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1. o PROBLEMA 

Com a estabilização da economia a partir da implantação do Plano Real em 1994, a 

inflação escondia uma infinidade de problemas estruturais latentes do Brasil. 

Desequilíbrios se acumularam durante décadas, graças ao dragão da inflação. Era como 

se eles não existissem aos olhos menos atentos. O Brasil foi se acostumando com esse 

jogo de faz de conta, embora os problemas só crescessem e se tomassem mais 

prementes. A estabilização da economia desde meados de 1994, inverteu o jogo, 

mostrando as conseqüências de longos anos de instabilidade macroeconômica e social, 

deixando marcas nas contas dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, 

principalmente com relação ao déficit público brasileiro. 

O déficit da Previdência, especificamente, pelo seu tamanho e pela sua complexidade, é o 

maior problema do País, capaz de comprometer a estabilização econômica tão desejada, 

de longo prazo. 

É nesse contexto que se pode pensar na situação da Previdência e na sua melhoria, 

buscando-se soluções aos desafios e problemas que a afligem. Em 2001, o déficit 

previdenciário deverá fechar com quase 5% do PIB, algo entre 45 e 50 bilhões de 

reais. (1 ) 

É realmente um valor relevante que vem sendo repassado à sociedade. Além disso, é 

impressionante e ao mesmo tempo preocupante a velocidade com que essa conta cresce. 

Segundo o MP AS, em 1988 o sistema de aposentadoria pública tinha um superávit de 

13 bilhões de reais. Hoje há um déficit de quase 10 bilhões. Ou seja, em pouco mais de 

dez anos a conta cresceu 23 bilhões de reais. 

(1) Esta Tese foi redigida no período de 01/0312000 a 30/0912001, sendo nesta derradeira data 

concluída. Portanto, os dados disponíveis incorporados neste estudo são até 30/061200 I. 
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É por isso que a Previdência é chamada de conta em aberto: ninguém sabe ao certo 

onde esse déficit vai parar. O que se sabe é que se nada for feito a dívida do governo 

com os aposentados se tornará impagável em pouco tempo. 

Por estas razões, é cada vez maior a importância da previdência privada, especialmente 

para indivíduos que têm uma renda superior a 10 salários mínimos, que é o beneficio 

máximo pago pela previdência oficial. 

Esse novo despertar é demasiado importante, pois revela o avanço da consciência da 

sociedade quanto às insuficiências da previdência governamental. A previdência 

complementar é importante para que as pessoas mantenham o seu poder aquisitivo após 

a aposentadoria. 

O próprio governo vem incentivando indiretamente a sociedade a entrar nos planos de 

previdência privada, dando incentivos fiscais que podem ser deduzidos do imposto de 

renda das pessoas fisicas e jurídicas. 

Espera-se que em mais cinco anos, se tanto, um percentual considerável da classe média 

brasileira estará abrigada nos fundos de previdência privada. E não apenas em caráter 

suplementar. Haverá o abandono sumário da Previdência Pública pelo desvão de 

contratos coletivos de trabalho cada vez mais flexíveis e porosos. 

Essa migração do sistema estatal para o sistema privado tem a ver menos com as 

virtudes do segundo e mais com os pecados do primeiro. A menos, claro, que os três 

Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) executem, o mais rápido possível uma 

intervenção cirúrgica no regime geral de Previdência Social (INSS) e do regime especial 

dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais. 

O Projeto de Lei Complementar número 9 reformula o regime dos 931 mil aposentados 

do setor público na direção do regime dos quase 20 milhões de aposentados do setor 

privado. 

3 



A matéria está estacionada na Câmara Federal e atrasando a Emenda Constitucional 

número 20 - que institui os fundos de previdência complementar para o funcionalismo 

em geral. 

Pelos cálculos da Secretaria de Previdência Complementar, o beneficio médio do setor 

privado é hoje de R$ 274,00 por indivíduo enquanto que o do setor Público é de R$ 

1.976,00. 

Ou seja, o beneficiário oriundo do primeiro setor recebe só um sétimo do valor do 

segundo, sem que o segundo tenha contribuído sequer pela equivalência do primeiro. 

Para se ter uma idéia, os fundos de previdência privada estocam cerca de R$ 157 bilhões, 

em nome de 2,1 milhões de segurados (dados SUSEP referentes a JAN/2001 ). Os 

fundos abertos (ao público em geral), de Bancos e Seguradoras, acumulam ativos de R$ 

16 bilhões, com expansão de 45% em 2000. A vedete do mercado são os chamados 

PGBL (Planos Geradores de Beneficios Livres), de maior flexibilidade e transparência 

com tratamento tributário diferenciado e favorecido. 

Os 361 fundos fechados, de empresas ou blocos de empresas, conhecidos como fundos 

de pensão, são os donos da maior parte dos recursos investidos na previdência 

complementar: R$ 141 bilhões, ou 14% do PIB- Produto Interno Bruto Brasileiro. 

Nossa relação ativos/PIB de 14% ainda é muito tímida perto dos 41% no Chile, 82% na 

África do Sul, 86% nos Estados Unidos, 152% na Holanda ou 178% na Suíça. 

Ao se verificar as conseqüências do modelo da previdência oficial pretende-se que sejam 

conhecidos com maior profundidade os seus elementos constitutivos. Ao mesmo tempo, 

visa-se trazer a compreensão acerca do assunto para as pessoas que lidam com este 

tema no país. Ademais, nossa meta é chamar a atenção para a importância da previdência 

privada. 
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2. FORMULAÇÃO 

Até que ponto os problemas por que passa a previdência oficial, influenciaram e 

estimularam a constituição de planos de previdência privada complementar no Brasi\'7 

A partir de 1994, com a estabilidade da moeda, as pessoas passaram a ter mais condições 

de planejar o orçamento e pensar em uma poupança de longo prazo. A conscientização 

da sociedade com relação as dificuldades e limitações da previdência social também 

contribuiu para a procura maior por uma renda vitalícia complementar. 

A previdência social em todo o mundo passa por dificuldades. No Brasil não é diferente. 

Fatores como longevidade, diminuição da natalidade, desemprego e aumento da 

economia informal desequilibraram as contas do governo. Os brasileiros estão vivendo 

mais. A expectativa de vida, que era de 43 anos em 1950, passou para 68 anos em 1998. 

O Governo retirou privilégios e mudou o limite da idade mínima, para tentar contornar a 

crise. A missão da previdência social é garantir o mínimo para todos. Quem ganha até 

R$ 1.300,00 poderá garantir até 70% da renda. Quem ganha mais, obrigatoriamente terá 

de procurar outra forma para manter a mesma renda e o mesmo padrão de vida após a 

aposentadoria. 

Salvo algumas poucas atividades vinculadas a tecnologias de ponta, a previdência 

privada é atualmente o segmento de maior crescimento no Brasil. Mais notável do que 

seus resultados, no entanto, é o fato de ser um setor que deveria estar em compasso de 

espera, em função de algumas indefinições governamentais e legislativas, mas, apesar 

disto, continua em franco desenvolvimento. Estas indefinições estendem-se do campo 

institucional ao operacional. 

A Lei Básica da previdência privada, de 1977, está sendo substituída por um projeto que 

introduz modificações bastante significativas. O novo estatuto, já transitado na Câmara, 

encontra-se estacionado dentro do Senado, visto que, dentro do próprio governo, se 

desenvolve uma tenaz queda de braço para saber quem vai ser o tutor, o Ministério da 

Fazenda ou o da Previdência, aquele a quem ficará subordinada a agência reguladora. 
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o projeto, "quase-lei" altera profundamente a estrutura operacional do sistema ao cnar 

novas formas de agentes instituidores, por sinal sob esta mesma denominação. Mas não é 

só no âmbito legislativo que se aguardavam modificações. A SUSEP, Superintendência 

de Seguros Privados, como órgão regulador do segmento aberto, vem anunciando novos 

tipos de planos que ampliarão o leque de produtos em comercialização. Deverão 

ocupar o espaço dos chamados "planos tradicionais", até então sempre operados por 

todas as entidades abertas e que constituem o grande estoque do setor. 

É possível antever-se três campos mercadológicos distintos: 

Um reduzido grupo de entidades de grande porte, integrantes de conglomerados 

financeiros, tendo como carro chefe de sua comercialização os Planos de Acumulação, 

modelo PGBL - Plano Gerador de Beneficios Livre, um plano que não garante 

rentabilidade, mas que transfere os resultados ao participante. Por viver de taxas que 

variam em torno de 2%, no máximo 3%, mais um percentual pequeno sobre as 

contribuições, só se torna lucrativo quando administra grandes volumes de aplicações e 

de participantes. 

Planos de Beneficios Definidos, em regIme de capitalização, voltados para 

aposentadoria, como produtos de frente das entidades de porte médio, sejam 

seguradoras independentes ou, mesmo, ligadas a Bancos. 

Planos de Risco, assIm chamados por darem cobertura pela ocorrência de evento 

aleatório (óbito ou invalidez), preferencialmente operados por entidades de menor porte 

ou aquelas sem fins lucrativos com tradição na administração desse tipo de plano, com 

nichos definidos de comercialização. Poderão também integrar o mix das demais 

entidades, porém sem o peso dos outros planos. 

As dificuldades ora enfrentadas pela Previdência Social têm servido de alavanca para os 

planos privados com vistas à aposentadoria, sendo que este segmento é o que apresenta 

o maior crescimento. 
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Mas os planos com beneficios de pensão e pecúlio, por serem os mais antigos, vêm 

mantendo níveis estáveis, constituindo-se em excelente oportunidade para as entidades 

com estruturas experientes na concepção e comercialização de planos de risco. 

o importante, é que cada entidade tenha consciência de suas possibilidades dentro deste 

mercado e não mantenha ilusões tentadoras em torno de operações que não lhe possam 

propiciar um retorno capaz de transmitir segurança. Como empresas, todas elas esperam 

"dar certo", mas dar certo em previdência não é necessariamente lucrar muito, nem 

sequer lucrar, mas assegurar-se de estabilidade permanente. 

2.1. OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS E SUA DIFUSÃO 

As análises mais comuns sobre o assunto dividem os regimes financeiros dos sistemas de 

previdência em dois tipos: o regime de repartição e o de capitalização. No chamado 

regime de repartição, as contribuições dos atuais trabalhadores são arrecadadas e 

transferidas diretamente aos inativos, caracterizando assim um financiamento entre 

gerações num mesmo momento do tempo. Num sistema deste tipo, a presença do 

Governo faz-se imprescindível pois tais transferências se fazem legalmente. 

Todos os contribuintes depositam seus recursos num fundo único e coletivo. Em muitos 

casos os participantes imaginam que seus futuros proventos de aposentadoria estarão 

estreitamente relacionados com suas atuais contribuições para o fundo. No entanto, 

como será discutido mais adiante, o valor real de sua aposentadoria dependerá dos 

recursos disponíveis no futuro, que evidentemente são uma função da quantidade de 

contribuintes que estarão participando. 

Já no regime de capitalização, a poupança do indivíduo contribuinte, em vez de caminhar 

para o fundo único e coletivo, é depositada numa conta individual. 

Os recursos desta conta serão aplicados no sistema financeiro, adquirindo ativos 

monetários e reais. Posteriormente, na ocasião de sua aposentadoria, será efetuada a 

venda destes ativos de forma gradual, garantindo o pagamento de uma renda periódica 

para o trabalhador comumente até sua morte, e posteriormente ao seu cônjuge ou a 
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qualquer outro dependente previamente designado em sua apólice. Evidentemente, um 

mecanismo deste tipo pode ser garantido através do mercado, sendo que os beneficios 

podem ser provisionados por companhias públicas ou privadas, associações de classe, 

etc. 

A presença do Estado fica circunscrita à regulamentação institucional deste mercado, à 

semelhança do que é feito em qualquer outro mercado de bens ou serviços. Embora seja 

recomendável uma regulamentação mais rigorosa por tratar-se de um serviço que implica 

num contrato de longo prazo. Qualquer fraude ou desajuste do lado do provedor pode 

implicar em prejuízos irreparáveis ao consumidor. 

Historicamente, o modelo de repartição tem sido o modelo mais utilizado nos países que 

implantaram sistemas de previdência. Este fato pode ser associado a forte presença do 

Estado nas políticas do chamado Estado de bem estar social. A previdência constitui-se 

num caso particular destas políticas de bem estar, sendo um de seus elementos principais. 

Até o início dos anos setenta, muitos países perceberam taxas de crescimento 

econômico expressivas, com forte expansão do emprego e da renda. Além deste quadro 

econômico favorável, a realidade demográfica destas sociedades foi caracterizada por 

altas taxas de natalidade fazendo com que a população mais jovem fosse predominante. 

A combinação destes fatores facilitou a existência do sistema previdenciário baseado no 

regime de repartição, dado que a massa de contribuintes, em rápido crescimento, 

conseguia sustentar financeiramente um contingente de aposentados relativamente 

pequeno. 

Desde o princípio, a folha de salários foi a base preferencial para o financiamento do 

sistema. A massa salarial, além de acompanhar o ritmo do crescimento econômico, tinha 

a virtude de ser relativamente estável como base de incidência. Por outro lado, as 

contribuições de empregados e empregadores legitimavam o acesso aos beneficios 

previdenciários. 
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A mator parte da população lograva consegUIr empregar-se no setor formal, 

notadamente na indústria, através de contratos de trabalho que não podiam ser 

rescindidos pelo empregador, sem que este incorresse em custos não desprezíveis. Sendo 

assim tal critério de elegibilidade para os programas previdenciários parecia justo e 

racional. 

Assim, o regime de capitalização foi mais utilizado em sistemas complementares ao 

sistema público repartitivo, destinado a grupos de trabalhadores melhor remunerados. 

o sistema previdenciário operado pelo INSS funciona, atualmente, em regime de 

repartição simples, ou seja, os ativos devem pagar pelos inativos de hoje. Desta forma, 

toda a receita previdenciária obtida no ano é utilizada para o pagamento dos beneficios. 

Não existe acumulação de "reservas" que possam ser utilizadas no futuro. 

o regime de repartição implica que os beneficios a serem pagos aos atuais contribuintes, 

quando futuramente passarem à condição de inativos, estarão garantidos pelas 

contribuições das futuras gerações de trabalhadores. 

Na década de 50, oito contribuintes financiavam cada beneficiário. Em 70, essa relação 

era de 4,2 para 1. De acordo com o gráfico 1, tal relação caiu de cerca de 2,8, em 1980, 

para aproximadamente 1,9, em 1995. Se as atuais regras forem mantidas, a expectativa é 

de que, em 2030, cada contribuinte tenha que sustentar um beneficiário. 

I) 



GRÁFICO 1 

Razão de Dependência entre Contribuintes e Beneficiários 
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o sistema previdenciário que funciona sob regime de repartição simples tem algumas 

características próprias. No inicio, quando o sistema é jovem, ou seja, a população de 

contribuintes é muito superior ao número de inativos, é possível estabelecer alíquotas 

baixas para as contribuições individuais. À medida que o sistema evolui e mantidas as 

demais condições, a relação ativos/inativos tende a decrescer, o que gera a necessidade 

de sucessivos aumentos de alíquotas de contribuição. Quando isto ocorre, estabelece-se 

uma transferência de renda entre as gerações: os contribuintes mais jovens tendem a 

subsidiar os beneficiários das gerações anteriores. 

A alternativa de elevação das alíquotas, no entanto, é limitada. Quando ela se esgota, 

pela simples razão de que a capacidade de contribuição dos ativos também tem um 

limite, o sistema entra em crise. Estamos vivendo agora o limiar desta crise, em que a 

sociedade é obrigada a rediscutir as regras de concessão dos beneficios e seus prazos de 

duração. 
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o regime de repartição simples pode também propiciar o surgimento de inúmeras formas 

de subsídios entre os indivíduos de uma mesma geração. Esta distribuição de renda 

intrageracional dependerá da carência exigida para a concessão do beneficio, do limite de 

idade, do nível de reposição (ou seja, a relação entre o valor do beneficio e o salário na 

ativa) e da sistemática de cálculo do valor do beneficio. 

No Brasil, estamos presenciando uma perversa redistribuição de renda, em que os mais 

pobres estão financiando os mais ricos. Essa solidariedade invertida é uma das principais 

razões para que o governo insista na mudança das atuais regras previdenciárias. 

Para os segmentos de baixa renda, com maiores dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho, é muito dificil o acesso a esse beneficio, pois são, em sua grande maioria, 

compostos por trabalhadores que oscilam entre o mercado formal e a informalidade. Em 

boa parte dos casos, não conseguem sequer comprovar o período de contribuição. 

A despeito das intenções originais, o mecanismo de tempo de serviço tem propiciado 

aposentadorias precoces, principalmente em sua modalidade proporcional (78,3% dos 

homens e 83,9% das mulheres tem menos de 55 anos quando do início do beneficio) (2), 

tendo se transformado em um complemento de renda, pois, ao contrário dos 6 outros 

países que adotam tal beneficio, somente o Brasil não exige que o beneficiário se afaste 

do mercado de trabalho. 

(2) Fonte: FIPE- Fundação Instituto de Pesquisa 
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Em 1996, as aposentadorias urbanas por idade (aos 65 anos para o homem e aos 60 anos 

para a mulher), que beneficiam uma clientela de baixo poder aquisitivo, foram 

concedidas para pessoas, em média, na faixa dos 62,7 anos. As aposentadorias urbanas 

por tempo de serviço foram concedidas para pessoas, em média, na faixa dos 49,4 anos. 

As pessoas de baixo poder aquisitivo que excepcionalmente conseguem se aposentar por 

tempo de serviço, geralmente o fazem em idade mais elevada.(2) 

o fato de a idade média na concessão do beneficio ser baixa eleva a expectativa de 

duração do beneficio previdenciário no Brasil para homens e mulheres, que é mais alta 

do que aquela verificada nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que congrega os países mais ricos do mundo. 

Em 1993, segundo o Centro Latino-americano de Demografia (CELADE), em média, 

enquanto um homem dos países da OCDE percebia um beneficio por 15,2 anos, um 

brasileiro aposentado continuava recebendo o seu beneficio por 17,5 anos. Da mesma 

forma, enquanto uma mulher dos países da OCDE percebia o seu beneficio por 18,6 

anos, uma brasileira aposentada tinha a duração do seu beneficio correspondente a 20 

anos. 

20 
18 
16 
14 

Tempo em 12 
a'lOS 10 

8 

6 
4 
2 

GRÁFICO 2 

Expectativa de Duração do Benefício 

O~~~---L--~--~---L--~ __ ~ __ ~~~ __ ~ ____ L-~ 
Homem OCDE Hom em BR Mulher O COE Mulher BR 

Fonte: IBGE e Centro Latino-americano de Demografia (CELADE). 
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Além do seu caráter iníquo, a aposentadoria por tempo de serviço é um beneficio muito 

dispendioso para a Previdência Social. Dados de dezembro de 1996 indicam que, embora 

ela só represente 15,7% dos beneficios em manutenção, é responsável por cerca de 

37,4% do total das despesas. 

Outro mecanismo que pode levar à solidariedade invertida é o prazo de carência para a 

obtenção da aposentadoria. A carência em 1997 para os segurados é de apenas oito anos 

de contribuição comprovada. O prazo não é compatível com os prazos médios de 

duração dos beneficios. Além do que as regras vigentes incentivam a aposentadoria 

precoce, pois a taxa de retorno do indivíduo que se aposenta aos 30 anos é maior do que 

ao se aposentar aos 35 anos de serviço. 

Pelas regras atuais, o cálculo do valor do beneficio é feito considerando-se as 36 últimas 

contribuições. É fácil constatar que o mecanismo adotado premia o trabalhador que 

evolui salarialmente, o que contribui para piorar a distribuição de renda, pois quanto 

menor a renda, menor a mobilidade salarial. 

A análise do atual sistema previdenciário mostra que os grupos mais beneficiados são os 

constituídos por autônomos, algumas categorias com aposentadorias especiais e os que 

evoluem salarialmente. 

Se uma distribuição de renda perversa ocorre entre os segurados do INSS, ela é ainda 

mais gritante quando se comparam as regras que valem para os trabalhadores da 

iniciativa privada com aquelas que beneficiam os funcionários públicos da União, dos 

Estados e dos Municípios. 

É no setor público onde ocorre o maior número de aposentadorias precoces, acumulação 

de aposentadorias, acumulação de aposentadoria com salário de outro emprego, e onde é 

maior a duração dos beneficios e menor o prazo de carência. 

Em 1992, a arrecadação das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de 

salários era suficiente para cobrir os gastos com beneficios, pessoal e custeio da 
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Previdência, permitindo ainda o repasse de recursos, da ordem de 15% desta receita, 

para a área de saúde. 

Atualmente, arrecadação previdenciária não está sendo suficiente sequer para fazer face 

às despesas com beneficios. Esta insuficiência, somada às despesas de pessoal e custeio, 

vem sendo sistematicamente coberta com transferências do Tesouro de recursos das 

fontes da seguridade social (principalmente Cofins e Fundo de Estabilização Fiscal), além 

do aumento do endividamento público. 

Os altos níveis de comprometimento da receita previdenciária refletem, sobretudo, o 

aumento do número de beneficios em manutenção e do valor médio dos beneficios 

registrado nos últimos anos. 

O valor médio dos beneficios previdenciários também registrou aumentos significativos. 

Os beneficios que estão cancelados, que foram concedidos no passado em um ambiente 

inflacionário, têm um valor menor do os novos beneficios concedidos após a 

estabilização monetária. Isso se repercute no aumento do valor médio do beneficio pago 

pelo sistema previdenciário. 

Projeções atuariais, relativas ao Regime Geral de Previdência Social, realizadas por 

técnicos de IPEA e do IBGE demonstram que as perspectivas são preocupantes. 

Conforme o gráfico abaixo, se forem mantidas as regras atuais de concessão e de teto de 

beneficios, o déficit projetado alcançará cerca de 4% do PIB, em 2020, e 

aproximadamente 6,9% em 2030. 

o resultado, que não inclui as despesas realizadas pelos sistemas previdenciários dos 

servidores públicos a nível federal, estadual e municipal, decorre de projeções feitas a 

partir de modelo de consistência de variáveis macroeconômicas e de modelo 

demográfico que considera a dinâmica populacional com declínio acentuado da 

natalidade e da taxa de crescimento da população e aumento da longevidade. 
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Foram utilizados os parâmetros de um cenário macroeconômico otimista, com o PIB 

crescendo a 4,5% ao ano, o salário médio a 4,1% ao ano entre 1997 e 2002 e a 4,5% 

entre 2002 e 2030. 

GRÁFICO 3 

Projeção do Déficit (-) no RGPS em cada ano (% do PIB) 
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Fonte: Oliveira et alli. Reforma da Previdência: Simulações dos Efeitos Econômico-Financeiros para 

o Setor Público e para o INSS. 

Um déficit de 6,9% do PIB equivale hoje a mais de R$ 58,6 bilhões. Isso representa mais 

do que o dobro dos recursos obtidos com todas as privatizações e concessões feitas à 

iniciativa privada em 1997. Este é o "buraco" nas contas da Previdência Social estimado 

para 2030. Se o sistema se mantiver inalterado, a trajetória prevista para o déficit será 

inevitável, mesmo admitindo hipóteses otimistas para o comportamento da economia. 

Um relatório feito pelo Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) estimou que a alíquota de contribuição efetiva das empresas teria 

que ser elevada dos atuais 22% para cerca de 44% no ano 2020. A partir deste ano, o 

rápido envelhecimento da população brasileira imporia uma pesada carga fiscal a uma 

força de trabalho relativamente pequena. É evidente que esse horizonte fiscal não é 

desejável e nem exeqüível. 
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Outra opção para financiar esse déficit seria o aumento de impostos sobre os setores 

produtivos, em proporções cada vez maiores, e a redução dos gastos em outras áreas 

essenciais, como a educação, a saúde e a segurança, onde a presença do Estado se faz 

necessária. 

A elevação dos impostos traria como conseqüência a perda de competitividade dos 

produtos brasileiros no exterior, o desemprego e a sonegação. A sociedade não aceitaria 

também o aumento da carga tributária com a deterioração progressiva dos serviços 

prestados pelo Estado. 

2.2. AS TRANSFORMAÇÕES NO MERCADO DE TRABALHO 

Importantes transformações estruturais tem atingido os sistemas produtivos no mundo 

inteiro. Nos países desenvolvidos, períodos de recessão passaram a se alternar com 

surtos de crescimento econômico que não tem apresentado as elevadas taxas de períodos 

anteriores. A crescente integração da economia mundial, através do comércio, tem 

aumentado a concorrência entre as empresas, que procuram aumentar a produtividade e 

diminuir os custos de produção. Novas tecnologias mais intensivas em capital passam a 

ser incorporadas ao processo produtivo, inibindo a criação de empregos mesmo nos 

períodos de expansão. 

No campo da contratação, as empresas tem procurado flexibilizar a contratação de mão

de-obra. De forma geral, o número de empregos permanentes tem diminuído, 

aumentando a contratação de trabalhadores temporários, acionados para tarefas e 

demandas específicas. Postos de trabalho são elimininados, originando um tipo de 

desemprego involuntário de caráter estrutural, dificil de ser revertido, uma vez que o 

crescimento econômico torna-se poupador de mão-de-obra. 

Tem sido muito discutida a relação do sistema previdenciário com este tipo de realidade. 

Alguns autores argumentam que as elevadas taxas cobradas pela previdência sobre a 

folha salarial estimulam as empresas a reduzirem ainda mais o seu quadro funcional. 
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Se tal hipótese é verdadeira, ocorre um verdadeiro círculo vicioso, uma vez que o 

mecanismo de financiamento da previdência conspira contra a própria manutenção do 

sistema, dado que sua base de sustenção econômica fica comprometida, Unem-se a estes 

outros dois fatores importantes: as transformações demográficas decorrentes da elevação 

da esperança de vida dos grupos populacionais e a elevação desmedida dos gastos com 

beneficios, A conseqüência previsível é a crise do sistema, 

2.3. DIAGNÓSTICO DA PREVIDÊNCIA OFICIAL NO BRASIL 

o Brasil, evidentemente não está isento das transformações ocorridas mundialmente nos 

padrões de emprego, Além disso, o aspecto da ação política predatória sobre o sistema 

previdenciário brasileiro é particularmente grave, sendo uma das causas principais da 

desestabilização do modelo, 

o sistema previdenciário é fortemente afetado também pelas mudanças que estão 

ocorrendo no mercado de trabalho, O grau de informalização da economia e o número 

de trabalhadores por conta própria estão crescendo não apenas no Brasil, mas em vários 

países do mundo e hoje é um fenômeno que preocupa muitos governos, 

Para os setores menos qualificados, a passagem para a informalidade significa a perda de 

direitos e, portanto, precarização do emprego, Entretanto, no caso de segmentos com 

alto grau de qualificação, estes preferem tornar-se trabalhadores autônomos criando um 

mercado altamente sofisticado de empresas terceirizadas de prestação de serviços de 

informática, escritório, advocacia, consultorias etc, 

É fácil entender porque esse fenômeno afeta a Previdência Social, pois as principais 

fontes de custeio do sistema são as contribuições de empregados e empregadores que 

incidem sobre a folha de salários, 

Há uma tendência de aumento da participação dos trabalhadores por conta própria e de 

empregados sem carteira assinada no universo dos ocupados, conforme mostra o gráfico 

4. Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, no total dos ocupados, os 

17 



trabalhadores com carteira assinada tiveram sua participação percentual reduzida de 

53 ,7%, em 1991, para 46,4% em 1997. Já os trabalhadores sem carteira assinada 

passaram de 20,8%, em 1991, para 24,8% em 1997, e os trabalhadores por conta própria 

de 20,1%, em 1991 , para 23 ,3% em 1997. 

o modelo neo-liberal que se instaura a partir dos anos 90 induz a este processo. É de se 

esperar que isto continue ocorrendo ao longo de toda esta década. 

60 

50 
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~ 30 
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GRÁFICO 4 

Participação dos Trabalhadores Com Carteira, Sem Carteira e Por Conta Própria 
na PEA (Média Anual, em %) 

53,7 51,5 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

o Com Carteira I Sem Carteira O Conta Própria 

Constata-se que a malOna dos empregados sem carteira é constituída por Jovens, 

concentrados, em primeiro lugar, no grupo de 15 a 19 anos e, em segundo lugar, no 

grupo de 20 a 24 anos de idade. 

Os empregados com carteira têm o pico concentrado no grupo de 30 a 39 anos mas 

também começam a declinar à medida que se passa para as faixas de idade mais 

avançada. A situação dos "conta-própria" também é significativa, pois há um 

crescimento da prevalência deste segmento à medida que vão aumentando as idades. 
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Como os dados demográficos apontam para um envelhecimento progressIvo da 

população, este segmento tende a ser muito representativo, já que ele está concentrado 

entre 35 e 50 anos. 

Como os "conta-própria" operam mais no mercado de produto que no de trabalho, onde 

têm mais liberdade de fixar e reajustar os seus rendimentos pelos preços correntes, estes 

vêm crescendo mais nos últimos anos do que os rendimentos do trabalhador assalariado 

formal. Processo similar se verifica também no caso dos trabalhadores sem carteira. 

As transformações no mercado de trabalho, nos anos 90, não podem ser atribuídas 

isoladamente a fatores conjunturais tais como o desaquecimento da atividade econômica, 

uma vez que a sua magnitude é incomparavelmente maior do que durante o período de 

crise dos anos 80. 

Estudos indicam que o crescimento da informalização e da autonomização deve ser 

atribuído, de um lado, ao custo elevado dos encargos trabalhistas no Brasil e, por outro 

lado, ao processo de reestruturação produtiva em curso, caracterizado pela 

modernização tecnológica, por novas técnicas de gestão e pela terceirização. A 

combinação destes dois processos têm resultado também em níveis crescentes de 

produtividade e enxugamento do número de postos de trabalho formais. 

A reestruturação produtiva implica uma redução dos coeficientes de emprego por 

unidade de produto, ou seja, do número de postos de trabalho por unidade de capital 

investido. Isto significa que o custo de gerar empregos se torna cada vez mais alto. 

Estima-se que, para gerar empregos no mesmo ritmo de crescimento da População 

Economicamente Ativa (PEA), ou seja, a uma taxa de 3% ao ano, seria necessário que a 

economia brasileira mantivesse, no mínimo, a taxa de crescimento anual de 5%. 

As características de cada emprego gerado também são diferentes. Geralmente, a 

qualificação exigida é maior porque a base tecnológica é mais sofisticada. A busca da 

melhoria de desempenho e da redução de custos impõe também o enxugamento da 

estrutura das empresas, resultando em menor número de níveis gerenciais. 
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Esse fenômeno se intensifica em razão da maIOr inserção competitiva da econOll11a 

brasileira no comércio internacional. Apesar de não ser um processo linear, o fato é que 

o país está se inserindo, progressivamente, em um ambiente global mais competitivo, 

Boa parte do ajuste estrutural, no entanto, não está se manifestando na elevação das 

taxas de desemprego, mas através do aumento da informalização, 

Enquanto na recessão de 1983, a variável de ajuste se expressou na taxa de desemprego 

aberto, nos anos 90, o mercado informal e o setor de serviços absorveram a redução nos 

postos de trabalho assalariado do setor industrial. 

A mudança no mercado de trabalho está ocorrendo dentro da própria indústria de 

transformação, onde tem-se ampliado o número dos "sem carteira" e dos "conta

própria", em virtude do processo de terceirização e do crescimento do trabalho 

temporário, 

o diferencial de remuneração entre trabalhadores formais (empregados com carteira 

assinada) e os demais (empregados sem carteira assinada e trabalhadores por conta 

própria) também caiu, Entre 1994 e 1997, os rendimentos reais médios dos empregados 

sem carteira assinada aumentaram 25,2%, o dos trabalhadores por conta própria 29,5% e 

o dos empregados com carteira assinada 11,7%, 

Desde o início da institucionalização da previdência social, a classe política em geral, e 

os administradores previdenciários em particular, tem utilizado o sistema com o nítido 

objetivo de obter devidendos políticos imediatos, Sem a mínima preocupação com os 

efeitos nocivos sobre as finanças públicas no longo prazo, aumentou-se o valor dos 

beneficios e ampliou-se a cobertura do sistema, universalizando-o, 

Com isso, ocorreu a inclusão de grupos sociais econômica e socialmente excluídos -

como os trabalhadores rurais - utilizando um sistema de financiamento assentado no 

trabalho assalariado para fazer política de distribuição de renda, Além disso, eliminou-se 

a idade mínima para a obtenção do direito à aposentadoria, permitindo a redução 

gradativa da idade média de concessão deste beneficio, 

81BUOTECA L~~,?:O rEW\iQüE SIMONSEl\l 
FUi~i)ACL\o GEHlLlO VAR~L~ 
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Outro resultado negativo da ingerência política, pode ser observado no uso das reservas 

do sistema. Em alguns períodos, as reservas acumuladas foram utilizadas em projetos de 

desenvolvimento. Na ausência de quaisquer garantias sobre o direito de propriedade dos 

recursos acumulados pelos contribuintes, o governo utilizou-os, muitas vezes, em 

projetos de viabilidade econômica duvidosa, e hoje sequer se cogita a devolução destes 

recursos aos seus proprietários originais. 

Para fazer frente ao inevitável desequilíbrio financeiro do sistema, o governo oscilou 

entre dois tipos de política: a elevação sistemática das alíquotas dos contribuintes -

situando-as entre as mais elevadas do mundo - e a redução no valor dos beneficios. Tal 

expediente, aliás, foi amplamente praticado durante a década de oitenta, num período de 

recessão econômica. A constituição de 1988 determinou a recuperação do valor dos 

beneficios, sendo que diversas simulações apontam a falência completa do sistema, caso 

este compromisso constitucional venha a ser cumprido. 

A Previdência Social no Brasil, tal como inscrita na Constituição Federal, tem procurado 

atender, através dos mesmos programas e instituições, tanto as necessidades daqueles 

que não têm uma inserção adequada no mercado de trabalho, como dos grupos que 

justamente por tê-la, demandam seguros contra riscos e planos de aposentadoria. Tal 

confusão de metas gera uma disputa nociva e irremediável pelos recursos escassos que 

financiam o sistema. 

A concentração, no âmbito do setor público, da responsabilidade de organizar e prover 

todos os serviços previdenciários acarreta onerosos custos operacionais inconsistentes 

com a pouca eficiência demonstrada pelo sistema, que convive desde tempos remotos 

com a fraude e a sonegação. 

Para completar o quadro de cnse, uma série de transformações demográficas e 

econômicas, como já foi dito, revelam a fragilidade do sistema público organizado sob o 

regime de repartição simples, exigindo gastos superiores à capacidade da economia de 

gerar os recursos para sua manutenção. 

A reforma do sistema previdenciário brasileiro foi necessário também por causa das 

profundas mudanças no mercado de trabalho e demográficas ocorridas no país. A 
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população brasileira está envelhecendo rapidamente. Como o sistema previdenciário 

opera em regime de repartição simples e sem a constituição de reservas, a sua viabilidade 

futura fica ao sabor das variáveis econômicas e demográficas. A garantia de que os atuais 

contribuintes não deixarão de receber seus beneficios é exclusivamente fruto da "certeza" 

de que as futuras gerações de trabalhadores poderão "pagar a conta". 

o envelhecimento populacional é explicado pela conjugação da diminuição da taxa de 

fecundidade, ou seja do número de filhos por mulher em idade reprodutiva, e pelo 

aumento da expectativa de vida. 

No final dos anos 60, iniciou-se no Brasil um processo de declínio acelerado da 

fecundidade. Inicialmente restrito aos segmentos urbanos mais privilegiados das regiões 

desenvolvidas, este processo logo se espalhou para todos os segmentos sociais, tanto na 

área urbana quanto na área rural. De acordo com a tabela 1, pode-se observar que a taxa 

de fecundidade, entendida como a relação entre a população de ° a 14 anos e a 

população feminina em idade reprodutiva, caiu de 5,8 em 1970 para 2,5 em 1996. 

A generalização do declínio da fecundidade e o avanço dos métodos contraceptivos, 

conjugados às transformações econômicas e sociais, nos levam a crer na continuidade 

deste processo nos próximos anos. Uma vez atingida a taxa de reposição, o crescimento 

populacional declina e a população tende a ficar estável. Em muitos países do mundo a 

taxa de fecundidade já está abaixo da taxa de reposição e a população está diminuindo. 
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TABELA! 
EVOLUÇÃO DAS TAXAS FECUNDIDADE NO BRASIL 

ANO TAXA DElfECUNDIDADE TOTAL 

1970 ... t~ 5,8 -[,"";" 

~'-=- T 
, 

1975 
,.,,' 

4,3 ttr 

.~C; 

1984 3,6 
.. 

1991 2,6 

1996 2,5 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. e PENADI96 

A queda da fecundidade é o fator fundamental que explica a redução da taxa de 

crescimento e a mudança da estrutura etária da população, Como ilustram as pirâmides a 

seguir, a estrutura etária do Brasil em 1980 mostrava uma predominância dos jovens 

com idade inferior a 15 anos, Nesta época era comum ouvir dizer que o Brasil era um 

país de jovens. As projeções do IBGE mostram que a pirâmide etária em 2030 terá outra 

conformação, com a predominância de pessoas nas faixas entre 15 e 60 anos, 

GRÁFICO 5 
BRASIL 1980 E 2030 

FONTE: mGE 

5 anos 
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A taxa de crescimento populacional do Brasil é da ordem de 1,9% (dados do lliGE para 

1991) e, mantidas as tendências atuais, daqui a 30 anos, a população brasileira não mais 

crescerá. A queda da taxa de fecundidade indica que, nas próximas três décadas, haverá 

um rápido envelhecimento da população, o que ocasionará um aumento significativo da 

relação entre o número de idosos (pessoas com mais de 65 anos) e pessoas em idade 

ativa (15 a 64 anos), ou seja, daquilo que os demógrafos denominam "taxa de 

dependência da população idosa" . 

A participação da população menor de 15 anos caiu de 42,5%, em 1970, para 34,6%, em 

1991 , enquanto o percentual de idosos, ou seja, pessoas com mais de 65 anos, em 

relação à população total, que era de 3,1 %, em 1970, chegará a 5,1 % já no ano 2000 e a 

7,7% em 2020. 
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GRÁFICO 6 

Percentual de Idosos na População 1970 a 2020 

3 +-------~------+_------+_------+_------r_------+_----~ 

1970 1930 1!E0 2000 2mo 2020 

A taxa de dependência dos idosos em relação à População Economicamente Ativa 

(PEA) passará de 8% em 1990 para 11% em 2020. No Brasil, o crescimento da taxa de 

dependência dos idosos é agravado pelo fato de existirem muitos não-idosos dentre os 

beneficiários da Previdência, que já representam cerca de 10% da população total. 
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Influenciada pelo declínio acentuado nas taxas de mortalidade, a expectativa de vida da 

população brasileira tem aumentado significativamente. A expectativa de vida ao nascer 

é hoje de 66 anos, com um aumento de 3,5 anos na última década. 

No entanto, como a esperança de vida ao nascer é fortemente influenciada pela 

mortalidade infantil, que ainda é muito alta no Brasil, a análise deste indicador deve ser 

complementada pela análise da esperança de vida adicional ou sobrevida em idades mais 

avançadas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aos 55 anos de idade, 

por exemplo, a expectativa de sobrevida dos homens brasileiros é de cerca de 18 anos, e 

a das mulheres de 22 anos. Isto significa que, ao alcançar 55 anos, um homem tem uma 

esperança de vida média de 73 anos e uma mulher de 77 anos. Aos 60 anos, a 

expectativa de sobrevida dos homens é de cerca de 15 anos e a das mulheres de 18 anos, 

ou seja, espera-se que um homem que alcance a idade de 60 anos viva, em média, até os 

75 anos e uma mulher até os 78 anos. 

Finalmente, aos 65 anos, a expectativa de sobrevida dos homens é de cerca de 12 anos e 

a das mulheres de 14,5 anos. Ao alcançar os 65 anos, portanto, espera-se que um homem 

viva até os 77 anos e uma mulher até os 79,5 anos. 

25 



TABELA 2: Esperança de Vida por Idade 
Brasil - 1999 

IDADE HOMENS MULHERES 

° 61,1 69,8 

1 63,6 71,7 

5 60,1 68,3 

10 55,3 63,4 

15 50,5 58,5 

20 46,0 53,7 

25 41,7 49,0 

30 37,5 44,3 

35 33,5 39,6 

40 29,5 35,0 

45 25,6 30,6 

50 21,9 26,2 

55 18,4 22,1 

60 15,2 18,2 

65 12,3 14,5 

70+ 9,6 10,9 

Fonte: IBGE 

Um outro dado a ser considerado é que nas idades mencionadas não há grandes 

diferenças entre ricos e pobres no que diz respeito à expectativa de sobrevida. 

Observamos também que a expectativa de sobrevida da mulher é superior a dos homens. 

O aumento da sobrevi da média nas idades mais avançadas (que coincidem com o 

momento das aposentadorias) é um notável avanço social, mas provoca a dilatação do 

período de duração dos beneficios, com reflexos negativos sobre as contas 

previdenciárias. As regras da previdência devem se adequar a essa nova realidade com a 

eliminação da aposentadoria precoce. 
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Os impactos da dinâmica demográfica se refletem tanto nas despesas com beneficios, 

quanto no lado das receitas. Em um sistema de repartição simples como o brasileiro, o 

elemento fundamental para manter o seu equilíbrio, considerando-se somente as variáveis 

demográficas, é a estrutura etária da população em cada momento, pois é ela que define 

a relação entre beneficiários (população idosa) e contribuintes (população em idade 

ativa). 

Por outro lado, qualquer mudança no modelo tende a ser dificultada pela inflexibilidade 

contida nas normas constitucionais. Embora deva ser perseguida, a tentativa de 

desregulamentação da constituição não contemplaria a necessidades imediata de conter o 

déficit, dado o tempo que exigiria para sua concretização. 

Neste sentido, alterações menos ambiciosas que não eliminem o caráter excessivamente 

regulamentador da Carta Magna, e que desencadeiem uma reforma gradual do sistema 

previdenciário, sem grandes rupturas institucionais, podem revelar-se mais produtivas, 

sobretudo no curto prazo. 

Boa parte das sugestões contidas nas propostas de reforma VIsam permitir que o 

fornecimento dos serviços de seguro contra riscos dentro e fora do ambiente de trabalho 

e de planos de aposentadoria, para aqueles indivíduos dotados de capacidade 

contributiva, possa ser resolvido privadamente através da iniciativa pública ou privada, 

com a respectiva atribuição de preços a partir de critérios atuariais e de sinistralidade. 

No caso da proteção contra riscos, os empregadores seriam compelidos a adquirir, no 

mercado, apólices de seguro em beneficio de seus empregados, taxado de acordo com o 

grau de risco exibido pela empresa em cada momento do tempo. Evidentemente, nem o 

INSS, nem o Ministério do Trabalho dispõem de estrutura para atender as empresas sob 

a vigência de tais requisitos. Para a aposentadoria, restringiram-se as contribuições ao 

financiamento dos segurados já existentes, sendo também pagas apenas em função 

destes. Seria criado um novo sistema, com repartição reduzida e financiada por recursos 

orçamentários; um sistema capitalizado, parte obrigatório, parte facultativo, sendo o 

caráter obrigatório aplicado apenas aos novos trabalhadores. 
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A utilização de tal procedimento no encaminhamento da reforma tem vantagens 

evidentes. Impede o crescimento do atual sistema, não permitindo que os seus problemas 

continuem a se reproduzir através dos novos trabalhadores. Além de permitir que os 

atuais segurados do INSS migrem para o novo sistema voluntariamente. 

Por fim, a compulsoriedade de parte do sistema capitalizado revela-se indispensável por 

vários fatores. Entre estes podemos destacar o objetivo explícito de substituir o sistema 

amplo de repartição pelo regime de capitalização. 

Assim, ficam claras as dificuldades enfrentadas pelo modelo de organização 

previdenciária baseada no regime público de repartição simples. As transformações 

ocorridas no sistema produtivo e no mercado de trabalho impõem que novos critérios de 

financiamento sejam adotados. A inclusão nos planos de previdência social não podem 

continuar baseando-se num padrão de emprego formal dada a crescente participação de 

novas formas de contratação no âmbito do mercado de trabalho. O caso brasileiro é um 

exemplo eloqüente deste tipo de problema. Dados disponíveis apontam a existência de 

um contingente de trabalhadores informais da ordem de 50 % da PEA. A recomendação 

é muito simples. O critério de inclusão deve passar a ser a renda global, e não mais o 

salário corrente do trabalhador. 

Por outro lado, os mecanismos de assistência social não podem mais continuar a serem 

financiados pelas mesmas fontes que sustentam a previdência social. Torna-se imperioso 

o seu financiamento através de recursos orçamentários, oriundos preferencialmente de 

impostos sobre a renda pessoal pois é o mecanismo amplamente reconhecido como 

minimizador de distorções no sistema econômico como um todo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO FINAL: 

Identificar até que ponto os desequilíbrios na Previdência Oficial vêm incentivando cada 

vez mais as pessoas a aderirem aos Planos de Previdência Privada Complementar. 

3.2. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS: 

• diagnosticar as principais causas e efeitos no atual modelo de previdência 

governamental; 

• Conceituar o modelo atual de previdência oficial e compara-lo aos modelos de 

previdência privada complementar; 

• Analisar o aspecto da cultura de poupança de longo prazo e as mudanças 

proporcionadas pela ascenção dos planos de previdência privada complementar; 

• Mostrar a disparidade entre o regime de previdência do setor público e do setor 

privado; 

• Verificar resultados obtidos através de dados históricos; 

• Comparar com os Modelos de Previdência adotados em outros Países; 

• Apresentar como resultado das análises anteriores, uma alternativa mais realista e 

aderente às necessidades do País. 

3.3. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Este estudo tem por objetivo analisar os efeitos do atual modelo de Previdência Oficial, 

sobre uma "nova" cultura existente no País, demonstrando tendência cada vez maior pela 

procura pelos Planos de Previdência Privada Complementar. 

Apesar das turbulências registradas nos últimos anos e em que pese ainda haver 

obstáculos a serem removidos, o Brasil chega ao ano 2001 tendo preparado o terreno 

sobre o qual poderá erguer um desenvolvimento sustentado. Pela primeira vez em muitos 

anos, o país reúne condições para isso! inflação controlada, a consolidação das 
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instituições democráticas e a noção, cada vez mais ampla, de que não se constrói o 

crescimento sobre bases que não sejam sólidas. É dentro desse quadro que o mercado de 

Previdência Privada se destaca como um dos mais promissores no Brasil do século 21 . 

Dois fatores são fundamentais dentro desse processo de crescimento. Em primeiro lugar, 

a estabilidade econômica, consequência do Plano Real, implantado em 1994. Sem ela, 

não se poderia pensar na expansão desse mercado. Basicamente porque a previdência 

privada trata de investimento de longo prazo. Nos tempos de inflação galopante, em que 

imperava a incerteza quanto ao futuro, e que, na população, havia sempre a expectativa 

de que a qualquer momento um novo pacote econômico poderia ser lançado pelo 

Governo, poucos se sentiam seguros para aplicar seu dinheiro num projeto de dez, vinte, 

trinta anos. 

o outro fator é o esgotamento do atual modelo de previdência social. Ou seja, os 

trabalhadores cada vez mais estão conscientes de que o Estado não tem capacidade de 

cumprir o propósito de lhes garantir um nível de renda compatível com suas 

necessidades. Para assegurar a qualidade de vida almejada, portanto, a opção é recorrer 

à poupança previdênciaria. 

Nesse ponto, a reforma da previdência social, cuja tramitação no congresso tem sido tão 

cheia de marchas, e contramarchas assume um papel relevante: servir de elemento 

motivador para uma melhor percepção da realidade. Em boa parte graças ao debate 

gerado em torno dela, os brasileiros têm sido levados a compreender que a garantia de 

uma aposentadoria digna é um problema a ser resolvido também - e principalmente -

dentro de uma esfera pessoal. Acabou-se o tempo em que isso cabia exclusivamente ao 

Estado. 

O Governo espera concluir ainda este ano todo o processo legislativo referente à nova 

previdência dos servidores públicos que foi instituída pela Emenda Constitucional NO. 20, 

de 15 de dezembro de 1998. 

O sistema instituído e que está sendo normatizado pelas leis complementares em 

tramitação no Congresso, possui regras semelhantes às vigentes para os trabalhadores da 
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iniciativa privada. Trata-se de um sistema composto por um pilar básico, estatal, em 

regime de repartição, e um pilar complementar privado, de adesão voluntária sob o 

regime de capitalização No novo sistema, o pilar básico, estatal, oferecerá ao servidor o 

beneficio máximo equivalente ao teto pago pelo INSS. O beneficio complementar, como 

no setor privado, será pago por fundos de pensão e será calculado atuarialmente de 

acordo com as contribuições feitas. O poder público deverá contribuir para este fundo de 

pensão com a proporção máxima de 1: 1. A lei proíbe o recebimento, pelo inativo do 

setor público, de proventos superiores àqueles que recebia na atividade. 

o novo regime da Previdência Complementar se destinará obrigatóriamente aos 

ingressantes nos quadros das Empresas Federais que decidirem instituir esse regime. Os 

atuais servidores poderão migrar voluntariamente. Para estimular a migração o Governo 

poderá instituir políticas de incentivo, como, por exemplo, a troca de renda futura por 

renda presente (que interessa aos mais jovens), por meio de alíquotas de contribuição 

inferiores às atuais. Os servidores titulares de cargos em comissão que não sejam 

também titulares de cargos de carreira, bem como os temporários celetistas, 

permanecerão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social. 

O sistema atual não será extinto, uma vez que a migração é voluntária. Isto se dará, 

porem, naturalmente, à medida em que a geração de servidores sob o regime atual for 

substituída por aquela que se submeter ao novo regime. 

A União não instituíra fundos de ativos para fazer face aos seus atuais encargos 

previdenciários, como vêm fazendo alguns Estados. Os fundos de ativos, uma vinculação 

de receitas de privatização, vendas de imóveis e outros bens e direitos do Estado para o 

pagamento dos atuais beneficios previdenciários, são um mecanismo apropriado para os 

estados e municípios, mais inviáveis para a União. Os Estados puderam instituí-los em 

virtude de terem renegociado os seus débitos com a União em condições muito 

vantajosas, possibilitando a segregação de ativos que encontrarão, no mercado, 

rendimentos superiores às taxas de juros que pagam por suas dívidas. O mesmo não 

ocorre com a União, pois o rendimento que alcançará no mercado será o mesmo ou 

menor do que aquele pago pelas dívidas. 
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Na Previdência complementar dos servidores públicos, a migração dos planos de renda 

vitalícia entre entidades fechadas e abertas não será obrigatória. Ficará ao arbítrio de 

cada uma. Se, porem, a entidade decidir comprar um plano no sistema aberto poderá 

fazê-lo mas preservando a similaridade. A aquisição de planos no mercado será feita pela 

entidade para o conjunto dos seus participantes e não individualmente. A exigência de, 

no mínimo, 1000 servidores estatútarios para a constituição de uma entidade foi 

eliminada e substituída pela necessidade de que haja um número mínimo, não definido, 

de modo que seja assegurado o equilíbrio atuarial. 

o Governo fecha questão em torno de mais um ponto controverso: haverá um único 

fundo de pensão por ente público, diversamente do que desejam algumas correntes 

políticas. Não haverá fundo específico de determinada categoria funcional ou poder. 

o Governo não possui ainda um levantamento do mercado potencial de entidades de 

previdência complementar na esfera municipal. Pesquisa realizada pelo Ministério da 

Previdência e Assistência Social junto aos municípios revelou que apenas uma minoria 

deles alcançou 1.000 servidores estatutários. 

Os ativos dos fundos de pensão das empresas privadas estão alocados em renda fixa 

( 54%); ações ( 27% ); títulos públicos ( 10% ); imóveis ( 7% ) e outros ( 2%). Das 

estatais: ações ( 41 % ); renda fixa ( 36% ); imóveis ( 9%); títulos públicos ( 8%); 

empréstimos ( 5% ) e outros ( 1 % ). 

3.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo pretende diagnosticar a importância atual dos planos de previdência privada 

complementar, que vem proporcionando grandes mudanças de comportamento e hábitos 

das pessoas, face ao esgotamento do atual modelo de previdência social. 

Pretende-se também analisar como as mudanças proporcionadas pela previdência 

complementar poderiam ter sido aceitas com menos barreiras, caso a população 
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brasileira tivesse quebrado a cultura de investimentos de curto prazo que durante tantos 

anos, principalmente no período inflacionário reinou no País. 

4. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

4.1. A CULTURA 

A importância de entender o conceito de cultura está no fato de que a análise cultural 

permite perceber dinâmicas subculturais existentes dentro das organizações, além de 

ajudar no entendimento de como novas tecnologias influenciam e são influenciadas pelas 

organizações. Com o avanço da globalização, é cada vez maior a importância da análise 

cultural para ajudar no gerenciamento de organizações e processos que ultrapassam as 

fronteiras nacionais e étnicas. É também fundamental entender o papel desempenhado 

pela cultura nos processos de mudanças de comportamento, funcionando como fonte 

primária de resistência. 

Para Geertz (1989), a cultura é entendida como um contexto, no qual os atos e 

comportamentos praticados são inteligíveis, ou seja, fazem sentido para quem 

compreende a cultura. Compreendendo a cultura de um povo, se consegue perceber a 

normalidade dos comportamentos. A partir do momento que se entende o que está por 

traz de cada ato, se consegue entender estes significados, e o que era ininteligível, passa 

a fazer sentido. Geertz (1989), destaca a importância dos comportamentos, pois é 

através do comportamento de seus membros, que as formas culturais se articulam. 

A análise cultural é, na verdade, considerada, interpretativa e microscópica, pois se 

baseia na observação do comportamento de seus membros, tentando entender seus 

significados. 

Enxergar a cultura com este enfoque semi ótico nos permite perceber realidades antes 

obscuras e inexplicadas. É necessário, antes de tudo, observar os comportamentos, tentar 

entender seus significados, para então tentar modificar a cultura e adaptar as novas 

ferramentas e idéias a cultura existente. 
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Em busca de uma definição de cultura, Schein (1992:4-5) apresenta uma série de fatos 

da vida organizacional que desafiam uma lógica linear, afirmando que "o conceito de 

cultura ajuda a explicar esses fenômenos e a 'normaliza-los'.Enfoca o papel do líder na 

criação, administração e mesmo destruição da cultura, apresentando a diferença entre 

liderança e administração ou gerenciamento: "os líderes criam e gerenciam culturas, 

enquanto que as pessoas vivem dentro dela". 

Schein (1992: 8) comenta que a palavra cultura tem muitos significados e conotações, e 

sua aplicação às organizações pode gerar confusão semântica e conceitual. Refere-se ao 

debate acadêmico existente sobre o assunto e apresenta vários aspectos à cultura. 

Assim, há de se quebrar a cultura de que a Previdência no Brasil é somente obrigação do 

Governo Federal e, cabe a população mudar velhos paradigmas e buscar outros 

mecanismos para manutenção de seu padrão de vida após seu período laborativo. 

4.2. OS PRINCÍPIOS UNIVERSAIS DA PREVIDÊNCIA 

Nada angustia mais o trabalhador do que a incerteza sobre o amanhã. O cidadão quer 

saber se terá emprego para sustentar a sí a sua família e se terá proteção contra acidentes 

ou doenças que possam comprometer a sua capacidade de trabalho. Sonha também que 

depois, de uma longa vida de trabalho, possa desfrutar de uma condição financeira que 

lhe possibilite uma vida digna e tranqüilidade até o final de seus dias. 

A criação de uma rede de proteção ao trabalhador tem sido, ao longo do tempo, uma das 

preocupações essenciais do Estado. O sistema previdenciário é um dos principais 

elementos dessa rede de proteção, responsável, em grande medida, pela estabilidade 

social. 

O sistema previdenciário procura proteger o trabalhador contra os riscos inerentes à 

atividade produtiva. Quando um acidente ou doença impede o trabalhador, mesmo que 

temporariamente, de exercer sua atividade, é preciso que existam mecanismos que 
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assegurem a sua sobrevivência e a de seus dependentes. Se esse infortúnio o incapacita 

permanentemente de trabalhar, o cidadão precisa ter a certeza de que disporá de uma 

renda que lhe permita sobreviver. Necessita também ter a garantia da sociedade de que, 

no caso de sua morte, os seus dependentes ficarão amparados. Para essas hipóteses, 

inclusive de trabalho, de invalidez e de pensão por morte. O sistema prevê também a 

aposentadoria, que o trabalhador terá direito ao final de sua vida de trabalho. 

A aposentadoria é um seguro de renda destinado àqueles que perderam sua capacidade 

de trabalho e está relacionada essencialmente à velhice. O limite de idade para a 

concessão desse beneficio, portanto, é um dos princípios universais em que se baseiam os 

sistemas previdenciários em todo o mundo. A quase totalidade dos países o adota. E, na 

maioria dos casos, a concessão da aposentadoria pressupõe o não retorno do trabalhador 

ao mercado de trabalho. 

4.3. TRANFORMAÇÃO SOCIAL E ORGANIZACIONAL 

As inovações tecnológicas e as transformações sociais dominam a sociedade 

contemporânea: mudam significativamente a produção e a vida das pessoas. A maioria 

das inovações melhoram a qualidade dos produtos e serviços, aumenta a eficiência 

empresarial, causando uma série de transformações nas instituições, implicando em 

muitas mudanças. 

Para Motta (1999), a mudança aparece não só como inevitável mas necessária a 

sobrevivência. Os fatos se alteram com rapidez, e o mesmo acontece com as idéias, 

encurtando-se o tempo para planejar, experimentar e agir. As mudanças são perseguidas 

e introduzidas antes de se saber seu total sentido e sem garantia de êxito. 

Apesar de tudo isso, muitos ainda não se conscientizaram da ocorrência de mudanças 

fundamentais, vendo-as apenas como variações práticas passadas, cujo impacto será 

pequeno, e pensam que podem continuar seus trabalhos de forma costumeira. Essas 
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pessoas serão alcançadas pelas mudanças da maneira mais dramática: terão que enfrenta

las com receios, apreensões e incertezas. 

Hoje em dia, acentuam-se as apreensões sobre a melhor forma de inovar por causa da 

variedade de modelos e métodos e do alto volume de informações para repensar e agir. 

Para tanto, Motta (1990) trata desse processo incluindo questões de: abrangência 

(global ou por unidade de produção); forma de iniciar (planejar por antecedência, 

resolver situações problemáticas ou incentivar a mudança prática); Foco de intervenção 

(como estratégia, cultura, tecnologia, processos ou estrutura); tempo (rápido, radical ou 

gradual); e resistência (como lidar com oponentes, descrentes ou apáticos). 

Também tem muita importância no processo de mudança, questões relacionadas ao 

comportamento das pessoas encarregadas de liderar o processo, sejam dirigentes, 

coordenadores de projetos ou consultores internos e externos. O papel do líder é 

fundamental para que os pessoas assimilem as mudanças da melhor forma possível. 

A relevância das mudanças revela-se pela pluralidade de formas de trata-las. Motta 

(1999) fundamenta-se na inescapibilidade do direcionamento valorativo, na relatividade 

inerente e na fragilidade dos paradigmas e modelos de mudança. Assim, usufiui da 

variedade de focos e métodos de planejar e gerenciar a mudança e mostra a relevância de 

ver a mudança como uma conquista permanente e incessante. A prática da pluralidade 

revela não só novas idéias como também as limitações e a potencialidade dos modelos 

existentes. 

4.4. A TRANSFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL 

Um sistema de proteção ao trabalhador, como o previdenciário, de prestação continuada, 

envolve uma enorme massa de recursos e de obrigações. Para que ele sobreviva ao longo 

do tempo, é necessário que cada participante contribua com uma parcela de sua renda, 

ao longo de sua vida ativa. O financiamento do sistema baseia-se, portanto, no caráter 

contributivo do vínculo dos segurados. Se um cidadão recebe uma aposentadoria sem 
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ter, em, algum momento, contribuído para ela, o sistema como um todo estará pagando a 

conta de seu benefício, pois os recursos terão que ser retirados de outros contribuintes. 

Ao mesmo tempo, a contribuição precisa ser estabelecida de acordo com a capacidade de 

cada indivíduo, e a retribuição deve ser proporcional a essa mesma contribuição. Esse é 

o princípio da eqüidade. Quando isso não ocorre, determinadas pessoas ou grupo de 

pessoas estarão usufruindo vantagens para as quais não contribuíram devidamente. 

Em certo sentido, alguma distribuição de renda termina ocorrendo dentro do sistema. 

Mas essa distribuição precisa estar na direção correta, com as regras do sistema 

benefíciando aquelas pessoas de menor poder aquisitivo. Essa solidariedade com os 

menos favorecidos é uma regra que fortalece a coesão social. É um erro, no entanto, 

identificar o sistema previdenciário essencialmente como um mecanismo de redução das 

disparidades sociais. 

De acordo com o princípio da universalidade todos os membros da sociedade devem 

estar protegidos pelo sistema previdenciário. Os riscos sociais atingem a todos e, por 

essa razão, não faz sentido que apenas alguns grupos fíquem protegidos e outros não. 

Esse princípio permite que o Estado imponha obrigatoriedade da adesão ao sistema, de 

tal forma que a proteção seja estendida a todos os cidadãos. 

o sentido de justiça, que deve imperar em sistemas como estes, impõe a uniformização 

das regras, de maneira que os benefícios sejam semelhantes para o universo dos 

participantes. Não é aceitável, sob nenhum ponto de vista, que as regras diferenciem 

categorias profissionais ou que privilegiem alguns cidadãos em detrimento de outros, 

sem razões que sejam do conhecimento da sociedade e por elas aceitas. 

Por definição, o sistema previdenciário depende de variáveis de difícil previsão. Essas 

variáveis podem ser de natureza demográfica, estarem relacionadas com o nível de 

atividade econômica ou com as transformações a que o mercado de trabalho está sujeito 

ao longo do tempo. É difícil avaliar, com exatidão, a duração dos beneficios concedidos 

ou se, com todas as mudanças populacionais e de mercado de trabalho em curso, a forma 

de financiamento será suficiente para cobrir os benefícios mantidos. 
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Os especialistas nessas questões, os atuários e os demógrafos, trabalham com médias e 

analisam o perfil dos aposentados, para identiticar tendências. Analisam o impacto 

financeiro de cada uma das regras do sistema e procuram estabelecer um esquema de 

financiamento adequado para os beneficios existentes. Qualquer ampliação dos 

beneficios, sem uma adequada contrapartida de recursos, poderá colocar em xeque todo 

o sistema. 

O equilíbrio financeiro e atuarial é necessário não apenas para dar segurança às pessoas 

que contribuem mensalmente para o sistema, cuja expectativa é usufiuir dos beneficios 

no futuro, mas também para garantir o pagamento dos beneficios àqueles que 

contribuíram no passado. Os cálculos dos atuários, portanto, são feitos para várias 

gerações. 

4.5. NOVO RUMO PARA A PREVIDÊNCIA BRASILEIRA 

Os sistemas de Previdência em todo mundo têm passado por um amplo processo de 

discussão. O aumento da expectativa de vida da população associado à redução da taxa 

de fecundidade têm levado ao aumento acentuado da população idosa. No Brasil estima

se que o percentual de idosos na população total passará de 5,1 % em 2000 para 8,9% 

em 2.020. É neste contexto que a Reforma da Previdência no Brasil se insere. 

Busca-se o redimensionamento do sistema de Previdência frente ao novo padrão 

demográfico e à nova dinâmica das relações de trabalho. 

O processo de envelhecimento da população mundial tem levado a inúmeras discussões 

acerca da forma de financiamento dos sistemas previdenciários. Na Europa e nos EUA 

os governos têm examinado tanto formas alternativas de financiamento da Previdência, 

como o aumento das idades mínimas de aposentadoria. Segundo Pinera (1998) 

"atualmente na União Européia existe em média 4 trabalhadores para cada aposentado, 

em 2.040 serão apenas 2 trabalhadores por aposentado e em alguns países como a 

Alemanha esta relação estará próxima de um para um em 2.040." 
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Os crescentes problemas de financiamento, acarretado pelo aumento do fluxo de 

pagamentos de beneficios em proporção superior ao ingresso de recursos, têm levado a 

mudanças estruturais nos diversos sistemas de Previdência existentes no mundo. Dados 

apresentados por Rodriguez (fevereiroI1997) apontam para uma mudança no fluxo de 

caixa da Previdência dos Estados Unidos, passando a apresentar déficit a partir de 

2.012. Budd e Campbell (1998) afirmam que o aumento esperado para os gastos 

previdenciários no Reino Unido é de 4,6% do PIB até 2.050, enquanto que para EUA, 

Japão e França a previsão é de algo entre 26% a 100% do PIB. 

No Brasil, os déficits constantes da Previdência a partir de 1995 enfatizaram a 

necessidade de reforma. O rápido envelhecimento da população associado à redução da 

taxa de fecundidade da mesma tendem a agravar a questão previdenciária dentro de um 

modelo de repartição simples. O sistema de repartição simples é definido como aquele 

em que os contribuintes ativos de hoje pagam pelos inativos de hoje, na esperança de que 

novas gerações de contribuintes venham fazê-lo quando passarem para a inatividade. 

4.5.1. A EVOLUÇÃO RECENTE DO DÉFICIT DA 

PREVIDÊNCIA 

A partir da Constituição de 1988, que trouxe inúmeros avanços na área social mas 

também aumentou sobremaneira os gastos da Previdência sem contrapartida de 

financiamento, os resultados primários da Previdência começaram a se reduzir 

acentuadamente e, a partir de 1997, inicia-se uma trajetória de déficits crescentes,como 

mostra a tabela 3. 
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TABELA 3: EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA - RGPS 

em R$ bilhões (preços constantes dez/OO) 

Arrecadação Pagamento de Benef. Saldo 

Líquida Previdenciários Previdenciário 

1990 30,79 17,83 12,959 

1991 30,49 19,04 11,450 

1992 31,50 19,52 11,981 

1993 28,32 20,47 7,850 

1994 27,93 22,28 5,657 

1995 31,74 29,97 1,772 

1996 33,88 33,07 0,809 

1997 40,69 41,02 -0,325 

1998 44,36 44,48 -0,124 

1999 45,89 49,06 -3,177 

2000 46,74 53,49 -6,752 

Fonte: MPAS/SPS. 

A equiparação dos beneficios dos trabalhadores urbanos e rurais, a partir da Constituição 

de 1988, acarretou o aumento de 100% dos gastos com estes, visto que os rurais tiveram 

seu piso elevado de meio para um salário mínimo. Além disso, houve redução de cinco 

anos para a obtenção de aposentadoria por idade no setor rural, ampliando mais uma vez 

os gastos com o setor". 

A Constituição de 1988 e a legislação posterior incorporaram, de certa forma, os erros e 

os vícios anteriores. Em sua elaboração predominaram, mais uma vez, a falta de rigor 

técnico e a liberalidade excessiva. O exemplo mais recente da falta de preocupação com 

quem vai pagar a conta foi a ampliação dos beneficios rurais. O Congresso Nacional foi 

justo em sua decisão, pois apenas procurou igualar os beneficios dos trabalhadores rurais 
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aos dos urbanos. Mas, infelizmente, não definiu uma forma adequada de financiamento 

para as novas despesas. 

A conta previdenciária do setor rural teve sua despesa triplicada. Cerca de 4 milhões e 

500 mil aposentados e pensionistas rurais passaram, de imediato, a receber um salário 

mínimo, no lugar de meio salário, sem a correspondente fonte de financiamento. A 

extensão dos beneficios aos trabalhadores rurais e a fixação do piso de beneficios no 

valor de um salário mínimo, embora sejam conquistas sociais importantes, ainda carecem 

de análises que permitam propor alternativas para viabilizá-Ias financeiramente. 

o esquema de financiamento dos beneficios rurais, baseado na contribuição de 2,0% da 

receita bruta da produção comercializada e na contribuição sobre folha dos empregados 

que trabalham no meio rural é claramente insuficiente. Na verdade, as contribuições 

oriundas da área rural podem ser consideradas irrisórias. Em 1997, por exemplo, as 

contribuições representaram cerca de 13,9% dos dispêndios totais efetuados 

especificamente com beneficios rurais. 

A idade para aposentadoria no setor rural foi diminuída de 65 para 60 anos, no caso do 

homem, e de 60 para 55 anos, no caso da mulher. O recolhimento de contribuições do 

segurado rural foi temporariamente dispensado e foram admitidas formas especiais de 

comprovação do exercício da atividade rural. Contava-se tempo rural apenas pelo fato 

de ser filho de proprietário rural, tornando mais precoce a aposentadoria urbana ou nos 

regimes especiais do serviço público, muitas vezes de valor muito elevado e sem 

contribuição. 

O salário mínimo foi adotado como o piso dos beneficios de prestação continuada. Foi 

garantida uma renda mensal vitalícia para os idosos e uma renda mensal para as pessoas 

portadoras de deficiência, desde que comprovada a baixa renda. Todos os beneficios 

foram recalculados com base no número de salários mínimos a que correspondiam na 

data de sua concessão. 

O texto constitucional criou o Regime Jurídico Único (RJU) e, posteriormente, foi 

estendido aos celetistas que trabalhavam na administração direta, autárquica e 
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fundacional, o direito à aposentadoria integral, à estabilidade e a outros beneficios até 

então restritos aos funcionários estatutários. 

A sociedade brasileira convive com uma grande diversidade de regimes previdenciários, 

onde existem sistemas oficiais para servidores públicos, nos níveis federal, estadual e 

municipal; sistemas complementares privados, abertos e fechados; e sistemas especiais 

para congressistas e membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Todos eles 

funcionando paralelamente ao Regime Geral de Previdência Social, operado pelo INSS. 

Essa multiplicidade de regImes e regras de acesso aos beneficios aumenta os custos 

operacionais do sistema previdenciário e facilita as fraudes. E o mais grave: permite que 

privilégios e discriminações convivam até dentro de um mesmo regime. Algumas 

categorias percebem na inatividade tanto ou mais do que em atividade, como no caso 

dos militares, servidores públicos e membros dos poderes Judiciário e Legislativo. 

As maiores distorções do sistema previdenciário brasileiro estão localizadas no setor 

público, tanto na esfera federal, como estadual e municipal. O valor da aposentadoria 

concedida ao servidor público civil da União não guarda nenhuma relação com sua vida 

pregressa e a sua contribuição, pois no seu cálculo só entra o valor da última 

remuneração. Enquanto os trabalhadores da iniciativa privada que se aposentam pelo 

INSS recebiam em 2000, em média, 1,9 salários-mínimos, os servidores inativos da 

União ganhavam 14 salários mínimos, em média - quase oito vezes mais. No Legislativo, 

a média dos valores dos proventos correspondia a 41,5 salários mínimos, enquanto no 

Judiciário, atingia 32,8 salários mínimos. 

TABELA 4: COMPARAÇÃO ENTRE APOSENTADORIAS EM 2000 

(Valores mensais em salários mínimos) 

INSS 1,9 

EXECUTIVO (civis) 14 

LEGISLATIVO 41,5 

JUDICIÁRIO 32,8 

l'onte . .\L·IRE e .\fPAS SPS. 



No serviço público, os diferentes regimes e critérios permitem que alguns se aposentem 

duas, três e até quatro vezes - e ainda voltem a ocupar emprego público. A acumulação 

de aposentadorias e de aposentadorias com a remuneração da atividade gera os super 

salários. Entre os servidores da União, 86% dos que ultrapassam a remuneração de R$ 

7.500 são aposentados ou pensionistas. Essas distorções são ainda mais acentuadas nos 

regimes previdenciários dos Estados, onde há quem receba acima de R$ 30 mil mensais. 

o serviço público brasileiro é o único no mundo que paga mais ao aposentado do que ao 

servidor em atividade. Na União, isto ocorria até recentemente. Também artificios 

embutidos nas leis da maioria dos Estados e mesmo dos Municípios garantem 

incorporação de um adicional no momento da aposentadoria. 

-l3 



TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE SERVIDORES CIVIS DO 
EXECUTIVO POR FAIXA DE REMUNERÇÃO - (dez/97) 

ATIVOS APOSENTADOS ATIVOS + 

APOSENTA 

DOS 

Até R$ 500 7,5 10,5 8,8 

De R$ 501 a R$ 1.500 66,4 62 64,6 

De R$ 1.501 a R$ 15,9 14 15,1 

2.500 

De R$ 2.501 a R$ 5,0 5,3 5,1 

3.500 

De R$ 3.501 a R$ 1,6 2,3 1,9 

4.500 

De R$ 4.501 a R$ 2,7 2,3 2,5 

5.500 

De R$ 5.501 a R$ 0,5 2,1 1,2 

6.500 

De R$ 6.501 a R$ 0,1 0,7 0,4 

7.500 

De R$ 7.501 a R$ 0,1 0,5 0,2 

8.500 

Acima de R$ 8.500 0,03 0,3 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: MARE 

Os trabalhadores do setor público utilizam tempos fictícios para obtenção de 

aposentadoria. Entre os tempos fictícios usados para aposentadoria estão os de licença 

para tratamento de familiar doente e o tempo de licença para tratamento da própria 

saúde que exceder a vinte e quatro meses. Esses artificios não se aplicam aos 

trabalhadores da iniciativa privada e constituem um inaceitável privilégio. 



A idade média de aposentadoria voluntária com proventos integrais, entre os servidores 

civis da União, é de 57 anos. Mas 20,2% dos servidores conseguem se aposentar com 

até 50 anos de idade. 

TABELA 6: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA IDADE MÉDIA DE 
APOSENTADORIA DOS CIVIS DO EXECUTIVO PARA APOSENTADORIAS 

INTEGRAIS SEGUNDO FAIXAS ETÁRIAS 

FAIXA ETARIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Até 40 1,12 2,22 1,49 

41 a 45 O 11,11 3,73 

46 a 50 7,87 28,89 14,93 

51 a 55 25,84 33,33 28,36 

56 a 60 28,09 11,11 22,39 

61 a 65 13,48 11,11 12,69 

66 a 70 14,61 2,22 10,45 

acima de 70 8,99 O 5,97 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Boletim Hstatístico do "\L.mE. Janeiro de 1998. 

Na aposentadoria proporcional, a idade média é de 51 anos. Na relação das 

aposentadorias com proventos proporcionais, 45,6% têm até 50 anos. As brechas legais 

e a utilização de tempos fictícios, em alguns casos, permitem ao servidor aposentar-se a 

partir dos 37 anos de idade. Em janeiro de 1996, no Rio Grande do Sul, quatro 

funcionários federais aposentaram-se legalmente com essa idade. 

No poder Executivo federal, para cada dois servidores públicos aposentados, existem 

hoje, aproximadamente, apenas cerca de três servidores em atividade. Se acrescentarmos 

os chamados "instituidores de pensão" (pessoas que geraram pensões), a quantidade de 

inativos e pensionistas supera a de ativos. 



A situação não é diferente nos regimes previdenciários dos Estados e da maioria dos 

Municípios de grande e médio porte, que estruturaram sistemas de proteção aos seus 

funcionários da administração direta e autárquica. O número de inativos aumenta 

rapidamente. Na maior parte dos casos, os valores recebidos pelos servidores são 

integrais ou superiores aos percebidos em atividade. 

Estima-se que, dentro de mais alguns anos, muitos Estados e Municípios terão despesas 

com inativos iguais aos dispêndios com o pessoal ativo. Em 1999, o comprometimento 

da receita líquida dos Estados com gastos relativos a pessoal ativo e inativo alcançou o 

percentual médio de 62,6%. Neste ano, grande parte dos Estados pesquisados 

encontravam-se acima do limite legal de 60% (definido na Lei Rita Camata) de 

comprometimento da receita líquida com gastos de pessoal ativo e inativo. Em Alagoas, 

o comprometimento chegou a 92,6%; no Rio Grande do Sul, a 83,6%; no Distrito 

Federal, a 79,1%; no Rio de Janeiro, a 78,7%; em Minas Gerais, a 76,7% e no Paraná, a 

70,5%. 

Os excessivos gastos com o pagamento de pessoal ativo e inativo apontam para a 

insolvência da maioria dos tesouros estaduais no curto prazo. Tais despesas reduzem o 

espaço para os investimentos necessários em infra-estrutura, saneamento básico, 

educação, saúde, habitação e segurança. 

Diante desta situação, alguns Estados como a Bahia e o Espírito Santo constituíram de 

fundos de capitalização para financiar a previdência de seus servidores. No Ceará, parte 

dos R$ 987 milhões arrecadados com a privatização da Cia. de Energia Elétrica do Ceará 

(COELCE) será destinada para criação de um fundo de previdência. O governo de São 

Paulo está seguindo o mesmo caminho e já está terminando os estudos atuariais 

necessários para tanto. Estados como Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande 

do Norte também estudam a medida. 

Entretanto, a constituição destes fundos deve ser acompanhada, em primeiro lugar, de 

uma adequada base atuarial com o desenho de fundos de capitalização individual com 

contribuição definida. Em segundo lugar, por um sólido esquema de financiamento dos 

custos de transição, que deve contar, de preferência, com recursos oriundos das 
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privatizações de empresas estaduais. Em terceiro lugar, deve ser assegurada o 

profissionalismo na administração das reservas, de modo a que seja garantido patamares 

satisfatórios de rentabilidade com baixo risco. Por fim, é necessário a completa 

independência dos fundos de previdência em relação às contas públicas, de forma que 

não seja possível nem a utilização das reservas previdenciárias para outros fins, nem o 

financiamento dos desequilíbrios dos fundos com recursos públicos. 

A experiência anterior dos fundos criados por Estados e Municípios após a Constituição 

de 1988, salvo algumas exceções, não foi satisfatória. Foram instituídas verdadeiras 

bombas relógio que, atualmente, além de estrangular a capacidade financeira dos 

municípios, vem provocando prejuízos para todos, especialmente para os segurados. 

Pesquisa realizada pela Secretaria de Previdência Social do MP AS no ano de 1999 em 

uma amostra de fundos estaduais e municipais detectou entre os principais problemas: (i) 

a ausência de base atuarial para definição das alíquotas de contribuição; (ii) elevados 

patamares de evasão das contribuições das prefeituras e governos estaduais; (iii) 

confusão entre as contas dos governos e dos fundos; (iv) generosas condições de cálculo 

do beneficio - em muitos casos, a aposentadoria é calculada sob o salário do cargo mais 

elevado que o funcionário ocupou; e (v) má administração das reservas dos institutos. 

Assim, é importante que a nova geração de fundos de previdência para servidores 

apresente um desenho institucional que não os faça repetir os erros da experiência 

anterior. 

Questões políticas aliadas à falta de consciência acerca do comportamento da conta 

previdenciária no longo prazo adiaram ao máximo o processo de discussão da 

Previdência brasileira. A garantia de cobertura dos pagamentos de beneficios por parte 

do Tesouro Nacional, ratificada pela Constituição, fez com que apenas diante de um 

déficit de cerca de 1% do PIB no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), 

associado a um grave problema fiscal nas contas públicas, se firmasse a questão da 

necessidade de equilíbrio atuarial das contas previdenciárias. 

Pinheiro (1998) destaca que "o momento atribulado em que ocorreu a revisão 

constitucional, marcado pela instabilidade do início do governo pós-impeachment, CPf 
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do orçamento, início do Plano Real e eleições de 199-1, obstruíram a efetividade de 

mudanças na área previdenciária durante a revisão constitucional. () início do 

processo de reforma da Previdência só viria a ocorrer em 1995, quando foi enviada ao 

Congresso proposta de ajuste do sistema de repartição simples, que previa o 

enrijecimento das condições de elegibilidade para a concessão de benefícios; 

uniformização parcial das regras dos sistemas previdenciários público e privado; 

eliminação de regimes especiais; mod~ficação das regras de reajuste dos benefícios do 

setor público e racionalização do sistema complementar ". 

Durante o período de 1995 a dezembro de 1998, quando foi aprovada a Emenda 

n020,(alterou o texto Constitucional de modo a estabelecer as linhas gerais do novo 

modelo de Previdência) inúmeras discussões permearam o debate político da Reforma da 

Previdência. No entanto, urna visão quase sempre clientelista impedia que avanços 

significativos fossem alcançados. Apesar de 77% das aposentadorias programáveis 

(Aposentadorias por tempo de serviço e por idade, excluídas as aposentadorias por 

invalidez) concedidas pelo INSS, em julho de 1999, serem por idade (60 anos mulheres e 

65 anos homens), a proposta de fixação de urna idade mínima para as aposentadoria saiu 

derrotada na votação da Emenda n020. 

Permeada por interesses políticos diversos e pressionada por urna forte CrIse 

internacional que destacou a importância do ajuste das contas públicas, a votação da 

Emenda n020 pelo Congresso sinalizou urna nova direção para a Previdência brasileira. 

Em especial, a descontitucionalização da forma de cálculo do salário de beneficio abriu 

espaço para que se introduzisse pela primeira vez critérios atuariais na Previdência. 

De acordo com Najberg e lkeda (1999) ':fica clara a pouca preocupação, até a presente 

reforma constitucional, de se ter um modelo de Previdência equilibrado em bases 

atuariais. A Previdência não era entendida como um seguro que viscnJa garantir renda 

para o indivíduo ou bTfUpo familiar quando da perda da capacidade laborativa. Os 

benefícios não estcnJam estreitamente vinculados às contribuições, daí o princípio de 

equidade individual não ser atendido. Ela se assemelhava mais a um "programa de 

redistribuição de renda", muitas vezes nem atendendo ao princípio de bem-estar 

coletivo, já que os benefícios não eram concedidos com base na necessidade individual. 
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Desde que fosse superavitária, a Previdência não precisava ter fundamentação 

atuarial. " 

Em dezembro de 1998, com a promulgação da Emenda n020, as linhas gerais do novo 

modelo passam a estar expressas na Constituição Federal. A definição de uma 

Previdência essencialmente contributiva com equilíbrio atuarial e financeiro, expresso no 

artigo 201 da Constituição, enfatiza a necessidade de mudanças na metodologia de 

cálculo do salário de beneficio dos segurados, bem como a importância de uma 

Previdência moderna, capaz de atrair os trabalhadores do mercado informal. 

A evolução do mercado de trabalho brasileiro, conforme pode ser observado no gráfico 

7, tem mostrado o avanço contínuo do setor informal. Em 1982 os trabalhadores com 

carteira assinada representavam 57% do total da população ocupada em 1999 este 

número caiu para 46%. Esta tendência, irreversível, deixa clara a importância de se criar 

mecanismos que estimulem os trabalhadores sem carteira assinada a se filiarem como 

contribuintes da Previdência. 
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Dentro da ótica de uma Previdência contributiva, em que beneficio e contribuição devem 

estar relacionados de modo a permitir o equilíbrio atuarial do sistema, a regulamentação 
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do Regime Geral de Previdência Social, encaminhada ao congresso através do Projeto 

de Lei n°1.527 de 1999, coloca seu enfoque principal na flexibilização do sistema, no 

aumento do número de segurados e no equilíbrio atuarial. 

Objetivando o aumento do número de segurados foram adotadas medidas como a 

eliminação da escala de salário-base, redução dos juros para indenizações de tempo 

pretérito não contribuído, extensão do salário-maternidade, uniformização de tratamento 

para o trabalhador autônomo em relação ao empregado, quando da prestação de serviço 

a empresas, dentre outras medidas. 

A escala de salário-base de contribuição, que hoje obriga as pessoas a começarem a 

contribuir pelo salário mínimo independente de seu nível de rendimento, reduz a 

proteção do segurado, uma vez que em caso de aposentadoria por invalidez, pensão por 

morte, auxílio-doença ou salário maternidade, o valor a receber não é equivalente à 

renda do segurado. 

Na tabela 7 a seguir, observa-se que apesar de ser de 23,8% o total de autônomos que 

recebem renda mensal de um salário mínimo de acordo com a PNAD, no INSS 79% dos 

autônomos contribuem sobre uma renda de um salário mínimo (classe 1). Do mesmo 

modo, se for analisada a categoria empresários nota-se que embora 53,1% tenham renda 

igualou maior que o equivalente à classe 10, apenas 1,1 % estão contribuindo nesta 

classe(as diversas classes do INSS estão definidas para os contribuintes que não tem 

carteira assinada e representam níveis de renda sobre o qual deve ser efetuado o 

recolhimento mensal do segurado ao INSS). 
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Tabela 7: Distribuição dos Autônomos e empresários na escala de salário base do 

INSS e de acordo com rendimento declarado à PNAD 1999. 

Classes da Autônomos Rendimentos Empresários Rendimentos 

Escala de Contrib. do INSS dos Autônomos Contrib. Do dos Empresários 

Salário-base na escala -PNAD IN S S na Escala -PNAD 

Classe 1 79,0 23,8 72,0 3,5 

Classe 2 12,6 19,0 14,6 5,3 

Classe 3 2,1 12,5 2,3 5,9 

Classe 4 2,2 10,1 3,3 7,5 

Classe 5 1,6 6,5 2,7 5,0 

Classe 6 0,8 2,9 1,6 2,6 

Classe 7 0,4 4,2 1,0 4,5 

Classe 8 0,4 1,2 0,8 1,8 

Classe 9 0,3 4,9 0,6 10,6 

Classe 1 ° 0,6 14,9 1,1 53,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: 1'NAD/99; I\EPS/99 - Elaboração S1'S 

Com a eliminação da escala de salário base associada à expansão do período de base de 

cálculo para se obter a média do salário-de-beneficio, que passará a ser todo o período 

contributivo do segurado, a partir de julho de 1994, espera-se que o trabalhador se veja 

motivado a contribuir por um salário-de-contribuição mais elevado, urna vez que urna 

contribuição mais baixa irá refletir sobre seu salário-de-beneficio, que antes tornava 

corno base apenas os últimos 36 meses de contribuição. 

A redução dos juros mensais incidentes sobre indenização de tempo efetivamente 

trabalhado mas não recolhido à Previdência, que caem de l%a.m. para 0,5%a.m, 

propiciará aos segurados a possibilidade de incorporação de períodos anteriores à março 

de 1995 ao seu tempo de contribuição atual. Mais urna vez busca-se a maior 

flexibilização do sistema e o incentivo para a filiação de pessoas que não tenham 

contribuído no passado e desejem, agora, ingressar no sistema. 
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A extensão do salário maternidade a todas as filiadas da Previdência irá favorecer de 

imediato 1,4 milhão de seguradas do INSS em idade fértil que hoje não tem acesso a este 

beneficio. Este será um grande incentivo a novas filiações de seguradas individuais. Na 

tabela 8, a seguir, pode-se observar o número de mulheres beneficiadas por categoria. 

Estima-se que o potencial de mulheres beneficiadas, contribuintes ou não, será de 3,9 

milhões. 

TABELA 8: Trabalhadoras em Idade Fértil não Cobertas pelo Salário 

Maternidade (categorias específicas - 1999) 

Categorias Quantidade 
Contribuintes do RGPS 1.374,092 

Autônomas e Equiparadas 778.599 
Empresárias 400.741 
Facultativas 194.753 

Não Contribuintes 2.526.770 
TOTAL 3.900.862 

Fontç: RAIS/Cl\'IS' DA T APRE\' e Pi\AD IBGE .. Elaboração: SPS 

Já a redução de 20% para 11 % do valor da contribuição do trabalhador autônomo, 

quando da prestação de serviço à empresa,(a redução de 9% para os empregados será 

processada através da dedução da parcela da contribuição patronal) objetiva a 

neutralidade da Previdência do ponto de vista da alocação de mão-de-obra. O 

trabalhador autônomo terá o mesmo tratamento do trabalhador com carteira assinada, 

sendo a Previdência, portanto, neutra do ponto de vista da alocação de mão-de-obra no 

mercado de trabalho. 
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4.5.2. O NOVO MÉTODO DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE 

BENEFÍCIO 

Com a descontitucionalização do critério de cálculo do salário-de-beneficio, a partir da 

aprovação da emenda n020, toma-se possível a introdução de critérios atuarias na 

fórmula de cálculo do salário-de-beneficio. O novo método de cálculo aumenta a 

correlação entre contribuição e beneficio de forma a reduzir subsídios implícitos no 

sistema. 

A fórmula de cálculo atual, ao utilizar apenas os 36 últimos meses como base para a 

aposentadoria, provoca distorções que podem ser agravadas na medida em que as 

pessoas tenham uma trajetória salarial decrescente no final de sua vida laboral. Destaca

se aqui que esta distorção assume maior gravidade quando constata-se que a maioria dos 

trabalhadores brasileiros apresentam este perfil, a saber os de baixa e média escolaridade 

como pode ser observado no gráfico 8, a seguir. 
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Gráfico 8 - Brasil: Remuneração Média do Trabalho por Idade, 
Gênero e Escolaridades - 2000 

de apenas 10% do tempo de contribuição do trabalhador,(assume-se aqui que em média, 

o tempo de contribuição do segurado brasileiro varia entre 30 e 35 anos) ou seja, existe 
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pouca probabilidade de que a média seja significativa, Adiciona-se ainda o fato de ser 

extremamente injusto em termos sociais, pois são os trabalhadores de mais baixa renda 

(escolaridade baixa) os mais prejudicados, conforme pode ser observado no Gráfico 5, 

Objetivando eliminar tais distorções, o projeto de Lei n°1.527 de 1999 propõe que o 

cálculo do salário de beneficio seja efetuado com base em toda a vida laboral do 

trabalhador, sendo este aumento gradativo, Ou seja, será fixado o mês de julho de 1994 

como ponto inicial e a partir de então a base de cálculo será dada pelo período entre a 

data da aposentadoria de cada trabalhador e julho de 1994, 

Ainda, com o intuito de proteger os trabalhadores que têm uma vida laboral instável, 

inclusive com períodos de desemprego, foi estabelecido que a média dos salários de 

contribuição será baseada nos 80% maiores salários de contribuição, observados durante 

toda a vida laboral do trabalhador, 

Uma vez ampliado o período que serve como base de' cálculo para o salário de beneficio, 

é esperado que a média represente de forma adequada o valor da aposentadoria a ser 

recebida, Portanto, uma vez alcançada a equivalência entre salário-de-contribuíção e 

salário-de-beneficio, resta agora buscar o equilíbrio em relação ao tempo de contribuição 

e de recebimento do beneficio, Desta forma, dando continuidade ao objetivo de atender 

a princípios constitucionais de equilíbrio atuarial do sistema, a nova fórmula de cálculo 

ajusta à média de todos os salários de contribuição dos segurados pelo fator 

previdenciário "f', passando o salário de beneficio a ser definido da seguinte forma: 

Sb = M x f 

Onde: 

Sb = salário de beneficio; 

M = média dos 80% maiores salários de contribuição do segurado durante todo 

seu tempo de contribuição, corrigidos monetariamente; 
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f = fator previdenciário, definido a seguir: 

onde: 

f = Tc x a x (I + Id + Tc x a) 
Es 100 

f = fator previdenciário; 

Tc = tempo de contribuição de cada segurado; 

a = alíquota de contribuição do segurado; 

Es = expectativa de sobrevida do segurado na data da aposentadoria; 

Id = idade do segurado na data da aposentadoria. 

Na primeira parte do fator previdenciário, onde o tempo de contribuição é multiplicado 

pela alíquota e dividido pelo período médio em que o segurado irá receber seu beneficio, 

está sendo equalizado o período de contribuição de cada segurado com o tempo médio 

de recebimento do beneficio (expectativa de sobrevida). 

Por exemplo, supondo um segurado que trabalhou durante 30 anos, o tempo de 

contribuição efetiva à Previdência na verdade é de 9,3 anos (30xO,31). Portanto, se a 

expectativa de sobrevi da deste segurado for de 9,3 anos a primeira parte do fator estará 

equilibrada e o resultado da divisão de tempo de contribuição vezes alíquota pela 

expectativa de sobrevida será um (1). 

Na segunda parte do fator está sendo pago um prêmio para os segurados que 

permanecerem em atividade, o que de certo modo pode estar associado a uma taxa de 

juros, ou seja, efetua-se aqui a capitalização dos recursos acumulados ao longo do 

período de contribuição do segurado. Destaca-se que estas taxas são diferenciadas, ou 

seja, quem sair mais cedo do regime de Previdência receberá remuneração menor, uma 

vez que o prêmio cresce com a permanência em atividade. 

Observa-se que além de ser extremamente justo remunerar o segurado que permanecer 

menos tempo no sistema com taxas de juros menores, isto permite que o fluxo de caixa 
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fique melhor equilibrado, pOIS o segurado que SaIr maIS cedo provocando um 

desembolso antecipado do sistema terá em contrapartida um prêmio menor. 

Com a modificação na metodologia de cálculo os segurados passam a receber seu 

salário-de-beneficio de acordo com o valor e o tempo de suas contribuições. Desta forma 

os segurados passam a ter incentivos para permaneceram em atividade mesmo depois de 

atingidas as condições de elegibilidade para a aposentadoria. 

Uma vez demonstrado o que o fator previdenciário representa, é clara a conclusão de 

que o que temos aqui são as contribuições médias do trabalhador ao longo de sua vida 

laboral, acumuladas e corrigidas monetariamente, incidindo ainda, sobre estas, uma taxa 

de juros que varia de acordo com a escolha pessoal de cada segurado quanto a data de 

sua aposentadoria. 

Depreende-se que o fator previdenciário introduz no regime de repartição simples a 

equalização entre contribuição e beneficio, permitindo que os ajustes demográficos sejam 

realizados de forma endógena ao sistema. O aumento da expectativa de sobrevida da 

população ou a mudança no perfil de entrada e saída do segurado do sistema estão 

colocados no próprio cálculo do salário de beneficio. 

Na versão final do projeto votada na Câmara dos Deputados, foi estabelecida ainda uma 

regra de transição, cujo objetivo é permitir que os segurados possam fazer um 

planejamento mais adequado de sua aposentadoria. A regra de transição estabelece a 

entrada em vigor do fator de forma gradativa, na proporção de 1/60 a cada mês de modo 

que ao final de 60 meses terá sido implementado 100% do fator previdenciário. 

Portando, pode-se especificar que o fator de transição (fn) será definido da seguinte 

forma: 

fl1 = (f x :0) + (6~; n ) 

Onde: 

fn = fator de transição; 
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n = número de meses decorridos entre a data de promulgação da lei e a data de 

aposentadoria do segurado; 

f = fator previdenciário, definido anteriormente. 

Foi também concedido um abono de 5 anos de contribuição às mulheres e de 10 e 5 

anos, respectivamente, às professoras e professores de ensino infantil, fundamental e 

médio. Assim, ao se verificar o fator previdenciário destas pessoas nas tabelas, deve-se 

adicionar os abonos anteriormente mencionados ao tempo de contribuição efetivo de 

cada segurado. Por exemplo, uma mulher que se aposentar com 30 anos de contribuição 

e 55 anos de idade, terá o fator correspondente ao de um segurado que apresenta 35 

(30+5) anos de contribuição e 55 anos de idade. 

o abono às mulheres representará um aumento médio no valor do salário-de-beneficio 

das mesmas em torno de 12% dependendo, é claro, de qual seja a faixa de tempo de 

contribuição e idade. Estima-se que este bônus represente um aumento de cerca de 2,4% 

dos gastos, dado que as mulheres representam 20% do gasto total das aposentadorias 

por tempo de serviço. 

Quanto aos professores e professoras, o bônus de 5 e 10 anos representam aumentos de 

respectivamente 12% e 25% nas aposentadorias dos segurados. No entanto, estas 

categorias representam cerca de apenas 1,6% dos segurados. 

Outro ponto relevante a ser explicitado refere-se a alíquota utilizada para cálculo do 

fator previdenciário. Foi tomado como base a alíquota de 31 %, onde 20% corresponde à 

contribuição da empresa e 11 % a maior alíquota existente para os segurados 

empregados. A alíquota de 31 % representa, desta forma, um subsídio às classes menos 

organizadas e que recebem menores salários, pois os segurados pagam alíquotas de 20% 

enquanto contribuintes individuais e de 8% e 9% enquanto empregados que recebem 

salários de até R$ 376,60 e R$627,66, respectivamente. 

A princípio poderia afirmar-se que os auxílios não programáveis (auxilio

doença, pensões, salário-maternidade e aposentadoria por invalidez) não estariam sendo 

cobertos. No entanto, é importante lembrar que a alíquota de 20% da empresa é paga 
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sobre o salário total do trabalhador não sendo desta forma limitada pelo teto de 

R$1.255,32. Ou seja, para um trabalhador que recebe R$3.000,00 a contribuição da 

empresa é de R$600,00 ao invés de R$251 ,06. No período de janeiro a agosto de 1999 a 

parcela arrecadada com a contribuição das empresas que excedeu o teto foi de cerca de 

17% da contribuição total de empresas e empregados. Portanto, dada esta margem nos 

recursos arrecadados, acredita-se que a aplicação da alíquota total no cálculo atuarial 

não irá gerar problemas de caixa aos cofres da Previdência. 

Ressalte-se, no entanto, que o adequado dentro de um cálculo atuarial "estricto sensu" 

seria a aplicação de uma alíquota que levasse em conta os custos gerados por estes 

beneficios adicionais pagos pelo sistema, bem como os custos administrativos do mesmo, 

o que refletiria, portanto, em uma alíquota inferior a 31 %. Acredita-se que num futuro 

bem próximo tais ajustes possam ser realizados. 

Destaca-se ainda, que a medida em que foram criados incentivos para que os segurados 

permaneçam em atividade, qualquer atitude destes no sentido de postergarem suas 

aposentadorias poderá levar a uma redução do déficit hoje existente. 

Com a nova metodologia de cálculo do salário-de-beneficio espera-se que o déficit da 

Previdência seja estabilizado, na medida em que as novas concessões serão baseadas em 

critérios atuariais e não gerarão déficits adicionais. 

A nova metodologia de cálculo não elimina o déficit hoje existente, nem mesmo altera 

direitos adquiridos de pessoas que tenham se aposentado. Mas sim, permite uma maior 

correlação entre salário-de-contribuição e salário-de-beneficio para as novas 

aposentadorias. 

A metodologia proposta representa ainda um grande avanço no sistema de repartição 

simples, o qual é profundamente afetado por mudanças demográficas. Com o aumento 

da expectativa de sobrevida da população, por exemplo, é necessário que limites de 

idade mínima sejam periodicamente repactuados com a sociedade. No entanto, na 

medida em que esta variável está presente no próprio cálculo do salário de beneficio, os 
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ajustes necessários serão automaticamente internalizados de modo que o sistema se 

mantenha em equilíbrio. 

As condições de elegibilidade à aposentadoria passam agora a contar com critérios 

atuariais que permitirão que segurados que contribuíram por períodos diferentes recebam 

tratamento diferenciado. Elimina-se desta forma as transferências de renda para aqueles 

trabalhadores que se aposentam precocemente e usufruem do beneficio por um período 

muito maior do que aqueles que, com o mesmo tempo de contribuição, se aposentam 

mais tarde, a saber os trabalhadores de mais baixa renda que na sua maioria não possuem 

vida laboral estável e portanto se aposentam por idade ao invés de tempo de 

contribuição. 

Inicia-se a partir de agora uma nova fase da Previdência Social Brasileira, onde os 

beneficios pagos nas aposentadorias por tempo de contribuição passam a ter uma 

correlação estreita com a contribuição de cada segurado. Os auxílios, beneficios não 

programáveis e aposentadorias por idade permanecem com um caráter eminentemente 

social, ou seja, a correlação entre contribuição e beneficio ainda permanece muito aquém 

do desejado. E no que se refere ao trabalhador do mercado informal, amplia-se seus 

beneficios e permite-se maior flexibilidade no relacionamento com a Previdência. 

4.5.3. ASPECTOS SOCIAIS DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL E O 

DESAFIO DE AUMENTAR A COBERTURA 

Argumenta-se que a expansão da cobertura é o principal desafio de curto prazo para o 

desenvolvimento do sistema previdenciário nacional e pré-requisito para a continuidade 

da política de sustentação de renda dos idosos. O aumento da cobertura deve ser objeto 

de uma política específica que conjugue modificações legislativas, com flexibilização de 

regras e instituição de estímulos à filiação ao sistema, medidas de simplificação 

administrativa, fiscalização, além de campanhas de informação e conscientização 

realizadas por intermédio da sociedade organizada. 
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Estudo recente da Organização Internacional do Trabalho - OrT (2000) revelou que 

mais da metade da força de trabalho mundial e seus dependentes não estão amparados 

por qualquer tipo de sistema de seguridade social l
. Isso significa que, no futuro, esse 

contingente deverá pressionar por aumento dos gastos públicos em programas 

assistenciais ou reduzirá a renda média per capita de suas famílias . 

A explosão desta bomba social deve ser ainda potencializada em um contexto de 

aumento da longevidade e diminuição das taxas de fecundidade, que implica no 

incremento da participação dos idosos na população total. No Brasil a proporção da 

população com mais de 60 anos passou de 4% em 1940 para 8% em 1996. De acordo 

com as estimativas de Camarano et alli (1999) esta proporção deve alcançar 15% em 

2020. 

o processo de envelhecimento populacional implica na deterioração progressiva da razão 

de dependência entre a população idosa (com mais de 60 anos) e a população com idade 

entre 15 e 59 anos. Conforme pode-se observar no gráfico 9, enquanto nos últimos 40 

anos este indicador apresentou um crescimento de 3,5 pontos percentuais, para os 

próximos 20 anos as estimativas apontam para um aumento acelerado de 8 pontos 

percentuais. Em 2020, a população com mais de 60 anos será equivalente a 20,3% da 

população entre 14 e 59 anos. 
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Gráfico 9 - Evolução da Razão de Dependência (%) da População 
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Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisa. Departamento de População e Indicadores Sociais. 

Elaboração: Secretaria de Previdência SociallMPAS 

o aumento dos constrangimentos à atuação do Estado na implementação de políticas 

públicas em razão do processo de globalização contribui para agravar este quadro. A 

globalização ao mesmo tempo que reduz a capacidade tributária dos Estados, aumenta a 

demanda por investimentos em educação, pesquisa e infra-estrutura, áreas que 

contribuem para incrementar as vantagens comparativas dos países no mercado global. 

Dessa forma, os gastos previdenciários devem ficar comprimidos entre a necessidade de 

aumento de despesa em outras áreas e as limitações ao aumento das receitas. 

As restrições ao aumento da arrecadação têm efeito marcante no futuro da previdência 

no Brasil, pois, historicamente, os ajustes entre receita e despesa têm sido feitos 

basicamente mediante aumento nas alíquotas de contribuição. 

Desde o início da organização do sistema previdenciário, a alíquota paga pelas empresas 

aumentou de 3,5%, em 1938, para os atuais 20% incidentes sobre o total da folha de 

salários. 

Este incremento ocorreu em meio a um processo de desenvolvimento por substituição de 

importações, com uma economia relativamente fechada, organizada em estruturas 

oligopolísticas, onde os custos do aumento do preço da mão-de-obra eram repassados 

para os preços e, portanto, pagos por toda a sociedade. Com a abertura econômica, os 

elevados patamares de contribuição constituem um empecilho ao aumento da 

competitividade das empresas formalizadas nos mercados interno e externo. Altas taxas 

de contribuição também condicionam aumento da informalidade, da evasão e diminuição 

da cobertura. 

Em relação à questão da cobertura previdenciária no mundo, a situação é mais dramática 

na África Subsaariana e no sul da Ásia, onde se estima que apenas entre 5% e 10% da 

população ocupada contribuem para a previdência. Por outro lado, nos países da OCDE 

a cobertura ultrapassa os 90%. Nos países latino-americanos, o nível de cobertura oscila 

entre 69% no Uruguai e 15% na Nicarágua. O Brasil apresenta um nível de cobertura de 
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40,9%, pouco superior ao do México e Equador (36%), mas inferior ao da Argentina 

(53,3%). 

TABELA 9 - Cobertura Previdenciária em Relação à População Ocupada em 

Países Latino-americanos. 

País Ano de referência Cobertura 

Argentina 1996 53,3% 

Brasil(*) 1999 40,9% 

Uruguai 1992 69,0% 

México 1992 36,0% 

Bolívia 1992 46,7% 

Nicarágua 1992 15,3% 

Equador 1996 36,9% 

(*) Fonte: PNAD 2000 - IBGE 

Entretanto, apesar da relação entre contribuintes e população ocupada ser relativamente 

baixa no Brasil, a relação entre beneficiários e população idosa pode ser considerada 

elevada, pois cerca de 66,6% da população residente do Brasil com idade superior a 60 

anos recebem algum beneficio da Previdência Social. À medida que a população 

envelhece, aumenta esta relação - 84% dos maiores de 70 anos recebem beneficios 

previdenciários. Esta proporção é bastante superior à verificada na Argentina, que é de 

cerca de 44%. Embora a proporção de beneficiários seja elevada, a relação entre o 

número de contribuintes entre 20 e 59 anos e a população residente no Brasil é muito 

baixa, ao redor de 30% (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 - Beneficiários e Contribuintes em relação à População Total por 
faixa de idade - 2000 
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Fonte: PNAD, AEPS . 

Elaboração: Secretaria de Previdência Social / MP AS 

A elevada proporção de beneficiários em relação à população idosa é um resultado 

recente verificado, principalmente, a partir da década de 90, e extremamente importante 

em termos da sustentação de renda dos idosos e combate à pobreza. Entretanto, é um 

resultado claramente insustentável a longo prazo, em razão da baixa cobertura em 

relação aos contribuintes. 

Esta evidência mostra que é necessário expandir a cobertura do sistema previdenciário, 

para que a previdência social possa prosseguir com suas potiticas sociais de proteção ao 

idoso e combate à pobreza. 
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4.5.4. PAPEL SOCIAL DA PREVIDÊNCIA 

o Regime Geral de Previdência Social passou por um processo de ampliação da 

cobertura no período posterior à promulgação da Constituição de 1988, principalmente 

em razão da incorporação de trabalhadores rurais que vivem em regime de economia 

familiar ao sistema de beneficios, sem suficiente contrapartida contributiva. 

De acordo com o Gráfico 11, observa-se que o número de beneficios pagos pela 

Previdência Social aumentou de 11,6 milhões, em 1988, para 17,8 milhões, em 1999, o 

que representa um incremento de 53,5% no período. Os beneficios que mais 

contribuíram para este resultado foram as aposentadorias por tempo de contribuição e 

por idade, tendo apresentado aumento de 142,7% e 104,1%, respectivamente. 

No ano de 1999, o Regime Geral de Previdência Social pagou 17,8 milhões de 

beneficios, sendo que o montante despendido foi de R$ 59,9 bilhões. Entre estes 

beneficios, os de maior destaque em termos do número de beneficiários foram a 

aposentadoria por idade, com cerca de 5,4 milhões de beneficios pagos por mês, dos 

quais 71,4% foram destinadas aos trabalhadores rurais. Em seguida, têm-se as pensões 

por morte, com aproximadamente 4,9 milhões de beneficios pagos por mês, as 

aposentadorias por tempo de contribuição, com 3,3 milhões, as aposentadorias por 

invalidez, com 2,2 milhões e as rendas e pensões mensais vitalícias, com 0,9 milhões de 

beneficios mensais. 
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Gráfico 11 - Evolução da Quantidade de Benefícios Emitidos pela 
Previdência Social- Posição em dezembro - 1999 
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TABELA 10 - Quantidade de beneficios emitidos e despesa anual da previdência 

por espécie de beneficio - 1999. 

Espécie De Beneficio Quantidade - milhares %do Despesa Acumulada %do 

Posição em dez/99 total R$ bilhões de dez/99 

Aposentadoria por 5.373 30,2 11,4 

Idade 

Aposentadoria por 2.204 12,4 5,3 

Invalidez 

Aposent. por Tempo de 3.284 18,4 24,4 

Contribuição 

Pensões por morte 4.872 27,4 13,3 

Acidentários 653 3,7 1,9 

Renda e Pensão Mensal 905 5,1 1,6 

Vitalícia 

Outros 512 2,9 1,9 

Total 17.802 100,0 59,9 

* Valores deflacionados pelo INPC acumulado até dezembro de 1999. 

** Dados não incluem os benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS. 

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social - Janeiro a Dezembro de 1999. 
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A aposentadoria por idade é o benefício concedido mediante comprovação de idade 

mínima de 65 e 60 anos para homens e mulheres, com redução de 5 anos no caso dos 

trabalhadores rurais, e comprovação de 15 anos de contribuição. No Brasil, a 

aposentadoria por idade tem como alvo a população com condições de formalização no 

trabalho mais precárias, ou seja, aquelas sujeitas a alta rotatividade, que contribuem 

esporadicamente para o sistema e acabam por não terem uma trajetória de rendimentos 

estável. Este benefício favorece, principalmente, a população com menores rendimentos, 

o que mantém ligação estreita com piores condições de formalização laboral. A 

aposentadoria por idade também é o principal benefício concedido na zona rural, o que, 
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na maioria das vezes, ocorreu por liberalidade da lei, com baixa ou mesmo nenhuma 

contribuição prévia por parte do beneficiário. Este quadro de expansão do beneficio no 

campo perdurou durante os primeiros anos da década de 1990, sendo que atualmente a 

sua concessão passa por controles mais rigorosos. 

As rendas e pensões menSaiS vitalícias, por sua vez, são beneficios custeados por 

empregados e empregadores, mas que têm natureza assistencial. A concessão destes 

beneficios foi extinta no final de 1995, sendo substituídos pelos amparos assistenciais, 

custeados pelo Tesouro Nacional. No entanto, ainda restam 904,9 mil beneficios 

destinados a segurados, que contribuíram com uma quantia reduzida, ou a seus 

dependentes. Estes beneficios foram criados no passado em razão da baixa renda do 

segurado do Regime Geral. 

Desta forma, pode-se afirmar que os beneficios concedidos pelo Regime Geral de 

Previdência Social brasileiro têm, em muitos casos, natureza assistencial, com destaque 

para as aposentadorias por idade rural e rendas e pensões mensais vitalícias, que 

respondem por 26,6% dos beneficios emitidos e custeados pela Previdência Social. 

A importância social da renda transferida pela previdência pode ser comprovada por 

dados que comparam as famílias segundo a presença de idosos. De acordo com pesquisa 

apresentada por Camarano et alli (2000), as famílias com idosos apresentam, em média, 

renda 14,5% maior do que as famílias sem idosos (vide tabela 6). Além disso, nas 

famílias com idosos, a idade média do chefe é de 66 anos, ou seja, é o próprio idoso 

quem é o principal responsável pela manutenção da renda familiar. E a sua posição faz 

com que menos pessoas tenham que trabalhar. 

Isso mostra que, em vista das condições adversas da economia brasileira, com baixos 

indicadores de crescimento, e das profundas modificações no mercado de trabalho, em 

especial o aumento da informalidade, as transferências de recursos previdenciários 

passaram a representar papel fundamental de garantia de renda, tanto para o beneficiário 

quanto para todo o complexo social ao seu redor. 
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TABELA 11 Famílias com Idosos X Famílias sem Idosos - 1999 

Composição percentual (%) 

Renda média per capita (R$) 

Idade média do chefe (anos) 

Número de pessoas que trabalham 

Fonte: IBGE. PNAD-1999 

Elaboração: IPEA 

Idosos: População com mais de 60 anos 

COM IDOSOS SEM IDOSOS 

23,3 76,7 

352,79 307,20 

66 39 

1,55 1,60 

A Tabela 12 mostra que são realmente os idosos que elevam a renda de suas famílias. 

Em média, o rendimento dos idosos corresponde a 66,9% da renda familiar. Nas famílias 

em que eles são os chefes, são responsáveis por cerca de 75,2% da renda total. Esse 

percentual é ainda mais elevado nas áreas rurais, onde os idosos chefes de família 

respondem por 81,7% da renda familiar. 

TABELA 12 - Participação dos Rendimentos dos Idosos 

na Renda Total de suas Famílias -2000 

O/o 

Famílias com algum idoso 

Famílias com chefe idoso 

Fonte: IBGE. PNAD-OO 

Elaboração: IPEA 

Idosos: População com mais de 60 anos 

URBANO RURAL 

64,9 74,8 

73,5 81,7 

TOTAL 

66,9 

75,2 
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Finalmente, a Tabela 13 mostra que a renda dos idosos provém predominantemente de 

aposentadorias e pensões. Na área urbana, em média, 63,9% da renda dos idosos homens 

e 79,3% da renda das mulheres são transferências previdenciárias, sendo que, para essas 

últimas, as pensões representam 34,9% de seus rendimentos. Na área rural, 87,4% da 

renda das mulheres idosas é proveniente da previdência. 

TABELA 13 - Fontes dos Rendimentos dos Idosos - 2000 

URBANO 

Previdência 

Aposentadoria 

Pensão 

Trabalho 

Outros 

Total 

Fonte: IBGE, PNAD-OO 

Elaboração: IPEA 

Homem 

60,3 

59,0 

1,3 

29,3 

10,4 

100,0 

Idosos: População com mais de 60 anos 

Mulher 

79,3 

44,4 

34,9 

10,9 

9,8 

100,0 

RURAL 

Homem Mulher 

55,4 87,4 

54,5 69,8 

1,0 17,6 

40,1 9,3 

4,5 3,2 

100,0 100,0 

A participação dos beneficios previdenciários na renda domiciliar aumenta conforme esta 

diminui, evidenciando, ainda mais, a importância que a Previdência Social tem na 

sustentação da renda da população mais pobre. Um estudo de Delgado e Cardoso (1999) 

indica que, na área rural da região sul brasileira, onde o nível de pobreza é muito inferior 

ao verificado no norte e nordeste, as famílias que possuem renda domiciliar igualou 

inferior a 2 salários mínimos apresentam acima de 90% da renda proveniente de 

beneficios previdenciários. Convém ressaltar que, na classe de renda de 3 a 5 salários 

mínimos, onde há maior concentração de domicílios (23,1 %), cerca de metade da renda é 

proveniente da Previdência Social. Os dados indicam, portanto, que a função social da 

Previdência é desempenhada independente da localização geográfica da família. 
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TABELA 14 - Composição da Renda Domiciliar por Faixa de Salário Mínimo 

Setor Rural da Região Sul -1999 

Renda %de Origem da Renda 

Domiciliar domicílios Beneficios previdenciários Renda da ocupação 

(%) principal (%) 

de 0,01 a 1 s,m, 11,0 100,0 0,0 

de 1,01 a 2 s,m, 24,1 90,0 8,2 

de 2,01 a 3 s,m. 20,8 69,2 25,9 

de 3,01 a 5 s,m, 23,1 48,5 44,7 

de 5,01 a 10 S,m, 15,7 30,8 61,3 

mais de 10 s,m, 5,3 10,3 81,7 

Total 100,0 41,5 52,0 

Fonte Pesquisa de Ayaliação Socioeconômica e Regional da Previdência Rural - Fase lI, 

Elaboração IPEA 

Depreende-se que os beneficios previdenciários apresentam um importante papel social, 

com impactos no combate à pobreza e melhoria na distribuição de renda entre diferentes 

grupos sociais, De fato, conforme demonstram Barros et alli (1999) com base em dados 

da PNAD de 1997, a incidência da pobreza é menor entre os idosos, 

Adotando-se um critério de linhas regionais para pobreza, com renda domiciliar per 

capita variando entre R$ 75,1 e R$ 115,2, conforme região e situação de domicílio, os 

autores verificaram que enquanto 37% da população brasileira está em situação de 

pobreza, apenas 23% dos idosos são pobres, E esse resultado é determinado pela própria 

renda do idoso, Caso os idosos não auferissem qualquer renda, o nível de pobreza neste 

grupo aumentaria para 72%, Esta evidência caracteriza uma situação diametralmente 

oposta à dos demais países latino-americanos, onde os níveis pobreza são mais elevados 

entre os idosos, 

Os dados mostram que a Previdência Social brasileira protege grande parcela da 

população idosa, em especial, aqueles de renda mais baixa, No entanto, apesar de ser 
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elevada a proporção de idosos que se beneficiam da Previdência Social, a proporção de 

pessoas ativas que contribuem para a Previdência é reduzida. 

Certamente, todo esse esforço social tem um custo elevado que se traduz na 

deterioração das contas previdenciárias. O gráfico 12 mostra a evolução da arrecadação 

e da despesa da Previdência Social em relação ao Pffi . Verifica-se que a receita, ao 

longo da década de 90, manteve-se entre 4,5% e 5% do Pffi . Ao contrário, a despesa 

com beneficios previdenciários mais do que duplicou a sua participação no Pffi 

brasileiro, aumentando de 2,6%, em 1988, para 5,9% em 1999. O resultado foi a 

deterioração das contas previdenciárias no período, que passou de um superávit de 1,7% 

do Pffi para um déficit correspondente a 0,9% do Pffi . 

Gráfico 12 - Arrecadação Líquida e a Despesa com Benefícios 
Previdenciários em Relação ao pm (1988-99*) 

7% ~-----------------------------------------------------------' 
6,0% 

5,4% 
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4,9% 5,0% 

4% 

3% 3,4% 3,5% 

2% 
2,6% 
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O% +---_,----._---.----,-OT~--~~~~r_~~~~r_--_,----._--~ 

-1% 

-2% ~----------------------------------------------------------~ 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 

--Arrecadação Líquida -- Benefícios Previdenciários -- Saldo 

Fonte: INSS 

Elaboração: Secretaria de Previdência Social!MPAS 

4.5.5. O DESAFIO DA EXPANSÃO DA COBERTURA 

No setor privado existem 38,7 milhões de pessoas que não estão cobertas pela 

previdência social, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios -
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PNAD de 1998. Isso corresponde a 59,1% da população ocupada privada. No futuro, 

caso não tenham acumulado renda, esse contingente dependerá de beneficios 

assistenciais, onerando toda a sociedade, ou viverá às custas de suas famílias. Mesmo no 

presente, se o trabalhador não estiver filiado à previdência, a perda da capacidade de 

trabalho temporária ou permanente devido a acidentes e doenças, ou mesmo o 

falecimento, pode ser fatal para ele e para a sua família, devido à ausência de garantias à 

reposição de renda para si e para seus dependentes. Importante lembrar também os casos 

de maternidade, nos quais a previdência paga 4 meses de salário às mulheres para que 

permaneçam em casa cuidando dos seus recém-nascidos. 

De acordo com a OIT, os setores tradicionalmente excluídos da proteção da seguridade 

social no mundo são, principalmente, os trabalhadores agrícolas, autônomos e 

domésticos, além de trabalhadores assalariados informais. E as principais causas da 

exclusão são a insuficiência de renda; restrições legais que limitam a cobertura aos 

trabalhadores assalariados; problemas administrativos que dificultam o registro dos 

trabalhadores e incentivos a acordos entre patrões e empregados. 

No Brasil, a tabela 15 mostra que a cobertura é extremamente baixa principalmente em 

relação aos trabalhadores por conta-própria, onde de cada 10 trabalhadores, 8,4 não 

contribuem para a previdência. Nesta categoria estão 13,5 milhões de excluídos. A 

situação também é grave em relação aos trabalhadores domésticos, dos quais 73,3% não 

têm seguro social. Em relação aos empregados, cabe destacar a situação dos sem carteira 

assinada. São 11,2 milhões de empregados, cujos patrões estão em situação de 

ilegalidade, reduzindo a cobertura entre os empregados para 65%. O total de 

empregadores que não contribuem é de cerca de 29%. 
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TABELA 15 - Contribuintes X Não-contribuintes por Posição na Ocupação na 

População Ocupada Privada (exclui militares e estatutários) - 1999 

CONTRIBUINTES (A) NÃO-CONTRIBUINTES TOTAL %DE 

POSIÇÃO NA (B) (C) COBERTURA 

OCUPAÇÃO (A) / (C) 

Empregados 20.948.587 11.208.346 32.156.933 65,1 

Empregados com 19.865.031 - 19.865.031 100,0 

carteira 

Empregados sem 1.083.556 11.208.346 12.291.902 8,8 

carteira 

Trabalhadores 1.340.861 3.686.826 5.027.687 26,7 

domésticos 

Trab. Domésticos 1.228.530 - 1.228.530 100,0 

com carteira 

Trab. Domésticos sem 112.331 3.686.826 3.799.157 3,0 

carteira 

Por conta-própria 2.582.775 13.481.287 16.064.062 16, I 

Empregadores 1.745.015 1.l05.516 2.850.531 61,2 

Trab. Na produção e 

construção p/ o 13.764 3.161.790 3.175.554 0,4 

próprio consumo 

Não remunerados 97.202 6.023.879 6.121.081 1,7 

TOTAL 26.728.204 38.667.644 65.395.848 40,9 

Fonte: IBGE - PNAD/99 

o principal elemento que explica a não contribuição é a insuficiência de renda. De 

acordo com o gráfico 13, observa-se que 23% dos não-contribuintes são pessoas que, 

embora estejam ocupadas, não recebem nenhum rendimento e não têm recursos para 

destinar a um seguro social. 

Além dos sem rendimento, há ainda outros 32% que não contribuem porque recebem 

como remuneração menos do que um salário mínimo. Depreende-se que cerca de 55% 
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do contingente de não-contribuintes, o que significa 21 ,3 milhões de pessoas, não 

contribuem simplesmente porque não têm recursos. 

Estes são os potenciais beneficiários de programas de assistência social focalizados no 

combate à pobreza. E a inclusão deste contingente no sistema previdenciário depende 

fundamentalmente do crescimento econômico, com geração de empregos formalizados . 

É importante isolar também o contingente de trabalhadores que não contribui em razão 

da condição de trabalho precoce, já que a legislação brasileira autoriza o trabalho, e 

portanto a filiação à previdência social, somente a partir dos 14 anos na condição de 

aprendiz e 16 anos como trabalhador. 

Conforme o gráfico 14, cerca de 6% de trabalhadores não contribuintes estão na faixa de 

10 a 14 anos, configurando-se um problema para programas de erradicação do trabalho 

infantil. Além disso, há cerca de 9% da população de não-contribuintes com mais de 60 

anos. Nesta faixa etária cerca de 82% da população ocupada não contribuem e é muito 

dificil que venham a contribuir dada a dificuldade para a população idosa de preencher as 

condições de elegibilidade relacionadas com a carência e tempo mínimo de contribuição. 

Gráfico13 - Distribuição dos não 
contribuintes por faixa de renda - 1998 
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Gráfico14 - Distribuição dos não 
contribuintes por grupos de idade - 1998 
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Considerando-se um conceito de população ocupada restrita, em que se excluem os 

menores de 15 anos e os que ganham menos do que um salário mínimo, chega-se ao 

potencial de contribuintes para a previdência social que pode ser incorporado mediante 

políticas de conscientização, criação de incentivos e fiscalização. Neste contingente, a 

cobertura previdenciária eleva-se para 57,7%, ou seja, a proporção de não-contribuintes 

reduz-se para 42,3% contra 59,1% se considerada a população ocupada total. 

Os dados para a população ocupada restrita indicam que a maior cobertura está entre os 

trabalhadores empregados, 73,5% (vide tabela 16). Embora seja a posição onde a 

cobertura é a mais elevada, é preocupante o fato de que, dos 27,5 milhões de 

empregados, 8,3 milhões são empregados cujos empregadores não assinam suas carteiras 

de trabalho. 

A maioria dos trabalhadores domésticos não contribui para a Previdência. Dos 3,2 

milhões de trabalhadores nesta posição, 2,0 milhões (63,8%) não possuem carteira 

assinada. A informalidade implica em um reduzido número de contribuintes. Entre os 

trabalhadores domésticos sem carteira, apenas 4,3% contribuem para a Previdência. 
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TABELA 16 - Contribuintes X Não-contribuintes por posição na ocupação na 

População Ocupada Privada Restrita (*) - 1999 

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 

Empregados 

Empregados com carteira 

Empregados sem carteira 

Trabalhadores domésticos 

Trab. Doméstico com carteira 

Trab. Doméstico sem carteira 

Por conta-própria 

Empregadores 

Não remunerados (**) 

TOTAL 

Fonte: PNAD 

Elaboração: SPS/MPAS 

CONTRIBUINTES 

(A) 

20.177.047 

19.195.945 

981.102 

1.241.152 

1.154.101 

87. 051 

2.302.922 

1.598.508 

2.402 

25.322.031 

NÃo- TOTAL % DE 

CONTRIBUINTES (C) COBERTU 

(B) RA (A) 

/ (C) 

7.294.781 27.471.828 73,5 

- 19.195.945 100.0 

7.294.781 8.275.883 11.8 

1.950.711 3.191.863 38,9 

- 1. 15-U01 100.0 

1. 950. 7ll 2JJ37. 762 4.3 

8.384.206 10.687.128 21,5 

898.695 2.497.203 64,0 

8.786 11.188 21,5 

18.537.179 43.859.210 57,7 

(*) Exclui militares e estatutários. trabalhadores sem qualquer fonte de renda e que ganham menos que 1 

salário mínimo e trabalhadores com menos de 15 e mais de 59 anos. 

(**) São trabalhadores que não recebem rendimentos do trabalho. mas possuem outras fontes de renda. 

É importante lembrar que os patrões dos empregados sem carteira, incluindo os 

domésticos, estão na ilegalidade. Como a responsabilidade é do empregador, a 

Previdência Social garante aos empregados o direito de requerer o beneficio no futuro, 

desde que comprovem o tempo de serviço. Com o intuito de evitar que o beneficio seja 

concedido sem contrapartida de contribuições, a Previdência Social deve 

permanentemente fiscalizar os empregadores e suas empresas. Para reforçar essas ações, 

está em tramitação no Congresso a Lei de Crimes contra a Previdência Social. 

Um dos incentivos à informalidade reside na possibilidade de que patrões e empregados 

pactuem em não formalizar a relação, de forma que o empregado no curto prazo tenha 

76 



uma remuneração superior. O empregado, no entanto, poderá posteriormente requerer 

seus direitos na Justiça do Trabalho. Quando isto ocorre, na maioria dos casos, a 

pendência é resolvida por conciliação, o que implica em deságio sobre o valor requerido 

inicialmente. 

Convém ressaltar que, para desincentivar estes tipos de acordo, implementou-se a partir 

da Emenda Constitucional n.O 20, de dezembro de 1998, a competência da Justiça do 

Trabalho para executar, de oficio, contribuições sociais decorrentes de sentença que 

proferir ou acordos que homologar. Assim, se o empregado sem carteira assinada provar 

o seu vínculo empregatício na Justiça do Trabalho, automaticamente o empregador será 

condenado a pagar as contribuições sociais. 

Entre os empregadores, o índice de cobertura é de 61,2%. Dos 3,2 milhões de pessoas 

exercendo esta ocupação, 1,1 milhão estão excluídas da proteção previdenciária. 

Considerando que entre os empregadores o nível de renda é mais elevado e também o 

sistema é de fácil acesso, ainda restam muitos empregadores descobertos cujas razões 

para a evasão ao sistema devem ser investigadas 

Os trabalhadores por conta-própria representam 24,4% das pessoas ocupadas, segundo 

dados da PNAD 98. O elevado número de trabalhadores nesta ocupação é resultado de 

modificações no mercado de trabalho, com aumento do setor de serviços e 

autonomização da mão-de-obra. Nesta ocupação, verifica-se uma cobertura bastante 

reduzida, 16,1%. Para os trabalhadores autônomos, embora a filiação ao sistema 

previdenciário seja obrigatória, a inscrição ocorre a partir da iniciativa do próprio 

trabalhador e não por intermédio do empregador. Neste caso, não há meios eficazes de 

fiscalização das contribuições. 

Estes resultados tornam-se preocupantes ao analisarmos as modificações estruturais no 

mercado de trabalho ocorridas na década de 90, com aumento da participação dos 

trabalhadores por conta-própria e redução deste indicador para os empregados com 

carteira. 

Analisando-se os dados referentes às regiões metropolitanas, que concentram mais de 

60% da arrecadação previdenciária, percebe-se que a proporção de empregados sem 

carteira assinada e trabalhadores por conta-própria na população ocupada aumentou de 

77 



forma constante de 1991 a 1999. Durante este período, verificou-se um incremento de 

27% na participação dos empregados sem carteira e de 17% para os trabalhadores por 

conta-própria,. A participação dos empregadores elevou-se, também, perfazendo no 

período analisado um aumento de 3%. 

Em 1991, os empregados sem carteira representavam 20,8% da população ocupada, 

conforme se pode observar no gráfico 8. No ano de 1999, a participação elevou-se para 

26,4%. Para os trabalhadores por conta-própria, a participação evoluiu de 20,1 % para 

23,6% e a dos empregadores, de 4,4% para 4,6%. 

Os empregados com carteira assinada apresentaram participação decrescente ao longo de 

todo o período analisado, Enquanto em 1991 sua participação era de 53 ,7%, em 1999 

esta relação caiu para 44,5%, ou seja, uma redução de 17%, 

Gráfico15 - Evolução da Estrutura do Mercado de Trabalho 
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~Conta-própria 20 ,1 21 ,0 21 ,1 21 ,8 22 ,0 22 ,8 23 ,3 23 ,2 23 ,6 

- Empregador 4,4 4,4 4,3 4,2 4,5 4 ,6 4,5 4,5 4,6 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Emprego. 

Para tentar adaptar o sistema a estas modificações na estrutura das posições na 

ocupação, em novembro de 1999, foram instituídas uma série de medidas visando criar 

incentivo aos trabalhadores autônomos para se filiarem à previdência, destacando-se: 
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Ampliação do acesso ao salário-maternidade: este beneficio era devido somente às 

seguradas empregadas, trabalhadoras avulsas, empregadas domésticas e seguradas 

eSpeCiaIS. A nova legislação estendeu o beneficio também às trabalhadoras 

autônomas, empresárias e às facultativas, beneficiando, assim, todas as seguradas da 

Previdência Social. De acordo com dados da PNAD - 1997, esta medida deverá se 

constituir em estímulo para a filiação de cerca de 2,5 milhões de outras trabalhadoras 

autônomas, em idade fértil, ainda não-contribuintes da previdência. 

Eliminação da escala de salários-base: a sistemática de contribuição anterior obrigava 

os trabalhadores autônomos a cumprir uma escala de interstícios de contribuição, de 

modo a coibir o característico expediente de subdeclarar rendimentos durante a vida 

ativa e passar a contribuir sobre o teto somente no período relevante para o cálculo 

do salário-de-beneficio que, pela regra anterior, considerava os últimos 3 anos. A 

extensão do período de tempo de contribuição utilizado para o cômputo do salário

de-beneficio tornou a escala por um lado supérflua, pois qualquer subdeclaração de 

rendimentos sujeitos à contribuição influi de forma diretamente proporcional no valor 

do beneficio futuro do segurado. Com isso, houve maior flexibilização e 

simplificação das regras de contribuição. 

Redução das contribuições de autônomos que prestam serviços para empresas: Foi 

implementada a possibilidade de compensação de parte da contribuição da empresa 

pelo contribuinte individual (equivalente a nove pontos percentuais), quando do 

recolhimento de sua contribuição, atribuindo-lhe o mesmo tratamento que é dado ao 

segurado empregado (contribuição de 8 a 11 %). Esta medida adiciona-se à proposta 

de equalização das contribuições da empresa, resultando em uma carga contributiva 

agregada para segurados e empresa semelhante em relação às diversas modalidades 

de contratação. O referido mecanismo de compensação também inibe fraudes no 

sistema, pois o contribuinte individual torna-se fiscal das contribuições da empresa, 

devido à necessidade de comprová-las para obter a redução em sua própria 

contribuição. Além disso, há o incentivo à formalização do vínculo entre contribuinte 

individual e empresa, porque a prestação de serviços a empresas implica redução da 

carga contributiva para o contribuinte individual. 
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Redução das multas para indenização de tempo de serviço passado: os juros de 

mora foram limitados em 0,5% ao mês para os contribuintes individuais que 

regularizarem suas contribuições anteriores a abril de 1995, evitando-se valores 

extremamente elevados, já que incidem sobre valores atualizados. Foi mais uma 

medida destinada a atrair os contribuintes individuais, ampliando a taxa de cobertura 

da Previdência Social. 

A evolução da estrutura do mercado de trabalho é importante para explicar a cobertura, 

mas a renda continua sendo a principal variável explicativa, mesmo em relação à 

população ocupada restrita. Conforme mostra o Gráfico 16, quanto maior a renda maior 

a proporção de contribuintes. Entre as pessoas que recebem 1 salário mínimo, a 

cobertura é de apenas 39%, enquanto entre os que recebem renda superior a 20 salários 

mínimo a cobertura chega a 84%. 
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Gráfico 16 - Cobertura da Previdência Social por faixa de renda - População 
Ocupada Restrita - 1998 
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A baixa cobertura entre os trabalhadores que ganham entre 1 e 2 salários mínimos 

também pode ser explicada pela possibilidade deste contigente ter acesso no futuro a 

beneficios assistenciais, que não exigem contrapartida contributiva e cujo valor mínimo é 

o mesmo do beneficio previdenciário. O amparo assistencial é pago para os maiores de 
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67 anos que comprovem condições de miséria (renda per capita domiciliar abaixo de 114 

do salário mínimo). 

o gráfico 17 mostra que a idade influencia a contribuição à previdência somente nos 

casos extremos. Enquanto para os grupos mais jovens (15 a 19 anos) e mais idosos (50 a 

59 anos), a cobertura é 47% e 51%, em toda a faixa etária de 20 a 50 anos a cobertura 

mantém-se entre 58% a 61%. 

Gráfico 17 - Cobertura da Previdência Social por grupos de idade - População 
Ocupada Restrita - 1998 
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A análise por ramo de atividade indica que a mator cobertura encontra-se no setor 

industrial onde, na indústria de transformação, o valor é de 77,6% e, em outras 

atividades industriais, é de 84,9%. A indústria da construção é uma exceção, uma vez 

que a cobertura é de apenas 34,4% (vide Tabela 12). 

No setor agrícola, observa-se o índice de cobertura mais reduzido, 28,42%. A natureza 

da relação de trabalho no campo demanda arranjos mais flexiveis que possam ser adaptar 

à alta sazonalidade e rotatividade do emprego. 
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No setor rural, atualmente, os empregadores pessoas fisica e jurídica contribuem com 

2,1% e 2,6% sobre a receita bruta decorrente da comercialização de sua produção e os 

seus empregados devem contribuir, em geral, com 8% sobre o salário. Entretanto, neste 

setor é recorrente o acordo entre os patrões e empregados para que estes aumentem a 

renda presente e não sejam declarados à previdência social. 

Dessa forma, as empresas tendem a não declarar os seus empregados. Para estimular a 

formalização do trabalho no campo, a proposta do governo prevê que o empregador 

rural poderá deduzir de sua contribuição o que for recolhido do empregado, o que 

deverá inibir a prática do acordo entre empregados e empregadores. Possivelmente, não 

haverá incrementos na arrecadação, mas, por outro lado, deverá melhorar a qualidade de 

informações dos registros. 

Na atividade de prestação de serviços verifica-se, também, uma proporção de 

contribuintes inferior a de não-contribuintes, da ordem de 46,56%. Entre as medidas 

direcionadas para diminuir a sonegação neste setor, está o procedimento já em vigor da 

sub-rogação, em que a empresa contratante dos serviços deve reter 11 % do valor da 

nota fiscal a título de contribuição previdenciária da empresa prestadora. 
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TABELA 17 - Cobertura da Previdência Social por ramo de atividade 

População Ocupada Restrita - 1999 

RAMO DE ATIVIDADE 

Outras atividades Industriais 

Social 

Indústria de transformação 

Administração pública 

Outras 

Serviço Auxiliar da atividade 

Transporte e comunicação 

Comércio de mercadorias 

Prestação de serviços 

Indústria da construção 

Agrícola 

TOTAL 

Fonte: PNAD 98 / IBGE 

Elaboração: SPSIMPAS 

Econômica 

% DE COBERTURA 

84,9 

78,1 

77,6 

74,8 

72,9 

66,7 

66,6 

60,6 

46,6 

34,4 

28,4 

57,7 

O Gráfico 18 mostra que, independente do ramo de atividade, a cobertura dos 

empregados é sempre muito superior à dos trabalhadores por conta-própria. Em 

particular, nas atividades do setor primário e secundário da economia, a diferença entre a 

cobertura destes trabalhadores é bastante significativa. No setor agrícola, enquanto a 

taxa para os empregados é de 43%, para os conta-própria é de apenas 8%. Na indústria 

de transformação, tem-se uma taxa de cobertura para os empregados de 83% contra 

apenas 19% para os trabalhadores por conta-própria. A taxa de cobertura dos 
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empregados é, em média, 5 vezes maior do que a dos conta-própria nestes segmentos. 

Isso demonstra que, nestas atividades, a posição na ocupação é um forte determinante 

para a não contribuição em relação aos outros setores, pois, na média de todos os ramos 

de atividade, a taxa de cobertura dos empregados é 3,2 vezes maior do que a taxa de 

cobertura dos conta-própria. 

No setor terciário, tem-se uma diferença entre as taxas de cobertura do empregado e 

conta-própria menos acentuada. Na atividade de prestação de serviços e comércio de 

mercadorias, enquanto a cobertura dos empregados é de 69% e 76%, respectivamente, a 

dos trabalhadores por conta-própria é de cerca de 23% para a prestação de serviços e 

26% para o comércio de mercadorias, ou seja, uma taxa de cobertura três vezes superior 

para os empregados. Na administração pública e nas atividades sociais, a posição na 

ocupação não é tão preponderante na explicação da taxa de cobertura, uma vez que a 

relação entre a taxa de cobertura dos empregados é o dobro da dos conta-própria. 

Gráfico 18 - Cobertura da Previdência Social por posição na ocupação e ramo de 
atividade - População Ocupada Restrita - 2000 
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Em relação aos Estados, conforme o Gráfico 19, pode-se observar que a taxa de 

cobertura do sistema varia conforme o respectivo perfil econômico, Em um primeiro 

grupo, onde a cobertura oscila entre 67% e 60%, estão o Distrito Federal, os Estados do 

Sul e Sudeste, excluindo o Espírito Santo, Nestes predominam atividades onde os 

trabalhadores possuem carteira assinada, Os Estados da região Norte estão com os 

dados de cobertura subestimados, em razão da exclusão de sua população rural na 

PNAD, A tendência é de que estes estados apresentem taxas de cobertura semelhantes 

ou inferiores à do Maranhão, de 29%, Em um grupo intermediário, estão os Estados do 

Nordeste e Centro-oeste, onde a cobertura oscila entre 41 % e 50%, 
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Gráfico 19 - Cobertura da Previdência Social por Estado -
População Ocupada Restrita - 2000 
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o fator que exerce influência mais acentuada sobre a taxa de cobertura é a renda. Ficou 

claro pelos dados apresentados que quanto maior a renda do trabalhador, maior é a 

cobertura previdenciária independente das outras variáveis, como posição na ocupação, 

idade, localização geográfica, locais de trabalho e ramos de atividade. A posição na 

ocupação também exerce importância fundamental quanto à cobertura da Previdência. 

Os trabalhadores por conta-própria têm a menor taxa de cobertura, uma vez que a 

inscrição destes no sistema depende de atitude própria. Para os empregados, a situação é 

inversa. Verifica-se entre estes a cobertura mais elevada em função da responsabilidade 

de seus patrões de filiá-los ao sistema. Merecem destaque, também, as modificações do 

mercado de trabalho com expansão da participação dos trabalhadores por conta-própria, 

prejudicando a expansão da cobertura previdenciária. A análise por região indica que, 

nos Estados do Nordeste e Norte, por influência da atividade econômica, onde existem 

muitos trabalhadores no setor agrícola, e também em razão da renda mais baixa, têm-se 

as menores taxas de cobertura do Brasil. 
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5. A EXPERIÊNCIA DE OUTROS PAÍSES 

Todos os países do mundo adotam hoje legislações previdenciárias que apareceram, pela 

primeira vez, na Alemanha. Os méritos desta iniciativa são atribuídos ao Chanceler 

alemão Otto Bismarck. Em 1883, o Parlamento daquele país aprovou a Lei do Seguro

Doença, em 1884, a Lei do Seguro de Acidentes e, em 1889, a Lei do Seguro de 

Invalidez e Velhice. A partir daí, progressivamente, a experiência foi se estendendo para 

todos os países. 

A maioria dos países adota um sistema previdenciário público básico e universal, ao lado 

de um sistema de aposentadoria complementar quer público ou privado. Em ambos os 

regimes, a contribuição individual é a base do beneficio e o limite de idade um dos 

principais critérios. Quase todos os países possuem também regimes especiais para 

servidores públicos civis e militares, com regras diferenciadas dos demais trabalhadores. 

Nos Estados Unidos, o limite de idade para obtenção de aposentadoria é de 65 anos para 

homens e mulheres. No período de 2000 a 2007, no entanto, haverá um aumento gradual 

desse limite para 67 anos. O regime público norte-americano faculta aos contribuintes a 

possibilidade de aposentadoria antecipada a partir de 62 anos, com um beneficio de 

valor menor. 

Na Inglaterra, a aposentadoria é permitida aos 65 anos para os homens e 60 anos para as 

mulheres. A partir de 2010, o limite de idade para homens e mulheres será unificado em 

65 anos. 

Na Alemanha, o limite de idade é de 65 anos para homens e mulheres, mas o sistema 

faculta a aposentadoria antecipada aos 63 anos para homens e aos 60 anos para as 

mulheres. 

Na França, o limite de idade é de 65 anos para homens e mulheres. Na Itália, há um 

sistema flexível, em que os trabalhadores podem se aposentar entre os 57 e 65 anos de 

idade. 
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Na Argentina, o sistema previdenciário é misto, composto por um subsistema público, 

que funciona em regime de repartição e outro, gerido por instituições privadas, que 

funciona em regime de capitalização. O limite de idade para a obtenção de aposentadoria 

é de 64 anos para os homens e 59 anos para as mulheres. A partir de 2001, a idade 

mínima será de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. 

No Uruguai, o trabalhador tem direito a uma aposentadoria pelo sistema público básico, 

mas sua vinculação a um plano de aposentadoria complementar é obrigatória, caso seu 

salário ultrapasse o valor de cerca de US$ 650 mensais. Além disso, pode ter um plano 

de poupança individual para melhorar seus rendimentos durante a aposentadoria. O 

limite de idade para aposentadoria é de 60 anos para homens e 56 anos para mulheres, 

exigindo em ambos 35 anos de contribuição. A partir do ano de 2003, a idade mínima 

será de 60 anos para as mulheres. 

No Chile, o sistema previdenciário obrigatório funciona em regime de capitalização e é 

gerido por instituições privadas. As contribuições de cada afiliado ao sistema são 

destinadas a uma conta individual que as acumula e incorpora os rendimentos dos 

fundos. Há uma contribuição obrigatória definida que, em função da continuidade dos 

pagamentos e de sua capitalização, será a base para definição dos beneficios. A 

contribuição compulsória é de 10% sobre o rendimento tributável do afiliado, mas esse 

pode ainda recolher contribuições voluntárias com o intuito de reforçar sua conta, e 

assim alcançar uma aposentadoria maior ou antecipa-la. Uma aposentadoria mínima 

equivalente a US$ 70 por mês é garantida pelo governo a todos os contribuintes que 

alcançarem a idade de 65 anos e que tenham contribuído por pelo menos 20 anos. 

5.1. OS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS DO MERCOSUL 

O processo de internacionalização da economia é um fenômeno hoje reconhecido por 

todos, independentemente da corrente ideológica a que a pessoa esteja filiada. Nesta 

nova realidade, cada país procura, da melhor forma possível, aumentar a competitividade 

de seus produtos para poder exportar mais e, com isso, assegurar o crescimento e a 
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geração de empregos. Existe também um consenso de que, atualmente, o maior desafio 

da humanidade é a criação de novos empregos. E cada vez fica mais claro que a geração 

de empregos está diretamente relacionada com a capacidade de o país reordenar o seu 

sistema produtivo para torná-lo competitivo a nível mundial. 

Um dos principais aspectos da internacionalização da economia é a formação de blocos 

comerciais - países que estabelecem o livre comércio entre si, com barreiras alfandegárias 

comuns em relação a outros países. O mundo caminha atualmente para a formação de 

três ou quatro grandes blocos comerciais. O Brasil integra o Mercado Comum do Sul 

(Mercosul), que tem dado mostra de grande vitalidade - o fluxo de comércio do Brasil 

com a Argentina, Uruguai e Paraguai mais do que triplicou no espaço de apenas cinco 

anos. 

A integração de países em blocos comerciais tem importantes implicações nas legislações 

trabalhista e previdenciária. Para que as empresas continuem competitivas, as legislações 

dos países que compõem o Mercosul precisam ser neutras, ou seja, precisam ser 

equivalentes em termos de custos de produção. Além disso, uma característica básica dos 

Mercados Comuns tem sido a mobilidade da mão de obra - uma realidade que já é visível 

na União Européia. Quanto mais o Mercosul se fortalecer, maior deverá ser a harmonia 

entre os países membros no que se refere à legislação trabalhista e previdenciária. 

A Argentina e o Uruguai iniciaram, há algum tempo, um processo de revisão de suas 

regras previdenciárias, em que a tônica é o reordenamento das finanças dos Estados, 

com a recuperação da capacidade de financiamento, redução de privilégios e 

fortalecimento do caráter contributivo do sistema. Aliás, é isto que, de certo modo, está 

ocorrendo em todo mundo. O governo está propondo à sociedade que o Brasil também 

caminhe nesta direção. 

5.2. A PREVIDÊNCIA PRIVADA COMO FATOR DE 

ESTABILIDADE SOCIAL 

A Previdência Privada institucionalizou-se em duas classes distintas de entidades: 
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1. O segmento fechado, constituído pelas instituições que operam no selO de uma 

empresa ou grupo de empresas, com planos de formulação grupal, absolutamente 

mutualistas, para a prestação de beneficios complementares e assemelhados aos da 

Previdência Social; 

2. O segmento aberto, constituído pelas instituições abertas à participação pública, para 

a prestação de beneficios opcionais, de caráter mais individual. 

Ambos têm a mesma função: restabelecer a renda do trabalhador quando, por 

circunstancias alheias à sua vontade, perder os meios de angariar a sua subsistência, 

ficando na dependência dos proventos da Previdência Social. 

Os beneficios da Previdência Social, em qualquer parte do mundo, não permitem que a 

família, ao cessar a atividade laboral do seu chefe e provedor, disponha da mesma renda. 

O fato de parar de trabalhar é uma angustiante perspectiva. Quanto maior é o 

rendimento, maior será a queda. Esse risco é gerador de intranqüilidade; é a preocupação 

diante das incertezas e inseguranças do amanhã. 

Surge então a Previdência Privada com seu sentido complementar de repor a diferença 

entre a atividade e a inatividade. 

A segurança econômica do amanhã é o mais forte motivador para uma sociedade 

ordeira, produtiva e progressista; a manutenção dos padrões auferidos é o grande fator 

de estabilidade e notável ingrediente de justiça social. 

5.3. INSTRUMENTO FORTALECEDOR DA ECONOMIA 

Além do profundo sentido social da Previdência Privada, desempenha ela uma 

significativa função econômica, de amplos reflexos na estruturação da sociedade 

nacional. 
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Os ativos das Entidades Abertas de Previdência Privada constituem-se num dos mais 

expressivos mecanismos de formação de poupança interna, assim como o segmento das 

Entidades Fechadas que acumulam patrimônios significativos. 

A Previdência Privada é hoje o maior investidor institucional no Brasil. Seus ativos 

financeiros estão a serviço da economia nacional, fortalecendo as atividades produtivas e 

servindo à política econômica, direcionadas que são suas aplicações pelos órgãos 

governamentais. 

Aplicando compulsoriamente volumosas parcelas em títulos públicos, ações de 

companhias e outras modalidades financeiras, a poupança gerada pela Previdência 

Privada é o mais forte capitalizador de longo prazo da empresa nacional e instrumento de 

regulagem da política econômica. 

Os ativos das entidades de Previdência Privada devem alcançar quase 16 bilhões ao final 

do corrente ano. Diversas são as razões para este extraordinário avanço, as quais 

podemos dividir em dois grupos: 

A) Macroeconômicos 

1) Fim da indexação 

2) Estabilidade da moeda 

3) Controle da inflação 

4) Maior horizonte de investimentos 

Sob as mesmas condições fundamentais o mercado de previdência privada tem crescido 

consistentemente ao longo das ultimas décadas em diversos países e, particularmente, o 

Chile. Nestes países a proporção entre ativos / PIB chega a 85% nos Estados Unidos, 

120% na Holanda e 50% no Chile. 

Constitui-se a Previdência Privada em uma importante ferramenta de alavancagem da 

poupança interna, bem como em impulsora dos mercados de capitais. 
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Nos Estados Unidos, os ativos totais chegam a quase US$ 9 trilhões, distribuídos entre 

planos dos três níveis de Governo e do setor privado. Praticamente todo o funcionário de 

qualquer empresa norte-americana tem acesso a uma das diversas modalidades 

disponíveis. 

Em período de inflação crescente não há razão nem ambiente favorável para investir no 

longo prazo, como ficou evidenciado não somente no Brasil, mas em todos os outros 

países que experimentaram situações semelhantes. 

B) Mercadológicos 

1) Entrada de novas empresas 

2) Mudanças na regulamentação 

3) Introdução de novos produtos 

4) Maior exposição nos meios de comunicação 

Até 1994, pré-plano Real, somente quatro empresas ofereciam planos abertos ao 

consumidor brasileiro. A escassez de oferta, a exemplo do que ocorria em diversos 

outros setores estava atrelada à ausências das condições descritas no bloco anterior. 

Atualmente quase 30 empresas, entre seguradoras ligadas à Bancos e independentes, 

operam no País. Cabe relevar que 4/5 pertencem integralmente ou estão associadas ao 

capital estrangeiro, em movimento paralelo ao observado no mercado de bancos de 

varejo e de investimento. 

O governo, através da SUSEP, órgão regulador, e a ANAPP, associação das empresas 

do setor, discutiram e mudaram diversas regras que possibilitaram flexibilizar e tornar 

mais transparentes os planos de previdência. 

A mais notável modificação, instituída ao final de 1998, foi a regulamentação do PGBL

Plano Gerador de Beneficios Livres -, produto similar ao 401(K) norte americano, 

responsável por aproximadamente US$ 1,5 trilhão dos ativos de previdência dos EUA. 

O PGBL permite ao investidor optar por diferentes perfis de investimento, adaptando-se 

ao seu grau de tomada de risco, bem como ao tempo em que pretende manter os 
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recursos nos respectivos fundos de investimento. Hoje existem aproximadamente 100 

diferentes PGBL's de mais de 70 provedores. 

A seguir, alguns atrativos do PGBL 

l. É um fundo de investimento, um condomínio que reúne o dinheiro dos associados 

para aplicação no mercado de capitais, com retorno de longo prazo; 

2. Há diversos tipos de planos, que trazem rentabilidade correspondente aos três perfis 

básicos de investidor, o conservador, o moderado e o arrojado; 

3. As contribuições ao PGBL podem ser deduzidas do imposto de renda até o limite de 

12% da renda bruta anual; 

4. Se o participante considerar que o rendimento é insuficiente, pode recorrer à 

"PORTABILIDADE" e transferir os recursos para outra seguradora; 

5. O valor acumulado pelo participante pode ser sacado a qualquer momento; 

6. Caso o contribuinte morra durante a fase de acumulação, o dinheiro será repassado 

aos herdeiros indicados; 

7. São cobradas uma taxa periódica de administração ( de 1% a 3,5% do montante) e 

uma taxa de carregamento ( descontada de cada contribuição, de 0% a 5%). 

Ao contrário do período pré-estabilização econômica, quando praticamente não se 

veiculavam notícias sobre planos de previdência, hoje é possível informar-se por todos os 

meios de comunicação. Até mesmo revistas e cadernos de jornais especializados em 

finanças pessoais foram lançados nos últimos dois anos, facilitando a escolha do 

consumidor e oferecendo diversos tipos de material educacional. 

5.4. O CONTROLE GOVERNAMENTAL 

Nenhum ente privado é mais controlado pelo Poder central do que a entidade aberta de 

previdência. 
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Como integrante do Sistema Nacional de Seguros Privados, está sob vigilância constante 

do Governo que, sobra lhe assegurar os meios de sustentação, protege os direitos dos 

participantes e a reconhece merecedora dos incentivos da União. 

A extensão dos controles governamentais pode ser estimada pela relação dos deveres a 

que estão submetidas as entidades abertas, dos quais, a exemplo, destacam-se a seguir os 

principais consignados em Lei: 

• 

• 

Nenhuma entidade poderá instituir planos de Previdência Privada sem que esteja 

autorizada pelo Governo Federal, precedida de processo pelo qual são satisfeitas 

todas as exigências legais que regem a matéria. 

Nenhum plano poderá ser operado pela entidade sem que esteja aprovado pelo órgão 

executivo do Sistema, concebido dentro dos parâmetros técnico-atuariais impostos 

pelo órgão normativo e regulado em obediência às normas gerais e técnicas oficiais. 

A liberação dos planos abrange até a prévia aprovação de folhetos e demais materiais 

explicativos utilizados na comercialização. 

• As parcelas de custeio capitalizáveis para a garantia dos beneficios são préfixadas e 

aplicadas em modalidades de investimentos direcionadas e delimitadas pelo Conselho 

Monetário Nacional. 

• Os investimentos são totalmente controlados pela SUSEP de acordo com diretrizes 

do Conselho Monetário Nacional e os bens garantidores das Reservas são 

custodiados, não podendo ser alienados ou agravados de qualquer maneira sem 

prévia autorização oficial. 

• Periodicamente as entidades são obrigadas a enVIar aos órgãos governamentais 

dados concretos sobre a situação econômico-financeira e atuarial através de 

relatórios mensais, trimestrais e semestrais. 

• Todos os Balanços de avaliações relativas à substituição da entidade e seus planos de 

beneficios são submetidos a auditores independentes, registrados no Banco Central. 

• O regime repressivo expresso em Lei prevê, nos casos de ação ou omissão lesiva aos 

interesses da entidade ou participantes, penalidades que incluem a detenção dos 

dirigentes e interdição de seus bens pessoais. 
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6. UMA ALTERNA TIV A MAIS A V ANÇADA E MODERNA AO 
MODELO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL 

o modelo mais recente de Planos de Previdência são os PGBLs - Plano Gerador de 

Beneficios Livres que são planos de contribuição variável no qual o beneficio é resultado 

das contribuições e a rentabilidade não é garantida. A aplicação dos recursos com 

diferentes perfis de risco. O público alvo são pessoas fisicas e jurídicas. Os operadores 

são seguradoras e empresas de previdência privada. 

Nesse tipo de plano, a finalidade é a concessão de beneficios sob a forma de renda. É 

estruturado na modalidade de contribuição variável e é o participante quem escolhe o 

período das contribuições; o valor e a periodicidade podem ser estipulados ou não. 

6.1. CARACTERÍSTICAS 

O PGBL apresenta as seguintes principais características: 

• Não há rentabilidade mínima; 

• A remuneração de reservas técnicas durante o prazo de diferimento depende única e 

exclusivamente do desempenho dos investimentos de um fundo exclusivo; 

• Possibilidade de o participante escolher a composição da carteira de investimentos do 

respectivo fundo, que inclusive, pode ser mesclado de aplicações em renda fixa e 

renda variável, como é o caso de ações de Companhias negociadas em Bolsas de 

Valores. 

6.2. PONTOS FORTES - OS PRÓS 

• Renda por sobrevivência, quando o próprio contribuinte passa a receber a renda; 

• Carência mínima de 60 dias para o primeiro resgate com idêntico intervalo para os 

demais resgates; 

• Plano de contribuição variável, onde as contribuições não precisam ser uniformes; 
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• Transparência e repasse de 100% da rentabilidade, além de o participante poder 

escolher em que tipo de carteira aplicar: conservadora, moderada ou agressiva; 

• Não incide Imposto de Renda sobre os ganhos financeiros dos fundos. 

• 

• 
• 

6.3. PONTOS FRACOS 

Não há garantia de rentabilidade; 

O risco é totalmente assumido pelo cliente; 

O beneficio principal é o da renda por sobrevivência; os outros como por exemplo, 

pensão ao cônjuge, invalidez, podem ou não ser contratados pelo cliente. 

6.4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O PGBL 

O sucesso desse tipo de plano deve-se, principalmente, à maior percepção de que a renda 

obtida com a previdência oficial é insuficiente para manter o padrão de vida após a 

aposentadoria. 

As principais empresas do setor já estão oferecendo os PGBLs aos seus clientes. Quase 

todas as Seguradoras e empresas abertas de previdência privada com fins lucrativos 

oferecem esse tipo de plano. As que ainda não o fazem estão se preparando para entrar 

nesse mercado. Até mesmo algumas seguradoras que não atuavam em previdência 

passaram a atuar depois do surgimento desse produto no mercado de previdência, o que 

retrata a tendência do mercado para esse tipo de plano. 

Para que as Instituições possam oferecer o produto devem estar associadas a uma 

seguradora, ou ainda a uma entidade de previdência aberta. Essa necessidade está 

fazendo com que vários gestores que fazem parte de grupos financeiros que não tem 

seguradoras façam parcerias para poder oferecer o PGBL a seus clientes. 

96 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segurança é a palavra chave que está levando numerosos brasileiros a mudar seu 

comportamento. No passado recente, o Estado era visto como "o provedor" e dava 

apoio à alguns poucos beneficiários, em relação a uma população ampla e desprovida em 

relação ao agente previdenciário. Nos tempos recentes, especialmente de 1993 aos 

nossos dias e no futuro, a situação tem mudado na direção da contratação da previdência 

privada. 

A cnse estrutural, contínua e profunda do Estado que não oferece perspectivas de 

solução de curto e médio prazo, insta as pessoas a contratarem serviços previdenciários 

na iniciativa privada. 

Inúmeras famílias têm ainda lembranças duras de parentes que viram escoar pelo ralo 

economias acumuladas com dificuldades, anos a fio. À imprevisibilidade dos tempos da 

inflação somavam-se a má administração e a evidências de desvios de verbas por grupos 

criminosos que assaltava Montepios e caixas de pecúlio de outrora. Quando chegava a 

hora de o indivíduo deixar de trabalhar e receber, seu pecúlio estava as minguas. 

Interessado no vigor que o segmento da previdência privada pode emprestar à economia 

do País, o governo buscou mais recentemente mecanismos que dessem garantias às 

pessoas quanto a saúde do sistema. Todo esse dinheiro tem interesse estratégico para o 

País e ajuda a oxigenar a economia brasileira, abrindo espaço para investimentos 

significativos em vários setores da economia. 

Em caso de surtos inflacionários, a Lei prevê correção monetária por meio de índices 

reconhecidos oficialmente. Além disso, há uma marcação cerrada do Ministério da 

Fazenda , particularmente quanto à constituição de uma reserva técnica, formada por 

parte do patrimônio das empresas, para garantir o pagamento dos beneficios prometidos. 

Por determinação da SUSEP, todas as companhias são obrigadas a dar informações 

constantes sobre desempenho financeiro e os serviços prestados. A transparência alcança 
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o público: basta abrir as páginas econômicas dos grandes jornais para saber, diariamente, 

a quantas anda o desempenho do plano escolhido. 

A grande questão é: e se a empresa quebrar? Nesse caso, considerado pelos especialistas 

muito remoto para os grupos mais sólidos que lideram o mercado, as obrigações com 

relação aos clientes poderiam ser honradas por um concorrente em fase de expansão. 

Entretanto, como ninguém quebra da noite para o dia, a legislação atual prevê uma 

salvaguarda para os consumidores. É a "portabilidade" dos planos de aposentadoria, isto 

é, a possibilidade que o associado tem de transferir seus recursos de uma empresa para 

outra, sem burocracia e sem perder nada. Assim, a qualquer sinal de instabilidade, basta a 

pessoa mudar-se para um concorrente. Em meio à competição que se instalou entre as 

diversas marcas, estão longe os tempos do amadorismo e da má-fé na gestão dos planos, 

hoje feita por profissionais que conhecem o mercado de capitais e buscam os melhores 

rendimentos. 

Num país que tem o Instituto Nacional de Seguridade Social ( INSS) como brasão da 

ineficiência, a imagem da aposentadoria sempre esteve associada a privilégio de 

funcionário público. Empregados da iniciativa privada, profissionais liberais, autônomos 

e mesmo empresários mostram-se, agora, dispostos a fazer uma poupança mediante 

depósitos regulares, que cresce com juros e vai assegurar o pagamento de uma renda 

mensal vitalícia mais a frente. 

Quem entra sabe que não esta comprando um bilhete de loteria premiado para resgatar 

daqui a algum tempo. Na idade da aposentadoria, as pessoas podem manter com 

esforços o padrão de vida com 70% do que ganhavam antes, particularmente com a 

redução de despesas com a família. 

Ainda que não garanta tudo, esse recurso pode funcionar para muitos como uma renda 

complementar, somando-se ao plano de aposentadoria da empresa ou do órgão público 

em que se trabalhou e até mesmo a previdência oficial. 
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Como aponta o próprio nome a previdência é uma instituição que se preocupa com o 

futuro, Desde a sua origem histórica, na Alemanha do fim do século XIX, seu objetivo é 

assegurar um ganho metódico ao beneficiado e a sua família a partir de certa idade, a 

título de aposentadoria por tempo de serviço, ou quando sofrer de alguma incapaçitação 

para o trabalho ou, ainda, como pensão após a morte para o cônjuge e os filhos, 

o modelo e a prática previdenciárias existem no mundo todo, em variados graus de 

sucesso, Especificamente no Brasil, desde as primeiras caixas e institutos para 

ferroviários, industriarias, comerciários e bancários, nos anos 1920 e 1930, a previdência 

sempre foi um sistema que viveu no limite da indigência, sob as asas ineficientes do 

Estado ou sob o manto protetor de associações beneficientes ou ordens religiosas, 

Nos anos 1970 e 1980 houve a experiência desastrosa dos montepios, instituições de 

previdência privada sem fins lucrativos que drenaram a economia de inúmeras famílias 

pelo país afora, Em época de inflação galopante, os contratos não previam correção 

monetária, e os planos se revelaram uma gigantesca ratoeira, Quem aparecia para receber 

os beneficios prometidos encontrava a seu dispor uma ninharia, corroída pela inflação ou 

pela administração pantanosa, 

Isso quando se tinha a sorte de localizar os responsáveis pelas arapucas, que geralmente 

desapareciam no mundo com o dinheiro das contribuições mensais efetuadas no decorrer 

de anos por legiões de pessoas de boa-fé, 

Em meados dos anos 70, criou-se no Brasil um sistema que corre paralelo ao INSS e 

tenta copiar experiências que deram certo em países do Primeiro Mundo, É o da 

previdência complementar, dividida em duas modalidades: a fechada e a aberta, A 

primeira é uma espécie de clube cujos sócios só podem ser os empregados de 

determinada empresa e reúne aproximadamente 2,3 milhões de adesões no país até 30 de 

Junho de 2001 

Nele aplicam seus fundos um milhão de funcionários das empresas estatais e das 

autarquias, cujas contribuições mensais são administradas pelos poderosos fundos de 

pensão, estre os quais figuram como exemplos a Previ e a Petros dos assalariados do 
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Banco do Brasil e da Petrobrás respectivamente. Junta-se a eles mais 1,3 milhão de 

contribuintes da previdência fechada em empresas privadas de grande porte. 

A tendência mais singular, entretanto, está no contingente da previdência aberta, com 3,7 

milhões de planos de aposentadoria. Destes, há 3 milhões de contratos nos quais os 

sócios são indivíduos que se dirigem ao balcão de uma Seguradora ou aderem a ela por 

intermédio do gerente de sua conta bancária ou mesmo pela internet. Os outros 700.000 

aproximadamente são canalizados pelo departamento de recursos humanos da empresa 

em que as pessoas trabalham. Nesse caso, a título de salário indireto. 

O segmento teve receita de 5,3 bilhões de reais em 2000, de acordo com os dados 

oficiais da Associação Nacional das Empresas de Previdência Privada (ANAPP). 

Estima-se que no Brasil haja pelo menos 12 milhões de pessoas com salário acima de R$ 

1.300,00 ( hum mil e trezentos reais) por mês e a maioria ainda não é atendida pela 

previdência privada. 

Assim, existe um mercado expressivo de brasileiros destituídos da previdência oficial e 

que estão na mira das seguradoras. Existem dois tipos de instituição na previdência 

aberta: 

As entidades sem fins lucrativos já existiam antes da reformulação do sistema, nos anos 

70. As mais famosas são a Capemi e a Gboex, de um conjunto de 29 em funcionamento, 

na maioria de pequeno porte e consideradas espécies em extinção. As que têm fins 

lucrativos constituem o segmento mais dinâmico - cerca de quarenta bancos e 

seguradoras, uma aliança progressiva com o capital estrangeiro. 

Quando se alinham as razões desse boom, a primeira leva à data de 1994, embora o 

impacto mesmo só tenha ocorrido alguns anos depois, algo como um salutar efeito 

retardado. 

"O cenário de previdência privada mudou radicalmente com a estabilidade econômica 

trazida pelo Plano Real, em um ambiente seguro de inflação controlada". De fato, com 

uma conjuntura marcada pela voragem inflacionária e planos econômicos que se 
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sucediam no ritmo dos modismos das estações do ano, não havia sequer como fazer 

cálculos realistas para um horizonte de curto prazo - o que dizer de duas décadas. 

Passou a ficar mais evidente também a incapacidade do Estado em fazer frente ao 

envelhecimento estrutural da população brasileira, por meio do INSS, eternamente 

mergulhado em crises. Hoje, o valor máximo pago pelo sistema público é de R$ 1.430,00 

reais por mês, cerca de oito salários mínimos. 

Uma queda livre em comparação à década de 80, quando o limite era de vinte salários 

mínimos. E a tendência apontada pelos especialistas é que o beneficio continue 

despencando até um patamar irrisório, de dois ou três salários mínimos. 

Resultado de fatores demográficos positivos - como a melhoria das condições de vida 

em geral, a queda das taxas de fecundidade e a urbanização - o percentual da população 

com 60 anos de idade ou mais vem crescendo década a década. Em 1950, era apenas 

4,2%. Em 1990, pulou para 7,3%. Hoje, já é de 9,1% e, em 2020, será de 12 %, de 

acordo com projeções baseadas nos dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

De resto, um fenômeno bem conhecido dos países industrialmente mais avançados. Há 

cada vez mais gente certa de que agora já dá para pensar em viver bem na velhice e 

consciente de que é preciso começar essa poupança o mais cedo possível. Muitos jovens 

não querem para própria família a experiência de uma queda no padrão de vida, situação 

ocorrida quando o pai se aposentou em condições precárias. Além disso, eles estão bem 

conscientes de que os tempos mudaram no mundo corporativo. 

Com todo esse contexto favorável, faltava ainda o algo mais que casasse com o interesse 

latente de uma faixa larga de consumidores. A partir de 1996, o governo passou a aceitar 

que fossem descontados no imposto de renda os valores aplicados em aposentadoria. Em 

abril de 1998, veio a grande virada, com a autorização para que bancos e seguradoras 

comercializassem um produto financeiro de grande aceitação nos Estados Unidos. Era o 

PGBL Plano Gerador de Beneficios Livre o qual já detalhamos ao longo deste trabalho. 
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Em nenhum momento dos últimos vinte e três anos, data da Lei que regulamentou o 

setor, as perspectivas foram tão favoráveis para a expansão da previdência privada. A 

combinação de taxas de juros nominais e reais mais baixas, a inflação de um digito na 

linha dos padrões de países desenvolvidos; o relativo equilíbrio das contas públicas e 

investimento estrangeiro direto e crescente, apontando para um período de crescimento 

econômico significativo, pelo menos até 2005, cooperam neste sentido. 

o segmento vem respondendo positivamente, com taxas de crescimento de até 45% ao 

ano, que deverão se repetir no período mencionado. Em minha opinião, este panorama 

poderia ser potencializado caso o governo introduzisse novas regras, como por exemplo, 

ampliar as possibilidades de diferimento do imposto de renda ( atualmente as pessoas 

fisicas podem abater até 12% de sua renda bruta em contribuições para a previdência 

privada), e oferecesse tratamento tributário diferenciado para trabalhadores autônomos, 

pequenos empresários e profissionais liberais. Nada de novo, são práticas consagradas e 

já testadas com sucesso nos Estados Unidos. 

A complementação previdenciária das grandes massas assalariadas, teoricamente, tem 

seu caminho mais reto na entidade fechada. Tem sido extremamente eficaz para as 

empresas vinculadas a grupos empresariais, à empresa estatal e a outras organizações de 

vinculação governamental. Entretanto, as empresas de médio e pequeno porte, que 

constituem a grande parcela da força produtiva nacional, encontrarão sempre sérias 

dificuldades para constituírem seus fundos próprios de previdência suplitiva. Este vasto 

campo encontra na entidade aberta a opção segura para seus propósitos de 

complementação previdenciária. 

Não se terá justiça social enquanto a globalidade da força de trabalho nacional não tiver 

afastado o estiolamento econômico que representa a dependência apenas da Previdência 

Social Oficial. 
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8. CONCLUSÃO 

o Brasil está às voltas com um grave problema de desequilíbrio fiscal, que pela sua 

complexidade e dificuldade de soluções, pois atinge a vida de milhões de pessoas, precisa 

ser avaliado e estudado com muito cuidado. É a necessidade de se equilibrar 

atuarialmente o atual modelo previdenciário. O déficit que ele acarreta está dificultando, 

se não impedindo, o desenvolvimento econômico do país. 

Esse modelo está estruturado sob o sistema de repartição, e possui impropriedades 

atuariais graves, como a ausência de uma idade mínima para aposentadoria, categorias 

de trabalhadores que obtiveram condições especiais para se aposentar precocemente, 

sem qualquer justificativa séria, e a possibilidade de se aposentar com beneficio 

correspondente ao seu último salário, entre outras. Tudo isso somado ao envelhecimento 

da população tem o efeito de uma bomba relógio. 

O governo promoveu uma reforma em seu sistema de previdência oficial com vistas a 

obter o esperado equilíbrio no longo prazo. Mas entendemos que a reforma ainda é 

tímida, trabalhada basicamente sobre o setor privado, e dificilmente se chegará ao 

objetivo esperado pela União de equilíbrio das contas públicas se não for estendida aos 

outros regimes previdenciários, dos servidores públicos e dos militares. 

Entendemos que uma das soluções para o problema citado é estimular o 

desenvolvimento da previdência complementar. Nesse trabalho, procuramos abordar os 

Fundos de Previdência Privada, entidades desconhecidas pela maioria da população, 

muitos excluídos por insuficiência de renda, outros porque desconhecem os princípios 
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básicos da previdência complementar e suas vantagens, pois o país ainda não possui uma 

cultura de poupança de longo prazo. 

A reforma da previdência e a situação deficitária do sistema oficial tem sido o principal 

motivo para que a população passe a demonstrar maior interesse na previdência 

complementar e conheça seus objetivos, entendendo que vale a pena abrir mão de parte 

do consumo atual para viabilizar uma aposentadoria digna no futuro. 

Na reforma da previdência oficial ocorreram muitos avanços no modelo implementado, 

que dispôs um pilar público de beneficio definido e dois pilares privados, ambos em 

regime de capitalização obrigatória, formados respectivamente por um sistema fechado 

de previdência, sem fins lucrativos e um sistema aberto, ligado a bancos e seguradoras, 

com fins lucrativos. 

o sistema aberto, acessível ao público em geral, tem observado um espantoso 

crescimento, estimulado por uma regulamentação estável e flexível, que permitiu o 

lançamento de produtos atraentes, que tem sido sucesso de vendas. 

Finalizando, entendemos que há espaço no mercado para todos os tipos de planos, o de 

contribuição definida e principalmente, o PGBL tem se mostrado como uma adequada 

solução empresarial diante dos novos ambientes de incerteza e rápidas mudanças com os 

quais tem se deparado as empresas. 
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Além disso, as empresas estão entendendo que esses planos são mais apropriados à 

grande mudança observada no mercado de trabalho, que pressupõe doses de agilidade, 

flexibilidade, pouca lealdade e carreiras curtas dos empregados, e que dá muita ênfase na 

constituição de contas individuais, sem solidariedade entre os indivíduos, o que lhes 

permite planejar individualmente sua aposentadoria. 

o desenho de plano de benefícios escolhido tende a ser adequado para um determinado 

momento. Porém o mundo continua em evolução, e as necessidades das empresas e dos 

participantes mudam. Por isso é conveniente passar o conceito aos participantes que o 

plano de benefícios deverá estar evoluindo para se adequar às novas tendências do 

mercado de trabalho e as novas necessidades dos empregados e da empresa. 

o processo de evolução das organizações é muito dinâmico, e espera-se que o 

crescimento e evolução que estão por vir e certamente atingirão as entidades de 

Previdência Privada, possa trazer desenvolvimento sustentável ao país, respostas para o 

anseio de seus participantes, a possibilidade de inserção de novos participantes e maior 

abrangência desse tipo de proteção social para todos os brasileiros. 
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