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O atual modelo de financiamento do Regime Geral de Previdência Social 

tem distorções que desestimulam o emprego formal e prejudicam o 

financiamento adequado do sistema 

1. Trabalhadores com rendimentos baixos não têm estímulo para 

contribuir porque o valor dos benefícios assistenciais é o mesmo do 

piso dos benefícios previdenciários 

2. Trabalhadores de renda mais elevada fogem da contribuição 

previde ciária atrav s do processo de pejotização  

3. “ituação  agravada pela i cid cia de u a s rie de pe duricalhos  
sobre a folha de pagamentos, onerando ainda mais o trabalho 

formal 

Problemas do modelo de financiamento 
Síntese dos problemas 

3 



Há vários regimes de desoneração para trabalhadores de menor renda 

 Regime básico 

 Empregador – 20% do salário total 

 Empregado – 8% a 11% do salário de contribuição 

 Contribuinte individual que opte por contribuição incidente sobre 1 SM 
e exclusão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 

 11% SM para conta própria ou facultativo 

 5% SM para Microempreendedor Individual (MEI) ou segurado 
facultativo de família de baixa renda que se dedique 
exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência 

 

Modelo do MEI gera outras distorções, que desestimulam o trabalho 

formal, inclusive de trabalhadores de renda mais elevada 

Problemas do modelo de financiamento 
Trabalhadores de baixa renda 
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Problemas do modelo de financiamento 
Trabalhadores de baixa renda 
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Exemplo de incidência tributária para um eletricista

Empregado
1 MEI Empregado

1 MEI

A. Receita 1.369 1.369 5.000 5.000

B. Tributos pagos pela empresa 489 49 1.785 49

Tributos Exceto folha 182 5 667 5

Folha (exceto FGTS) 236 44 862 44

FGTS 70 0 257 0

C. Remuneração bruta (A-B) 880 1.320 3.215 4.951

D. Tributos pagos pela pessoa física 70 0 382 0

INSS empregado/autônomo 70 0 354 0

IRPF2 0 0 29 0

E. Remuneração líquida (C-D) 810 1.320 2.832 4.951

F. Total tributos pagos (B+D) 559 49 2.168 49

Diferença em relação ao empregado 0 510 0 2.119

FGTS 0 70 0 257

Tributação Folha 0 262 0 1.171

Demais 0 177 0 690

Receita = R$ 5.000

Notas: (1) Empregado de uma empresa do regime de lucro presumido. (2) Considera desconto simplificado.

Salário = 1 SM



Problemas do modelo de financiamento 
Trabalhadores de alta renda 
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Exemplo de incidência tributária para prestador de serviços (Anexo IV do SIMPLES)

L. Presumido Simples

A. Receita 30.000 30.000 30.000

B. Tributos pagos pela empresa 11.379 4.899 1.962

Tributos Exceto folha 4.899 4.899 1.962

Folha (exceto FGTS) 4.990 0 0

FGTS 1.490 0 0

C. Tributos pagos pela pessoa física 4.285 1.181 1.181

INSS empregado/autônomo 571 1.038 1.038

IRPF2 3.714 143 143

D. Remuneração líquida (A-B-C) 14.336 23.920 26.857

E. Total tributos pagos (B+C) 15.664 6.080 3.143

Diferença em relação ao empregado 0 9.584 12.521

FGTS 0 1.490 1.490

Tributação Folha 0 4.523 4.523

IRPF 0 3.571 3.571

Demais 0 0 2.937

Empregado
1 Sócio de empresa

Notas: (1) Empregado de uma empresa do regime de lucro presumido. (2) Considera desconto simplificado.



Problemas do modelo de financiamento 
Penduricalhos 
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Mínimo Máximo

Contribuições da empresa (salário integral) 26,3% 31,8%

INSS

Seguro Acid. Trabalho 0,5% 6,0%

Salário Educação
Sistema S

Sebrae

Incra

FGTS (salário integral)

Contrib. empregado (salário de contribuição) 8,0% 11,0%

0,2%

8,0%

Incidência sobre a folha de uma empresa típica

20,0%

2,5%

2,5%

0,6%



Para superar essas distorções são necessárias mudanças que alcançam 

não apenas a estrutura de financiamento da previdência, mas também o 

modelo de concessão de benefícios 

Em princípio há duas alterações importantes 

1. Separação clara entre benefícios previdenciários e assistenciais 

 Os benefícios assistenciais deveriam ter outra fonte de financiamento 
que não a folha de pagamentos 

 Os benefícios assistenciais deveriam ser desvinculados do salário 
mínimo 

 Na transição o valor inicial seria o SM 

 A contribuição sobre a parcela dos salários equivalente ao benefício 
assistencial deveria financiar apenas os benefícios não cobertos pelo 
sistema assistencial 

8 Sugestões para a reforma 
Diretrizes 



Fontes: MTPS e IBGE. Elaboração: CCiF. Hipóteses: (a) crescimento da produtividade do trabalho: 2% a.a. a partir de 2019; 
(b) PIB estimado com base no crescimento da população em idade ativa (15-59 anos) e da produtividade do trabalho. 

A vinculação dos benefícios ao SM e a evolução do SM têm impactos 

muito relevantes sobre a trajetória das despesas previdenciárias 

9 Sugestões para a reforma 
O problema do salário mínimo 



2. Estabelecimento de uma relação clara (atuarialmente equilibrada) 

entre os tributos incidentes sobre a folha e os benefícios que serão 

financiados 

 Pe duri alhos  deveria  deixar de i idir so re a folha 

 Contribuição deveria ser limitada ao teto do salário de contribuição 

Obviamente as mudanças propostas exigem uma profunda alteração na 

forma de concessão dos benefícios 

 Benefícios seriam a soma de uma parcela assistencial e outra 
previdenciária 

 Na mudança a parcela previdenciária dos benefícios seria calculada 
sobre as contribuições acima de 1 SM 

 É possível pensar em transição longa, com substituição gradual do atual 
modelo de cálculo dos benefícios pelo novo 

 Ideal é que benefício assistencial seja universal (exige transição longa) 

10 Sugestões para a reforma 
Diretrizes 



Mudança no modelo de financiamento da previdência social teria vários 

impactos positivos 

 Sistema mais racional de contribuição 

 Para além do benefício assistencial, não haveria benefício que não 
fosse financiado por contribuição 

 Não haveria contribuição sobre folha que não financiasse benefício 

 Estímulo à formalização dos trabalhadores 

 Desvinculação dos benefícios do salário mínimo faria parte de uma 
mudança mais ampla que garantiria um benefício assistencial não 
contributivo para todos os idosos 

 Mudança facilitaria a revisão do SIMPLES 

11 Sugestões para a reforma 
Benefícios da mudança 



Regimes Próprios 
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Para impedir que o desequilíbrio dos regimes próprios siga crescendo, 

sugere-se uma alteração legal (constitucional?) restringindo o 

crescimento do valor real do déficit atuarial dos regimes próprios 

 Mudança exige alteração nas alíquotas e critérios de concessão de 
benefícios 

 Já há proposta de elevação de alíquotas (PLP 257/2016) 

 Novos entrantes no serviço público deveriam financiar integralmente 
(do ponto de vista atuarial) seus benefícios 

 É preciso que déficit atuarial dos RPPS seja apurado por entidade 
independente 

 Taxa de desconto para parcela não lastreada em ativos deveria ser a 
taxa de crescimento potencial da economia 

Com a separação entre benefícios previdenciários e assistenciais, o 

mesmo conceito poderia ser estendido para o RGPS 

Regimes próprios de previdência 
Proposta para discussão 
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