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8 • o Período Pós-Laboral: Previdência e 
Assistência Social no Brasil 

1. lNTRODUÇÃO 

A seguridade social é um arranjo institucional das sociedades contemporâneas 

que busca dar apoio aos cidadâos que não possam se sustentar com base na sua 

capacidade de trabalho. No Brasil. a seguridade social abrange as políticas de 

saúde. assistência e previdência. e pode ser gerida pelo Estado ou pelo mercado. 

A parte de responsabilidade do setor público é o foco das atenções neste capítulo. 

tendo em vista sua maior abrangência de cobertura. Porém. sempre que adequado 

ou necessário serão feitas alusões aos aspectos mercantis. E o mais importante: 

quando for mencionada aqui a seguridade social. a preocupação estará centrada 

nas transferências de renda via aposentadorias. pensões ou benefícios assistenciais 

para idosos ou famílias de baixa renda integradas por pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

De pronto. é necessário formular duas pergunta centrais: a) a seguridade. 

que abrange transferências de renda da previdência e da assistência. está ade

quadamente organizada para dar apoio e proteção aos trabalhadores no contexto 

econõmico e social brasileiro? b) esse suporte é sustentável do ponto de vista 

fiscal de longo prazo. ou. em outras palavras. será possível manter. no longo 

prazo. a promessa de pagamento de benefícios. mantidas as condições atuais? 

Para que o leitor tenha perfeita compreensão dessas questões e possa tirar suas 

próprias conclusões. é preciso. antes de tudo. situar o problema em termos histó

ricos. lógicos e conceituais e também oferecer informações sobre diversos aspectos 

que afetam a seguridade e. em particular. a previdência. Nesse sentido. serão 

apresentados dados sobre seu financiamento e os desafios que se colocam para as 

gerações futuras. É o que será feito nas próximas seções. 



2. SEGURlDADE, MERCADO DE TRABALHO E COMPEnnVlDADE: 
EM BUSCA DE 51MB10SE 

A seguridade social é inerente à história contemporânea. A revolução industrial 

iniciada no século XVIII e consolidada no século seguinte impulsionou mudanças 

de caráter econômico. social e político. Com a urbanização, os laços comunitários 

tradicionais foram desfeitos. Nesse processo, os problemas relativos a invalidez, 

morte prematura e velhíce se tornaram ainda mais urgentes, pois o fardo tinha de 

ser suportado por um número menor de familiares. A esse problema se somaram 

outros, como os acidentes de trabalho e o desemprego, por exemplo. Em suma, a 

questão social se tornava mais complexa e perturbava a harmonia necessária a 

um ambiente economicamente próspero e socialmente estável. 

No início, a jurisprudência buscou, sobretudo nos casos de acidentes de 

trabalho, imputar culpa e, partindo do que foi arbitrado na Justiça, sentenciar 

patrões, empregados ou mesmo o Estado pelo problema ocorrido. Na maioria dos 

casos, a culpa era atribuída ao trabalhador, o problema acabava recaindo sobre o 

grupo familiar, e o resultado, na maior parte das vezes, era o empobrecimento, 

quando não a miséria. Isto criava um ciclo vicioso de pobreza, aumento das 

desigualdades sociais e instabilidade social. 

Essa temática remete aos direitos sociais e como eles evoluíram ao longo do 

tempo. Segundo um importante jurista francês [Ewald (1986)]. a questão social 

ao longo do século XIX vinha sendo resolvida de forma insatisfatória. pois a 

atribuição de culpa, muitas vezes de difícil identificação, não eliminava os pro

blemas decorrentes dos riscos de invalidez, morte prematura ou velhice. Apesar 

das dificuldades de identificação individual de responsabilidade e culpa, o fato é 

que esses terríveis eventos se repetiam com regularidade estatística, o que permitia 

que se previsse o volume de incidência e, portanto, os riscos sociais. Ninguém é 

capaz de saber se será ou não atingido por invalidez ou morte prematura, assim 

como ninguém é capaz de saber se um particular indivíduo será ou não acometido 

desse males. Não obstante a ignorância acerca de cada agente individual é possível 

fazer previsões sobre a ocorrência desses eventos para o conjunto da sociedade, 

posto que esses fenômenos acontecem com regularidade. Daí decorre que, se o 

fenômeno é somente previsível no âmbito coletivo, não é cabível tratar a questão 

sob a ótica da culpa ou responsabilidade individual. Esta é a origem do direito 

socíal. tal como modernamente o conhecemos. 

C omo esses riscos podem ser social mente mensurados e como a atribuição 

de responsabilidade individual é difícil e muitas vezes impossível. a opção social 

foi por mitigar seus efeitos pela via da solidariedade. Vem daí a organização de 
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para os antigos segurados. Elas forçaram os antigos servidores a permanecer em 

atividade até os 60 anos de idade para evitar a redução no valor das aposentadorias. 

É preciso destacar que essa~ regras não foram aplicadas aos militares e policiais. 

mas atingem todos os demais. Ao contr,irio da parte parametrica da reforma. a 

parte estrutural baseada na criação de fundos via contas individuais e contribuições 

definidas ainda não surtiu efeitos. pois os regulamentos da EC 41 não foram 

colocados em prática. 

Apesar de não estar encerrado. j,i é possível prever muitas dificuldades para 

seguir com o processo e a expectativa geral de todos os atores envolvidos nessa 

arena é que a reforma da previdência passe por novos raul/ds nas próximas 

décadas. 

4. lDENnF1CANDO AS PR1NC1PA1S QUESTÕES DEBAnDAS 

Quando o tema é seguridade social. o público recebe informações importantes e 

muitas vezes contraditórias: de um lado. os que defendem o atual sistema postulam 

que seus efeitos sociais são importantes e ajudam a reduzir a pobreza: do outro 

estão aqueles que. embora reconheçam os efeitos positivos ocorridos no combate 

á pobreza. consideram que esses efeitos hoje são inexistentes e indicam que os 

custos crescentes e as falhas de focalização das ações governamentais tendem 

mesmo a comprometer a existência futura do sistema. O dissenso é a marca do 

debate. Não se trata obviamente de resolver a questão ou eliminar o debate - até 

porque parte dele decorre de posições político-ideológicas e não de aspectos 

técnicos ou factuais da questão -. mas é necessário apresentar os principais argu

mentos e indicadores sociais disponíveis para. posterionllente. detalhar as questões 

com \'ista á busca de no\'os caminhos, É o que será visto na subseção seguinte. 

4.1 Cobertura de Contribuintes e Beneficiários: a Origem do 
Desequilíbrio 

Se for possível resumir os problemas da seguridade social sob a ótica da técnica 

do seguro social. a principal razão que está na origem dos desequilíbrios se deve 

ao fato de a cobertura da população idosa ser quase universal. enquanto a de 

contribuinres é muito restrita. 

A universalização dos direitos não \'eio acompanhada da busca da integração 

hegem()nica da População em Idade ATiva (PIA)' á condição de contribuinte. ao 

contrário do que aconreceu nos paÍse~ desenvolvidos da Europa após a Segunda 
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Guerra. quando os postulados de Beveridge foram a inspiração para a reforma 

dos sistemas de proteção social com base no foco sobre a cidadania. 

o Boletim de Poliricas Sociais do Ipea vem revelando essa realidade para os 

últimos anos. com base em dados comparáveis da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (Pnad/lBGEl. para o 

período posterior a 1992. Os dados relativos a inativos. na condição de aposentados 

e pensionistas. excluídos. portanto. casos de afastamento temporário como os 

relativos á maternidade e ás doenças. revelam que a cobertura direta é alta e 

tendeu a se elevar nos últimos anos. sobretudo no caso das mulheres. conforme 

aponta o Gráfico 1. 

Os dados do Gráfico não revelam qual é a cobertura indireta. ou seja. 

aquela oferecida para quem depende de um segurado. seja ele contribuinte ou 

beneficiário. para a população com 60 anos de idade ou mais. Na Tabela 1 os 

dados mostram que no Brasil a cobertura de idosos com 60 anos ou mais é alta e se 

eleva com a idade. mas não é integral. ao considerar a cobertura direta dos segu

rados titulares e a indireta composta por seus dependentes - o cônjuge. em geral. 

A distinção entre os indicadores da Tabela 1 e do Gráfico 1 é importante 

porque nem todos os beneficiários podem ser atendidos aos 60 anos. A maioria 

da população passa a ter acesso a benefícios de aposentadoria previdenciária ou 

assistencial a partir dos 65 anos. Além disso. nas gerações mais velhas era muito 

comum a esposa se encarregar dos afazeres domésticos. sendo dependente dos 

rendimentos do marido ou de algum filho para a sua sobrevivência. Com o aumento 

da idade. vale registrar. a cobertura se eleva e atinge patamares significativos. 

GRÁFICO 1 
Pagamento de Beneficios para Idosos Brasileiros com 60 Anos ou mais 

.,. m" 
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Assim. se para esse grupo etário a cobertura não é universal. esse patamar 

está próximo e representa um feito praticamente sem par no rol dos países em 

desenvolvimento. Esse resultado estimulou as organizações internacionais. como 

a OIT e o Banco Mundial. em estudos recentes. a considerarem o caso brasileiro 

como uma referência em termos de cobertura de idosos [Bertranou. Solaria e Van 

Ginneken (2002) e Gil! ef alii (2004)]. 

o mesmo não ocorre com os riscos que podem afetar a PIA (grupo composto 

por segmentos mais jovens da população). em que os patamares de cobertura. 

para contribuintes e seus dependentes. sempre foram inferiores a 70% e vêm 

regredindo velozmente para os homens desde 1992. conforme é possível obser

var no Gráfico 2. Embora menos intenso. também entre mulheres se verifica a 

mesma tendência. Co'ntudo. a situação das mulheres ainda é mais frágil. embora 

a precarização das relações de trabalho que caracterizaram o período - debatidas 

no Capítulo 5 deste livro - tenham sido mais intensas para os homens. 

Os resultados do Gráfico 2 poderão ser melhor compreendidos se analisados 

em conjullto com o Gráfico 3. Ali é apresentada a probabilidade de acesso da 

Populaç<lo Economicamente Ativa (PEA) aos benefícios da previdência. acesso 

esse que depende de contribuição para o sistema por tempo suficiente que dê 

direito a benefícios por doença. invalidez ou morte prematura (Capítulos 4 e 5 

deste \'olume). 
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Cobertura Previdenciária Direta e Indireta da PIA 

GRÁFICO 3 
Probabilidade de Contribuição Previdenciária da PEA 

r;, -

Os dados de concessão de benefícios do INSS - que congrega todos os traba

lhadores da iniciativa privada e de municípios que não contam com regimes 

previdenciários próprios - são reveladores. Eles evidenciam de modo preciso a 

intensidade em que se dá a precarização do mercado de trabalho. Isto pode ser 

captado. ao menos em parte. pelo tipo de concessão de aposentadorias para os 

segurados. O Gráfico 4 expressa os problemas apontados. A queda da taxa de 

participação das aposentadorias por tempo de serviço. que deveria ser a regra 

geral. foi afetada por condições de acesso mais rígidas decorrentes da reforma 

constitucional de 1998. mas seu patamar já era declinante antes de 1995. quando a 

refom1a foi iniciada. Os benefícios por idade rurais também perderam importância. 

mas seu montante ainda é alto em relação à população rural. Já os benefícios por 
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GRÁFICO 4 
Distribuição da Concessão de BeneficIOs Previsivels do INSS 

, 1 1 ~ , 1" , • ..; <l2("'.! 

• 
idade. que exigem menos anos de contribuição. tiveram um acréscimo notavel. e 

o mesmo se aplica aos benefícios assistenciais. que ja representam a maior parcela 

entre os benefícios previsíveis. Assim. quando as regras dizem respeito a beneficios 

previsíwis e não de risco. é possível observar como as dificuldades econômicas 

dos anos 1990 se refletiram sobre o mercado de trabalho. e isso pode ser apreen

dido por intermédio dos dados do INSS. 

Em suma. a seguridade social protege de modo amplo os idosos. mas apre

senta sérias limitações devido ao reduzido e cadente contingente de contribuintes. 

Esse processo. se não for revertido rapidamente. implicara custos e déficits cres

centes. podendo a médio prazo comprometer a solvência do sistema e mesmo os 

ganhos sociais obtidos no passado. 

4.2 Seguridade e Situação Social: Opiniões Divergentes 

Estudos do governo. do Ipea e de diversos centros de pesquisa vêm apontando 

como se (L~ a atuação da seguridade social no Brasil para tratar da tematica social. 

O debate. mesmo quando tem lugar dentro de uma mesma instituição. pern1ite 

apresentar os diferentes pontos de vista existentes. Partindo desses estudos. parece 

haver consenso de que. após o pagamento de aposentadorias e pensões para as 

famílias. a pobreza - aqui entendida como as famílias com renda inferior a 50°;0 do 

SM pn ('apiTa - se reduz. conforme aponta o GrMico 5. 

É importante observar dois fenômenos apresentados no grafico. Em primeiro 

lugar. a tencil'nci<l de redução do nível de pobreza no p<lís. Em segundo. que em 

termos relati\·os. a importãnci<l d<l seguridade na redução dos níveis de pobrez<l 
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GRÁFICO 5 
Pobreza Familiar antes e depois do Pagamento de Aposentadorias e Pensões 

• - iljo.· 

aumentou ao longo dos anos. tendo em vista dois fenômenos simultâneos: de um 

lado. a oferta. ou concessão de benefícios. continuou a crescer em ritmo acelerado. 

sobretudo aqueles cujo valor é o piso. e de outro. é que o valor real do benefício 

básico tem crescido a parti r da segunda metade da década de 1990. 

Menor nível de pobreza não significa necessariamente que a ação pública 

esteja atuando sobre os mais pobres. ou pelo menos que esteja atuando entre os 

mais pobres. Observe-se que. se houver dois indivíduos pobres. sendo que um 

deles é muito mais pobre do que o outro. caso uma política pública dedique 

recursos ao mellos pobre. certamente diminuirá a pobreza. mas não atingirá o 

mais pobre deles. Por essa razão reduzir a pobreza não significa necessariamente 

atender aos mais pobres. mas apenas os pobres. Para diversos autores," por exemplo. 

a política social brasileira tem falhado em atingir os mais pobres. O argumento é 

que os recursos disponíveis são suficientes para solucionar a pobreza. mas deveriam 

se concentrar no atendimento prioritário dos mais pobres entre os pobres. Para 

tanto. a efetividade da política social brasileira para o combate à pobreza neces

sita de focalização nos mais pobres. No caso da previdência. parte do problema é 

que a concepção do sistema se concentrou entre os empregados com carteira. 

deixando à margem trabalhadores que não são formais. 

Além disso. a atual política de transferência de renda. ao fixar o valor do 

benefício do Bolsa Escola em RS 15 mensais por criança e o valor do benefício de 

prestação continuada ou previdência rural em 1 SM por beneficiário. introduz 

um viés entre geraçôes na política social brasileira. privilegiando a população 

idosa em detrimento da população infantil. Nesse sentido. o aumento do SM não 

é uma política efetiva quando se trata de combater a pobreza. pois os idosos já 
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recebem um elevado nível de transferências de renda por parte do Estado. trans

ferência est:l que super:l o volume necessário para o combate à pobrez:l (Gráfico 6). 

Se a meta é combater a pobreza. seria mais adequado. ao se transferir renda 

para segmentos pobres da população. reduzir o montante transferido para idosos que 

recebem beneficios equivalentes ao piso. e elevar as transferências via Bolsa Família 

para famíli:ls que tenham crianças entre O e 14 anos de idade. Uma redução de 20°;0 

nas transferências para idosos. conforme aponta o Gráfico 7. aumenta o volume de 

pobres entre os idosos. mas esse aumento é compensado por larga margem pela 

redução da pobreza nas demais famílias compostas por crianças. 

Em ~ílltese. apesar dos efeitos positivos na redução da pobreza. existe a 

pertinente questão envolvendo a eficácia na utilização dos recursos e a efetividade 

l' 

Transferenclas de Renda do Governo Federal e Gastos com o EnSinO Fundamental 

• 00 • 

Impacto de uma Redistribuição de 20% das Transferências Públicas dos Idosos 
para as Crianças 

GRÁFICO 7 

~~ .......... . 
• 
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da ação governamental que são polêmicas e. sem dúvida. devem sempre estar em 

pauta. Se os recursos são esgotáveis. isto significa que a sociedade deve fazer 

escolhas com as quais. para se obter o ganho pretendido. é necessário abrir mão 

de algo. 

4.3 Financiamento, Gasto e Equilíbrio de Longo Prazo 

Cabe destacar. de pronto. que sobre a questão de financiamento. de gastos e de 

equilíbrio fiscal de longo prazo há duas grandes correntes de pensamento no 

Brasil. Uma delas entende que há problemas graves e estruturais que justificaram 

a realização de reformas da seguridade social no país e continuam a justificar 

novas reformas. posto que os fundamentos do desequilíbrio não foram alterados 

de forma duradoura e sustentável.! A outra posição entende que. apesar do cres

cimento de gastos. estes aumentaram em ritmo inferior ao crescimento do total 

de receitas do chamado OSSo baseados em contribuições que tiveram excelente 

desempenho nos últimos anos. É válido que se resuma. na ordem. os principais 

pontos de cada uma dessas avaliações. 

Em 1988. a arrecadação foi suficiente para pagar as despesas com benefícios. 

gestão. e ainda financiou o atendimento médico-hospitalar prestado pelo governo 

federal. Esta folga de recursos foi se exaurindo no tempo e. desde 1995. o cresci

mento dos gastos com benefícios consumiu toda a arrecadação. e as operações do 

INSS passaram a ser deficitárias. O déficit entre a arrecadação do INSS e RPP e as 

despesas com benefícios foi a principal causa da crise financeira do Estado. que 

ficou. mais e mais. vinculado a compromissos previdenciários. podendo cada vez 

menos investir. Isso pode ser observado no Gráfico 8. Essa análise do sistema 

GRÁFICO 8 
Déficit Operacional: INSS e RPP 
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previdenciário brasileiro. além de disseminada na maioria dos centros de pesquisa 

econômica do país. é também compartilhada por especialistas. pelos mercados de 
capitais e pelos organismos financeiros internacionais. 

o problema central. segundo essa argumentação. diz respeito à legislação 
que rege os beneficios. Es<,es preceitos legais seriam onerosos - considerados os 

gasto<, - e regressivos. pois são arrecadados recursos dos indivíduos menos abas

tados para pagar os inati\"os que auferem maiores rendimentos. O problema central 
são a<, apo<,entadorias precoces por tempo de contribuição. pois seu valor médio 

e o seu tempo médio de duração são elevados e aquelas concedidas por idade são 

também generosas. posto que o limite de idade é baixo. E não só isso: existem 
beneficio~ concedidos aos trabalhadores rurais ou idosos e inválidos com reduzida 
renda familiar que não possuem contrapartidas em termos de contribuição. 

Diante disso. a solução seria adotar novas reformas constitucionais e da 

legislação ordinária. buscando criar mecanismos para que o valor dos beneficios 

seja proporcional ao de contribuições e que seja postergada a sua concessão. 
ampliando a idade para sua obtenção e evitando a distribuição irrestrita de bene

fícios assistenciais que diminuem a propensão para contribuir à previdência e. 
em última instância. diminuem o esforço de poupança da sociedade. 

Por fim. de acordo com essa corrente de pensamento. as iniciativas empreen

didas desde 1993. aí incluídas as reformas constitucionais de 1998 e 2003. apesar 
de dlidas e meritórias. foram insuficientes para superar os riscos atuariais da 

seguridade. o que exigiria uma nova rodada de reformas. 

A segunda corrente de pensamento advoga que as despesas da seguridade 
social. especialmente as do sistema previdenciário e assistencial. embora tenham 

dobrado em termos reais ao longo do período 1995-2004. foram absorvidas no 
OSSo Isto se deveu à estratégia posta em prática desde 1994. qual seja. a de elevar 
as fontes de tributação via contribuições sociais. Para o futuro não se pode mais 

contar com essa opção. 

Na \Trdade. houve um aumento dos gastos sociais totais em relação ao PlB 

(previdência. RPP. saúde. assistência. educação. habitação. transporte. desemprego. 
proteç,10 ao trabalhador) entre 1995 e 2002 em ritmo inferior ao crescimento das 

receitas constitucionalmente vinculadas à área social (Gráfico 9). 

Assim. tratando a questão apenas por esse prisma. é possível afirmar que a 
estratégia de financiamento federal dos anos 1990 no Brasil deslocou recursos 
potenciais do orçamento social para o ajuste macroeconômico no período iniciado 
em 1995. Isto permitiu dar sustentação ao Plano Real. induzindo o governo federal 

a expandir () peso das contribuições sociais do OSS de acordo com as determinaçôes 

() período pós-laboral: IJre\iclência e assistência social no Brasil • 471 



GRÁFICO 9 
Gastos Sociais e Receitas Sociais com Vinculações Constitucionais 

• M-

constitucionais [CPMF. Cofins. CSLL. Programa de Integração Social (PIS/Pasep). 

Contribuição à Previdência Social] na composição total da carga tributária. já 

que a receita destes tributos não é repassada a estados e municípios. 

Dadas as divergências conceituais na abordagem sobre o tema. a análise 

baseada em indicadores financeiros apresenta dissensos difíceis de contornar. e 

isso dificulta o encaminhamento dos problemas existentes. Nesse sentido. as 

questões financeiras e a ação social da seguridade são equiparáveis em matéria 

de controvérsia. Diante disso. é necessário mudar o foco da análise para apresentar 

novas perspectivas. 

5. ORGAN1ZAÇÃO lNsnrucloNAL DA SEGURlDADE BRAS1LElRA E 
COMPEnnVlDADE: ENTRE A MODERNlDADE E A TRADlÇÃ08 

A competitividade é um fator-chave para uma integração bem-sucedida de um país 

num contexto de globalização. conforme já apontado especialmente no Capítulo 6 

deste volume. Tendo em vista que. isoladamente. as transferências de renda da 

seguridade representam a mais importante fonte de gastos do orçamento público. 

é fundamental explicar como o sistema opera numa perspectiva comparativa 

com sistemas internacionais. para então colocar em evidência os problemas exis

tentes e buscar alternativas que possam tornar mais compatíveis os objetivos de 

busca da competitividade e de proteção social.' Para atender as metas propostas. 

serão analisados aspectos relativos a benefícios. custeio. gestão e gastos. sempre 

recorrendo a experiências de outros países. 
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QUADRO 9 

As Três Economias Políticas do Welfare State 

A classiflcacão elos modelos cle IVelfore 5tote coube J Espmg-Andersen, conforme apontaram 

r-.1ernen, PZHchet e Kernen 120051. Esplrlg-Andersen 11999) busca relacionar uma série de indl

cacJores e clt Informações solJrt a matéria, a saber: 

• evolução histórica do sistema; 

• relacão da proteção com a forma de estruturar o mercado de trabalho; 

• grilU cle abrangência da proteção; e, sobretudo, 

• partll'lpação do mercado t ela ,niciativa privada na oferta e promoção de proteção SOCial. 

Esp,ng-,A,ndersen classifica três tipOS essenciais de wEffore 5tote: 

Lilltral - Cobertura residual; a proteção do Estado é efetuada para sanear as lacunas de 

mercado, e apos a sua ação, estimula a promoção mercantil de serviços sociais. Os paises que 

contanJ com essa modalidade seriam os de origem anglo-saxã. O exemplo mais relevante são os 

Est:lclos Unlclos. 

Conservador - Elevada cobertura para a reposição de renda e estabilidade dos trabalhadores 

Incorporados ao mercado de trabalho, e fraca abrangência de serviços sociais, sem estimulos à 

promocão desses serviços via iniciativa privada. Os paises da Europa Ocidental, como a Alemanha, 

qUt e o caso tipico, e os de origem latina, como Portugal ou Itália, seriam os principais exemplos 

dessa modalidade. 

SOCial-democrata - Elevada cobertura de repOSição de renda e serviços sociais com politicas 

ele iltlvacãr: cio emprego, com ampla promoção pública desses serviços por Irltermédio do Estado, 

O,> pal'>t> nordicos são os maiores representantes da modalidade, com destaque para a Suécia. 

O BraSil se :1prOXlmil do modelo conservador, no qual se inserem países latinos de influencia 

catollCi!, cumo a Itália e Portugal. 1I1ilS os problemas relativos à cobertura e à precariedilde da 

qUt"stão ,oclal são elementos que dlficultilm a caracterização de welfore state e inibem a adoção 

da tlpologl:1 apresentada paril il América Latina, embora eXistam estudos de boa qualidade 

an:1l,t,(3 para triltar elo temil, como, por exemplo, o de Barrientos (2001), 

Os referidos modelos servem de base para a promoção de comparações internaciona is entre 

sistemas de protecão social, quando, ao longo deste capitulo, forem focados países desenvolVidos. 

5.1 Acesso aos Benefícios da Seguridade: na Contramão da 
Competitividade 

Não é possível entender os problemas que afetam a seguridade social no Brasil 

sem considerar os problemas relativos ao acesso aos benefícios, Desde logo. as 

regras tendem a ser. ao menos sob o prisma formal. bastante generosas com 

relação às normas internacionais. tanto em termos dos valores relativamente à 

estrutura de remuneração do pais. quanto às doutrinas que deram origem à pro

teção social (Quadro 10). 

A fJre\'idência responde por beneficios de risco (invalidez. morte prematura). 

temporarios (doença, maternidade, reclusão) e por idade (tempo de serviço! 
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Acesso ou elegibilidade 

sã::: as CJnd leões 
reouerldas pelê 

se~JrlJaCle cara :er Clreltc 

Qccern esta' re,3CIQtladas 

c caCE :er'lDO ce fll13Cãc) 

Taxa de reposição é c 
'.al]' de oeneflclc 

::::rn:JaraoC' ao salarlC ou a 
rrec,a das "err:.;nerac6es 

a:"a,lzadas por índices de 
ccrreçac ao longe dO 

ter:n oc . 

r---------------------------------____________ ~r QUADRO 10 

Acesso aos Principais Beneficios dos Regimes Geral e Especiais 

BenefiCIo Acesso ou elegibilidade 

Aposentadoria por tempo 53 ano, de Idade para 

cle contribuição Integral homen, e 48 para as 

(ATC) mulher",> no serviço 

publico e sem ImlÍte no 

regime geral 

Aposentadoria pllr tempo 53 ano, cle Idade para 

de contrroulçjo 

proporcionai 

homens e 48 para ;" 

mulhe,,", 

Aposentailorla por Idadc 65 ano, cle idadt para 

homens e 60 para 

mulherb, com redução de 

5 anos para segurados 

rurQI~ 

Aposentadoria por 

InV(lIICkz 

Pensõe-, por morlt' 

Auxilio-doença 

Sa I~ rio-ma te rn Idade 

Asslstenclar-. por Idade 

ou Invalidez 

permanente 

PeriCl3 médica 

Morte do tltul;lr 

NaSCimento de frlho 

Malore, de 6:) anos ou 

invalidez permanente mm 

renda per capito famrllar 

menor que 1/4 do SM 

vigente 

BenefiCIO, arrrJentárros Pericla médica 

Tempo de contrlhul,'j" Taxa de reposição 

3:) anos para homens Média do, SOU'I dos melhores 

e 30 para ;lS mulhere-, saláriOS de conlrroulçàe-, (SC) 

vele, o fator prevldencl~rr(), 

100'),,, do mÉdia da 5010 fiO no 

serviço público, Contduem Sl' 

IniCia sempre em Julho de l'J'J4 

J()-:l4 anos para Entre 7U,')0 c 940", dI) 101;,1 dd 

homens e 2:) :lu par" ATC nf) INSS c b:)e,u ;, '13",_, 

as mulheres para serVidores com estalutos 

pruprrus 

1 m nwses (n;;u hd 1[l(ontlc" à ATC stm tator 

pilr,1 segurad"s rurais) prevlrlencl~rro e um 1 SM para 

segurado, rura" 

12 mc,es 

Não h;i 

Não h~ 

I[tr'ntlco;i dpo,entdrlorr;r por 

Iclarle sem fator prevlilencwl() 

e leto elo ultimo SC 

100'", cla aposentadorra rio Illular 

no INSS, Para os serVidores 

públICOS CIVIS, somar 59 tJJI' do vêllor 

que exceeler o teto du INSS 

IcléntlCo à apo,entadorra p,'r 

Invalidez 

100°,,) cto último SC por 1211 dias 

1 SM para o 

restante da Vida 

lOO"u rio último salarro de 

contrrbulção 

contribuição e idade), Em razão da elevada precariedade do mercado de trabalho 

brasileiro. precariedade esta expressa pela predominância dos baixos salários e 

pelo reduzido número de trabalhadores que contribuem para a previdência. as 

fronteiras entre previdência e assistência social são pouco definidas. Isto acontece 
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porque o sistema convive com uma parcela dos trabalhadores que contribui sis
tematicamente - ilindil que vez por outril possa haver interrupção. decorrente do 

desempre~o. por exemplo -. OUtril que o filz de modo esporádico e outra que 
!Jfilticamente est;i illijilda dil condição de contribuinte pilril il previdênciil. 

Se~undo ill~uns. dildo esse cenário. não deixa de ser coerente que certils 

regra~ de ilcesso sejillll brilndils em relação às de outros pilíses. O ilrgumento. no 

entilnto. padece de dois graves erros conceituais: o primeiro é que desconsideril o 
fato de que. till como está estruturildo. nosso sistemil desincentivil il contribuição 

dilquele~ que recebem remunerações próximils ilO SM (ilproximadamente 4000 

dos trabalhadores). pois não trata diferentemente os que contribuem e os que não 
contribuem ao longo da vida. e ambos irão receber praticamente il mesmil coisa 
- no mais das vezes. com idildes semelhantes: o segundo equívoco é que não 

considera se ilS regrils como foram definidils iltendem às necessidades dil seguridade 

'ociill. ou sejil: trilnsferir rendil paril ilqueles que não podem se sustentar com 
bilse em sua capilcidilde paril trilbillhar. 

Entre a~ imperfeições do sistema. uma das mais propilladas está relacionildil 
à idade em que se dá o acesso à aposentildoria. No Brilsil. onde il regril ordinária 

prevê o acesso por tempo de contribuição que não define uma idade mínima. 
existem muitas propostas para fixilr esse pilrâmetro. que já é uma realidade paril 

os RPP~. A Tilbelil 2 ilpresenta dados que iljudilm il entender a dimensão do 
problema. De\e-se destacilr ilinda que. num contexto de envelhecimento dil 

população. re~ras muito ~enerosils exigem maior esforço fiscal pilril arCilr com 
SUilS consequência~. 

Os dados da Tilbela 2 deixilm evidente que. compilrilndo o Brasil il países 
europeu~. existe entre nós. de fato. um ilcesso prematuro à condição de inativo. 
Mas. ao considerar esse contingente ilcrescido dos que se ilposentam por idade. 

sem discriminação por sexo. o Brasil atinge umil posição intermediária em termos 

de idade de obtenção do benefício. 

Se nesse ilspecto o resultado pilrece siltisfatório. ele encobre um problemil 
gra\·e. Na verdade. entre desajustes e incentivos errados. o problema maior está 
nilS ilposentadorias por idilde. E isso por dUils rilzões: a) porque exigem apenils 

12.5 ano~ de contribuição em 2006. período pilrticulilrmente reduzido se compa

rildo ao tempo potenciill de durilção do benefício (tempo de permanênciil na 
condiç;jo de aposentildo): e b) porque il tilxa de reposição atinge 83% (em 2006) 

daquilo que seria pago a alguém que contribuiu por 35 anos e iltingiu os 60 ilnos 
de id;lCle. segundo as regras do filtor previdenciário. Esse patamilr é elevado demilis 

em rela\';~o ao volume de contribuições. conforme apontou o Banco Mundial 
(2001 I. u que ilumenta o potenciill de desequilíbrio iltuarial do sistema no Brilsil. 
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Densidade de 
contribuições e o rÚ'Tle'o 
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rner;S31S QuE caca 

~=r~rICU r;te faz ae iorgc 
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ccr;trIOUlcões, esta 

:afllsern esueltame'lte 
'930::, as cono1çoes ds 

me'cao:::; de uaoa'no 
Quanto rl310r a 

ro:atl\lIOade, Dor exemplCl, 

rrenor ~ende a ser a 
:::erSlcade de CJntnoul

c:3es, dado Que :) 
~raba:r,acor ficará algur'1 

:err:pc: oeserrloregaoG -
ccr:a'ít::::, sefll cortr!bJI' 

ca '3 C S stema. De forr'l3 

serre rar,te, QiJantc maio' 
rl\'t de desemprego, 

<Ter::::' tenderá a ser a 
=:erSIJaGe de contr;~UI

ç:5es. Í\J BraSil, a 

ae'!s doce media e de C,.f 

c::,r:' s .... cSes cor ano, PC' 

c:":' CJ rte. slg'l:f cance 

::.lut, er-: media, caoa 

T :"'5E~:'" 2 

Media de Idade, Idade Legal e Taxa de Reposição da Aposentadoria para 2001 

Br,Nlltl'mp" de 

mntnbulç;iul :,3.7 fj5 fiO 

BéIU,C;l 5R,l b~) fi:! 7S 

Fr,ln,d :lH,7 h(l fi!1 

It:\II,1 liIJ,4 f):J h(1 

Br,Nlld + I(LH!e url),]ndl liU,H b:J bll ,lI IAep,! - 74 (P~lEi 

hp;mhd h 1.4 bS tiS 

Alem.1nhil lil,b fi:) b:J 

Dlnam.1rca 1l:J,b fi:) hS 1,7 

SueCl;' fi.l.2 t):l 65 n.rI 

Reln() Unldll G],2 5S 65 48 

PnrtuUdl 64,:) f:i5 65 

,~ '11,,';Hd(L d I', riU ,11..-1 "ul,ad" 

n 1 = '1,;, -dl"I" rll\t-I 

Ainda com foco na Tabela 2. vê-se que a taxa de reposição se encontra em 

patamares que podem ser considerados muito altos. sobretudo quando se leva em 

conta a reduzida densidade de contribuições do Brasil. O valor das aposentadorias 

por tempo de contribuição atinge um total de 88°'0 do rendimento médio dos 

assalariados com carteira e de 74°;0 para esse mesmo grupo. somado às aposenta

dorias por idade urbanas em relação à população ocupada total. Tais valores 

aumentam para 92°;0 e 91°;0 quando considerado o Cadastro Nacional de Infor

maç.ões Sociais (CNISl - via Aeps. Com o CNIS considera-se a média mensal de 

contribuições para a totalidade dos contribuintes para a previdência do Brasil. e 

não apenas para as regiões metropolitanas RMs da PME. as quais pagam rendi

mentos maiores. 

Os benefícios da Loas. que passaram a ser pagos em 1996. representaram 

uma parcela importante das concessões de benefícios e. desde 2003. podem ser 

concedidos aos idosos de 65 anos com famílias cuja renda per capita seja inferior 

a 1/4 do SM, Como o piso de benefícios e o valor pago aos assistidos pela Loas 

equivalem a um SM. existe muita polêmica no Brasil sobre a adequação da legis

lação (Quadro 11 l. 
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QUADRO 11 

Salário Minimo, Piso Previdenciário e Renda de Cidadania 

Os argumentos referentes à equivalência entre o SM, o piSO da previdência e o valor do pagd

nwnt'J do, "mparos assistenciais da Loas a idosos e portadores de necessidades especiais, ou 

ainda para trabdlllildores rurdis que exploram SUdS atlvldddes em regime de economid fdmiliar, 

sào mUito polêmicos no Brdsil, e (J tema está sempre nd dgenda de debates. 

Os que defendem o piso de 1 SM para todos alegam que existe eficácia nas transferências 

de rend:" pois houve redução da pobreza e estimulos para as economias das regiões menos 

dlnámlcas. Esse grupo de analistas drgumenta que a deSVinculação do SM do piso de beneficios 

da segufldacle pOde deteriorar as condições de Vida cios inatiVOs, trazendo de volta o cenário 

anterior a Constltuicão de 1988. 

O, criticas da vlllculacão entre o SM e o piSO previdenciário alegam que contribuintes e 

nãu-contrlllUlIltes dCdbam tendo trdtamento equiparado, não incentivando assim o esforco 

para contribUir e deteriorando as finanças da seguridade social. O resultado dessa deterioração 

t o comprometimento das finanças públicas e a redução de recursos disponiveis para investl

mentCJs. A (Iesvlnculação entre o piSO previdenciário e o SM representa uma necessidade para 

esses estudiOSOS. Com a estabilidade da economia, não existe motivo para repudiar uma legis

lação que reponha as perdas de poder de compra do piSO sem a necessidade de manter a 

pimdélde entre esses dois valores. 

Bilrros " Carvalho (20051 aprofundam o debate e argumentam que os empregados com 

remuneração prOXlnla ao minlmo não estão concentrados nas familias pobres porque mais de 

30c cios traballladores braSileirOS recebem remunerações abaixo do SM. Além disso, quase 6000 

dos enlllregados com remuneração próxima ao SM não são chefes das familias, e quase 800 e 

deks não ,ão chefes de famillél pobre. Apenas 150" desses idosos vivem em familias pobres, 

senoe. que n'enos de 1/4 dos ganhos gerados por um aumento de 1000 no piso previdenciário 

benefiCia esse tipO de familia. ASSlnl, uma elevação do SM é um instrumento pouco efetivo no 

comuate à Cleslguilldade. 

O estalJelecimento de linhas que definam de forma clara e consensual o que é pobreza ou 

o nllrllmo Vital para garantir condições de vida apropriadas ao cidadão é que está de fato na 

raiz do debate. Sob um prisma exclUSivamente conceitual, o SM é dev',do a traballladores que 

estãll em atlvidélde e possuem obrigações familiares em relação ao sustento dos dependentes. 

Parél os aposentados, a renda deveria ser IndiViduai, pois não existem mais filhos, e as mulheres, 

cada vez maiS, ocupam posições no mercado de traballlO. O piso deve considerar as condições 

de Vida especificas de um inativo e as necessidades financeiras para ter acesso a condições 

dign:lS. 

Tambem não eXiste consenso sobre o Importante debate em torno da redução de valores de 

aliquotas ou dos salaflos de contribUição como forma de evitar a arrecadação e coibir compor

tamerltos oportunistas de quem possa querer se tleneficlar sem contribuir (free ndlng). 

A~ apo~entadorias rurais (regime de economia familiar) ainda representam 

cerca de 1/3 das concessões de benefícios previsíveis e precisam ser analisadas ~ 

luz de dados específicos para esse universo. Até o momento não houve esforço 

oficial para tratar da questão sob a ótica atuarial. e os dados existentes não 

permitem a elaboração de políticas públicas coerentes. 
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Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito à antecipação da 

idade de aposentadoria da mulher. Nas condições brasileiras, ela se dá para as 

aposentadorias por idade e tempo de contribuição e atinge as áreas urbana e 

rural. Os dados apresentados até aqui mostram que essas diferenças de idade 

foram removidas na maioria das sociedades mais avançadas. A diferença é de

fendida com base no argumento de que a mulher tem dupla jornada de trabalho: 

na ocupação e no lar. A opção por antecipar a aposentadoria das mulheres não 

parece ser efetiva, pois ela se dá apenas na terceira idade. Além do mais, as 

mulheres vivem mais do que os homens, o que desqualifica o argumento sobre 

um potencial desgaste devido à dupla jornada. Os direitos sociais, para atenderem 

a problemas existentes, devem focalizar a maternidade e a criação dos filhos, 

quando as circunstâncias demandam, criando condições mais adequadas para a 

mulher. 

Os benefícios de risco, como os relativos à morte prematura do segurado, 

invalidez total ou parcial e doenças vêm sendo negligenciados no Brasil. embora 

isso afete a competitividade. O problema mais sério diz respeito a indicadores de 

referência (bt'llchmarks). Ao contrário de outras áreas envolvidas na temática 

social. como saúde e educação, a produção de dados quantitativos e qualitativos 

é precária no contexto das organizações internacionais, quando não inexistente. 

Assim, é difícil encontrar indícios se um país concede benefícios de risco demais 

e, dessa maneira, buscar as origens do problema. 

Sob o prisma da técnica dos seguros sociais, conforme apontaram Gillion er 

alii (2000), é preciso lembrar que todas as sociedades possuem singularidades 

culturais, não sendo adequado impor padrões pré-concebidos em matéria de di

reitos sociais e da família. Nesse sentido, os autores apontam que a adoção de 

regras severas demais para o acesso a aposentadorias pode ter por contrapartida 

uma redução na concessão de benefícios previsíveis em detrimento aos de risco. 

Mas existem problemas também em relação aos regulamentos vigentes. No 

caso das pensões por morte, as prestações são concedidas ao cônjuge brasileiro 

sem considerar sua idade, a necessidade da família e os demais rendimentos. 

Mesmo em sociedades que ainda pautam a sua legislação pelo modelo male 
breadwinner, o benefício é concedido somente se comprovada a dependência 

econômica, a necessidade familiar e a incapacidade parcial ou total do beneficiário 

em potencial para auferir rendimentos que tenham por origem o seu próprio 

esforço de trabalho (Quadro 12). 

No Brasil. as justificativas adotadas a esse respeito falam que a pensão por 

morte deve ser paga por ter havido contribuição. A lei é lacônica sobre o assunto, 
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,---------------------------------------------~t QUADRO 12 ~ 
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Carências, Taxa de Reposição e Cessação de Pensões por Morte em 
Paises Selecionados 
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pois a doutrina jurídica e a técnica do seguro social não apontam para essa 

direção. A pensão por morte é tratada mundialmente com base na necessidade 

familiar. 

A morte prematura do cônjuge é um benefício de risco. conforme apontam 

as reformas estruturais na América Latina. Em todos os países. o risco é coberto 

por segurildorils contriltadils por administradoras de fundos de pensão. 

A problemática não passa despercebida. embora o debate não tenha alcan

çado () público e o Congresso Nilcionill brasileiros. A Tilbelil 3 revelil que ilS 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) substituem as pensões 

por morte por outros tipos de benefícios que não coloquem em risco a estabilidilde 

dos planos. 

o período pós-laboral: pre\iclência e assistência social no Brasil • 479 



Carência e ::: :JerIJd~ q:...e 
.... fT, segurado deve 

ajuar::a r para ter dlre,to a 
u'TI be'lef:clo. Para cada 

ce'lef,c c e definida uma 

~arêrc'a especifica 
[Vê' Quad'c . J) 

'~BEL'\ :; 

Principais Beneficios das EFPCs do Brasil com Renda Predeterminada - 2004 
[rp' 1 

RendCl por um periudu preflxadu de ;]nos 

e correciÍo pel" rentabilidade 

Rcndcl por um periodl) preflXéld(1 dt' (lno .... 

t' rurrcr;JO pt'lél Inflél('i~ll 

RCIl(Ll vlt<llíCld com pt'rlodo mínimo g;lrantldo 

PusSlbllldade de transferir, na data da 

aposent,lllrJrla, o ,alelu para uma EAPC 

Estatal 

SI, Ij(j Gi; 

27 2ií 

Jlí 

q 

21) 24 

2(1 27 

o novo padrão etário já vem sendo considerado nas EFPes e deverá ser 

objeto de reflexão para o sistema público. Não se justifica legar pensões por 

morte para todos os cônjuges sem exceção. A proteção deve considerar que a 

transferência envolve todos os serviços sociais. e não enfatizar unicamente a 

transferência direta de renda. 

Em relação à concessão de pensão por morte. o direito da família brasileiro 

deverá se pronunciar e ser readaptado para definir claramente as regras de de

pendência econômica dos cônjuges e filhos e os patamares de renda familiar 

socialmente aceitáveis para conceder esse benefício. 

Para as aposentadorias por invalidez as legislações são igualmente discre

pantes em relação às que existem no plano internacional. Na verdade. no sistema 

previdenciário brasileiro as carências são baixas. sendo incompatíveis também 

com as demais existentes na América Latina. As carências e as regras de acesso 

criam barreiras para evitar comportamentos oportunistas. os quais buscam 

aproveitá-las em benefício próprio. passando a contribuir por pouco tempo para. 

a seguir. ter acesso a aposentadorias. contornando as dificuldades inerentes a 

uma perícia médica (Quadro 13). 

Ao se comparar a situação do quadro legal brasileiro com o existente na 

experiência internacional. detectam-se discrepâncias na legislação para benefícios 

relativos à idade e de concessão de pensões por morte - um tema negligenciado. 

mas com grandes impactos sobre o gasto. Os demais benefícios de risco não 

parecem ter problemas sérios relacionados com a legislação. a qual pode ser 

alterada de forma mais pontual. mas que merece atenção por parte da gestão via 

monitoramento das ações e condições cle vicia cios inativos. 
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,-----------------------------------------------~[ QUADRO 13 
Carências, Taxa de RepoSição e Cessação de Aposentadoria por Invalidez em 
PalSes Sekcionados 
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5.2 Financiamento e Competitividade: um Tema Polêmico e 
Mal Resolvido 

Para melhor lidar com a situação de hetero~eneidade ela condição de contribuinte 

paril a prnidência foi criildo o OSS (Quadro 14). Os recursos do OSS seriam 
múltiplos e de destinação exclusiva. não contando apenilS com a arrecadação 
sobre a folha salarial. mas sendo complementados por contribuições sociais sobre 

o faturamento e lucro líquido. A inclusão ele toda a população nos direitos ele 

cidaclilnia requeria uma decisão de foro le~al para beneficiar as gerações que. 
embora não houvessem participado do custeio da seguridade. ajudaram com seu 
trabalho a desenvolver o país. Os países da OCOE dotados de sistemas avançados 
ele proteção ,ocial. aliás. não haviam agido de forma diferente. 

() financiamento da seguridade por fontes não incidentes sobre a folha salarial 

é comum na experiência internacional. As ações sociais mesclam operações típicas 
de um seguro social. no qual il contribuição deve ter como contrapartida um 
benefício cujo \'alor guarde proporcionillidade com a contribuiçáo. com outras 
para a redi,:>tribuição de recursos na forma de transferência direta de renda para 
pessoa,. ou com a promoção de servi<;'o':> sociais e equipamentos públicos. 
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;-----------------------------------------------~~ QUADRO 14 
Fontes de Financiamento da Seguridade Social 

ContrlUUlçdU 
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de pequeno porte (até 10°/01 

Receita, com titulos e v;,lores 

mobll"jrlos 00 ImobiliáriO, 

Depende das neces"dades de 

flr1;mclamentu 

DeduI"los os valores de prémlos, Impostos, 

admlnl,tração e crfellto educatiVo 

1I,38u(( sobre cada transdçdo, excetu 

entre conta, de UI11 mesmo tltul/H 

1'('1; a 2)° 0 (conforme o faturamento) 

a titulo elf contribUição de 

empregadores sobre a folha, 

10,,, a titulu de CoflOs e 1°1[, a titulo de CSLL 

Depende da rel11uneraç,jo de cada tltulu, 

do aluguel ou da vendi1 ele ImóveIS 

í=',nte<;: LCI 8 21 L,'q' cltuJIIZ,H1cl otla EC L')/%. r Lei :1 876'9Y 

, ,_, Slmple\ "UU.:;tltUI oi '-':,.hn,=" ,j (SLL t J\ contrlbul('ôt'~ (j,'j<, rmpregac1 .ore'> súr·rt cl t'Jlha 

Não existe. portanto. anomalia em utilizar impostos para financiar a 

seguridade. conforme aponta a experiência da União Européia (UE) para 2000. 

Esta. aliás. é a via mais correta para distribuir recursos entre os diversos estratos 

da sociedade (Tabela 4). Mas. é fundamental assinalar. os tributos sobre o 

482 • Brasil: o estado de uma nação. 2006 



'':''3 "~ ..1-

União Européia' Fln<lnclamenlo das TransferênCias de Renda da Seguridade - 2000 
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faturamento ([ofins), lucro líquido ([SU) e a CPMF são. na verdade. impostos. 

pois uma contribuição stricto St'IIS!l deve ter por contrapartida um beneficio de 

\'alor proporcional ao esforço contributivo. A denominação de contribuição foi 

adotada no Brasil como um artifício jurídico para separar as atribuições dos 

orçamentos fiscais e da seguridade. 

Para promover comparações entre países. dado que os recursos sobre a folha 

salarial no Brasil são utilizados para pagamento de benefícios da previdência. é 

possí\el montar um indicador compar~vel ao da UE. Os resultados da Tabela 5 

rewlam que os \'alores não são discrepantes em relação àqueles da UE, A parcela 

do empregado brasileiro é um pouco menor. enquanto a do empregador e a de 

outrm tributos. incluindo outras fontes do OSSo é maior. se for levado em conta 

o resultado da média da lJE. Contudo. em vários casos. o peso dos impostos e da 

parcela dos empregadores é superior à do Brasil. 

O período pós-laboral: previdência e assistência social no Brasil. 483 



T ';BELA ~ 

Brasil: Financiamento das Despesas de Aposentadorias, Pensões e Loas 

CUSltlll 1')% 21Hlll 2001 2002 2(1)] 20114 
'-~~~-~'"-''''--'--''-'--"'~''~~'-~-'~'-~'~-~~'~-'-''-'''.~ 

.... _ .... _.~~~ ... ~._. __ .~ .. _ .. ~-~~~~ .. ~.~.~._~~--~~~ •.. 
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Out,,1' tributos 38,3 l4 16, I 37) ]~lS 39,1 40,4 40,~1 4lli 42 
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Mas. mesmo mantendo intacta a sistemática de financiamento da seguridade 

prevista em 1988. é essencial aumentar o número de contribuintes de modo a 

conservar pelo menos constante a relação beneficiário/contribuinte, É sempre 

oportuno lembrar que mesmo o Plano Beveridge. que sustentava a necessidade 

de adoção do conceito de seguridade social. portanto mais à semelhança do modelo 

brasileiro. exigia. para que o sistema fosse viável, crescente número de segurados 

da previdência (contribuintes) e decrescente número daqueles que dependiam da 

transferência de recursos via assistência (beneficiários assistenciais). 

Em termos da composição do financiamento da seguridade não existe. con

forme apontou Euzéby (2000). uma regra ideal. Em países com salários mais 

baixos. é provável que as parcelas do empregador ou do Estado sejam elevadas 

para compensar a baixa capacidade contributiva do empregado, Se a previdência 

social for responsável por uma parcela preponderante da cobertura. porque os 

rendimentos médios do país se encontram próximos ao nível de subsistência. é 

provável que as alíquotas sejam elevadas. tendo em vista que o valor dos benefícios 

deve se aproximar daqueles dos salários. Quando existe uma previdência com

plementar e a parcela da previdência pública é menor na composição da renda 

dos idosos. as alíquotas podem ser mais reduzidas. Contudo. a participação do 

custeio sobre a folha é importante em sociedades desenvolvidas. conforme evi

denciam os dados da Tabela 6. L 

A experiência de países europeus revela que a contribuição sobre a folha 

corresponde a algo como 60010 do financiamento da proteção social. Seguindo a 

análise de Esping-Andersen (2003), nos casos em que essa participação é menor. 

segundo dados da Tabela 6. é maior o viés redistributivo. como em países 

escandinavos - modelo de proteção social-democrático -. ou então os valores de 

benefícios são menores. como no Reino Unido e na Irlanda - modelo liberal. Em 

todos os lugares onde existe muita preocupação com a reposição e o nível de 

renda. a parcela incidente sobre a folha salarial tende a ser mais elevada. Essa é 
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Fontes de Custeio e Características da Prevldêncía para Idosos - 2004 
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a essência do modelo (conservador) vigente no continente europeu, que serve de 

inspiração para o Brasil. 

Aqui. a precariedade ocupacional, da intervenção estatal e, sobretudo, do 

arcabouço jurídico e institucional resulta em perdas de arrecadação, porque os 

segurados devem aceitar ocupações em que os direitos sociais são desrespeitados, 

Este cen<Írio eleva a sonegação, a inadimplência e a renúncia fiscaL e tambêm 

reduz a disponibilidade de recursos para a promoção de investimentos produtivos 

(Tabela 7). 

Considerando os dados da Tabela 7, é possível observar que as perdas são 

grandes de acordo com os indicadores do governo federaL Pane dessas perdas se 

deve a renúncias fiscais para entidades filantrópicas ou exponadores e possui 

caráter legal. embora esse tipo de procedimento seja controverso, pois uma con

tribuição não deve ter viés distributivo e não é adequada para dar incentivos 

tributários, As perdas por inadimplência também são de difícil recuperação. 

É preciso assinalar que as perdas de arrecadação possuem um papel decisivo. 

Além disso. i!lgumas proposições foram controversas. como a desoneração parcii!l 

ou mesmo a substituição da base de incidência do custeio di! previdêncii! sobre 

fontes alterni!tivi!s em reli!ção ã folha sali!rial (Quadro 15). 
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Arrecadação Aferida do INSS e Perdas Estimadas 
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QUADRO 15 

Desoneração da Folha Salarial e Reforma da Previdência na América Latina 

A redução de aliquotas de contribuições incidentes sobre o salário, com vista a elevar o número 

de contribuintes, não foi bem-sucedida na America Latina. O Gráfico lO, partindo de dados 

coletados por Gill et olíí (2004). revela que os patamares de contribuição à previdência em 

relacão à PEA são estáveis. Eles não alteraram o que existia em 1980, quando todos os regimes 

eram de repartição, apesar da redução das alíquotas Incidentes sobre a folha salarial ou mesmo 

com a eliminação da parcela do empregador, Na verdade, o tipo de reforma e a redução de 

aliquotas sobre a folha salarial não reverte uma tendênCia histórica e mantem os baiXOS pata

mares de contribuição à previdênCia preexistentes. 

O resultado para o Brasil, que não alterou os encargos, ou para o México, que elevou as 

aliquotas, ou ainda para o Chile, cuja opção foi a de reduzi-Ias, fOI mUito similar à tendência 

histórica, ao contrárro do que pressupunham os defensores de reformas paradigmáticas, segundo 

apontou o Banco Mundial (2004). opud Matij3scic e Kay (2006). 

GRÁFICO 10 
ContribUições para a Previdência entre 1981.e 2003 (Anos ímpares) 
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o exemplo argentino merece destaque. Os indices de evasão e de trabalhadores não contri

lJulfltes cresceram de forma permanente entre 1990 e 2002. Essa tendência não se alterou com 

a dlmIIlLllç~u, em 1994, elas contribuições patronais sobre a folha de salários de 3600 para 240c. 

Inemtt cOllsenso na literatura e na execução de políticas de países da Améríca Latina de que a 

reduc3c dos encargos sobre a folha de salários possa implicar, necessariamente, a geração de 

empregos e u aumento da contribuição para a previdênCia em qualquer país [MatiJascic e Kay 

1200511 

Em síntese. considerando as dificuldades do mercado de trabalho. associadas 

ao baixo valor das remunerações pagas decorrentes do perfil salarial e da 

informalidade pre\'éllecente. foi criado um sistema de financiamento múltiplo. 

dotado de orçamento próprio para lidar com as características peculiares do Brasil. 

O sistema permite acomodar as tensões por gastos com a precariedade da base de 

·;rrecadação. Contudo. ainda que seja relativamente bem-sucedido em termos de 

organizaç<io financeira e não seja incompatível com a experiência de outros países. 

isso n,lo elimina a necessidade de cuidadoso monitoramento dos gastos. 

5.3 Indicadores de Gestão e Avaliação da Ação Estatal 

A eficiência operacional de um sistema previdenciário pode ser medida. em parte. 

pelos custos operacionais e despesas com pessoal. A trajetória desses gastos no 

INSS apresentou resultados positivos. a julgar pela sua performance. segundo a 

Tabela 8. 

O, custos brasileiros de 4.30,0. no entanto. ainda são mais elevados do que os 

de outros países. como os Estados Unidos. cujos gastos administrativos e com 

pessoal do sistema público representam 0.70;0. conforme apontou o Banco Mundial 

Gastos com Pessoal e Operacionais do INSS em Relação ao Total de BeneficIOS Pagos 
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(1994. p. 312). ou ainda 0.80/0 para a Suíça. 0.30/0 para o Japão. ou 3,40/0 para a 

Itália. em 1992. Vale lembrar que o Brasil deveria obter ganhos por trabalhar em 

grande escala. De fato. conforme apontaram Matijascic e Kay (2006). apesar de 

tudo. a situação brasileira era melhor do que em outros países da América Latina 

em 2004. nos quais os custos eram de 160/0 para a Argentina. 10,40/0 para o Chile. 

24.9% para o México e 13.90/0 para o Uruguai. 

Recentemente passou a ser possível dar entrada e até mesmo fazer pedidos 

para alguns benefícios pela internet ou por telefones que não cobram tarifas. sem 

deixar de mencionar o crédito consignado. que permitiu o acesso a empréstimos 

de instituições financeiras com valores mais reduzidos e desconto direto sobre o 

pagamento mensal. 

Já no que diz respeito aos sistemas de aposentadorias e pensões dos servidores 

públicos. não existe nenhum tipo de indicador divulgado que pemlita a realização de 

uma análise assemelhada. pois o pagamento de benefícios é gerenciado em conjunto 

com o pagamento dos servidores em atividade. não sendo aferido o seu custo.: J 

Para as EFPCs. não são divulgados. regularmente. indicadores oficiais sobre 

o desempenho administrativo. No entanto. o levantamento realizado pela empresa 

de consultoria Towers e Perrin (apud Banco Mundial. 1995) permite observar o 

desempenho das EFPCs com base em uma sondagem. Não foi possível encontrar 

nenhum indicador dessa natureza para as EAPCs. A Tabela 9 apresenta os resul

tados da Towers e Perrin para as EFPCs brasileiras que destacam indicadores 

heterogêneos em termos de custo. ao considerar os fundos patrocinados por em

presas privadas nacionais. estrangeiras ou estatais. 

Quando se trata de aferir a qualidade da gestão. e não somente os custos. a 

avaliação tende a ser mais subjetiva. No entanto. qualquer brasileiro apontaria 

casos de irregularidades e fraudes com aposentadorias. Esse cenário estimula o 

oportunismo e a contravenção. Os sucessivos governos vêm prometendo resolver 

o problema desde meados dos anos 1960. 1
" 

TABELA !i 

Custos Administrativos das EFPCs - 1994 
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No penado recente o tema voltou a ter destaque. Apesar da oportuna conso
lidaç~l() do CNIS em 1999. o quadro de precariedade se manteve inalterado. con

siderando ,I atuação governamental para desbaratar quadrilhas que fraudam as 

atividades du INSS. Ainda que os dados estatísticos não sejam totalmente confiáveis 
em termo~ de seguridade e previdência. existe um novo consenso que se fOf11l3 

sobre a urgência que a questão merece. Dada a dimensão do sistema de seguridade 
em termo~ de números de contribuintes e beneficiários e do volume de recursos 

envolvido. a previdência social é uma área prioritária de choque de gesTão. Afi

naI. ela con~ome 31 0 0. das verbas federais e. segundo o próprio INSS. cerca de 
200. 0 das aposentadorias e pensões são pagas indevidamente. O choque de gesTão 
deveria unificar os dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do INSS e atingir 

todos os procedimentos gerenciais e o atendimento ao público. 

[) diagnóstico está em pauta e seu principal desdobramento é o censo 

previdenciário. no momento em execução. O problema. no entanto. é saber se a 
iniciativa será efetiva. Vale lembrar que. em 1993. o então ministro Antonio 

Britto promoveu um recadastramento dos benefícios. com repercussões positivas. 
mas os prohlemas \'oltaram a ocorrer. 

Diante d<l importância de se adotarem estratégias que tornem o Estado bra

sileiro mais agil. moderno e empenhado na criação de condições favoráveis para 
o desel1\oh'imento econômico e social. a edição de 2007 desta série Brasil: o 

esrad() de li/lia /laÇa0 tratar,i da eficiência do Estado. inclusive no âmbito da 
seguridade ~()cial. 

5.4 Gastos com Seguridade Social e Competitividade 

Como a questão referente à existência ou não de déficits para o INSS. ou ainda a 
existência de superá\'its para o orçamento social conduziu ao impasse. o foco das 
críticas est,i mudando. acertadamente. para a dimensão dos gastos com benefícios. 

Gastos reduzidos agravam <l desigualdade gerada pela ação do mercado. 

Entret3nto. um gasto excessivo transfere recursos que podem ser utilizados de 
forma mais eficaz em il1\'estimentos e outras atividades capazes de elevar a ri

queza ou estimular o emprego \'ia intercâmbio comercial entre os países, 

Ainda merece atenção uma regra: países com crescimento lento e com aumento 
da precariedade da~ relações de trabalho tendem a apresentar um gasto social maior 

sobre o PIB do que ocorreria em circunstâncias opostas. A questão é simples. pois 
todos ()~ que perdem renda buscam compensar as perdas. e o fato de um programa de 
reposi(;~lo de renda ser público ou mercantil não modifica o quadro, 
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Embora o Brasil tenha uma população com mais de 60 anos de idade pouco 

elevada em relação à de países mais desenvolvidos. o envelhecimento se processa 

de modo bem mais veloz. exigindo cautela. conforme disposto no Capítulo 2 

deste volume. Ademais. o baixo nível de dinamismo econômico dos anos recentes 

reduziu o crescimento do PIB e pressionou os gastos sociais para compensar a 

queda da atividade econômica. 

Os gastos brasileiros ainda são inferiores aos de países desenvolvidos e nada 

comprova que estejam em patamares diferenciados em relação a países vizinhos. 

Os valores para o Brasil superam apenas os do México. No caso dos Estados 

Unidos. o problema é diferente porque o país possui um sistema de proteção 

social menos abrangente devido à elevada cobertura oferecida pelo mercado via 

fundos de pensão. substituindo uma parcela relevante do gasto público. Não 

existem dados comparáveis para outros países que não compõem a OCOE. 

Qualquer tipo de análise sobre o gasto social precisa considerar o total. que 

inclui o setor privado e a filantropia. Esse gasto precisa ser ponderado pelo perfil 

etário da população. para que se possa aferir se ele é grande ou não em relação à 

população coberta. Em outras palavras. o gasto público pode ser menor se for com

pensado por outras formas de proteção mercantis ou por vínculos familiares sólidos. 

Mas. ainda que o gasto público seja menor. se for grande a dotação para manter os 

que não podem trabalhar ou atender às necessidade sociais mais diversas. existe uma 

redução dos recursos para usos alternativos. com destaque para os investimentos. 

Conceitualmente. se um país com baixa cobertura apresenta resultados em 

termos de gastos sobre o PIB similares aos de um país com elevado número de 

contribuintes. por exemplo. o problema requer atenção. Ainda não existem estudos 

com esse grau de precisão para fornecer indicadores de referência (bellclz ma rks). 

mas dados divulgados na Tabela 10 permitem fazer indicações importantes. 

Os gastos com benefícios destinados a pessoas de idade. incluindo as apo

sentadorias por tempo de contribuição. para o Brasil. são ainda inferiores à média 

de países desenvolvidos. o que é normal. uma vez que o país ainda conta com 

uma parcela substantiva da população ainda jovem. l
" 

O problema referente a idosos é em parte compensado para os gastos com as 

transferências para famílias com menores rendimentos. Nesse caso. o Brasil está 

aumentando. A primazia da Suécia é típica de um modelo que privilegia a conju

gação das transferências de renda com a oferta de serviços sociais focalizados em 

segmentos mais frágeis. No caso brasileiro. as políticas como o salário-família ou 

a Loas - precedidos pela renda mensal vitalícia nos anos 1970 - estão consolidadas. 

mas os programas de renda mínima familiar ainda representam uma novidade. o 

que contempla um amplo horizonte para o aumento do gasto. 
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Despesas Sociais com Transferência de Renda 
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() p:asto brasileiro com pensões por mone chama a atenção pela sua dimensão. 

que é superior à dos demais países. deixando entrever que a legislação é benevo

lente. tendo pouca ou nenhuma relação com a perda de capacidade de trabalho. 

C)-, p:aslOs com invalidez permanente e doenças não devem ser elevados 

quando existe uma população reduzida de contribuintes. A cobenura legal no 
Brasil foi de 34°0 para 2003. considerando a legislação e os períodos de carência 

necessários para se ter acesso aos benefícios num momento determinado. Assim. 
os gastos com invalidez brasileiros em proporção ao PIB não são baixos. compil

rildos com países de extensil cobenuril de contribuição pilril il previdênciil. Em 

pillses da UI. il cobenuril em relilção à populilção trilbillhildoril para as aposenta
doriils era de 5.8°0 em 1910. 670,0 em 1950. e 96°;0 em 1990. segundo Tomka 
(2003). 

Tafner Cf alii (2006) apontaram de modo nunCil ilntes mensurado e analisildo 

que. desde 1 ')99. il iminência de reformils constitucionais para o setor público 
federal eleu)u o número de aposentildos por invalidez para patilmilfes superiores 

a 250 () do lOtai de concessões. tendo atingido 54.9°;0 do total de concessões em 
2003. quando foi encaminhada il reforma constitucionill. Os dados apresentildos 
fop:elll a qualquer padrão de risco atuarial. denotilndo problemas de gestão da 

maior relc";lIlcia. No milis. é possível observar. ainda. os efeitos dils reformas nos 
anos 1990 sobre a concessão de benefícios. sobretudo il fone redução dos propor
cionais em \ inude das regrils da reforma apontildas anteriormente (Gráfico 11). 
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_----------------------1 GRÁFICO 11 
Brasil: Número de Aposentadorias por Invalidez no Serviço Público Federal 

30.000 -

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Fonte: Siafl, apudTafner ~I olil (2006) • Por Invalidel . Integral ou compulsória li Proporcionai 

Isso resulta, possivelmente, em desperdício de recursos e na redução da 

competitividade externa do Brasil. Esse alerta sugere que ou os gastos apresentam 
problemas referentes à qualidade sanitária e às condições de trabalho da população, 

ou ainda que existe um problema de fraude, pois a incidência de invalidez obedece 

a leis probabilísticas e os desvios em relação à média precisam ser monitorados, 
sinalizando a presença ou não de possíveis desvios. 16 Na verdade, é provável que 

a situação represente um misto das duas possibilidades. Aliás, a constância dos 
gastos com invalidez num contexto em que as regras de acesso às aposentadorias 
por tempo de contribuição ou idade foram liberais e o envelhecimento foi per

ceptível representa, por si só, um sintoma de que a concessão de benefícios apre

senta problemas (Gráfico 12). 
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Sob o prisma das finanças públicas, este é o aspecto a ser considerado, pois 

é o que onera o contribuinte, de forma provavelmente indevida. Se o problema 

não existisse, ou tivesse uma dimensão menor, haveria mais recursos disponíveis 

para outras atividades, o que poderia diminuir o sofrimento dos portadores de 

. necessidades especiais decorrentes de doenças ou de acidentes de trabalho, ou 

permitiria punir os que fraudam a boa fé dos brasileiros. 

Dois outros aspectos pouco presentes no debate sobre previdência são a 

legislação que permite aos inativos trabalhar, excetuados os casos de invalidez e 

a possibilidade de acúmulo de dois benefícios diferentes - como o caso de uma 

viúva aposentada que acumula pensão do ex-marido. Ambos os casos não têm 

similar na experiência internacional. No primeiro caso, como permitir a concessão 

de aposentadorias por tempo de contribuição para pessoas que tenham plena 

capacidade de trabalho? No segundo, o que justificaria a generosa concessão de 

pensões por morte para aqueles que já recebem outro benefício? É preciso destacar 

que a seguridade tem por meta transferir renda da sociedade para quem não pode 

se sustentar com base na própria capacidade de trabalho. Postulados divergentes, 

como os da legislação de Bismarck e os baseados nos princípios de Beveridge até 

convergem sobre essa questão básica. Num país que não é afluente, como o 

Brasil, é preciso ponderar se esse tipo de transferência de renda é regressivo, pois 

privilegia os que possuem melhores condições de trabalho. 17 

A Tabela 11 apresenta resultados que tornam a argumentação precisa. Quando 

se considera a população com 65 anos de idade ou mais, os números revelam que 

64% dos gastos e 54% dos benefícios são pagos àqueles que possuem uma idade 

inferior a 65 anos. Assim, é procedente dizer que a maioria das aposentadorias não 

se concentra entre os idosos e que esse perfil onera demais o erário público. 

A manutenção de um contrato de trabalho concomitante com o status de 

aposentado ou pensionista é defendida por considerar que o valor da aposenta

doria é reduzido, e não resta outra opção ao cidadão senão retornar ao mercado 

de trabalho. Mas os resultados da Tabela 12 apontam o contrário. Quando con

sultados os dados da Pnad, o resultado não confirma o pressuposto, segundo 

mostra a Tabela 11, pelos seguintes motivos: 

• os inativos com prestações menores são justamente aqueles que não pos
suem nenhuma ocupação; 

• os aposentados ocupados que não contribuem para a previdência possuem 
rendimentos superiores aos que não possuem nenhuma ocupação; e 

• aqueles que possuem aposentadorias com valores maiores são também os 
que contribuem para a previdência ao retornar ao mercado de trabalho. 
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-:- .l,BEL.'. 1, 

Contingente e Gastos com Aposentados e Pensionistas por Faixa Etária 
'C,"~ i 

FrequenCl" Ate 20 20-2" 2,,-311 30-35 35-4l1 411-45 4S-50 5U-55 5S-(iU ijlJ-b5 ij5-70 

Villores lJ':) 0.4 O,b 1,'! 4 8,') 15,2 15,4 li,.] 13.7 

Bt'ndl('l~1rlo') l.2 O,h O,~I 1,3 2,1 ],:) 6,4 :1,6 l:U li;,:! 1 G,2 

Fjnl( IBGE Pnd(l rlt' 2(!1' I 

-; .l,B~L-'-I i 2 

Rendimentos dos Inativos segundo o Perfil de Ocupação e Sexo - 2001 

Rendimento (RSi 
Perfil ,k ocupac~lI Concfl\';;u SCXII 

T rahalh" BenefiCIO 

Homens O 59:1 
Apusentacfos 

Mulhne, 3SCJ 
Sumente !natlvo<", 

Homens (1 333 
Pen<;,l()nl"ta<.., 

Mulhere, (I 414 

H{Jn1en<.., 4:11 843 
Apn,entados 

Mlllhncs 1L~1 411, 
Tr;illdlh,j sem contribuir 

Homens 2(}! 541 
Pt'n<"'lonlsta<.., 

~l11lheres 183 41,2 

HOn1en<., 14S:, Llbll 
Aposfnt;ldns 

Mulheres 1.12'1 1:)]2 
Tralldlha t [ontrlhul .... ~.~-~.~~<~-----_ ...... _ .. ...w~ __ ~~ __ ~ ___ ~ __ ~.~ 

Homens 1(1114 1416 
Pen')lonlstí1<., 

Mulheres b02 q:11 

F, nlt· IB',JE'Pnéld (k 2',"'1 

70-75 75-81J 8U,' -

10,4 fi,4 5,3 

1],2 8,4 

Tot,11 

5'J~) 

J S9 

33] 

414 

1.2b4 

54:) 

811' 

G4S 

3.845 

3.062 

2420 

1.552 

Não são. portanto. os mais pobres os que se beneficiam da acumulação de 

benefícios e rendimentos do trabalho. 

A não observância de critérios legais adotados universalmente para benefícios 

de risco. muitos dos quais previstos no Brasil mas cuja eficácia está comprometida 

pelo débil monitoramento gerencial - ou ainda pela liberalidade na manutenção 

de benefícios para quem trabalha - requer mais atenção por parte das autoridades. 

Se isso não ocorrer. as finanças públicas se deterioram e é colocada em xeque a 

noção de direito social ao se estimular a adoção de comportamentos oportunistas. 
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6. ASPECTOS EXTERNOS QUE lNFLUENC1AM A SEGURlDADE 
SOC1AL 

Ainda que a estrutura institucional de um sistema de seguridade social seja exemplar 

e aceita pelos valores culturais de uma deternlinada sociedade. elementos externos 

,) sua órbita podem afetar o sistema e impedir que uma tal estrutura seja viável 

no longo prazo [Tafner (2005)]. Os elementos externos podem ser múltiplos. quando 

o foco é a transferência de renda entre pessoas e gerações. mas são três os que 

merecem destaque: condições etária e sanitária da população. atividade econômica 

e a distribuição de renda. e o perfil de ocupação de uma determinada sociedade. 

Essas questiies foram tratadas de forma detalhada nos Capítulos 1. 2. 4 e 5 da 

presente publicação. Os argumentos aqui apresentados apenas aprimoram o con

teúdo deste capítulo. 

6.1 Perfil Demográfico e Condições de Saúde 

Um dos principais problemas apontados para mostrar o potencial de crise financeira 

da seguridade social no Brasil é o envelhecimento acelerado da população brasi

leira. Como () regime financeiro é de repartição no segmento público. ou seja. as 

contribuições arrecadadas são repassadas para os inativos sem a constituição de 

reservas. o crescente número de idosos reduz a população contribuinte e. ao 

mesmo tempo. eleva o de beneficiários. Diante dessas circunstâncias. os traba

Ihadore~ em atividade deverão contribuir com quantias cada vez maiores para 

sustentar o~ inati\'os. sem que isso lhes dê direito a um benefício maior. 

A situação do Brasil é a melhor entre os países desenvolvidos ou do Cone 

Sul. O momento atual representa a melhor fase populacional. pois o contingente 

de população em idade de trabalhar supera o da população dependente e. mesmo 

em 2050. essa rei ação deverá ser favorável. 

l\las o processo exige a adoção de medidas preventivas. considerando que o 

número de pessoas em idade ativa em relação ao daquelas com 60 anos ou mais 

cai pela metade. sendo mais veloz do que o observado na OCDE (ver Capítulo 2). 

o envelhecimento é uma questão desafiadora. pois a estrutura etária madura 

requer a reorganização dos serviços sociais para atender os idosos. que possuem 

necessidades diferenciadas em termos de saúde e previdência em relação à popu

lação não idosa. 

F não se pode deixar de levar em conta que o Brasil é um país em que o índice 

de mortalidade é alto e as condições sanitárias ainda são precárias. considerando 
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a sua renda per capita. Essa mortalidade é devida a um sistema de saúde igual

mente precário. Isso se traduz em menor esperança de vida saudável. o que ace

lera as mortes. que vêm seguidas de doenças. tratamentos onerosos. perda da 

capacidade de trabalho. e dispêndios elevados e prolongados para os sistemas 

previdenciários. A alarmante situação da saúde, ocasionada por problemas de 

atendimento. epidemiológicas e também por doenças e acidentes de trabalho, é 

um problema que se configura sério. conforme sugere a Tabela 13. baseada em 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Para a previdência e a assistência social as informações contidas na Tabela 13 

representam um problema, devido ao potencial de gastos com benefícios por 

invalidez ou acidentá rios. Os dados permitem fazer inferências sobre a situação 

sanitária e das condições de trabalho. Assim. a concessão de beneficios por 

invalidez. doença e pensões por morte cresce e infla em demasia o contingente de 

inativos. Isto demonstra que a previdência e a assistência dependem de um con

junto de políticas coesas para controlar os gastos e evitar a vulnerabilidade 

macroeconômica. 

Além disso. o Brasil é um país em que é maior a probabilidade de morte 

antes dos 65 anos de idade do que a de países mais desenvolvidos ou de países 

vizinhos. Os problemas de saúde e os decorrentes de acidentes de trabalho esti

mulam a concessão de benefícios por morte prematura. 

Os problemas demográficos e as condições de saúde e mortalidade do Brasil 

demonstram que a seguridade social. as demais pol íticas sociais e as políticas 

TABEL:" 1 j 

Esperança de Vida e Mortalidade em Paises Selecionados para 2002 

Perda, de e,perança dt Vida sduchvel Morldllclade ale ",65 ano, 

Homens Mulheres Homen, Mulheres 

Ar~enllnd 14 lG 2H 15 

Bra,,1 20 15 41 24 

Col(lmiJ,d 17 17 2~ 211 

Mexlc() :1 11 2'1 18 

PortuYdl 1L 1:1 23 11 

11~lld 11 IH 11l 

Estdrl"s Unld", 11 1:1 n 14 

5u,'cld 11 14 

~ n '( 1"1S 
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públicas como um todo requerem uma ação integrada. Somente assim será pos

sível diminuir a transferência de renda para as famílias e reduzir o sofrimento 

humano. que. além de desnecessário. onera em demasia as finanças públicas e 

reduz a população que poderia estar produzindo riqueza. 

6.2 Atividade Econômica, Distribuição de Renda e Seguridade 
Social 

Qualquer tipo de sistema previdenciário ou de transferência de renda tende a 

possuir melhores condições num período de crescimento econômico e vice-versa. 

independentemente do tipo de regime financeiro ou do plano de benefícios. Isto 

se dá porque. quando ocorre o crescimento. a arrecadação de contribuições sociais 

tende a subir. enquanto a demanda por benefícios fica estável ou até um pouco 

menor. uma vez que as condições favoráveis da economia podem estimular a 

permanência no mercado de trabalho dos que podem se aposentar. 

No Brasil. o problema se deve. segundo o Gráfico 13. ao fato de o PIB ter 

apresentado um crescimento menor no período. que ainda coincide com a elevação 

média anual acentuada da PEA, dificultando a criação de empregos e outras 

condições mais favoráveis para efetuar uma distribuição mais eqüitativa da renda. 

A Tabela 14 apresenta dados referentes às contas nacionais do IBGE e aponta 

reflexos da perda de dinamismo sobre a distribuição da renda: a parcela dos 

salários e da remuneração dos autônomos se reduziu em detrimento à maior 

participação dos impostos - após as transferências para pessoas - e ao excedente 

econômico. 

_---------------------1 GRÁFICO 13 
CreSCimento Médio Anual do PIS, da PEA e do PIS Per Capita 

• 
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Brasil: Distribuição Funcional Anual do PIB Entre 1991 e 2003 
lC ll1 

PIE 1~lq1 1'1'12 1'1'13 1'1'14 1'1'10, 1'1% 1'197 1~lq8 l~I'I'1 20011 20Ul 20U2 21J1Il 

S"larlo, 32 34,li 35,9 32 2'1,6 28,A 27,4 2G,~1 2b,~, 2b,8 2b,4 21i.2 2 ~).7 

Contribuições sO('lals '1.7 8,~1 '1,2 8,1 8.7 9.7 '1,5 '1,1i 10,'1 11,1 10,li lU q, ~1 

Autilnomo, 0,3 6,3 S.7 5, ~) 5.7 5.7 5,5 :l,l 5.3 4,1j 4,5 

Excedente lA,:) 38 35,4 38,4 41U 41 42,'1 44 41,4 40,G 411, ~) 41,'1 43 

Cargél tributaria liquida IV) 12,2 13,2 1\8 lo"G 14,A 14,G 14 10 16.2 17 17,:l lIi,~1 

As condições para a incorporação de novos contribuintes e para o aumento 

da arrecadação não foram propícias, tendo em vista que os salários, base de 

incidência das contribuições sociais por excelência, perderam participação na 

renda entre 1991 e 2003. 

A perda de participação dos salários na renda nacional brasileira desde 1991 

não teve por contrapartida a redução da parcela destinada aos encargos sociais, 

como se pode depreender dos dados da Tabela 14. Assim, o esforço para contribuir 

dos assalariados foi elevado em relação à sua participação na renda. 

Embora a perda de participação da massa salarial sobre o PIB tenha sido 

uma realidade em quase todos os países ocidentais, as diferenças do Brasil em 

relação às sociedades dotadas de proteção social mais evoluída permaneceram 

elevadas e explicam a fragilidade financeira inerente à previdência brasileira. A 

relação de trabalho baseada hegemonicamente no salário enquanto forma de 

ocupação e a parcela do PIB destinada a ele é uma das condições imprescindíveis 

para a viabilidade atuarial de modelos baseados no seguro social. Se a parcela 

dos salários for reduzida, os recursos tendem a ser escassos para atender às de

mandas, especialmente num contexto de renda reduzida e grande desigualdade 

no acesso às riquezas (Gráfico 14). 

O Brasil sempre teve por característica a marca da precariedade em termos de 

ocupação, por um lado, e a da concentração da renda, por outro, sem mencionar a 

fragilidade das contas públicas devido ao endividamento. Ou seja: as condições 

sempre foram difíceis. Nesse cenário, a abertura comercial apenas aumentou as 

distorções e dificultou a busca de mecanismos de financiamento equilibrados. 

Em síntese, a evolução da economia não foi favorável para a seguridade 

social e para a previdência em particular, considerando o descompasso entre a 

mudança da estrutura populacional e a evolução do PIB. A par desse quadro. a 

estrutura de distribuição da renda não permite que o financiamento das ações 
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,_---------------------i GRÁFICO 14 
Sala"o e Encargos Sociais sobre o PIS 

seja está\T1. Com efeito. os problemas apontados sempre estiveram presentes no 

contexto brasileiro. 

6.3 Perfil de Ocupação da População e Seguridade Social 

Embora o desempenho demográfico e as questões relativas à produção e distri

buiçãu da riqueza sejam essenciais na determinação da condição estrutural da 

seguridade. não é possível entender os problemas que a afetam sem levar em 

conta o perfil da ocupação e sua evolução no tempo. sobretudo no período recente. 

Este é mais um conjunto de variáveis exógenas ao universo da seguridade social 

e que ajudam a definir o desempenho do sistema. 

Nunca e demais insistir que existe a necessidade de um mercado de trabalho 

baseadu no assalariamento para garantir a viabilidade de longo prazo de um 
sistema de proteção social. O assalariamento se baseia em relações de trabalho de 

longa duraç,io. Tais condições são fundamentais para sistemas de seguridade 

social que precisam de fontes de custeio estáveis. 

As mudanças realizadas nas últimas décadas com o aumento da exposição 

extema das economias. internacionalização dos processos de produção e aumento 

da parcela de sen:iços na atividade econõmica reduziram a importãncia do 

assalariamenro. Esse conjunto de fenômenos. associado à instabilidade do cresci

mento do PIS e ao envelhecimento populacional do país. acabou por deteriorar 

as condições de sustentação de um sistema de proteção cujo eixo sempre foi o 

seguro soeia I. 
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Ao comparar países segundo a sua escala de desenvolvimento socioeco

nômico. a relação entre a estabilidade da seguridade social e o perfil de ocupação 

se traduz de forma nítida. conforme aponta o Gráfico 15. 

Os países com maior número de assalariados e. por conseguinte. com o menor 

contingente de trabalhadores domésticos ou autônomos são os que apresentam 

maior grau de cobertura e melhor qualidade das prestaçôes. mantendo. ao mesmo 

tempo. mais estabilidade financeira. Quando se analisa o caso brasileiro. como 

mostra o Gráfico 16. é possível perceber que a posição do país sempre foi precária. 

O número de empregados contribuintes no Brasil sempre esteve em patamares 

menores do que o dos países europeus. e a contrapartida disso foi um número 

maior de trabalhadores empregados sem carteira [Carteira de Trabalho e Previ

dência Social (CTPS)] ou conta-própria. 

Perfil de Ocupação da População Trabalhadora - 2002 

Brasil: Ocupação nas Regiões Metropolitanas 

O"~ 

~ " -

2 ' 

• • = 
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Assim, a redução no contingente de empregados com carteira de trabalho 

teve uma queda acentuada, explicando porque é baixo o número de contribuintes 

para a pre\idência, Mas os dados do Gráfico 16 também indicam que houve uma 

deterioração nas condições de ocupação, pois o número de desempregados se 

elevou com a abertura comercial brasileira de 1990, embora isso possa ter sido 

estimulado pelo aumento das aposentadorias, segundo o estudo de Camargo e 

Reis apresentado no Quadro 16, 

A estrutura de ocupação, hem como a da população, de suas condições sani

tária~ ou o nível de atividades e a distribuição da renda são fatores limitantes 

para a promoção de políticas de transferência de renda via seguridade, Isto é 

consensual na literatura internacional. tanto comparada como referente a casos 

nacionais, e por toda a parte esse tipo de limitação atua de modo a criar obstáculos 

para que o sistema de proteção social tenha uma convivência menos litigiosa 

com os interesses dos setores ligados à produção e à distribuição de riqueza, 

Existe conflito entre os setores empresariais e as políticas sociais em todo o 

mundo e a reforma está na ordem do dia em todos os países, Mas as estruturas de 

QUADRO 16 

Aposentadoria, Pressão Salarial e Desemprego por Nível de Qualificação 

Ape,ar de ,>ccmpre destacadas, as conexões entre beneficIos cle aposentadoria, desemprego segundo 

quallficac3e, ela mão-de-obra são de dificil mensuração. Um dos poucos estuclos foi realizado 

por CamargJ e Reis (2005, p. 36-371 A principal conclusão do estudo sublinha que "o compor

tamento dCJ trabalhador no mercado de trabalho pode ser alterado pelo efeito da aposentadoria 

sobre a renela domiciliar per coplta". Esse efeito é observado mesmo quando a "aposentadoria é 

recelJldil I)()r outros membros da familiil no elomicilio, que não participam da força de trabalho" 

Os efeitos da aposentadoria sobre as variaveis de desemprego foram estimados por meio de 

regressões cros\-sectlOns repetidas cle coortes (ver glossario no Capitulo 2) de nascimento e 

qUilllficaç;lü Foram estimados, também, os Impactos da aposentadoria sobre as probabilidades 

de cie,emprego e de desemprego de longo prazo. 

A analise empirica foi baseada nos dados da Pnad para o periodo 1981-1999. De acordo 

com os resultados estimados, maiores aposentadOriaS tÊm efeitos positivos e SignificatIVOS 

solJre o desemprego dos trabalhadoreó não qualificados. Aumentos na aposentadoria domiciliar 

per cOOlta nos anos 1990 parecem ter gerado elevações na taxa de desemprego, na taxa de 

desemprego de longo prazo e na proporção de desempregados de longo prazo para esses traba

lhadores. ~J() caso dos semlqualificados, foram encontradas algumas evidéncias de que as apo

sentadOrias Irlfluenclaram a taxa de clesemprego de longo prazo desse grupo. Para os qualificados 

nào furam encontrados resultados Significativos ( ... 1 

Esses resultClclos sugerem que o crescimento do desemprego ao longo dos anos 1990 pode 

ter tlclo efeitos do ponto de vista de bem-estar social cios trabalhadores menos qualiflcaclos, 

qucc ,ào os mais pobres na distribuição da renda, menos deletériOS do que iniCialmente se supõe. 

Ulll~l parte Importante desse aumento decorre exatamente da melhoria da renda familiar per 

calJltn com!) resultndo da crescente Importrincw da renda da aposentadoria para a familia. 
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produção. população e ocupação mais desequilibradas aumentam o potencial de 

conflito. Resta encontrar soluções que possam ser mais adaptadas a cada situação 

específica. como é o caso para o Brasil. 

7. SEGURlDADE SOC1AL, MERCADO DE TRABALHO, 
MUNDlALlZAÇÃO E COMPEnnVlDADE EM PERSPEcnVA 

Quando são consideradas as políticas de transferência de renda para idosos e 

pessoas com necessidades especiais. o Brasil apresenta tantos problemas e conquistas 

ao mesmo tempo que o país se credencia a ser considerado um caso exemplar 

para fins de estudo no contexto internacional. As contradições e a heterogeneidade 

social são as marcas de um país que avança de modo hesítante entre as possibi

lidades oferecidas pelas circunstâncias e os limites de sua crõnica hesitaçâo. 

Por um lado. estudiosos filiados a ínstítuíções como o Banco Mundíal ou a 

OIT. que têm se confrontado em termos de proposições de reforma para a seguridade 

social nas últimas décadas. começam a ter pontos de vista mais convergentes. 

Entre essas questões vale destacar a busca de universalização no Brasil. reconhe

cidamente uma política bem-sucedida. 

Por outro lado. é impossível deixar de reconhecer também que o sistema 

possui um elevado número de distorções em seus regulamentos. distorções essas 

que atingem as atividades gerenciais. a legislação ordinária e os preceitos cons

titucionais. Quando são consideradas essas variáveis é possível observar que o 

nível de focalização sobre os mais necessitados ainda é deficiente na PEA e. se 

mantido. vai ser um obstáculo às tentativas de promoção da competitividade e da 

reorganização das finanças públicas. 

Não é possível. no presente momento. retomar toda a argumentação. Mas é 

possível relacionar medidas que podem ter efeitos positivos nas duas dimensões 

assinaladas. Como resultado da discussão do capitulo. a reforma constitucional 

não é a única via para reformar a seguridade. embora ela não possa ser dispensada. 

Reformas das leis infraconstitucionais e medidas de cunho administrativo têm 

papel importante e podem apresentar resultados financeiros de forma ágil. po

dendo ser revistas a todo o instante e não apenas nos primeiros anos de mandato. 

quando as chances de reformas na Constituição tendem a ser maiores. 

Cabe destacar assim algumas linhas de conduta para os próximos anos. 

Entre as medidas de cunho administrativo. é preciso: 

• Eliminar beneficios de risco que estejam sendo concedidos para quem não 

necessita deles. Sé' a pessoa continua trabalhando. ela não está incapacitada. 
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• Fazer valer critérios para a incapacidade parcial. prevista em lei. mas que. 

no Brasil. na prática. existe apenas enquanto afastamento total do trabalho. 

• I\lonitorar as atividades de empresas e o sistema de saúde para evitar 

situaçôes de insalubridade ou perigo. 

• Manter registros mais rigorosos referentes à filiação à previdência e ao 

valor pago a título de contribuição. 

Existem. ainda. problemas de ordem legal. mas que não precisam de reformas 

constitucionais. bastando alterar a legislação ordinária. como: 

• A acumulação de aposentadorias e pensões ou trabalho remunerado sem a 

fixaç;lo de critérios. 

• ,.1" pensão por morte deve considerar a eXlstencia de filhos menores de 

idade no gnlpo familiar e a capacidade de trabalho da pessoa que ficou viúva. 

• Mesmo na presença de filhos. a freqüência à escola deve ter monitoramento 

pelas autoridades responsáveis pelas ações sociais para assegurar a manutenção 

de uma pensão. 

Em questões relativas a gênero e demografia. seria muito útil promover um 

debate nacional que esteja baseado em estudos amplos. abrangentes e que possam 

contar com indicadores confiáveis para empreender reformas constitucionais. Os 

dados referentes a sistemas de seguridade são restritos e. com freqüência. precários 

- no caso do IBGE -. ou não estão tabulados e disponíveis para a população - no 

caso do INSS -. dificultando a elaboração de diagnósticos confiáveis. 

üuando são consideradas as condicionantes externas aos sistemas de 

seguridade é preciso destacar que o perfil de contribuição à previdência está se 

alterando no mundo numa direção já conhecida no Brasil há décadas: 

• Parte da força de trabalho precisa se submeter. de forma quase integral. a 

ocupações que não cumprem os preceitos relativos aos direitos sociais. 

• Outra parcela consegue integrar ocupações que respeitam os direitos sociais 

durante um período restrito. mas suficiente para permitir o acesso a benefícios de 

valor modesto. 

• Uma reduzida fração consegue cumprir os requisitos clássicos de um mo

delo baseado no seguro social. 

[~sa é a realidade. conforme apontaram Merrien. Parchet e Kernen (2005) e 

I\latijascic e Kav (2006). que precisa ser considerada na promoção de reformas. 

Nesse sentido. a estrutura geral existente já atende. em grandes linhas. o que é 

exigido pelo novo contexto. A estnltura jurídico-institucional. por um lado. não 
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pode prescindir da proteção aos que dela precisam e, por outro lado, não pode 

distribuir prestações injustificáveis sob o prisma do direito social num mundo 

marcado pela premência da competitividade e da estabilidade das regras. 

É ai que estudiosos do Banco Mundial e da orr parecem, finalmente, começar 

a convergir. As formulações baseadas em camadas l
" - ou pilares, segundo grande 

parte dos estudos do Banco Mundial - de proteção social exercem um papel 

fundamental para a reorganização das condicionantes jurídicas e institucionais. 

Todos reconhecem que a cidadania é um fundamento da seguridade social e 

é preciso dar garantias de uma condição digna dos que não conseguem sobreviver 

com base na utilização de sua força de trabalho. Como essa é uma situação que 

pode afetar a todos, é justo que todos possam receber as prestações que integram 

uma primeira camada. 

A segunda camada deve vincular estritamente as contribuições aos benefícios 

de forma similar à adotada pelos lloTiollal dejilled aCCOtIllTS. Essa camada deve 

conferir garantias de rendimento ao segurado, mas desde que compatíveis com 

as condições macroeconômicas. É impossível imaginar que algum sistema seja 

viável com taxas de retorno elevadas demais em longo prazo e sem relação com 

o desempenho de uma economia. Contudo, é preciso destacar que essa mesma 

camada pode estimular a economia, dado que segurados e empresas que conseguem 

transferir recursos para o sistema de forma regular representam uma parcela da 

população com renda estável que pode ter acesso ao crédito em melhores condições 

com menores taxas de risco. As experiências recentes de refomlas microeconômicas 

com crédito consignado no Brasil seguem uma rota promissora, embora os pri

meiros resultados ainda não possam ser avaliados em termos de efetividade. 

Por fim, na terceira camada, podem ser atendidos os que desejam auferir 

rendimentos maiores quando se der a inatividade e, para que isso seja possível. é 

preciso contribuir para instituições que seguem as regras tradicionais de mercado. 

As formas de proteção mercantil podem ser mais adaptadas aos gostos ou neces

sidades individuais ou da inserção ocupacional dos segurados, o que não é pos

sível fazer pela via pública, que deve tratar a todos igualmente. 

A constituição de camadas deixa entrever, ainda, que não é possível realizar 

reformas fazendo referência à estreita dicotomia entre o sistema público de re

partição e um sistema de capitalização via contas individuais. As opções inter

mediárias são muitas e podem apresentar alternativas que se adaptem às novas 

necessidades das sociedades. As formas de interação entre o público e o mercan

til devem ser consideradas numa perspectiva mais abrangente para superar os 

desa fios atuais. 
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Para finalizar a argumentação. não é possível deixar de registrar aqui algumas 

das reflexões mais recentes. Partindo dos modelos referentes às três economias 

políticas do lI'eitare state formuladas e analisadas por Esping-Andersen (1999). 

Merrien. Parchet e Kernen (2005) concluem que. ao contrário do que imagina o 

senso comum. não são os modelos mais generosos os que mais problemas possuem 

em relação ;] competitividade. 

O //ladeio social-de//locrata se mostrou compatível com as novas condições. 

pois. apesar do seu alto custo. existem contrapartidas positivas em termos de 

previsibilidade nas questões contratuais e uma elevada produtividade dos traba

lhadores decorrente da ampla gama de proteção oferecida. É revelador o fato que 

parte importante dos países mais competitivos seja oriunda dos países nórdicos. 

o //ladeio liberal foi dinâmico. pois ativou um leque de serviços para as 

famílias que não é fornecido pelo Estado. tendo sido importante para apresentar 

'llIenores índices de desemprego. maiores taxas de poupança. com impactos posi

tivos sobre o investimento. 

E são os //ladeias cOl/ser/'adores. que. em parte. podem ter paralelos com o 

Brasil. que apresentam as maiores dificuldades. pois quem se insere no mercado 

de trab;lIho formal possui garantias em padrões elevados (lI'eitare lI'ithollt 

lI'orkfare). enquanto os demais - todos quantos ficam no setor informal - não 

conseguem se integrar - principalmente porque o critério básico de adesão é o 

mercado de trabalho formal - acabando por criar uma situação de exclusão es

truturai e duradoura. São esses os países que menos se adaptam ao ritmo de 

mudanças nas esferas da família e das relações de trabalho. 

Não se pode também deixar de assinalar que a promoção de reformas da 

previdência sem indicadores confiáveis e diagnósticos muito detalhados e 

abrangentes causou danos sociais e fiscais sérios em países da América Latina. 

Tal tipo de iniciativa dificulta a realização de novas reformas. pois os resultados 

obtidos não coincidem com as promessas feitas. Os países que promoveram um 

número de ralll/ds muito grande e sem a busca de uma articulação que pudesse 

dar estabilidade social ao cenário institucional não conseguiram eliminar os pro

blemas preexistentes e os desafios para promover a competitividade continuam 

em aberto. 

Os elementos aqui apontados estão longe de representar uma listagem exaus

tiva ou completa da agenda requerida para que o Brasil possa retomar a rota do 

crescimento com menos heterogeneidade social. Mas os desdobramentos do de

bate emohido na seguridade social revelam que o processo continuará sendo 

demorado t' exigirá um grande esforço por parte da sociedade. 
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NOTAS 

1. Sobre o assunto. \'er tambem Rezende e Tafner (200SI. 

2. A ,eção foi elaborada com ba,e em f\latija,cic (20021 e. para a Emenda Constitucional 41. está 
fundamell1ada em Matijascic Cf alii (20031. 

3. Esse, mesmo'i objetivo, que e'iti\'eram presell1e'i na reforma bra,ileira também e,tiveram na 
maioria dos paises da América Latina que empreenderam reformas. 

4. Para maiore, detalhes. ver Capitulos 2 e S de,te lino. 

S. Ver. por exemplo. Barros e Carvalho (200S1 e Barro,. Henrique, e Mendonça (2000). 

6. O estudo mai, abrangente é o de Giambiagi er alii (20041. Em relação a questões de carater tiscal. 
Veloso (19991 apresenta argumento, importantes para o debate nacional. Ver também Tafner 
(200SI. 

7. Em relação a essa ordem de ar!!ument'h, ver Castro e Cardo'io Jr. (200SI. 

8. O, dddo'i e argumento, relati\"(" a ace"o a heneficie" da ,eção tomarão por ba,e Coutinho e 
Riheiro (2006). e 0' rel~1ti\o, a custeio partirão de Dain e Ribeiro (20061. que organizaram estudos 
de apoio a() pre,ente c·dpitulo. O, arQUmenlO, relati\,,, a, infortllaçÔCS de cada pai' podem ser 
comprm ad", com ha,e IH" quadro, quc utilizaram dad,,, da :\ssociação Internacional de Seguridadc 
Social iAISSI. 

9. O .... arQUI1H.?I1T{)..., inlcrnacionai..., para tllh ele cotllparaç;J() T()lllar<JO por ha\c ()" ('"Tudo..., l' an~lIi...,e.., de 
Gillion er alii 120001 e OIT (2002!. 
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10. Os U:1:JOS Ilr:1"1,,,,0<, podem ser cotejados com os da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Ecow)!llICO 10CDEI ou do Eurostat. Os palses focalizados serão Argentina, Colõmbia, México, Portugal, 
Itill':I. SUl'CI,l e Estados Unidos. Algumas vezes serão utilizados dados do Chile, que é um pioneiro das 
refl,rm:1s. Uruguai ou do Reino Unido, quando não houver dados para a Argentina ou para os Estados 
Unidos. A trh'lusàc' de outros serve para melhor Ilustrar pontos especificas. 

11 Uma excec{J(, é (1 caso meXicano, onde o Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSSI. que geria o 
sistema públiCO antenor às reformas, manteve essa iltribuição para trabalhadores da iniCiativa privada. 
Ma" Illesmú no caso meXicano, o assunto é tratado como um beneficio de risco. 

12. t\1ernen, Parchet e Kernen (2005) apontam que as contribuições Incidentes sobre folha são essenciais 
porqUe geram direitos e garantem o acesso ao pagamento de prestações. Sistemas baseados em 
Illlpostos e,t:ío mUito sUjeitos às manlpulacões orcamentárias Inerentes à sociedade com problemas 
ue l'lt'cllbillClade das Instituições. 

13. E pussivel cOUlta r que, por nlelO de uma contabilidade de custos assemelhada à adotada por grandes 
org:HllzilCÕ" inc!ustnals, poder-se-ia aferir, ainda que de modo aproximado, esse tipo de indicador. 

14. Essa rdlexàu poclma, por exemplo, ser derivada do importante estudo de Fagnani (20051. que relatou 
a evolucão das políticas sociaiS brasileiras dos últimos 40 anos. 

15. ZocKUn l' Zylllerstajn (2006). em estudo com grande repercussão, afirmam que o gasto é elevado em 
relacãu a população com mais de 65 anos. Embora isso possa ser aceito, é necessáno alertar para o 
fatu de Clue os benefíCIOS de risco estão na origem de grande parte dos gastos. A fíxação de uma 
IdaeJe mínima ou novas fórmulas de cálculo focalizando os benefícíos prevísíveís não podem equacionar 
o problema em sua totalidade. 

16. Alta), ao faz~r associações entre o contillgente populacional de um" determin"da faixa etária e ü 

volume de gastos em relação ao PIB, é necessário ter muita cautela, pois e preciso considerar as 
coneltcões Intrínsecas da população, economia, SOCiedade e estrutura de ocupação de um país. Aqueles 
que 12m acesso a benefiCIOS acabam obtendo rendimentos com elevada taxa de reposição, pois os 
Ilive" estãc proxlmos aos de subsistênCia para a maiOria da população a ser coberta, elevando 
potencialmente os gastos. Isto não significa, como será ViSto adiante, que não existam subsídios 
Illlpilcltos às classes medias. 

17. Essl problema fOI abordado com mais detalhe em Oraibe e Matipscic (2001). 

18. A protecão promOVida pela seguridade social pode ser agrupada em pilares ou camadas, segundo a 
cJenomll1açãu do Banco Mundial ou da Oll Em grandes linhas, a: 
• curnacla I pagari" benefíCiOS universais próximos ao nível de renda de cidadanía para combater a 
pobreza entre idosos ou pessoas portadores de necessidades espeCiais; 
• cumada 2 fixarta o valor de uma prestaçào segundo o volume de contribuições efetuado e a 
fillacão sen" compulsória; e 
• cumada 3 sena de acJesão voluntária e se destlnana aos que desejam benefícios de valor superior 
ao previsto nas camadas 1 e 2. 
A forma de organlz"ção, em termos cle regime financeiro e plano de beneficios entre as camadas OL, 

pilares e CiUe esteve no centro da maioria dos debates sobre reformas da seguridade nos anos 1990. 

t\1as " pllar"amClcJa Intermedláno é que foi, de fato, o foco da discussão. 
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