolinariedade, a matriz de correlação e a proporção da 

variância demonstram forte relação entre as duas variáveis independentes, entretanto, na 

análise da tolerância, do FIV, do λ e IC com intercepto ajustado evidencia padrões aceitáveis. 
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Variável Squared 
Semi-
partial 

Corr Type 
I 

Squared 
Partial 

Corr Type 
I 

Squared 
Semi-
partial 

Corr Type 
II 

Squared 
Partial 

Corr Type 
II 

Tolerance Variance 
Inflation 

lnrd 0,96371 0,96371 0,05566 0,68650 0,11574 8,64038 

SMi 0,01087 0,29961 0,01087 0,29961 0,11574 8,64038 

Tabela 19. Correlação parcial, semiparcial, valor de tolerância e fator de inflação da variância. 

 

Variável Intercept lnrd SMi 

Intercept 1,0000 -0,9983 0,9195 

lnrd -0,9983 1,0000 -0,9404 

SMi 0,9195 -0,9404 1,0000 

Tabela 20. Matriz de correlação 

 

Number λ IC Proportion of Variation 

Lnrd SMi 

1 1,94035 1,00000 0,02982 0,02982 

2 0,05965 5,70357 0,97018 0,97018 

Tabela 21. Estatísticas de multicolinearidade (intercepto ajustado) 

 

Conforme Gujarati (2006, p. 292), não se pode afirmar qual dos métodos de 

identificação de multicolinearidade funcionará adequadamente e, como as séries é de natureza 

não experimental, dificilmente pode-se ter algum controle. Segundo Achen (1982): 

 

...a multicolinearidade não desrespeita nenhuma das premissas da regressão. Serão 

obtidos estimadores não tendenciosos, consistentes, e seus erros-padrão serão 

estimados corretamente. O único efeito da multicolinearidade será dificultar a 

obtenção de estimativas dos coeficientes com erros-padrão pequenos. Mas um 

pequeno número de observações também provoca esse efeito, como também o 

fazem as variáveis independentes com pequenas variâncias. 
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Do ponto de vista teórico econômico, o número de potenciais aposentados e ativos 

(parâmetros da variável RD) não tem relação com o valor do salário mínimo, mas, no ponto 

de vista estatístico do modelo, existe indefinição sobre a multicolinearidade. Mesmo assim 

ocorrendo, o modelo não é desabonado para efeitos preditivos. Assim, ante a provável 

multicolinearidade, optou-se pela primeira medida sugerida por Gujarati (2006, p. 293): “não 

fazer nada”. 

Quanto à verificação da estatística Durbin-Waton, conclui-se pela ausência de 

autocorrelação, seja positiva ou negativa, pois, 

 

Durbin-Watson (D) = 1.008 
DU = <.0001 
DL = 1.0000 
 

então, 

3,0000 < 1,008 < 1,0000D-4 < D  < D UU ⇔ . 

 

Utilizando-se a estatística PRESS, constatou-se que o valor de R2 da validação é 

bem aproximado ao valor do R2 ajustado, concluindo-se pela validade do modelo em pauta. 

 

PRESS1 27.235.206,48 
SQT2 1.019.081.086,00 
R2 valid3 0,97327 
R2 adj4 0,9742 
Tabela 22. Estatística PRESS utilizada na análise de validação do modelo selecionado 

1 Soma de quadrados predito do erro = ( )∑
=

−
n

t

tt YY
1

2

)(̂ . 

2 soma de quadrados total. 
3 R2 validação = 

SQT

PRESS
−1 . 

4 R2 ajustado. 
 

Portanto, o modelo estimado segue a forma: 

 

tttt SMiRDadjDPi ε+++−= 03523,15ln597.36039.72 . (14) 
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7. PREVISÕES 

 

Nesta seção será feita uma análise das projeções de longo prazo do Sistema 

Previdenciário utilizando os modelos estruturados e validados neste trabalho. Os fluxos foram 

projetados até 2050 e organizados em quatro cenários que refletem premissas pessimistas a 

otimistas. Os valores estão a preços de 31 de maio de 2009.  

Uma segunda verificação será avaliar os fluxos em proporção do PIB a preço de 

mercado. Assumiu-se três possibilidades de crescimento real anual do PIB no período de 2009 

a 2050: 3,0%, 3,5% e 4,0%. 

A previsão populacional, aferida pelo IBGE, merece uma breve reflexão. O estudo 

utiliza os dados das estimativas de projeção da população para o período 1980-2050. A 

projeção é feita pelo método das componentes, em que cada componente (mortalidade, 

fecundidade e migração) é projetada separadamente. 

Desde os anos de 1960 que a taxa de crescimento da população brasileira vem 

experimentando paulatinos declínios, intensificando-se juntamente com quedas mais fortes da 

fecundidade. Contudo, se o ritmo de crescimento populacional se mantivesse no mesmo nível 

observado na década de 1950 (aproximadamente 3%), em 2008 a população residente no 

Brasil seria de 295 milhões. Ao longo do período 1955-2008, a diminuição do balanço entre 

nascimentos e mortes foi tal que a diferença observada de 105 milhões de pessoas que não 

entraram no cálculo da população, em 2008, deve-se exclusivamente à queda dos níveis gerais 

da fecundidade no País. Com isso, a taxa de crescimento da população diminuiu de 3,04% ao 

ano, no período 1950-1960, para 1,05% ao ano, em 2008, e poderá alcançar -0,291%, em 

2050, com uma população projetada em 215,3 milhões de habitantes. Com estes resultados, 

espera-se que a população do Brasil atinja o chamado “crescimento zero” por volta de 2039, 

apresentando, a partir daí, taxas de crescimento negativas, o que acarretaria em declínios 

absolutos do volume da população. 

O formato tipicamente triangular da pirâmide populacional, com uma base 

alargada, está cedendo lugar a uma pirâmide populacional característica de uma sociedade em 

acelerado processo de envelhecimento. O envelhecimento populacional caracteriza-se pela 

redução da participação relativa de crianças e jovens, acompanhada do aumento do peso 

proporcional dos adultos e, particularmente, dos idosos. Em 2008, enquanto as crianças de 0 a 

14 anos de idade correspondiam a 26,47% da população total, o contingente com 65 anos ou 
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mais de idade representava 6,53%. Em 2050, o primeiro grupo representará 13,15%, ao passo 

que a população idosa ultrapassará os 22,71% da população total (vide Figura 17 e Figura 18). 

 

 
Figura 17. Participação relativa da população dos grandes grupos de idade na população total - Brasil - 
1980/2050. 
Fonte: IBGE 
Elaboração: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
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Figura 18. Composição absoluta da população, por idade e sexo - Brasil - 1980/2050. 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. 

 

 

7.1. Premissas adotadas 

 

 

Para a projeção dos fluxos de receitas e despesas previdenciárias, foram adotados 

quatro conjuntos de premissas descritas a seguir. 

 

 

7.1.1. Cenário padrão 

 

 

• Razão de dependência: segundo projeção populacional do IBGE; 

• Salário mínimo: sem crescimento real; 

• Taxa de desemprego: redução gradual até o atingimento da média anual de 

6,5%; 

• Alíquota média: mesmo patamar de março de 2009; 

• Índice de emprego formal: crescimento gradual quadrático. 
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7.1.1. Cenário pessimista 

 

 

• Razão de dependência: segundo projeção populacional do IBGE; 

• Salário mínimo: crescimento real de 2% a.a.; 

• Taxa de desemprego: redução gradual até o atingimento da média anual de 

6,5%; 

• Alíquota média: mesmo patamar de março de 2009; 

• Índice de emprego formal: crescimento gradual a uma taxa de média de 3%a.a. 

até 2012, depois estaciona. 

 

 

7.1.1. Cenário otimista – Alternativo 1 

 

 

• Razão de dependência: redução da razão de dependência de idoso, em relação à 

projeção do IBGE, até o máximo de 20% em 2050; 

• Salário mínimo: 

o Para as despesas previdenciárias: sem crescimento real; 

o Para as receitas previdenciárias: crescimento real de 5% a.a.; 

• Taxa de desemprego: redução gradual até o atingimento da média anual de 

4,95% 

• Alíquota média: aumento de 5% sobre o resultado de março de 2009; 

• Índice de emprego formal: crescimento gradual quadráticos até 2020, depois 

estaciona. 
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7.1.1. Cenário otimista – Alternativo 2 

 

 

• Razão de dependência: redução da razão de dependência de idoso, em relação à 

projeção do IBGE, até o máximo de 20% em 2050; 

• Salário mínimo: 

o Para as despesas previdenciárias: sem crescimento real; 

o Para as receitas previdenciárias: crescimento real de 5% a.a.; 

• Taxa de desemprego: redução gradual até o atingimento da média anual de 

4,95% 

• Alíquota média: aumento de 5% sobre o resultado de março de 2009; 

• Índice de emprego formal: crescimento gradual quadráticos. 

 

 

7.2. Resultados 

 

 

Os quatro fluxos de saldos previdenciários apresentados na Figura 19 representam a 

diferença entre as receitas previdenciárias projetadas e as despesas previdenciárias projetadas. 

É oportuno salientar que as projeções de longo prazo apresentadas neste trabalho 

merecem cautela, pois, quanto mais distante da data base de previsão, maior é a variabilidade 

em relação ao valor esperado (média), ou seja, em relação aos valores projetados. Portanto, a 

credibilidade da projeção aumenta quanto mais recente. 
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Figura 19. Saldo anual da Previdência Social. 
 

A seguir as são consideradas as três hipóteses de taxas de crescimento do PIB, e o 

resultado indica que nos próximos 23 anos, até 2032, o déficit crescerá para algo entre 1% a 

6% do PIB, dependendo do cenário. A partir de então, o déficit seguirá uma trajetória 

decrescente, até o fim da projeção, para quaisquer das três hipóteses de crescimento do PIB. 

A Figura 20 apresenta o saldo anual sob a hipótese de valores constantes para o 

piso previdenciário. 

 

 
Figura 20. Saldo anual da Previdência Social em valores absolutos e relativos em função do PIB  Cenário 
padrão. 
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De acordo com a previsão divulgada recentemente pelo Governo Federal (Tabela 

23), o saldo previdenciário de 2009 será maior do que o ano de 2008 e 2010 menor do que 

2009, em consonância com a previsão representada na Figura 20. Entretanto, após esse 

período a redução não se sustenta principalmente porque em 2012 se prevê o piso da taxa de 

desemprego em 6,5%, depois a pressão da razão de dependêcia exerce influência 

determinante. 

Caso não seja realizada reforma alguma e se o piso previdenciário continuar com 

ganhos reais de 2% a.a., tem-se o comportamento mais agravado da situação previdenciária 

brasileira, apresentado na Figura 21. 

 

 
Figura 21. Saldo anual da Previdência Social em valores absolutos e relativos em função do PIB - Cenário 
pessimista. 

 

 

Seguindo a compreensão de que o reajuste dos benefícios de aposentadoria e 

pensão deve recompor apenas perda inflacionária, pode-se verificar na Figura 22 a evolução 

do saldo com os benefícios desvinculados ao salário-mínimo. 
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Figura 22. Saldo anual da Previdência Social em valores absolutos e relativos em função do PIB - Cenário 
alternativo 1. 
 

Nessa situação a taxa de desemprego reduz-se a patamares de países 

desenvolvidos, em 4,95%. Soma-se a isso o aumento da alíquota média de contribuição de 

9,8% para 10,3% que motivam o declínio vestiginoso do défcit previdenciário nos primeiros 

anos. Após, a pressão demográfica e o esgotamento do crescimento do emprego formal, em 

2020, exercem influência danosa ao saldo, sendo que o efeito positivo do crescimento real do 

salário mínimo (5%a.a.), no segmento das receitas, suplanta, fazendo o saldo recuar no último 

terço do gráfico. 

Mantendo essa hipótese e acrescentando outras premissas mais benévolas ao saldo 

previdenciário, a situação da Previdência Social brasileira torna-se superavitária em 2043, 

como mostra Figura 23. 
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Figura 23. Saldo anual da Previdência Social em valores absolutos e relativos em função do PIB - Cenário 
alternativo 2. 
 

Esse cenário assemelha-se ao anterior com exceção do crescimento contínuo do 

emprego formal. A formalidade brasileira possui bastante espaço para crescimento, visto que 

atualmente a taxa de formalidade gira em torno de 40% da população ocupado.  

Os gráficos evidenciam o quanto a política do salário mínimo é representativa nas 

contas públicas da previdência. A Figura 21 indica também que a continuidade dos aumentos 

reais para o piso previdenciário faria o déficit em proporção do PIB atingir a marca 6%, 

considerando 3%a.a. de crescimento do PIB, situação claramente crítica. 

As projeções mostram, assim, uma situação bastante preocupante, caso as regras 

permaneçam como são nos dias atuais. 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

A estratégia deste trabalho foi desenvolver modelos úteis à previsão e, 

consequentemente, serem instrumentos importantes para demonstrar a situação preocupante 

da Previdência Social brasileira. Dados recentes do Ministério do Planejamento projetam o 

déficit previdenciário para 2009 e 2010 que, na Tabela 23, são confrontados com as previsões 

calculadas neste trabalho. 

 

Ano 
Projeção Saldo Previdenciário 

Variação Ministério do 
Planejamento * 

Modelo do autor 
(cenário padrão) * 

2009 41,08 42,44 3,29% 
2010 38,90 40,86 5,05% 

Tabela 23. Comparação entre projeções do saldo da previdência. 
(*) Em R$ Bilhões 

 

Ambos os resultados demonstram redução do déficit no ano de 2010 em relação 

ao ano de 2009, que, caso se confirme, será a segunda queda desde 1995. A primeira foi em 

2008. 

Quanto ao salário mínimo, é oportuno uma breve exposição. Observou-se a 

grande influência do salário mínimo para as contas da Previdência Social, uma vez que o 

efeito dos sucessivos aumentos reais do SM tem se revelado uma forte fonte de pressão sobre 

o montante das despesas do INSS. Então, fica a questão: a tentativa de justiça social com 

incremento real do SM compensa o custo fiscal? 

Como demonstrado, é insustentável a médio e longo prazo o crescimento real do 

SM e uma solução impopular, porém necessária, seria a indexação de todos os benefícios ao 

INPC, desvinculando, portanto, o piso de benefícios ao piso de salários. Este último 

continuaria com reajustes reais, aumentando a base de financiamento da previdência. 

A reforma previdenciária de 1998 não pode ser desvalorizada, entretanto é 

insuficiente e o Brasil deve empreender mudanças mais impactantes para o futuro próximo. 

Nas três últimas décadas, diversos países reformaram seus sistemas previdenciários. Essas 

reformas decorrem basicamente da inadequação dos sistemas previdenciários que não 

acompanharam as profundas mudanças demográicas, econômicas e sociais que ocorreram nas 
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sociedades, fazendo elevar as despesas e corroer suas bases de financiamento. Pode-se dizer 

que em relação às reformas, o Brasil, comparado com outros países da América Latina, é o 

único que optou por fazer mudanças paramétricas no sistema ao invés de implantar uma 

reforma estrutural. Reformas estruturais8 geram um custo de transição, mas tendem a 

melhorar a eficiência alocativa do mercado de trabalho porque reduzem a carga tributária 

sobre a folha de pagamentos das empresas. 

A necessidade de outra reforma transmite uma idéia de permanente mudança de 

regras. Mas isso não é uma particularidade brasileira. Assim foi na Espanha, na Itália, na 

Suécia, na Alemanha, na Bélgica, no Japão e no Uruguai, por exemplo. 

Isso porque fazer reforma de sistemas previdenciários envolve muitos aspectos 

técnicos, diversas variáveis sociais e políticos e diferentes custos e penalidades segundo 

atributos de idade, gênero e atividade econômica. E, em geral, mudar a previdência significa 

assumir perdas. 

Iniciar o processo de reforma, além de importante para equilibrar atuarialmente e 

financeiramente o sistema previdenciário e as contas públicas, é igualmente importante para 

garantir que as gerações futuras não sejam penalizadas por passivo atuarial ainda mais 

elevado do que o já existente. 

É necessário que haja muita informação técnica disseminada e muitas propostas 

apresentadas com o intuito de não apenas saber os riscos e os custos das reformas, mas 

sobretudo da ausência de reformas. 

 

                                                
8 Argumento de Stiglitz (2000). 
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APÊNDICE 
 

 

Gráfico dos resíduos padronizados de Student (RStudent) e os valores observados das 

variáveis independentes. 

 

-Receitas Previdenciárias 
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