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Apresentação 

Q tema Previdência Social tem sido reconentemente debatido 
nos meios de comunicação, muitas vezes de forma apaixonada 
e sem muita racionalidade. De qualquer maneira, embora haja 

sérias divergências, inclusive de cunho ideológico, sobre como resolver 
os problemas que são flagrantemente constatados e gritantemente 
anunciados quase que permanentemente, parece haver consenso sobre 
a necessidade de mudanças. 

Na atualidade, tendo seu financiamento alicerçado no regime dito 
de l"'epartição, onde os que se encontram na ativa sustentãm, por meio 

-de suas contribuições e de seus eventuais empregadores, os atuais 
-aposentados e pensionistas, a gestão é estatal e apresenta uma série 
-ªe dificuldades. Um primeiro empecilho associa-se à questão de que, 
independentemente do gestor, ~brio finanreiro do regime de _ 
repartição só é assegurado se o J:l\í!!!ero de contr!buintes for suficiente_ 
para cOmpensar o de aposentados e pensio~. Ora, sendo uma 
tendência universal a queda da taxa de natalidade e o aumento da '-
expectativa de vida, coloca-se de imediato que, inexoravelmente, os 
problemas de desequilibrio que já se observam só tendem a agravar-se 
com o tempo. Uma segunda dificuldade estrutural do atual sistema 
encontra-se no fato de que, teoricamente, no jargão dos especialistas, 
os benefícios são definidos. Isto é, sem que os valores pagos aos 
beneficiários de hoje tenham sido determinados em exata corres
pondência com as contribuições efetuadas quando estavam na ativa, 
busca-se manter os benefícios constantes em termos reais (com o menor 
valor sendo igual ao de um salário mínimo). Como, de maneira geral, 
a boa técnica atuarial estabelece que as contribuições é que sejam 
definidas, e os benefícios tenham seus valores contingentes à situação 
econômica, o que vem acontecendo é que a inflação passa a ser funda
mental no processo de equilibrio do sistema previdenciário. Em outras 
palavras, a Previdência Social é sócia da inflação. Atrasando-se o 
reajuste do salário mínimo, com inflação elevada, consegue-se que a 
massa de contribuição cresça mais rapidamente do que a massa de 
benefícios. Obviamente, tal situação, que está no -cerne da famosa 
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"novela dos 147%", é intolerável. O mais dramático é constatar que, 
debelado o mal inflacionário,' a Previdência Social estará técnica e 
inapelavelmente quebrada. 

O outro grande problema do atual sistema, este mais de gestão do 
que estrutural, é a inexistência de um cadastro de contribuintes. Como 
não se vincula o que se recebe como benefício ao que efetivamente se 
contribuiu, julgou-se desnecessário criar um cadastro de contribuintes. 
Tal fato, que tem merecido a atenção da atual administração, constitui
se em verdadeiro incentivo à fraude. Isso porque fica muito mais fácil 
aos inescrupulosos produzirem documentos que atestem a afiliação ao 
sistema daqueles que, na verdade, nunca foram contribuintes. 

Alternativamente, atrelando-se os benefícios ao efetivamente contri
buído, temos o chamado regime de capitalização. Neste, que gera a 
obrigatoriedade de cadastros, têm-se contas individuais nas quais os 
depósitos, provenientes de contribuições definidas como percentuais 
das rendas dos que estão na ativa, são capitalizados em fundos de 
investimento; nesse caso, os benefícios, uma vez chegada a hora da 
aposentadoria ou pensão, são função não só das contribuições mas 
também da administração do fundo. Se a gestão de tais fundos deve ser 
privada ou governamental, é questão em aberto. Cabe à sociedade, ou 
talvez ao próprio contribuinte, decidir. De qualquer modo, se não se 
alcançar no fundo um valor suficiente para uma aposentadoria ou 
pensão com um mínimo de dignidade, cabe também à sociedade, via 
recursos fiscais, cobrir a diferença. 

Como passar de um sistema a outro é a grande questão. Nesse ponto 
é instrutivo o exame desapaixonado da experiência chilena. Esta, ao 
menos até agora, tem sido não só bem-sucedida na adoção do regime de 
capitalização como também acabou com a aberração que são as aposen
tadorias especiais por tempo de serviço. Adicionalmente, pelo fato de 
contribuir para a redução da economia informal, eliminou a contribui
ção das empresas, que representa um verdadeiro imposto sobre o fator 
trabalho. Chegada a hora da revisão constitucional, urge que sejam 
aprofundados os debates sobre o tema reforma da Previdência Social. 

Em face da oportunidade, resolveu-se apresentar, de modo a permi
tir o cotejo, algumas das propostas geradas com a participação de 
professores da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação 
Getulio Vargas. Até por terem sido formuladas em distintos pontos do 
tempo, com a(s) imediatamente precedente(s) tendo servido de subsí
dio, não são coincidentes. Não obsta"nte, são llnânimes em reconhecer 
a virtual falência do atual modelo e a necessidade de reformas. 

Seguindo a ordem cronológica, o que facilita ao leitor o confronto 
entre os próprios processos de evolução das idéias, começamos com a 

x 



~ 
, 

i 

f 
I 

I 

proposição de José Luiz Carvalho e Clovis de Faro, patrocinada pelo 
Instituto Liberal do Rio de Janeiro. O estudo, intitulado Previdência 
Social no Brasil: uma proposta de reforma, contou também com a 
participação dos especiali.stas Hélio O. Portocarrero de Castro, Carlos 
S. Monte e Francisco E. B. de Oliveira e tem como ponto central a 
experiência chilena. Advogando sua adoção no Brasil, dedica especial 
atenção ao exame do processo de transição. Este será bastante custoso 
e deverá ser financiado com recursos fiscais. De qualquer maneira, o 
custo total deverá ser inferior ao dos déficits que se estimam irão ocorrer 
no caso de manutenção do atual sistema. 

O segundo ensaio - Previdência Social pública: a experiência bra
sileira -, de Hélio Porí.ocarrero de Castro, Luiz Guilherme Schymura 
de Oliveira, Renato Fragelli Cardoso e Uriel de Magalhães, inicia com 
interessante análise, fundamentada em estatísticas, do atual sistema. 
Constatada a necessidade de reformas, e visando à realização simultâ
nea de oito objetivos, propõe um novo modelo de Previdência Social, que 
é estruturado em quatro faixas distintas: regime básico universal 
(financiado com recursos fiscais); regime básico contributivo (financia
do pelo regime de repartição); regime complementar compulsório (fi
nanciado pelo regime de capitalização); e o regime complementar 
voluntário (também financiado pelo regime de capitalização). Em su
ma, remetendo o leitor ao exame dos detalhes e das justificativas, 
propõe o que se poderia chamar de um regime misto. 

Finalmente, com o título Previdência Social: cidadania e provisão, 
tem-se a proposta que defendi em seminário patrocinado pela Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), realizado em Brasília, em 
outubro de 1992. Esta, refletindo como que uma síntese das duas 
propostas anteriores, apresenta um modelo que se fundamenta em três 
componentes: previdência básica, de caráter universal e financiada com 
recursos fiscais; previdência compulsória individualizada, financiada 
via regime de capitalização; e previdência complementar, voluntária e 
também financiada pelo regime de capitalização. Ou seja, esta última 
proposta também se baseia na experiência chilena, extinguindo o 
regime de repartição. A transição, tal como no caso da primeira propos
ta, seria financiada com recursos fiscais. 

A diversidade é evidente. Coincidente é apenas a constatação de que 
o atual sistema carece de ser reformado. Como, cabe à sociedade, 
esperamos que mais bem informada, decidir. 

CLOVIS DE FARO 

Jul/w cU! 1993 
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Introdução 

1.1 Da proteção mútua ao sistema previdenciário púbH.co 

A:!Primeiras noções previdenciárias surgiram tão logo o homem 
organizou-se em sociedades. Enquanto a sociedade se es

turava em torno de grupos familiares, dedicados à atividade 
agropecuária, o mecanismo de ajuda nas necessidades provocadas pQL.... 

doença, invalidez .... velhice ou mesmo morte foi sempre provido pelf 
pÍ:-ópria familia o~ po~ ~pos vizinhos, mas da mesma comunidade. O 
processo de urbanização seria o elemento transformador desse sistema 
fechado de previdência privada. Entretanto, por suas características, 
seria este o sistema a estabelecer-se primeiramente nos burgos. 

Com as formações urbanas, o sistema previdenciário para atendi
mento das necessidades decorrentes especialmente de morte e doença 
foi-se estabelecendo em pequenos grupos, de forma absolutamente 
voluntária. Esses primeiros grupos eram normalmente formados por 
algum. interesse comum, como laços familiares, participação na mesma 
atividade econômica (corporações de ofício, por exemplo), residência na 
mesma vizinhança, ou ainda a própria percepção, por parte dos indiví
duos, da dificuldade de enfrentar sozinhos problemas fortuitos. 

A organização voluntária desses grupos não envolvia qualquer for
mação pecuniária de fundos. O pacto implicava a ajuda de todos aqueles 
cuja familia fosse atingida por doença ou morte. O auxílio concedido 
variava, desde a simples ajuda financeira para cobrir gastos com 
enfermidades até pensões para o sustento dos familiares desampara
dos. 

Com o desenvolvimento urbano e a conseqüente complexidade das 
relações humanas, certos riscos tornaram-se explícitos, a ponto de 
promoverem o aparecimento de mercados especializados em propiciar 
mecanismos contra eventualidades. O desenvolvimento do comércio 
entre regiÔeB distantes exigia o transporte de mercadorias, envolvendo 
riscos de várias naturezas, o que abriu oportunidade para o desenvol
vimento de um mercado de seguro. Muito rapidamente o mecanismo 
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desenvolvido no mercado de seguro de transporte se estendeu a outras 
atividades. 

À concepção de proteção de cada componente do grupo contra even
tualidades futuras, pela organização de grupos previdenciários, juntou
se o mecanismo de mercado de seguros. Formou-se, assim, a idéia de 
um fundo mútuo para fazer face a eventualidades futuras. Tais fundos 
desenvolveram-se espontaneamente, tomando impulso através de or
ganizações de trabalhadores que, pela formação de grupos de amparo 
mútuo, com participação voluntária, faziam face às eventualidades de 
doença e morte. 

É da natureza humana valorizar mais o presente que o futuro. Por 
isso mesmo, grande parte da população não participava de qualquer 
grupo previdenciário, gerando, desse modo, problemas sociais decor
rentes do desamparo de familias atingidas por doença ou morte. Foi-se 
formando uma crescente pressão social com o objetivo de que se fizesse 
algo para enfrentar essas vicissitudes. Na Bélgica, por exemplo, já na 
metade do século XIX, surgiu a idéia de se formar um fundo de proteção 
contra doença e morte, com contribuições obrigatórias. 

O primeiro sistema previdenciário público surgiu na Alemanha de 
Bismarck, em 1883. O sistema criava um seguro social, com caracterís
ticas análogas às de hoje, para atender exclusivamente ao evento de 
doença. Mais tarde, o propósito desse seguro social foi sucessivamente 
ampliado, para incorporar acidentes de trabalho, invalidez e morte. 

Financeiramente, o sistema de Bismarck baseava-se na concepção 
do seguro contra riscos, cujo mercado já funcionava livremente. A 
novidade foi a decomposição do pagamento do prêmio - neste caso a 
contribuição ao fundo - em três componentes, pagos respectivamente 
pelo Estado, pelos empregados e pelos empregadores. Rapidamente, o 
sistema expandiu-se por outros países da Europa, tendo sido adotado, 
por exemplo, na Áustria em 1888; na França em 1894; na Itália em 
1898 e na Hungria em 1900. A própria InglateITa, onde dominava a 
filosofia liberal, adotou plano de previdência social semelhante em 
1911. 

A I GuelTli Mundial promoveu uma verdadeira devastação nos 
planos de previdência social existentes, não só pelo conflito armado, 
mas, principalmente, pelo uso dos recursos financeiros dos planos no 
esforço bélico. O sistema passou por um período de desorganização e só 
começou a ser revisto, de maneira sistemática, após a reaJização da I 
Conferência Internacional do Trabalho, em Washington, em 1919. 
Dentre os resultados dessa conferência destaca-se a recomendação da 
criação de um seguro contra desemprego. 
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A Conferência Internacional do Trabalho (ClT) passou a ser o 
gerador de recomendações sobre os riscos sociais decorrentes do traba
lho, fazendo com que, a partir de então, previdência social e legislação 
trabalhista fossem tratadas conjuntamente. Em 1921, na m ClT, 
recomendava-se a extensão do sistema de seguro social à agricultura. 

Paralelamente às realizações das mencionadas conferências, que 
terminavam por fazer recomendações, desenvolvia-se, no próprio seio 
da ClT, uma forte burocracia com poder de influenciar, em matéria de 
legislação trabalhista e previdenciária, as organizações dos mais varia
dos países. Em 1927, duas conferências são realizadas. Uma, com 
recomendações sobre seguro-doença; a outra sobre problemas traba
lhistas, incluindo entre os trabalhadores aqueles de trabalho domés
tico. Na XVII Conferência, em 1933, recomenda-se a implantação de 
seguros-velhice, invalidez e morte. O seguro-desemprego é explicita
mente regulado em 1934, na XVIII ClT. 

Ainda que mais burocratizados e sob a influência da ClT, os sistemas 
previdenciários mantinham cinco princípios básicos: i) somente os 
trabalhadores eram considerados para fins de previdência; ü) os bene
fícios assegurados aos trabalhadores estavam estritamente associados 
às contribuições correspondentes; ili) riscos e reservas técnicas na 
aclrinistração do sistema eram separados por atividade segurada; iv) 
certos riscos não eram cobertos ou tinham sua cobertura limitada; v) 
os benefícios eram predominantemente pagos em dinheiro. 

Entretanto, com o crescimento do Estado, e graças à concepção 
distorcida das suas funções, os sistemas previdenciários evoluíam para 
uma maior participação estatal e para a universalização dos beneficiá
rios. Essas duas tendências, porém, não convergem para um sistema 
único, e acabam produzindo dois tipos de sistemas: a) sistema com 
cobertura universal, baseado em recursos fiscais, como, por exemplo, o 
da Finlândia; e b) sistema com cobertura restrita aos trabalhadores, 
contribuintes do sistema, com recursos provenientes de contribuições 
do Estado, dos empregadores e dos empregados, como, por exemplo, o 
da Espanha. Há ainda um terceiro sistema que resulta de transfor
mações recentes e cuja principal característica é o retorno à origem do 
sistema previdenciário; isto é, um sistema voluntário, baseado no 
funcionamento do mercado de seguros. Como o sistema complementar, 
esta tem sido uma tendência mundial. 

1.2 Evolução histórica da Previdência Social no Brasil 

Assim como no Velho Mundo, a origem da previdência no Brasil está 
na ação livre e voluntária de pessoas. A primeira instituição de Previ-
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dência criada no Brasil, em 10 de janeiro de 1835, foi o Montepio Geral 
de Economia dos Servidores do Estado (Mongeral). Seu propósito 
original era patrocinar aos seus associados, servidores do Estado, 
mediante contribuições, um conjunto de beneficios de natureza previ
denciária. O Mongeral, que hoje é uma entidade de previdência aberta 
a qualquer pessoa, foi criado, e se mantém até hoje, como uma ins
tituição privada de previdência. Entretanto, a previdência social, 
administrada e basicamente fmanciada pelo Estado, tem sido predomi
nante no Brasil. 

Não só como curiosidade histórica, mas para ressaltar a importãncia 
no Brasil do proviso de aposentadoria por tempo de serviço, devemos 
registrar que o primeiro esforço do Estado no sentido de instituir a 
Previdência Social ocorreu à época do Império. Em 12 de outubro de 
1821, o príncipe regente, D. Pedro de Alcãntara, assinava um decreto 
concedendo aposentadoria aos mestres e professores aos 30 anos de 
serviço, assegurando, aos que continuassem em atividade, um abono 
de 25% dos vencimentos correspondentes. Além da aposentadoria por 
tempo de serviço, devemos registrar dois outros fatos: o benefício é 
concedido a uma categoria profissional e contempla-se a possibilidade 
de o aposentado voltar à atividade. 

Entre o final do século XIX e o início da década de 20 do presente 
século, o desenvolvimento da previdência no Brasil foi eminentemente 
privado e centrado nas empresas. A organização previdenciária se dava 
~la ação dos empregados de mna mesma empresa, através de um _ 
fundo mútuo, ou pela ação da empresa, através de caixas beneficentes 
mantidas pelas contribuições, nem sempre voluntárias, dos emprega
dos. Os benefícios cobriam assistência médica e auxílios pecuniários 

- nos casos de desemprego, invalidez e funeral. O processo previdenciário 
estatal somente viria a_se estabel~r formalmente em janeiro dt1923---;-' 

__ ~ com a aprovação d~i Elói Chaves"0 _-
----~~- ~ Com a Lei Elói Chaves, através das caixas de aposentadoria e 

pensão, estabelece-se no Brasil a Previdência Social. Embora denomi
nadas caixas de aposentadoria e pensão (CAP), essas instituições 
cobriam riscos mais amplos. Como seus antecessores privados, os 
fundos mútuos e as caixas beneficentes, as novas instituições de previ
dência congregavam empregados de uma empresa específica. Ainda 
que o mercado das CAP crescesse muito rapidamente, grande parte da 
população trabalhadora não era protegida pelo novo siStema previden
ciário, porque trabalhava em empresas cujo número de empregados não 
Permitia, tecnicamente, a organização de uma caixa. As CAP mais 
importantes congregavam empregados do governo ou de empresas 
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prestadoras de serviços públicos, sendo, em todos os casos, sociedades 
civis; independentes, portanto, do governo. 

A partir de(!93à; com a criação do Instituto de .Â~ntadoria e 
Pensão dos Mantimos (Decreto n Q 22.872, de 29.6.1933), inicia-se a 
transformação do sistema. A congregação dos trabalhadores no plano 
previdenciário deixa o âmbito da empresa empregadora e passa para a 
categoria profissional. A consolidação dessa organização corporativista 
se dá através da Constituição promulgada em 1934. Entretanto, pelos 
interesses públicos dominantes, o corporativismo ficou submetido ao 
controle do Estado. 2 

Sob a denominação de "instituto" ou não, as novas instituições 
previdenciárias passaram a ter seus benefícios definidos pelo governo. 3 

Regulamentos dispunham minuciosamente não só sobre os benefícios 
de aposentadoria e pensão, mas também sobre serviços médicos a 
serem prestados ao trabalhador e seus dependentes; sobre condições de 
empréstimos para construção de casa própria etc. A instituição previ
denciária começa a ser transformada numa instituição beneficente, 
provedora dos mais variados serviços sociais. 

Por outro lado, como a filiação ao instituto estava associada à 
categoria profISsional, em-muitos casos tomava-se difícil e arbitrária a 
identifícaçao -óo-illSfitUto ao qual o trabalhador deveria filiar-se. Uma 
parafernália de normas e regras foi editada através de decretos-leis, 
nos anos de 1938 e 1939, que definiam todos os casos imagináveis e 
criavam procedimentos para a solução de casos omissos. 

Financeiramente, o sistema previdenciário era mantido por contri; 
_ bUiçê>es do trabalhador, da empresa e- do Estado. ,As duas p~eiraa -
~ contribuições eram definidas como percentual do salário, enquan.to~ 

a do ~s!ado e~~sid~ai. isto-é, quan~~osse necessário para~& ~ 
~sas do instituto. Nesse sistema, como até hoje, o regime de gestão 
é o de repartição; isto élc_a receita arrecadada é usada para cobrir 8Ji. 

despesas com os benefícios distribllidos, bem como as despesas com a 
-~~ção aoIDstítUto: -- - - -

A diversidade das ações dos vários institutos induziu o governo a 
editar o Decreto-lei nº 7.526, de 7.5.1945, que criava o Instituto de 
Serviços Sociais do Brasil (ISSB), cujo propósito era disciplinar e 
uniformizar a ação dos diversos institutos. Entretanto, o ISSB nunca 
chegou a ser instalado. Em 1947, o Legislativo retoma o problema da 
uniformização do sistema previdenciário, através do projeto da Lei 
Orgãnica da Previdência Social. Tal lei viria a ser aprovada em 1960, 
juntamente com o Regulamento Geral da Previdência Social. A Lei 
Orgãnica estende a participação no sistema previdenciário aos traba-
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lhadores autônomos e profissionais liberais, incluindo, de forma com
pulsória, entre os participantes do sistema, os empregadores. 

Em <L~ a Lei Orgânica da Previdência Social foi completamente 
alterada pelo Executivo, através de dois decretos-leis. Os seis institutos 
de aposentadoria e pensão então existentes foram reunidos em um 
único instituto, o ~tMto Nacional de Previdência e Assistência Social 
(~). A fusão I!..@linisi;rativa propiciou a uniformização do tratamen
to ao beneficiário, com redução dos custos administrativos e a manu
-tenção de-~d~~ os benefícios e serviços de assistência médico-curativa.-

A extensão da proteção aos trabalhadores rurais, iniciada timida
mente em 1963, é ampliada em 1968: mas só é implementada de forma 
efetiva em 1971, pela Lei Complementar nº 11, que instituiu o Progra
ma de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural). O Prorural era 
custeado à semelhança do INPS, com contribuições residuais do gover
no. Entretanto, as contribuições do setor privado diferiam: elas inci
diam sobre o valor comercial dos produtos rurais e sobre a folha salarial 
de empresas urbanas. Os benefícios equivaliam aos concedidos pelo 
INPS, embora sujeitos a tetos menores no caso da aposentadoria. 

A Previdência Social tornava-se mais abrangente a cada reforma, 
tanto em termos de empregados segurados, como de funcionários por 
ela empregados e do volume de recursos por ela administrado. As 
reformas sucediam-se, como resposta míope da burocracia à pouca 
eficácia do sistema, permeado de graves ineficiências funcionais e 
administrativas. Paradoxalmente subordinado ao Ministério da Agri
cultura à época de sua criação, já que não contemplava o trabalhador 
rural, o sistema previdenciário ascende a "ministério coadjuvante", em 
1960, com a reforma do Ministério do Trabalho, que passa a denomi
nar-se Ministério do Trabalho e da Previdência Social, para, pos
teriormente, em 1974, ser destacado num ministério próprio: o 
Ministério da Previdência e Assistência Social ~AS). 

O Ministério da Previdência e Assistência Social absorveu não só o 
INPS, mas também a Central de Medicamentos (Cerne), empresa 
~statal cujo propósito é distribuir medicamentos gratuitamente ou a 
preços subsidiados;5 a Empresa de Processamento de Dados da Previ
dência Social (Dataprev); a Fundação Legião Brasileira de Assistência 
(LBA), instittllção responsável por programas de desenvolvimento e 
~sistência social, com ênfase na assistência à maternidade, à infãncia 
e à adolescência, e direcionados às famílias desprovidas de recursos e 
não atendidas por qualquer sistema assistencial; a Fundação Nacional 
para o Bem-Estar do Menor (Funabem), responsável pela concepção e 
implementação de uma polítiêa de atendimento ao menor carente; e a 
!"mdação Abrigo do Cristo Redentor, cujo propósito definido em es-
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tatuto é o de prestar assistência gratuita aos mendigos e aos menores 
abandonados (incorporada à LBA em 1988). Desse modo, o MPAS 
passou a ser o órgão responsável pela elaboração e execução das 
políticas nacionais de previdência e assistência médica, inclusive far
macêutica, assim como de assistência social na sua concepção mais 
ampla. 

A importância da Previdência Social no organograma do Executivo 
parece atingir seu ápice com a criato do Sistema Nacional de Previ

~ência e Assistência Social ~~pas) pela Lei n!! 6.349, de l.~A 
.. criação de um sistema adminiStrativo capaz de conduzir os mais 

variados programas, sob a responsabilidade das várias instituições no 
Ministério, parecia sensata e aconselhável. Juntamente com o Sinpas, 
foram criadas duas novas autarquias: o Instituto de Assistência Médica 
da Previdência Social ~~ps), como o único .Erovedor de assistência 
lIlédica do sistema, absorvendo portanto as atividades do INPS, do 
Funrural e do Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Servidores do 
Estado (lpase); e o Instituto de Administração Financeira da Previdên
cia e Assistência Social (lapas), como .Eestor fmanceiro da Previdência 
Social, promovendo não só a arrecadação, mas também a fiscalização e 
cobrança das contribuições devidas ao sistema. 

Desse modo, a nova estruturação administrativa da Previdência 
Social, através do Sinpas, modificou oJNPS, que se tornou responsável 
~Jo pagamento dos benefícios, em dinheiro, a todos os segurados 
urbanos, rurais, servidores do Estado não-estatutários, bem como aos 
idosos e inválidos. Separou ainda os serviços de assistência médica 
(lnamps) da gestão fmanceira e patrimonial do sistema (lapas). 

_ \'./ Em 1990, no bojo da reforma administrativa do governo Collor, com 
fi extinção do MP AS, suas atribuições foram repartidas entre o Minis
tério do Trabalho, o Ministério da Saúde e um novo ministério, o da 
Ação Social. Com essa reforma, o novo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social absorveu o lapas e o INPS, fundidos numa autar
quia, o Instituto Nacional do Seguro Social (lNSS), bem como a empresa 
pública Dataprev. O Inamps, juntamente com a Central de Medicamen
tos, originariamente extinta mas transformada em empresa pública, 
foi transferido para o âmbito do Ministério da Saúde. A. Fundação 
Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi transferida para o Ministério 
da Ação Social, e a antiga Funabem, transformada no Centro Brasileiro 
para a Infância e Adolescência (CBIA). 

-' 
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Regimes previdenciários e 
seus financiamentos 

T ODOS os regimes previdenciários que vamos examinar sofrem 
dos mesmos problemas quanto ao financiamento e determina
ção do nível de benefícios, porque se fundamentam no sistema 

de repartição simples. Em termos sintéticos, no regime de repartição 
simples os recursos financeiros são transferidos diretamente das 
fontes para os pagamentos correntes dos proventos de inativos (apo
sentadorias e pensões), podendo as fontes constituírem-se de contri
buições individuais de empregadores, de empregados, de 
transferências diretas do Tesouro para o caixa da Previdência Social 
ou de qualquer combinação dessas possibilidades. Em geral, as contri
buições são calculadas com base na folha de salários, correspondendo, 
portanto, como já tem sido freqüentemente observado, a um imposto 
sobre o uso do fator trabalho. 

Alternativamente, no regime de capitalização, os recursos são 
transferidos das fontes para um fundo financeiro, no qual são acumu
lados. Os recursos do fundo são aplicados nos mercados financeiros e 
de bens reais, sendo o resultado das aplicações utilizado para finan
ciar o pagamento de benefícios aos inativos. 

Há ainda a possibilidade de implementar-se um sistema misto, de 
repartição com formação de fundo de reserva, como é o caso do sistema 
previdenciário da Suécia, ou de repartição para um sistema básico de 
capitalização para os sistemas complementares, como é o caso de 
sistemas que utilizam fundos de pensões privados para a complemen
tação (EUA, Reino Unido, Japão, Alemanha e Brasil). Nesses casos, 
o sistema capitalizado costuma atingir apenas parte da população, 
permanecendo a maioria dos segurados sob o regime de repartição. 

Há dois argumentos favoráveis ao regime de capitalização: do 
ponto de vista dos contribuintes, estes obterão o que for efetivamente 
acumulado em suas contas, aumentando o grau de certeza quanto a 
ganhos futuros e eliminando distorções na distribuição inter gerações; 
do ponto de vista da sociedade, quando o sistema de previdência se 
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inicia, o regime de capitalização permite a constituição rápida de 
grandes fundos financeiros, com obrigações a longo prazo e com grau 
bastante alto de previsibilidade, dando lugar a uma fonte segura e 
poderosa de aplicações a longo prazo. Quando, porém, já existe um 
regime de repartição em andamento, a transição é bastante difícil, 
embora não impossível, como veremos mais adiante. É preciso obser
var que a criação do sistema em regime de capitalização substitui a 
formação de poupança privada. Sua vantagem sobre um sistema de 
financiamento puramente individual reside no aproveitamento de 
economias de escala de aplicação e redução de risco global (o que é 
permitido pela utilização do cálculo atuarial). 

Nesse sentido, a experiência do Chile parece singular: o país 
passou de um regime integralmente de repartição para um regime 
preponderantemente de capitalização. O mais comum, na história 
recente dos sistemas previdenciários, tem sido a passagem de regimes 
de capitalização para o de repartição. Foi o que ocorreu nos EUA, com 
poucos anos de estabelecimento do sistema, no fmal dos anos 30; com 
a Alemanha e com a França, após a II Guerra Mundial. 

Nos EUA, a mudança para o regime de repartição se deu porque 
os benefícios integrais foram concedidos a inativos com período de 
contribuição muito pequeno. Na França e na Alemanha, como resul
tado da destruição de seus sistemas financeiros, em decorrência da 
guerra; no caso da França, em virtude de um processo inflacionário 
que corroeu as aplicações do fundo de previdência. 

É fácil compreender as vicissitudes que atingem o regime de 
repartição. Para tanto, vamos utilizar aqui o esquema apresentado 
por A. Babeau em La fin des retraites.6 

Sejam: 

A, a população ativa; 

a, a proporção de A que deseja trabalhar; 

d, a taxa de desemprego; 

s, o salário médio; 

t, a taxa de contribuição previdenciária calculada com base no salário; 

V, a população inativa; 

r, a proporção de V que tem direito a perceber benefícios previdenciá
rios; e 

m, o montante médio desses benefícios. 

O sistema, então, estará em equihbrio quando: 
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• • V r * m 
A x a (1 - d) x s x t = V x r x m ou t = A * a( 1 _ d) s 

sendo t· a taxa de contribuição que equilibra o sistema. 

Nessa expressão, o primeiro fator WA é um fator demográfico, 
alterado pelo aumento de vida média e pela queda histórica da taxa 
de fecundidade; sua tendência é aumentar, em função da combinação 
desses dois componentes. A tabela 2.1, relativa aos EUA, serve de 
exemplo. Naquele país, verificou-se um constante acréscimo da so
brevida de cidadãos em inatividade. 

Tabela 2.1 
EUA: expectativa de vida aos 65 anos de idade, por sexo, 
períodos selecionados (1929-71) 

Sobreuida aos 65 anos de idade (em anos) 
Período 

Homens Mulheres Total 

1929-31 11,7 12,8 12,2 
1939-41 12,1 13,6 12,8 
1949-51 12,7 15,0 13,8 
1959-61 13,0 15,0 14,4 
1969-71 13,0 16,8 15,0 

Fonte: MunneU, Alicia (1977). 

o segundo fator, a ( ;.. d )' é afetado diretamente pela conjuntura 

econômica que tende a influenciar d. Dessa maneira, ainda que o 
sistema seja bem administrado, seu fundo de reserva é afetado pelas 
recessões econômicas, as quais tendem a levá-lo aO'déficit. 

o terceiro fator, m, é até certo ponto um fator que recebe forte 
s 

influência política, em geral no sentido de aumentar m. Os aposenta
dos de todos os países gostariam de m = s. Por outro lado, em face das 
dificuldades que os administradores do sistema têm de controlar 
outros fatores, é justamente o benefício (m) que eles procuram manter 
em termos nominais, a despeito do processo inflacionário. No entanto, 
a pressão de aposentados e pensionistas sobre o Congresso, buscando 
indexar m a algum índice de preços ou salários, acaba deixando 
pouquíssima margem para a administração do sistema. 
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Na década de 70, abriu-se ampla discussão sobre o destino da 
Seguridade Social nos EUA, culminando com uma iniciativa do go
verno Reagan, que foi a reforma de 1983. Peter Ferrara 7 resume o 
espírito da reforma: "A máquina governamental de Washington 
transformou em lei, no início de 1983, um plano para resgatar o 
Sistema de Seguridade que prejudica a todos: 

- Os idosos terão seus benefícios diminuídos devido a um atraso no 
reajustamento do custo de vida e a um imposto sobre os benefícios; 

- Os trabalhadores terão os seus impostos de Seguridade Social 
aumentados ainda mais, com o ônus recaindo especialmente sobre as 
categorias de renda baixa e média, exatamente as que basicamente 
pagam o imposto de folha-de-pagamentos; 

- Os jovens de hoje terão severamente reduzida a sua taxa esperada 
de retomo, especialmente devido ao aumento da idade para aposen
tadoria; 

- Virtualmente todos os trabalhadores serão encurralados contra 
sua vontade nesse insaciável programa; 

- Pela primeira vez, subsídios maciços de receita geral serão incluí
dos no programa, atropelando o princípio do autormanciamento." 

Note-se que o plano de 1983 sobreveio a um outro de 1977, insufi
ciente para salvaguardar o sistema. Todas as características do plano, 
resumidas por Ferrara, podem ser traduzidas nos termos da equação 
simples que apresentamos e respondem à necessidade de não aumen
tar t a um nível inaceitável para a sociedade. Não é por acaso 
tampouco que Babeau chamou seu livro sobre os sistemas previden
ciários ocidentais de La {in des retraites, em que sugere seja adotado 
um sistema misto de repartição e capitalização. 

Para facilitar a compreensão dos problemas institucionais embu
tidos nos regimes de repartição, seguem-se alguns exercícios simples. 

Suponhamos que um indivíduo, desejando manter uma renda 
perpétua (que o sirva em sua vida inativa e permaneça para seu 
cônjuge e descendentes) igual a 70% de seu salário, tenha poupado 
para esse fim uma percentagem do salário durante uma vida ativa de 
35 anos (dos 25 aos 60 anos de idade); seu salário não aumentou ao 
longo dos anos. Se a taxa anual de capitalização real foi de 6% ao longo 
desse período, a proporção do salário que deveria ter sido poupada 
seria de 10,5%; se a taxa de capitalização foi de 4,5%, a proporção 
poupada deveria ter sido de 19,1% (usamos alternativamente a taxa 
de 4,5% porque é a taxa regulamentar mínima em produtos de 
poupança para aposentadoria na França). 8 
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Consideremos agora um país maduro, em que, a cada orçamento, 
se estabelece o suborçamento previdenciário baseado em taxas de 
contribuição específicas impostas à população ativa empregada. 
Suponhamos os seguintes dados: 

- proporção de um inativo para 2,5 ativos 

-r= 1 

-a= 1 

-d=0,08 

- m/s = 0,7 

De acordo com a expressão já vista, a taxa de contribuição previ
denciária deverá ser de 30,4%. Isto é, com uma taxa de desemprego 
de 8%, cada indivíduo empregado deverá, em regime de repartição, 
ceder 30,4% de seus ganhos para o sustento da população inativa, com 
um ganho médio de 70% do salário médio da economia. Se o regime 
de repartição conceder aos inativos uma remuneração média de 
apenas 25% do salário médio, então a taxa de contribuição previden
ciária reduz-se para 10,9%. 

Parece evidente que uma contribuição correspondente a 30% do 
salário médio seria considerada exagerada por todos os agentes 
financeiros. No entanto, como vimos claramente na expressão de 
determinação da taxa de contribuição previdenciária, a tendência 
crescente da relação WA, proveniente do aumento de vida média e, 
sobretudo, da diminuição da taxa de fecundidade, conjugada à ten
dência de uma taxa natural de desemprego relativamente elevada, 
exigirá, necessariamente, para uma mesma relação m/s, aumentos 
sucessivos da taxa de contribuição. Como a remuneração dos aposen
tados e pensionistas é determinada geralmente em função de médias 
de salários dos últimos (10, cinco, três) anos de vida ativa, é razoável 
supor que, na ausência de inflação, essa média tenda a se aproximar 
do salário médio vigente na economia. Como não é razoável supor 
uma taxa de contribuição socialmente inaceitável, resulta que os 
sistemas tendem a diminuir, institucionalmente, a relação WA. Isso 
pode ser conseguido, por exemplo, aumentando-se a idade de aposen
tadoria' ou, mesmo, reduzindo-se r (proporção de V de beneficiários 
do sistema), através de limitações, como por exemplo a da concessão, 
ao segurado, de um vale-aposentadoria por tempo de serviço, pelo 
qual o benefício só é pago a partir de certo limite de idade. 

Como, de fato, não há ausência de inflação, adotam-se artifícios na 
indexação de aposentadorias e pensões em relação à indexação de 
salários. Trata-se de uma fonte permanente de conflitos. Assim, no 
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Brasil, os movimentos organizados de aposentados costumam tentar 
obter a indexação de seus rendimentos ao salário mínimo. Nos EUA, 
os aposentados obtiveram, no governo Ford, a indexação em relação 
ao salário médio. De todo modo, o que se busca é manter a relação 
m/s, ou aumentá-la (o que resultará na indexação ao salário mínimo, 
se este aumentar mais rapidamente que o salário médio). Os gover
nos, por outro lado, para evitar o antipático aumento de taxação, 
procuram postergar ao máximo a indexação dos benefícios, permitin
do assim a deterioração da relação m/s. 

Todos esses artifícios institucionais resultam, enlIm, em disputas 
políticas acirradas, e não fazem mais do que protelar o aumento de 
taxação, que se faz inevitável em virtude de fatos demográficos e 
econômicos. Observe-se ainda que o aumento de taxação também será 
inevitável na presença de uma economia com salários reais es
tagnados ou declinantes, mas com rendimentos previdenciários no
minais .calculados sobre as médias dos últimos salários e indexados 
por um índice de preços ao consumidor. Esse tipo de discussão ocupou 
alguns economistas norte-americanos nas décadas de 70 e 80. A 
situação pode erodir-se mais ou menos rapidamente conforme o 
indexador adotado, mas erodir-se-á inexoravelmente em virtude da 
evolução dos fatos demográficos e das modificações na taxa de desem
prego natural das economias. 

Alguns atuários e economistas que se debruçaram sobre a questão 
da organização do sistema previdenciário lembram que, a longo 
prazo, os regimes de repartição e de capitalização se equivalem. Em 
tal caso, considera -se que a taxa de crescimento de uma economia em 
equilíbrio deverá igualar a taxa de aumento da população somada à 
taxa de aumento da produtividade. A massa salarial sobre a qual se 
calcula, a uma percentagem constante, o valor da contribuição previ
denciária terá aumentado pela taxa de aumento da população e pela 
taxa de aumento do salário médio; isto é, a longo prazo, pela taxa de 
aumento da produtividade. 

Nessas condições, cada unidade monetária capitalizada à taxa de 
juros de longo prazo (igual à taxa de crescimento da economia) será, 
ao fIm de t anos, equivalente ao direito em repartição de uma mesma 
massa global de contribuições previdenciárias. Esse argumento, bem 
desenvolvido por A. Babeau (ver nota 6), só poderá ter uma refutação 
teórica se supusermos a hipótese, razoável, de que a forma de orga
nização do sistema de previdência afeta a taxa de aumento da produ
tividade da força de trabalho, ultrapassando portanto a questão da 
neutralidade dos regimes a longo prazo. 
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De fato, é razoável supor que o regime de capitalização, obrigando 
os recursos a serem investidos em atividade produtiva que os remu
nere' contribuirá para se obter uma taxa de crescimento de longo 
prazo maior do que a que seria obtida num sistema previdenciário 
baseado em regime de repartição. Babeau observa também que as 
aplicações fmanceiras dos fundos previdenciários não se devem des
tinar prioritariamente a títulos da dívida pública, pois, nesse caso, 
apenas se chegaria a um sistema de repartição disfarçado, em que a 
transferência fiscal simplesmente é substituída pela subscrição de 
dívida pública. 

Para que o :regime de capitalização seja de fato superior em seus 
efeitos ao regime de repartição, é essencial que seja conjugado a 
aplicações produtivas na economia ou aplicações em mercado secun
dário que venham a garantir um ambiente propício à formação de 
investimento. É claro que excluir a dívida pública seria uma opção 
muito radical, mesmo porque esta pode, em certas circunstâncias, 
gerar fundos de investimento com resultados positivos para a econo
mia. Além disso, os fundos de previdência têm de manter reservas de 
caixa que podem, convenientemente, ser aplicadas em dívida pública. 
Pode-se também alegar que a aplicação em dívida pública libera 
recursos privados de outras fontes para os setores produtivos. 

No entanto, a taxa de retorno real sobre o capital pode permanecer 
mais alta que a taxa de crescimento da massa salarial, durante longos 
períodos. A. Munne1l9 observa que entre 1956 e 1976 a população total 
e a população ativa nos EUA cresceram à taxa média anual de 1,6%; 
o salário real por trabalhador cresceu aproximadamente à mesma 
taxa; portanto, a massa real de salários cresceu aproximadamente à 
taxa de 3,201Ú. No mesmo período, a taxa anual de retorno real sobre 
o capital variou entre 5 e 10%, após impostos, e entre 9 e 16%, antes 
de impostos. Para um sistema de previdência que estivesse sendo 
estabelecido nesse período, o regime de capitalização teria represen
tado, sem dúvida, um ganho social nítido. 

Em 1974, Martin Feldstein10 propôs que o sistema previdenciário 
norte-americano passasse ao regime de capitalização, com a criação 
de um grande fundo, constituído a partir de um aumento de mais do 
dobro da contribuição previdenciária corrente, sendo os benefícios 
futuros pagos com os resultados da aplicação desse fundo. A. Munnell 
(nota 9, op. cito p. 129 e segs.) observa que a constituição de tal fundo 
a partir de um aumento na contribuição previdenciária individual 
teria um efeito distributivo muito injusto, pois os membros da geração 
atual teriam de pagar os benefícios correntes, além da constituição 
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do fundo de benefícios futuros, e a carga recairia sobre as famílias de 
rendas baixa e média. 

Na proposta inicial de Feldstein, calculou-se o valor do fundo em 
cerca de US$600 bilhões (1974), rendendo juros de 13,4% ao ano e 
aplicado basicamente em títulos da dívida pública. Em 1975, o total 
emitido de dívida do governo dos EUA chegava a US$577 bilhões. 
Supondo, como faz Munnell, que a taxa de juros esteja superestimada 
e o valor do fundo, conseqüentemente, subestimado, seria inevitável 
que o fundo previdenciário aplicasse em papéis privados, com as 
inconveniências que se podem esperar da entrada de um órgão 
público de tamanho tão grande no mercado. Por outro lado, a concen
tração da dívida pública junto ao fundo previdenciário traria sérias 
conseqüências para a administração da política monetária, que exige 
para sua agilidade e manipulação diária que a dívida pública seja 
retida por inúmeros agentes financeiros. 

Os argumentos aqui resumidos foram acompanhados de vários 
estudos empíricos quanto ao efeito da Previdência Social sobre o nível 
de poupança na economia. A explicação mais aceitável, dentro do 
modelo de ciclo de vida, seria a de que a Previdência Social, em regime 
de repartição, reduz o nível de poupança. No âmbito da polêmica sobre 
o sistema norte-americano de previdência, esta foi a posição defendi
da por M. Feldstein,ll Este economista baseou-se em um modelo 
simples, que enfatiza o efeito-riqueza de uma percepção patrimonial 
dos direitos legais previdenciários. De fato, sendo a poupança uma 
função da renda disponível, se a esta se acresce um patrimônio 
fictício, como efeito da percepção dos direitos previdenciários futuros, 
a taxa de poupança deve tender a baixar. Foi exatamente isso que o 
estudo de Feldstein comprovou estatisticamente, embora sujeito a 
críticas metodológicas. A. Munnell (nota 9, op. cito capo 6) chegou a 
conclusão semelhante à de Feldstein, mas estimando uma magnitude 
de redução do nível de poupança muito menor. 

Esse impacto menor sobre a poupança decorre da consideração de 
um efeito compensatório, representado pelo incentivo à aposentado
ria precoce, à qual só serão garantidos rendimentos satisfatórios se 
àqueles fornecidos pela Previdência Social se acrescentarem os pro
venientes da poupança individual. De todo modo, a maior parte dos 
estudos empíricos parece concordar, embora chegando a resultados 
muito diversos em termos de magnitude, com o fato de que o sentido 
do efeito de um sistema previdenciário de repartição sobre a taxa de 
poupança é depressivo. 

Parece não haver dúvida de que o período de transição de um 
regime de repartição para um regime de capitalização deve ter efeito 
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positivo sobre a formação de poupança nacional e pode inclusive 
determinar um efeito permanente no padrão de poupança, se enten
dermos que éste não é neutro em relação à organização do regime de 
previdência. 

Essa discussão nos conduz a três conclusões: a) que o regime de 
capitalização parece, de fato, um regime mais conveniente do ponto 
de vista de ganhos sociais do que o regime de repartição; b) que o 
financiamento da transição de um regime para o outro não deve 
recair, como carga fiscal, exclusivamente sobre contribuintes indivi
duais - deve, preferentemente, provir de impostos gerais; e c) que o 
regime de capitalização deve ser implantado em um sistema descen
tralizado. 
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Características de alguns 
sistemas de previdência12 

~NDEMOS nesta seção apresentar de forma resumida as r ~~.:ais características do sistema previdenciário de alguns 
países: a Alemanha,13 os Estados Unidos da América, o Japão e 

a Suécia. A diversidade das experiênci.as representadas por esses 
países é bastante instrutiva para a compreensão de alguns vícios 
institucionais e organizacionais comuns aos sistemas previdenciários. 
Sem dúvida, algumas soluções encontradas nesses exemplos são tam
bém de extrema importância para balizar qualquer proposta para o 
caso brasileiro. 

3.1 Alemanha 

A Alemanha foi a pioneira na adoção de um sistema de previdência 
social. Sua primeira lei data de 1889 e adotava o regime de capitaliza
ção. Procurou-se manter o regime de capitalização por algum. tempo, 
mas ele foi abandonado após a 11 GUeITa Mundial. A Lei de Previdência, 
de 1957, adotou o princípio da repartição, introduziu a indexação dos 
benefícios, com base na variação dos salários, e estabeleceu o nível dos 
benefícios em 6()OAl do último salário (até um teto) para 40 anos de 
contribuição. Embora baseada no princípio da repartição, a lei exigia 
que os organismos de gestão do sistema mantivessem um capital 
correspondente a um ano de encargos. A lei de 1957 foi modificada em 
1973, e outra lei, em 1974, estabeleceu normas para os benefícios 
complementares que se desenvolveram na década de 60, e que com
preendem contribuições voluntárias dos empregadores. 

O sistema previdenciário alemão compõe-se de três níveis: o regime 
de base, obrigatório, regimes complementares facultativos e regimes 
privados organizados por seguradoras. O regime de base é financiado 
por contribuições do empregado e do empregador, na proporção de 5(»,t, 
cada. Em outubro de 1983, as contribuições correspondiam a 9,25% do 
salário, sendo a contribuição total, portanto, de 18,5%. Há ainda uma 
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contribuição complementar do governo que atinge pouco menos de WA> 
dos encargos totais de aposentadorias e pensões obrigatórias. O princí
pio adotado é o da repartição e o período mínimo de contribuição é de 
60 meses; a entrada em gozo de direitos dá-se entre 63 e 65 anos, para 
ambos os sexos. Para um período de contribuição de 40 anos, em 1981, 
o sistema obrigatório concedia, em média, 63% como relação entre o 
beneficio de aposentadoria e o salário médio. 

Os sistemas complementares são organizados no nível das empresas 
e atendem a dois terços da população, fornecendo uma complementação 
que varia entre 10 e WA> do salário. Estão organizados segundo o 
princípio da capitalização. 

3.2 Estados Unidos da América 

O sistema de previdência social foi instituído nos EUA em 1935, sendo 
então conhecido como Oasi (Old Age and Survivors Insurance). O 
seguro de invalidez foi acrescentado em 1956, passando o sistema a ser 
conhecido como Oasdi. Em 1965, foram introduzidos beneficios visando 
a cobrir os custos de hospitalização para os beneficiários do Oasi. Em 
1972, foi introduzido o SSI (Suplementary Security Income), que acres
centa outros auxílios para pessoas de mais de 65 anos de idade com 
patrimônio abaixo de US$1.500 por casal. Além desse regime de base, 
desenvolveu-se nos EUA um importante sistema de previdência priva
da, complementar. 

A cobertura do regime legal ampliou-se de 59JA> da população ativa 
em 1950 para 90% na década de 80. A idade legal para entrada em 
direitos é de 65 anos (e será gradualmente elevada até 68 anos, até o 
ano 2000). Admite-se a aposentadoria aos 62 anos, com redução de 2(J>A> 
dos direitos, e ainda entre 65 e 70 anos, com acréscimo nos beneficios 
de 1% por ano de idade superior a 65. A taxa de beneficio em relação 
ao salário médio passou de 29% em 1965 para 44% em 1980. O valor 
do direito individual é muito variável, dependendo de diversos fatores: 
o cônjuge ser ou não segurado, o tempo de contribuição, o nível de salário 
(função regressiva) e o teto de contribuição. 

A taxa de contribuição em 1985 era de 4,75% do salário, tanto para 
o empregador quanto para o empregado. O teto-renda para efeito de 
contribuição em 1985 era de US$43 mil por ano. Desde 1977, os 
beneficios são indexados ao salário real. 

O sistema complementar baseia-se no princípio da capitalização e é 
sustentado por fundos de pensão organizados junto às empresas. Entre 
1940 e 1980, a população coberta por tais fundos passou de cerca de 
15% dos empregados do setor privado não-agrícola para mais da 
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metade. Alguns sindicatos mantêm também fundos de pensão e, na 
realidade, a expansão do setor deu-se em virtude da intensificação da 
ação sindical após a 11 Guen-a Mundial. 

Os empregados do setor público nos estados são também cobertos 
por fundos de pensão. Em 1974, foi introduzida uma regulamentação 
minuciosa para esses fundos, conhecida como Erisa (Employee Retire
ment Income Security Act), que estabeleceu regras gerais de determi
nação de direitos (vesting), métodos de capitalização e padrões 
fiduciários. Na ocasião, foi também criada a Pension Benefit Guaranty 
Corporation (PBGC), uma agência pública que faz o seguro dos benefí
cios dos planos privados de benefício definido. Esses planos podem ser 
segurados ou não-segurados. Cerca de dois terços dos planos são 
não-segurados. Os planos segurados são aqueles que não constituem 
propriamente um fundo de pensão; isto é, o empregador paga um 
prêmio anual a uma seguradora que garantirá o pagamento dos bene
fícios previdenciários. Os planos não-segurados constituem um fundo 
de investimento, cujo resultado garantirá os benefícios. Ambos são 
segurados pela PBGC. 

Chamam-se fundos de benefícios definidos aqueles em que o benefí
cio previdenciário é calculado por uma regra que o relaciona ao salário 
do beneficiário e, em geral, ao tempo de serviço. Os planos de benefícios 
definidos, embora constituídos em regime de capitalização, embutem 
uma característica do regime de repartição porque, sendo insuficiente 
o resultado do fundo, o empregador (ou este e mais os empregados 
ativos) terá de aumentar sua contribuição. 

Há também fundos de contribuição definida, constituídos segundo 
uma regra de contribuição, em geral um percentual do salário ou do 
lucro. Nesse caso, o nível de benefício dependerá exclusivamente do 
resultado da administração do fundo. Os fundos de participação nos 
lucros foram adotados por muitas empresas novas e em rápido cresci
mento. É fácil compreender que os fundos de contribuição definida 
constituem-se em regime de capitalização pura. 

Em 1983, os fundos de pensão norte-americanos detinham o valor 
de US$1,15 trilhão em ativos. Destes, cerca de 25% correspondiam aos 
fundos do setor público (govemos estaduais e locais); cerca de US$900 
bilhões correspondiam ao setor privado, dos quais cerca de US$250 
bilhões pertenciam a fundos de contribuição definida.1

" Nos EUA, 
assumiram também notável importância certas categorias de contas 
junto ao setor financeiro, com a finalidade de complementação previ
'denciária: são as IRA (Individual Retirement Accounts); instituídas em 
1981. 
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3.3 Japão 

o sistema japonês foi criado em 1942 e reorganizado em 1954. Pode 
ser dividido em três regimes: regime da previdência nacional, regime 
geral dos assalariados e regimes complementares. O primeiro bene
ficia todos os cidadãos japoneses residentes que não participem dos 
outros regimes. É organizado segundo o princípio da repartição e 
provê uma aposentadoria contributória em que o direito é adquirido 
aos 65 anos, com 25 anos de contribuição, correspondendo a um valor 
fixado para 25 anuidades; um terço é de contribuições do Estado e 
dois terços são de contribuições de empregador e empregado. Esse 
regime beneficia sobretudo os empregados de pequenas empresas. Há 
também uma aposentadoria não-contributória, na realidade de cará
ter assistencial, financiada integralmente pelo Estado, e que benefi
cia pessoas idosas demais para entrarem no regime contributório. A 
entrada em direito dá-se aos 70 anos de idade e o valor da anuidade 
é mais baixo do que no caso anterior. 

O segundo regime cobre os empregados regulares de empresas com 
mais de cinco assalariados. É também organizado emregime de repartição, 
com entrada em direito aos 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. 
O valor do benefício é calculado em duas parcelas: uma fixa, em função do 
número de anos de contribuição, entre 20 e 35 anos; a outra, proporcional, 
de 1% do salário médio por ano de contribuição. Nesse regime, a taxa de 
contribuição em 1984 era de 5,:}lAl sobre o salário, tanto para o empregado 
quanto para o empregador; o Estado enirava com 2O>Al do financiamento e 
a taxa de compensação média chegava a 44% do salário. 

O terceiro regime, o complementar, é adotado apenas pelas 
grandes empresas e constitui-se em fundos de pensão cujos benefícios 
variam conforme a empresa. Esses fundos são organizados em regime 
de capitalização. O Japão apresenta uma característica institucional 
própria: o fundo de pensão pode substituir integralmente o regime 
~ral. Portanto, um assalariado pode estar coberto apenas pelo fundo 
de sua empresa, não sendo obrigado a contribuir para o regime geral. 
Naturalmente, essa característica deve-se à prática do emprego vita
lício, que é adotada por muitas das grandes empresas japonesas. Os 
fundos de pensão japoneses foram constituídos na década de 70, 
estando, portanto, em fase de acumulação muito rápida. 

3.4 Suécia 

O sistema sueco apresenta características muito particulares. Em 
primeiro lugar, todo indivíduo com idade acima de 65 anos tem direito 
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a uma pensão fIxa. O fInanciamento desse regime universal é feito no 
nível de 70%, com recursos fiscais. O valor do beneficio é idêntico para 
todos, independentemente dos ganhos em atividade, embora se admi
tam alguns aumentos para pessoas que não disponham de qualquer 
outro benefício. 

Em 1960, foi adotado um regime complementar (ATP), que provê 
um beneficio relacionado ao salário ativo, com o objetivo de atingir 
6()OAl do salário médio dos 15 melhores anos de salário de um indiví
duo. O período de contribuição deveria ser de 30 anos, mas adotou-se 
de início o período de 20 anos. O fInanciamento se dá por uma 
contribuição do empregador. Essa contribuição, inicialmente de 3% 
do salário, é depois progressivamente elevada a 12%. A taxa é revista 
a cada cinco anos. 

Esse programa (ATP) é na realidade um sistema misto, pois, 
embora organizado segundo o regime de repartição, exige a cons
tituição de um fundo de reserva. A exigência desse fundo visa, 
conscientemente, a acelerar a acumulação de capital sem que haja 
aumento da pressão fIscal e concorrência com as seguradoras. Até 
1975, de fato, os rendimentos do fundo de reserva superaram o 
pagamento de benefícios. Em termos de formação anual de poupança, 
em seus primeiros anos, a constituição do fundo de reserva chegou a 
corresponder a 4% do PNB sueco. 

Na década de 70, a Suécia adotou um terceiro regime, visando a 
atender aos assalariados de maior renda. Esse regime (ITP), embora 
obrigatório, é bastante flexível em nível de empresa. Os beneficios do 
ITP podem ser providos a partir de contratos com seguradores ou 
podem também ser geridos pela empresa em regime de capitalização, 
sendo os benefícios assegurados por duas instituições nacionais. 
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11 
A reforma em Previdência 
social no ChileJ5 

O sistema de previdência social no Chile, antes da reforma posta 
em prática no início dos anos 80, era bastante similar ao 
sistema brasileiro, englobando, inclusive, num único progra

ma, pensão e assistência médica. Nosso"maior interesse na reforma 
chilena está ligado a essa similaridade, bem como à filosofia que 
orientou a referida reforma. 

A reforma da Previdência Social chilena baseia-se fundamental
mente na preservação das liberdades individuais e na precisa defini
ção dos direitos do contribuinte dentro do sistema previdenciário. 
Estas são duas características comumente aceitas, mas que, na 
prática, têm sido rejeitadas pela suposta dificuldade de manter pro
gramas que as preservem no seu aspecto operacional. A reforma 
chilena é um exemplo de como podem ser postos em funcionamento, 
de forma razoavelmente simples, conceitos teóricos que preservam a 
liberdade. 

Exatamente graças às características da reforma chilena e do 
sistema previdenciário público anterior à reforma, daremos especial 
atenção à experiência chilena, descrevendo-a mais detalhadamente. 
Para tanto, consideraremos seus aspectos organizacionais, sua ope
racionalidade, seu arcabouço legal, os beneficios concedidos pelo novo 
sistema e os custos a ele associados, bem como a estratégia de 
transição do sistema anterior para o atual. 

4.1 Organização 

A Previdência Social chilena baseia -se num sistema de capitalização, 
no qual os indivíduos contribuem para fundos mútuos administrados 
por instituições privadas especializada~. Essas instituições, as 
administradoras de fundo de pensão (AFP), por sua vez, são supervi
sionadas por uma instituição pública especial. O sistem~"financeiro 

-no qual estão inseridas essas instituições "é bastante desenvolvido, 
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com uma organização muito similar à do caso brasileiro. Es
pecificamente, no aspecto previdenciário, as instituições de seguro 
têm um papel muito importante, conforme veremos mais adiante. 

4.2 Operacionalidade 

Cada participante tem uma conta própria e contribui para ela pes
soalmente, ou através de descontos em seus __ ~al~o~ Jeitos pelo 
empregador. O crédito é registrado no dia do depósito e a lei garante 
8à AFP a cobrança judicial da cota devida. Mensalmente, cada cotista 
recebe um extrato de sua conta com o saldo anterior, valor da cota e 
depósito no mês. 

Ao participante de um fundo é garantida a possibilidade de trans
ferir sua conta de uma AFP para outra. Para tanto, deverá o cotista 
notificar, com 30 dias de antecedência, a AFP onde mantém os seus 
depósitos. 

O fundo é de propriedade dos cotistas e sua contabilidade há que 
ser feita separadamente daquela da AFP, não fazendo o fundo, 
portanto, parte de seu patrimônio. Os custos operacionais da AFP são 
cobertos pela cobrança de taxas de administração dos fundos e de 
comissões por serviços. As taxas e comissões são fixadas livremente 
pela AFP, embora a lei detma os serviços e comissões que podem ser 
cobrados. 

O sistema de previdência chileno gera uma série de vantagens com 
relação ao tipo de sistema que é adotado pelo Brasil: 

• reduz de forma substancial a possibilidade de fraude, tão comum 
no caso brasileiro; 

• facilita a comprovação, pelo indivíduo, de sua contribuição para o 
fundo, eliminando o papelório que os segurados do INSS no Brasil 
têm de acumular para comprovar seu tempo de contribuição; 

• reduz o risco de inadimplência renitente, porquanto, se o emprega
dor não recolher o depósito a que o empregado tem direito, a AFP 
seguramente o denunciará e efetuará a cobrança em juízo. 

4.3 Arcabouço legal 

O sistema previdenciário chileno prQCura, através da sua organização 
legal, garantir o maior grau de competição entre as instituições 
envolvidas, preservando a liberdade dos participantes do sistema. Por 
isso mesmo, a entrada no mercado através da criação de uma AFP é 
inteiramente livre, desde que a nova empresa satisfaça as exigências 
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legais existentes. As exigências referem-se a um requisito de capital 
mínimo, a normas de prudência operacional e à manutenção de um 
sistema de informação plena e transparente, por parte da AFP, a toda 
a sociedade. Há ainda o proviso legal que impede a AFP de recusar 
clientes. A seguir, consideraremos cada uma das exigências legais 
impostas ao sistema previdenciário chileno. 

4.3.1 Capital mínimo 

Trata-se de uma exigência comum a todas as instituições fmanceiras 
nos mais variados países e tem por objetivo preservar os interesses 
de terceiros. Não nos cabe, no momento, discutir se esta é ou não uma 
boa exigência para a preservação de direitos. De forma sucinta, 
estudos específicos sobre o problema têm sugerido que o capital 
mínimo é uma das restrições que pode ser usada de forma eficiente 

_ na proteção do interesse de terceiros. Por certo, se o requisito de 
capital mínimo for extremamente elevado, de nada adianta a medida 
legal de entrada livre no mercado. Pelo número de AFP criadas no 
Chile, não nos parece que o capital mínimo tenha sido uma barreira 
à entrada. No Chile, o valor do capital mínimo é preservado em termos 
reais através de um indexador. 

4.3.2 Normas de prudência 

o conjunto de restrições legais que classificamos como normas de 
prudência refere-se a restrições à ação das AFP quanto às operações 
ativas, pois as AFP não podem recusar qualquer cliente. Há dois 
grupos de normas de prudência impostas às AFP do Chile. O primeiro 
grupo refere-se aos riscos associados à aplicação das instituições, e 
são restrições expressas em termos de: exigências de reserva técnica; 
obrigatoriedade de diversificação das aplicações por título e por 
emissor; exclusividade para aplicação em títulos de renda fixa; e 
percentual mínimo do ativo mantido sob forma de encaixe, corres
pondente a uma aplicação em um ativo líquido com rendimento 
definido, fixado pelo banco central. 

O segundo grupo de normas de prudência procura garantir ao 
participante do programa uma rentabilidade mínima para a sua 
poupança, evitando a perda do que foi poupado. Essas garantias são 
dadas através da exigência de um rendimento mínimo para cada AFP, 
da manutenção de uma reserva para flutuações de rentabilidade e da 
garantia de que, caso uma AFP não consiga a rentabilidade mínima, 
será necessariamente dissolvida, sendo seus cotistas transferidos 

26 



para outra AFP. Vale a pena discutir mais detalhadamente o funcio
namento da exigência de retorno mínimo. 

O rendimento mínimo garantido aos cotistas de uma AFP é defini
do em função da rentabilidade média de todo o sistema, sendo a 
rentabilidade uma média ponderada das rentabilidades de cada uma 
das AFP. Por ser média, há instituições com rentabilidades superior 
e inferior à média. O conceito de rentabilidade mínima é definido 
como o menor dos dois valores: a) rentabilidade média do sistema, 
menos dois pontos percentuais, ou b) 50% da rentabilidade média do 
setor. Caso a rentabilidade da AFP sej a inferior ao menor dos dois 
valores, a AFP será dissolvida, sendo as cotas de cada participante 
transferidas para outra AFP de sua livre escolha. 

As normas legais exigem a manutenção de uma reserva para 
flutuações de rentabilidade. A reserva é constituída nos meses em 
que a rentabilidade da AFP é maior do que a rentabilidade mínima 
deflnida anteriormente. Assim, é transferida à reserva para flu
tuações de rentabilidade a maior das seguintes taxas, multiplicada 
pelo valor total do fundo: a) o retorno da AFP, menos o retorno médio, 
mais dois pontos percentuais, ou b) o retorno da AFP, menos 5()OAl do 
retorno médio. A reserva é parte integrante do fundo, devendo ser 
incorporada a este, para efeito de distribuição de benefícios, nos 
seguintes casos: a) quando for necessário cobrir, parcial ou total
mente, a diferença entre a rentabilidade mínima e a rentabilidade 
efetiva do fundo; b) quando a reserva para flutuação da rentabilidade 
for superior a 5% do fundo, caso em que o excesso sobre o percentual 
deve ser incorporado ao fundo; e c) quando da dissolução da AFP. 

4.3.3 Informação plena 

As normas sobre informação plena procuram evitar que as pessoas 
sejam enganadas por informações imprecisas ou que tomem decisões 
contra seus interesses, por falta de informações. As AFP são obriga
das freqüentemente a anunciar, da forma mais clara possível, a 
comissão que cobram pelos diversos serviços que prestam. A lei 
permite que as AFP cobrem comissões sobre: depósitos individuais e 
periódicos feitos ao fundo; manutenção de saldo de conta individual 
no fundo; transferência de saldo para outro fundo; retiradas periódi
cas nos casos permitidos (aposentadoria programada). Qualquer mu
dança nas taxas ou comissões por serviços só pode ser feita com o 
anúncio prévio de 60 dias. Além dessas informações, as AFP são 
obrigadas a fornecer informações mensais, através de folhetos e 
jornais, sobre a instituição (razão social, domicílio, registros legais, 
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diretoria etc.), bem como sobre seu desempenho na administração dos 
fundos sob a sua responsabilidade (balanços da AFP e de seu res
pectivo fundo, valor das cotas, reservas técnicas por tipo de benefício). 

4.4 Benefícios 

o novo sistema chileno separou por completo a aposentadoria e a 
assistência médica, mantendo entretanto um seguro de morte ou 
invalidez, de natureza obrigatória. A aposentadoria no novo sistema, 
'contrariamente ao sistema brasileiro, não contempla a aposentadoria 
por tempo de serviço (cqn.1;ribuição 1. A aposentadoria resulta da perda 

-da capacid~de de trabalho em decorrência da idade. Assim, o sistema 
garante o direito à aposentadoria para homens com mais de 65 anos 
de idade e para mulheres com mais de 60 anos de idade. A aposenta
doria se dá por idade, concedendo-se ao segurado o acesso aos recursõs 

~ que acumulou através da AFP. Assim, ao completar a idade requeri
da, o cidadão que participa de um fundo de pensão pode sacar 
integralmente os recursos por ele acumulados durante a sua vida 
produtiva. Entretanto, o saque não implica que o cidadão possa dispor 
dos recursos como queira. Nesse caso, só lhe é permitido o uso dos 
recursos para a compra de um seguro de renda vitalícia. 

Por conseguinte, no caso chileno, excetuando-se os eventos invali
dez ou morte, o sistema de aposentadoria só contempla a aposenta
doria por idade. Chegado o momento, o cidadão terá como opção o 
seguro vitalício ou a aposentadoria programada, que lhe permitirá 
saques extraordinários. Há, entretanto, a possibilidade de saques de 
cotas antes da efetivação da aposentadoria. Todavia, sua ocorrência 
está condicionada à possibilidade de o beneficiado receber o benefício 
mínimo, quando aposentado, deduzidos os saques a serem efetuados. 
Consideremos a seguir cada um dos benefícios. 

Seguro vitalício. A concepção do seguro vitalício tem por propósito 
separar a administração do pagamento de benefícios e o processo de 
captação de recursos que venham a sustentar a renda dos aposenta
dos. Assim, o sistema chileno prevê que o cidadão, ao atingir a idade 
de aposentadoria, desde que tenha acumulado um valor mínimo de 
cotas, poderá usá-las integralmente na compra de um seguro de renda 
vitalícia, que deve ser adquirido das seguradoras existentes, sendo o 
prêmio definido em função da idade do segurado e dos benefícios. Caso 
o número de cotas que o cidadão acumulou junto a uma AFP seja 
suficiente para pagar um prêmio de seguro que gere uma renda 
vitalícia pelo menos igual ao benefício mínimo, tal seguro pode ser 
adquirido. O seguro de renda vitalícia garante ao aposentado uma 
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renda até a sua morte, quando a renda é transferida aos seus 
herdeiros, e com valor sempre superior ou igual ao do beneficio 
mínimo. À exceção dos filhos, por ocasião da morte de ambos os pais, 
ninguém poderá receber mais de uma pensão. 

Antes de discutirmos as outras possibilidades de apropriação por 
parte do segurado dos beneficios da aposentadoria, é conveniente 
definirmos os beneficios mínimos. O sistema chileno garante, através 
do governo federal, pensão mínima por idade, invalidez ou sobrevi
vência (beneficio por morte). Se, em qualquer dos casos, os recursos 
acumulados pelo aposentado não forem suficientes para lhe garantir 
a renda mínima, ou a seus herdeiros em caso de sua morte, ele não 
poderá comprar um seguro de renda vitalício. Nessa eventualidade, 
terá a sua renda de aposentado complementada pelo Estado até o 
limite desse mínimo. 

Aposentadorias programadas. As aposentadorias programadas 
ocorrem quando o aposentado não utiliza o seu fundo para comprar 
um seguro de renda vitalícia. Os benefícios que vier a receber depen
dem da performance da AFP a que continua vinculado. De qualquer 
maneira, a aposentadoria mínima lhe é sempre garantida, como já 
explicamos. Se o aposentado possui uma conta individual no fundo de 
valor superior ao saldo mínimo requerido para gerar um beneficio de 
70% do salário médio real nos 10 anos anteriores à aposentadoria, ele 
tem assegurado o direito de retirar todo esse excesso de cotas, de uma 
só vez ou parceladamente. 

Como mencionamos, é possível ao contribuinte aposentar-se ante
cipadamente, desde que ocorra uma dessas situações: 

a) o seu saldo no fundo lhe permita adquirir um seguro que produza 
uma renda vitalícia igual ou superior a 70% dos seus rendimentos 
reais nos últimos 10 anos; 

b) o seu saldo remanescente lhe permita efetuar retiràdas mensais 
de suas cotas no fundo, com a garantia de que, quando de sua 
aposentadoria legal, o cotista terá um rendimento pelo menos igual 
a 70% da renda média dos seus últimos 10 anos de trabalho. O cálculo 
é definido em lei e leva em conta a expectativa de vida do indivíduo 
e de sua fanulia. 

4.5 Custos 

O sistema de previdência anterior à reforma chilena previa a contri
buição do trabalhador, do empregador e do Estado, num regime de 
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repartição. O empregador contribuía com cerca de 290A> do salário, 
enquanto que o empregado contribuía com cerca de 12%. Com a 
adoção do novo sistema, graças ao regime de capitalização adotado, o 
programa de pensão passou a ser mantido com uma contribuição de 
10% do empregado. Pela obrigatoriedade de um seguro-invalidez (3%) 
e de um seguro de saúde (4%), a contribuição dos assalariados no novo 
sistema passou para 17% do salário. 

Por outro lado, parte da contribuição do empregador (cerca de 18%) 
foi incorporada ao salário sob a forma de aumento salarial, mas o 
aumento não produziu qualquer custo adicional para o empregador, 
pois já estava incorporado em seus custos, na forma de encargos 
sociais. Assim, os salários reais líquidos recebidos pelos empregados, 
na época da implementação do plano, aumentaram em cerca de 
11,3%, pela combinação do aumento do salário, graças à incorporação 
de parte dos encargos sociais, e pelo aumento de cerca de cinco pontos 
percentuais, na dedução salarial, como prêmio de seguro. 

Todos os outros benefícios - salário-família, subsídios aos funcio
nários públicos demitidos ou postos em disponibilidade etc. - pas
saram a ser fmanciados com recursos provenientes de impostos 
gerais. Desse modo, a carga tributária sobre o uso do fator trabalho 
foi substancialmente reduzida, favorecendo portanto um maior uso 
de mão-de-obra, pelas reduções de seus custos, ainda que os salários 
recebidos, líquidos de impostos, tenham aumentado. 

4.6 A transição 

Um argumento freqüentemente usado contra reformas no regime do 
sistema previdenciário público baseia-se na dificuldade do processo 
de transição de um regime de repartição para um regime de capitali
zação. A experiência chilena demonstra que é possível superar as 
dificuldades, preservando-se os direitos daqueles que contribuíram 
para o sistema de repartição, sem impedir-lhes o acesso ao novo 
sistema. 

Comprovadamente, a maior dificuldade num processo de transição 
associa-se aos mecanismos de divulgação, junto à população, do que 
é o "novo" e como ele se compara ao "velho". A falta de informação 
adequada sempre provoca uma reação inicial contra o novo. O traba
lho de divulgação e de convencimento das lideranças do país não pode 
ser relegado a segundo plano. Esta é outra lição importante que 
podemos extrair da experiência chilena. 
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o processo chileno de transição contém dois instrumentos opera
cionais que em muito contribuíram para o sucesso da nova proposta 
de Previdência Social: o direito de opção e o bônus de reconhecimento. 

A reforma previdenciária do Chile concedeu o direito de opção a 
cada segurado do sistema até então em operação. O segurado teria 
até cinco anos para decidir se permaneceria no sistema vigente ou se 
optaria pelo novo sistema. Dois aspectos são importantes no direito 
de opção: primeiro, a decisão individual e livre de participar ou não 
do novo sistema, o que dá credibilidade à nova proposta; segundo, um 
prazo de até cinco anos para o amadurecimento da decisão. Este prazo 
cumpre dois papéis: a) dar segurança à decisão do cidadão, pois ele 
não está sendo pressionado para decidir-se imediatamente; b) conce
der às autoridades um razoável lapso de tempo para convencerem a 
população de que a nova proposta é melhor para o cidadão do que o 
sistema anterior. 

O bônus de reconhecimento foi o instrumento utilizado para pre
servar os direitos daqueles que optaram por transferirem-se do sis
tema de repartição para o de capitalização. O bônus é um título de 
dívida do governo central e corresponde à contribuição feita ao sis
tema anterior. Só tem direito ao bônus - e o número de bônus que 
cada um recebe depende do número de anos de contribuição - quem 
contribuiu para o sistema existente por pelo menos 12 meses nos 
últimos quatro anos. Garantidos pelo governo central, os bônus de 
reconhecimento só podem ser resgatados à época da aposentadoria. 

A administração do sistema previdenciário anterior às reformas, 
e que remanesce em função da opção dos contribuintes, ficou, por lei, 
sob a responsabilidade do Instituto de Normalización Previsional. 
Cabe ainda ao Instituto preservar os direitos dos que optaram pelo 
novo sistema, no que se refere às suas contribuições ao sistema de 
repartição. 
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As contribuições sociais e 
outras distorções no 
mercado de trabalho 

E ST A seção discute de forma resumida as distorções existentes 
no mercado de trabalho no Brasil. Tais distorções são de nosso 
particular interesse porque a maior parcela da receita de nosso 

sistema previdenciário público provém de contribuições impostas ao 
mercado de trabalho. Assim, o fator trabalho tem sido penalizado 
através de impostos, para que o governo possa manter sua política 
social. Em contrapartida, o fator capital, relativamente mais escasso 
no país, tem sido constantemente subsidiado. 

A concentração de nosso esforço na discussão das distorções no 
mercado de trabalho se justifica na medida em que nosso propósito 
básico é o de apresentar uma proposta de reforma do sistema previ
denciário brasileiro. Sem dúvida, a redução das distorções no mercado 
de trabalho constitui um forte argumento para justificar a reforma 
aqui proposta. 

Após descrevermos as distorções no mercado de trabalho, apresen
taremos um exercício que procura identificar se as contribuições 
individuais do trabalhador representam, sob o ponto de vista privado, 
um bom investimento. Finalizando esta seção, faremos algumas 
inferências a respeito dos custos impostos a uma substancial parcela 
da força de trabalho brasileira, decorrentes dessas distorções. Em 
nosso entender, a existência de um mercado informal de trabalho com 
a importância relativa que tem o brasileiro representa um custo para 
a sociedade, custo raramente percebido pelo cidadão comum. 

5.1 As distorções no mercado de trabalho 

Podemos classificar genericamente as distorções no mercado de 
trabalho brasileiro em três grupos: as de natureza corporativista, 
geradas através da ação de sindicatos ou grupos profissionais; o 
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salário mínimo imposto pelo governo; e os impostos incidentes sobre 
o uso do fator trabalho, genericamente denominados no Brasil de 
contribuição social. Consideremos cada uma delas em separado. 

Entre as distorções corporativistas, o bloqueio à entrada é sem 
dúvida a mais importante. Através de um sistema de regulamentação 
de profissões, somente aqueles que satisfazem a determinados requi
sitos podem exercer certas profissões no Brasil. De modo geral, as 
restrições estão associadas a profissões que exigem curso superior. 
Como a caracterização profissional requer uma definição precisa para 
efeito de regulamentação, os responsáveis por essas normas no Brasil 
valem-se do sistema educacional, altamente regulado, para imporem 
restrições à entrada em alguns mercados profissionais. Isso vale para 
quase todas as profissões que requerem nível superior, pois, pela 
imposição de um currículo mínimo, o regulador define com precisão 
o profissional cuja atividade é o objeto da regulação. 

Além das distorções no mercado de trabalho geradas por barreiras 
à entrada, a regulamentação profissional tem efeito extremamente 
perverso sobre o sistema educacional. Retirando das instituições de 
ensino a liberdade de definirem seus currículos, e dando valor legal 
aos diplomas emitidos por instituições que operam em conformidade 
com as exigências legais, sob a proteção do Ministério da Educação e 
Desporto, a norma corporativista incentiva a criação de cursos de 
nível superior sem qualquer conteúdo. A norma funciona como a Lei 
de Gresham, segundo a qual o dinheiro ruim expulsa o dinheiro bom. 
Nesse caso, o controle das mensalidades, a importância relativa da 
universidade pública no Brasil e a restrição acadêmica sobre os 
currículos tornam inviável a manutenção de um ensino superior de 
qualidade no país. O ensino ruim, mas legalizado, expulsa o ensino 
bom. 

Além do bloqueio à entrada, o esforço corporativista tem produzido 
no Brasil: 

a) restrições quanto ao número de horas trabalhadas. Por exemplo, 
um professor de 40 horas semanais trabalha, na realidade, 35 horas; 
uma hora de aula no Brasil, durante o dia, corresponde a 50 minutos 
e, se noturna, somente a 40 minutos; jornalistas não podem trabalhar 
mais de seis horas por dia etc.; 

b) pisos salariais por categoria profissional; 

c) obrigatoriedade de contribuições pecuniárias a órgãos classistas, 
tais como Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura etc., casos nos quais se exige também o 
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.--------------------------------------------------------------, 

registro oficial do trabalhador para que ele possa exercer sua profis
sao. 

O salário mínimo, aparentemente criado com o intuito de proteger 
o trabalhador de menor qualificação -- relativamente abundante no 
país --, tem na realidade penalizado mais a quem se propõe proteger. 
Parcela substancial do mercado informal de trabalho é composta por 
trabalhadores pouco qualificados e possivelmente resulta da imposi
ção de um salário mínimo. Outras distorções, como impostos (contri
buição social e imposto de renda), justificam a existência do restante 
desse mercado. 

O Brasil carece de estudos quantitativos sobre o impacto da impo
sição do salário mínimo, hoje único para todos os mercados de traba
lho do país, o que por si só já constitui forte distorção. Há, entretanto, 
evidências esparsas 16 de que, durante os períodos de boom econômico, 
a restrição de um salário mínimo era inócua, isto é, não representava 
distorção séria, porquanto os salários de mercado eram superiores ao 
salário mínimo. Essa evidência, ainda que ocasional, coincide com a 
experiência internacional de que a melhor proteção para o traba
lhador é o crescimento econômico, que é um processo gerador de 
oportunidades de emprego. 

Na tabela 5.1 apresentamos alguns indicadores das atividades no 
mercado de trabalho, de modo a podermos inferir as distorções 
geradas pelo salário mínimo, num contexto de recessão (1981-83) e 
de taxas elevadas de crescimento (1984-86). Durante a recessão, o 
percentual de trabalhadores que recebe menos de um salário mínimo 
é substancialmente maior que no período 1984-86. Note-se que, em 
termos de salário real, a diferença tende a ser maior, porquanto 
registra-se forte queda no salário mínimo real durante o período 
recessivo. 

É óbvio que, dada a existência legal de um salário mínimo, as 
pessoas só conseguem manter seus empregos com salários inferiores 
ao mínimo através de artifícios. As variações no percentual da popu
lação economicamente ocupada (PEO) e que contribui para o INSS 
podem ajudar-nos a compreender esse fenômeno que chamamos 
genericamente de informalidade nas relações trabalhistas. 

Tomando-se os anos de 1981, 1986 e 1987, pode-se admitir que, 
normalmente, 50% da população economicamente ocupada no Brasil 
não contribuem para o INSS. Assim, não seria exagerado admitir que 
pelo menos (contribuintes autônomos podem estar no mercado infor
mal) 50% da PEO estão no mercado informal de trabalho (cerca de 
200/0 no caso da indústria de transformação). 17 Note-se que no período 
1982-85 o tamanho desse mercado amplia-se no sentido inverso à 
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Tabela5.l 
Mercado de trabalho no Brasil, 
indicadores selecionados, 1981~7 

População 
ecorwmicamente Contribuição 

Índices Fiesp ocupada paro INSS (1980 = 100)3 Tam Tam 
% sobre total em IndÚ!e %daPEd 

tU tU 

Ano termos de SM
1 

tUSM tUsem- varia-
real prpgo çãodo 

(1980= Indús- aberto produto 
100)2 tria tU 

Horos -SP intemo 
<0,5 ~ 1 ~2 1btal trons-

tU Salário IBG~ rear 
forma- troba- real 

ção 
llw 

1981 14,66 33,33 61,91 107,69 49,92 82,25 87,27 104,7 7,21 -9,2 
1982 17,11 40,86 68,30 98,91 47,95 80,10 82,50 107,2 5,52 -0,1 
1983 15,24 37,29 63,16 77,98 47,69 78,61 74,20 94,0 6,79 -6,6 
1984 13,43 36,19 61,24 90,04 46,78 78,51 77,20 96,7 6,80 6,1 
1985 13,94 35,88 60,89 107,49 47,21 78,50 87,90 120,4 5,03 9,0 
1986 9,42 30,31 54,87 81,21 49,92 78,76 98,10 150,7 3,40 12,1 
1987 11,67 28,20 53,38 87,19 49,92 79,83 98,60 143,2 3,80 0,2 
IPnad - Peaquiaa Nacional por Amoetra Domiciliar 1981-87 (não inclui Norte rural; exclui oem remuneração e 
oem declaração de rendimenloe). 
2SM em 31 de dezembro, denacionado pela inflação do ano. 
:!rnV, Conjuntura Econômico. 

queda real de salários. A baixa acentuada na atividade industrial 
provocou uma contração na demanda de mão-de-obra, especialmente 
a de menor qualificação. Daí por que a redução do salário médio, 
segundo índice da Fiesp, só pôde ser registrada em 1983. Ainda assim, 
observa-se uma queda pequena (6% em relação ao nível de 1980) em 
relação à redução de produção observada no período: 9,2 em 1981; 0,1 
em 1982 e 6,6 em 1983. Desse modo, com a retração econômica, sofrem 
mais exatamente aqueles que se procura proteger com o salário 
mínimo. 

A existência de um mercado informal de trabalho tem impedido 
um agravamento das tensões sociais geradas pela redução da ativi
dade econômica, em especial no Brasil urbano. A simples experiência 
de vida em grandes cidades no Brasil permite a qualquer pessoa 
constatar não só a tensão social, mas também a drástica queda na 
qualidade de vida nos centros urbanos. 

Entretanto, as estatísticas de desemprego do IBGE parecem refletir 
outra realidade. Por razões metodológicas que não discutiremos aqui, 
devemos apenas considerar a informação que a taxa de variação dessa 
taxa nos fornece. Assim, de 1981 a 1984, o nível de desemprego em São 
Paulo foi elevado, apresentando tendência declinante a partir de 1985. 
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Como vimos na seção 2, é marcante o impacto de uma conjuntura 
econômica como a de 1981-83 sobre um sistema previdenciário em 
regime de repartição. Justamente nesse período, o déficit da previ
dência ampliou-se. Com a recuperação da taxa de crescimento do 
produto, o déficit foi eliminado. 

O terceiro grupo de distorções incidentes sobre o mercado de 
trabalho são impostos sobre o uso de mão-de-obra, genericamente 
caracterizados como contribuições sociais. No caso específico do em
pregado, tal contribuição, embora compulsória, não pode ser caracte
rizada como um imposto. Para todos os efeitos práticos aqui 
considerados, a contribuição do empregado pode ser vista como um 
prêmio de seguro que lhe garante uma aposentadoria por tempo d~ 
serviço, velhice ou invalidez, bem como um seguro-saúde para si e 
seus dependentes. A estes é garantida também uma pensão, caso o 
trabalhador contribuinte venha a falecer. Por essa razão, não trata
remos a contribuição do empregado como imposto. 

Atualmente, cabe ao empregador arcar com as seguintes contri
buições incidentes sobre a folha salarial: 

Contribuição para: 

INSS 
Salário-educação 
SenaVSenac ou Ses;,tSesc 

Seguro de Acidente de Trabalho 

Incra 
FGTS 

% sobre o salário 

20,0 
2,5 
1,0 
2,0 
0,2 
8,0 

Caso O empregador se utilize de trabalhadores autônomos (sem 
vínculo empregatício), só a contribuição ao INSS deve ser recolhida. 

Embora caiba ao empregador pagar essas diversas contribuições, 
esse tipo de imposto incide tanto sobre o trabalhador como sobre o 
proprietário dos demais fatores (capital, por exemplo). A identificação 
empírica da parcela que cada fator de produção pagará depende de 
muitas informações de que não dispomos. Sem dúvida, a avaliação 
quantitativa dessa incidência seria útil para uma melhor análise do 
sistema previdenciário do país. 

Uma pergunta particularmente importante se refere ao impacto 
que haveria, sobre o nível de emprego, se fosse eliminado o imposto 
sobre o fator trabalho, recolhido pelo empregador. As limitações de 
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tempo e recursos nos impedem de responder a tal pergunta, mas 
podemos dar uma idéia do que ocorreria com o nível de emprego na 
hipótese da eliminação de tal imposto, com base nos resultados 
obtidos por Carvalho & Haddad (ver nota 16), reproduzidos na tabela 
5.2. 

Tabela 5.2 
Variação total no emprego· na indústria de transformação 
para um aumento de demanda de milhão a preços de 1971, 
segundo políticas alternativas -1971 

Fonte de faw1'f!8 Hipóteses alternativas para 
perfeitamente elástica elasticidade8 de faw1'f!8 

e 

Fonte do aumenw de El-Ek- OO (Política 3) 
demanda de Cr$l milhão 

Política Política Política 
ti S tl K 1 tl- 1; tl- 2 l Z- 3

d 

1. Substitutos de 
importação 13,27 1,94 15,21 8,41 7,44 

2. Exportáveis 13,60 1,51 14,86 8,06 7,05 

3. Demanda interna 13,56 1,41 14,97 8,19 7,06 

Fonte: Carvalho &: Haddad (1980) . 

• Efeitos cfuetoe e incfuetoe oobre o emprec<>-
b Politica 1-Eliminaçio do impoato oobre o u.oo do fator t.rahaJho (aliquota média de 27,13 no ano de 1970). 
c Política 2 _ Eliminação do eubeídio ao u.oo do fator capital (alíquota média de 3,4110 período 1967.e9). 
d Política 3 _ Adoção ooniunta daa políticaa 1 e 2-

• ti - Elaaticidade da oferta do fator trabalho. 

t, - Elaaticidade da oferta do fator capital . 

Usando uma metodologia bastante simples, mas intensiva em 
informações, em particular uma matriz de insumo-produto para a 
indústria de transformação, os referidos autores concluíram. que a 
eliminação das distorções nos mercados de fatores, 18 em 1971, geraria 
um aumento de emprego da ordem de 8% da população economica
mente ativa (PEA), isto é, cerca de 260 mil novos empregos ao mesmo 
nível de produção. Considerando que a PEA da indústria de transfor
mação em 1980 era cerca de 2,14 vezes a de 1970, mantido o mesmo 
percentual de acréscimo de emprego (8%), em 1980 a eliminação das 
distorções poderia ter gerado cerca de 520 mil novos empregos na
quele setor. É importante observar que, se a eliminação das distorções 
abrangesse toda a economia brasileira, haveria um aumento muito 
maior de emprego, ao mesmo nível de produto, pois a indústria de 
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transformação, em termos de força de trabalho, correspondia, em 
1980, a 16% do total da PEA. 

Com base nesse exercício, pode-se concluir que uma reforma do 
sistema previdenciário que elimine o imposto sobre o fator trabalho, 
retirando o subsídio do fator capital, terá seguramente um impacto 
substancial no aumento do emprego, ao mesmo nível de produto. Com 
base nesta última hipótese, isto é, mantido o nível de produção, os 
salários reais cairiam. Carvalho & Haddad estimam para 1971 uma 
queda no salário real de cerca de 9OÁl. Entretanto, é de se esperar que 
a eliminação das mencionadas distorções provoque um aumento de 
produção, o que pode eliminar a redução salarial. 

5.2 É a Previdência Social um bom investimento 
para o indivíduo? 

Ao considerarmos os aposentados brasileiros, somos todos acometidos 
por um sentimento de culpa pela penúria em que muitos deles vivem. 
Tal penúria decorre dos problemas inerentes a um sistema de repar
tição no qual os salários reais apresentam, por longos períodos de 
tempo, uma tendência declinante. 

Sensibilizados pela situação dos aposentados e incentivados pela 
mobilização de sua associação, os constituintes de 1988 acabaram por 
introduzir no texto constitucional uma série de garantias quanto aos 
benefícios de aposentadoria. Caso essas normas sejam observadas, a 
manutenção do atual sistema previdenciário fica ameaçada, conforme 
deixaremos claro na seção 6. 

Embora inviável enquanto sistema, uma interessante indagação 
com relação à sistemática ora em vigor na Previdência Social diz 
respeito à sua avaliação econômica, do ponto de vista do contribuinte 
individual. Isto é, considerando suas contribuições ao longo do período 
regulamentar de 35 anos de serviço, será que, economicamente, serão 
estas compensadas pelo fluxo de renda que auferirá durante sua vida 
como aposentado? 

Obviamente, a resposta a essa pergunta deve ser devidamente 
qualificada, pois depende de muitos fatores. Especificamente, é fun
ção não só da evolução do valor real do salário do indivíduo ao longo 
de sua vida, mas também do comportamento do valor real da renda 
recebida como aposentado e da expectativa de vida do indivíduo. No 
que se segue, e sem levar em conta o benefício adicional representado 
pelo direito às assistências médica e hospitalar, iremos supor que a 
vida média do indivíduo típico seja dada pela soma de sua idade ao 
ingressar no mercado de trabalho com sua expectativa de sobrevi da 
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(esperança condicional de vida),19 e calcularemos a taxa de rentabili
dade do "investimento" em Previdência Social, para algumas si
tuações especiais, adiante explicitadas. Deve-se ter presente que, não 
tendo sido incorporado à análise o efeito do direito às necessidades 
médica e hospitalar, as taxas de retorno que serão apresentadas são 
subestimativas das verdadeiras taxas de rentabilidade que exis
tiriam em cada caso. 

Caso A 

Buscando facilitar o entendimento do modelo de avaliação que iremos 
adotar, e que se baseia no conceito de taxa interna de retorno de um 
fluxo de caixa, comecemos a análise com a seguinte situação. Seja o 
caso de um indivíduo do sexo masculino que, começando a trabalhar 
aos 14 anos de idade, que é a idade mínima para assinatura de 
carteira profissional (documento que oficializa a relação de trabalho), 
receba a remuneração legal que corresponde a 7~ do valor do salário 
mínimo (SM), até completar a idade de 18 anos.ro A seguir, e até 
atingir a idade de 49 anos, quando completa os 35 anos regulamen
tares de serviço, passa a receber a remuneração mensal de um SM. 
Uma vez aposentado, durante os 19 anos que, estima-se, irá ainda 
viver Gá que sua expectativa de sobrevida, aos 14 anos, é de cerca de 
54 anos), recebe um benefício mensal também igual a um SM.21 

Nessa situação, admitindo-se que o valor real do SM não sofra 
alteração, denotando-se por i a taxa mensal de juros que define a 
rentabilidade do "investimento" na Previdência Social, e tendo em 
vista que a alíquota de contribuição é igual a 8% do SM, segue-se que 
o valor de i deve ser tal que se verifique a seguinte igualdade: 

0,08 {(0,7 [(1 + i)48 - 1] + I) (1 + i)~2 - I) = 1-(1 + i)-228 

Resolvendo-se esta equação, verifica-se que a taxa mensal de 
rentabilidade é igual a 0,5690/0 ao mês. Ou seja, em termos anuais, a 
taxa de rentabilidade é da ordem de 7,05%; superior, portanto, à 
auferida em aplicação em caderneta de poupança.22 

CasoB 

Por outro lado, se o nosso indivíduo típico começar a trabalhar 
somente aos 18 anos, ganhando sempre o salário mínimo, irá aposen
tar-se com 53 anos. Nesse caso, uma vez que sua expectativa de 
sobrevida, com a idade de 18 anos, é de cerca de 51 anos, receberá os 
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beneficios da aposentadoria somente durante 16 anos, o que faz com 
que a taxa mensal de rentabilidade no "investimento" Previdência 
Social caia para 0,52201Ó ao mês (o que corresponde a 6,45% ao ano). 
Por conseguinte, nessa situação, o rendimento ainda será um pouco 
superior ao auferido em uma caderneta de poupança. Considerando 
a transferência dos beneficios aos dependentes (ainda na hipótese de 
igual rendiménto por mais sete anos), a taxa anual de rentabilidade 
global sobe para 7,06%. 

Caso C 

É interessante observar que, na situação anterior, mantida a hipótese 
de aposentadoria com o valor integral, se nosso indivíduo típico tiver 
sua remuneração mensal igual a cinco SM (ou 20 SM), caso em que a 
alíquota de contribuição é igual a 9% (10%), a taxa de rentabilidade 
cairá para O,4890Al (0,459%) ao mês. Ou seja, a taxa anual de rentabi
lidade será igual a 6,03% (5,65%), o que implica re~dimento inferior 
ao obtido em caderneta de poupança. Entretanto, considerando a 
transferência aos dependentes (ainda na hipótese da manutenção 
integral de benefício) por mais sete anos, a taxa anual de rentabili
dade sobe para 6,67% (6,33%). 

CasoD 

Outra situação também interessante é aquela em que existe uma taxa 
real de crescimento do valor do salário. Na tabela 5.3, admitindo-se 
que o indivíduo típico comece recebendo uma remuneração mensal 
igual ao SM, e que sua remuneração mensal cresça a uma dada taxa 

Tabela 5.3 
Taxa de rentabilidade em 
função da taxa de 
crescimento do salário real 
a cada qüinqüênio 

y(%) 

3 
5 

10 
15 
20 

i (% ao ano) 

6,88(7,48) 
7,16(7,75) 
7,85 (8,41) 
8,52 (9,05) 
9,16(9,66) 

Nota: 1 = taxa de ~to doe oaIáriOll; 
i = taxa de rentabilidade. 
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g a cada cinco anos, apresenta-se 
o correspondente valor da taxa 
anual de rentabilidade (supondo 
que, até a remuneração mensal 
igual a três SM, a alíquota de 
contribuição fique igual a 8% e 
que o valor do beneficio de apo
sentadoria seja igual ao salário 
recebido nos últimos anos da vida 
ativa).23 

Como indicado, as taxas de 
rentabilidade passam a ser bas
tante atraentes. Isso se deve ao 
fato de que, na aposentadoria, re-



cebe-se o benefício mensal igual ao valor do salário nos últimos anos. 
Assim, no caso em que a taxa de crescimento do salário é igual a 20% 
a cada cinco anos, o indivíduo irá aposentar-se com uma renda mensal 
igual a 2,986 SM, caso tenha ingressado no mercado de trabalho 
percebendo um SM de remuneração. 

Caso E 

Mais uma situação interessante é aquela em que o beneficiário do 
nosso exemplo tem uma progressão salarial tal que muda de faixa, 
em termos de alíquota de contribuição, ao longo de sua vida profis
sional. Como ilustração, na eventualidade de que comece ainda aos. 
18 anos, com três SM (alíquota de SOlo) durante os cinco primeiros anos 
como assalariado, passando a receber oito SM (alíquota de 9%) 
durante os 10 anos seguintes, e 15 SM (alíquota de 10%) ao longo dos 
20 anos finais de sua vida profissional, a correspondente taxa de 
rentabilidade do "investimento" na Previdência Social será da ordem 
de 8,04% ao ano. Levando-se em conta a transferência a dependentes, 
ainda por sete anos adicionais e com valor pleno de benefício, a 
rentabilidade sobe para 8,65% ao ano. 

Caso F 

o caso dos trabalhadores autônomos caracteriza também uma situa
ção de interesse. Para estes, que não percebem a chamada gratifica
ção de Natal (132 salário), as contribuições são crescentes ao longo do 
tempo, como indicado na tabela 5.4. Nesta, que diz respeito ao caso 
de um indivíduo que começa a contribuir ao completar 18 anos de 

Tabela 5.4 
Contribuições de autônomos 

Valores 
(Cr$) 

921.681 
1.843.362 
2.765.043 
7.373.448 
9.216.812 

11.060.174 
12.903.536 
14.746.898 
16.590.260 
18.433.622 

Anos de 
contribuição 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
5 
5 

10 

idade, são apresentados os 
valores da contribuição 
mensal, tais como expres
sos a preços de janeiro de 
1991, e os respectivos anos 
de contribuição. 

Observando que, na si
tuação considerada, o be
neficiário irá aposentar-se 
com o salário de Cr$ 
92.168,10 (que corresponde 
a 20 SM) e que perceberá a 
gratificação de Natal, a 
taxa de rentabilidade será 
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de 5,22% ao ano. Levando-se em conta a transferência aos depen
dentes, essa taxa sobe para 6,03% ao ano. 

Os resultados apresentados indicam que, regra geral, sob o ponto 
de vista dos contribuintes, o "investimento" na Previdência Social é 
um bom negócio (melhor ou igual a uma aplicação em caderneta de 
poupança). Isso é ainda mais evidente quando se leva em conta que 
as contribuições não só garantem a aposentadoria, como dão ainda 
direito às assistências médica e hospitalar. 

Ressalte-se, entretanto, que tal conclusão está condicionada à 
manutenção do valor real do benefício, o que nem sempre tem ocorrido 
na prática. Além disso, como o empregador e o governo federal 
contribuem para o sistema previdenciário, o subsídio apropriado pelo 
trabalhador aposentado é fInanciado pelos consumidores e pelos 
contribuintes. Pelos consumidores, porquanto a contribuição dos em
pregadores há que se refletir no preço de venda do produto em 
questão. A contribuição do governo para a manutenção do INSS 
ocorre através de transferência de receitas fIscais, oriundas ou não 
de um processo inflacionário, incidindo tal carga tributária sobre os 
contribuintes. 

É importante ressaltar que nos referimos até agora ao financia
mento do subsídio. O custo, para a sociedade, de um sistema como 
este difere substancialmente desse financiamento, que não é um 
custo para a sociedade, e sim uma transferência de alguns de seus 
membros para outros. 

O propósito das atividades humanas é a promoção do bem-estar do 
homem. Quando, por alguma razão, a atividade humana gera um 
bem-estar aquém do que poderia ser atingido, diz-se que há um custo 
para a sociedade. Nesse caso específico, o custo social origina-se do 
imposto aplicado ao trabalho e do subsídio concedido ao aposentado. 
A quantificação desse custo social, embora possível como demons
trado por Harberger,24 é bastante trabalhosa e não cuidaremos dela 
neste trabalho. 

Sem levar em conta a incidência do imposto sobre o trabalho 
representado pela contribuição ao INSS, tanto de empregados quanto 
de empregadores, revisitamos nossos exemplos anteriores, conside
rando a rentabilidade de toda contribuição sob o ponto de vista 
individual. Isso implica admitir que somente o trabalhador paga o 
"imposto" do INSS. Desse modo, estamos calculando a rentabilidade 
para o indivíduo, na suposição de que a contribuição total do setor 
privado ao INSS sai de seu salário. Esses exemplos deixam claro que 
o atual sistema previdenciário, avaliado na totalidade de seus custos 
privados, não é um bom negócio. 
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Resumimos, a seguir, os resultados obtidos para os casos B, C, D 
e E, todos com contribuição do empregador de 25,7% sobre o salário: 

CasoB 

Alíquota do empregado = 8% 
Sem dependentes (16 anos de benefícios) 
Com dependentes (23 anos de benefícios) 

Caso C 

Alíquota do empregado = 9% 
Sem dependentes 
Com dependentes 

Caso C 

Alíquota do empregado = 10% 
Sem dependentes 
Com dependentes 

CasoD 

Alíquota do empregado = 8% 

Tabela5.3A 

Taxa de retorno anual 

1,18% 
2,18% 

1,07% 
2,08% 

0,96% 
2,08% 

Taxa de rentabilidade a custo privado total, em função da taxa de 
crescimento do salário real a cada qüinqüênio 

y (%) 

3 
5 

10 
15 
20 

Nota: ver a nota da tabela 6.3. 

Caso E 

Alíquota do empregado varia: 8%, 9% e 10% 
Sem dependentes 
Com dependentes 

i (% ao arw) 

1,55 (2,62) 
1,79(2,85) 
2,36(3,39) 
2,91 (3,91) 
3,44 (4,41) 

2,43% 
3,55% 
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5.3 O custo que não se vê: o mercado informal de trabalho 

Pela definição aqui adotada de mercado informal, não há dúvida de 
que a ação do governo é a principal responsável pelo seu aparecimento 
e desenvolvimento. Como o mercado informal se compõe de atividades 
legais realizadas à margem da lei, os entraves burocráticos e o excesso 
de impostos estimulam seu desenvolvimento. 

Não se deve confundir mercado informal com o ato de sonegar 
impostos. O sonegador sempre existirá e não é possível separar, nas 
estatísticas, o que é sonegação do que é informalidade.25 Esta decorre 
da inviabilidade da atividade, caso todas as normas legais sejam 
cumpridas, inclusive o pagamento de impostos. 

O florescimento das atividades informais resulta basicamente de 
dois fatos. Em primeiro lugar, as pessoas passam a ver a tributação 
e as normas impostas pelo governo como algo ilegítimo. Essa percep
ção de ilegitimidade decorre da má administração dos recursos públi
cos, intensivamente usados para beneficiar alguns poucos. A reação 
dos governantes tem sido identificar a informalidade como sonegação, 
aumentando os impostos e, eventualmente, a fiscalização. Isso provo
ca mais indignação nas pessoas e a informalidade passa a ser vista 
por elas como virtude. 

A inflação é o segundo elemento promotor da informalidade. Sen
tindo-se roubado diariamente pelo aumento de preços, o cidadão 
passa a aceitar, para si próprio e para seus concidadãos, comporta
mentos contrários aos seus princípios éticos. Como numa situação de 
guerra prolongada os soldados perdem seu referencial ético e huma
nitário, num processo inflacionário crescente, também as pessoas o 
perdem. 

Há poucos trabalhos no Brasil sobre a economia informal. Recen
temente, Beatriz P. Herranz, numa monografia, requisito de gradua
ção do Curso de Economia da Universidade Santa Úrsula, fez um 
levantamento dos trabalhos que procuram de algum modo quantificar 
a economia informal no Brasil. A mesma autora estima para o período 
1976-87, com base nos dados das pesquisas nacionais por amostra 
domiciliar (Pnad), o número de trabalhadores no mercado informal. 
Em sua definição, a mesma adotada por Lima (1985), Herranz chega 
a um mercado informal de trabalho de cerca de 50% da PEA.26 Para 
o ano de 1987, esse mercado informal absorveria cerca de 30 milhões 
de trabalhadores. Se considerarmos conservadoramente que, em 
média, um trabalhador sustenta a si próprio e a mais duas pessoas, 
a economia informal no Brasil corresponderia a 90 milhões de pes
soas, ou cerca de 64% da população brasileira naquele ano! 
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Muito provavelmente, se lhe fosse dada a opção de formalizar sua 
atividade, uma parcela significativa dos que operam nesse mercado 
a recusaria. Cerca de 30% são trabalhadores por conta própria que 
não contribuem para o INSS. Como vimos anteriormente, trata-se de 
uma decisão racional, sob o ponto de vista de aposentadoria, sem se 
considerar o seguro-saúde do INSS. Por outro lado, o serviço de saúde 
do INSS é de tão baixa qualidade que mesmo as pessoas seguradas, 
quando podem, não o utilizam. Há também a possibilidade de aten
dimento, na rede pública (estadual e municipal) ou mesmo no INSS, 
como indigente. 

Cerca de 55% dos trabalhadores informais prestam serviços sem o 
devido registro na carteira de trabalho, enquanto que os restantes 
15% trabalham sem remuneração. Se considerarmos que estes são 
deslocados involuntariamente para o mercado informal, esse merca
do co~sponderia a cerca de 20 milhões de trabalhadores que, nas 
condições acima, correspondem a 60 milhões de pessoas, ou seja, cerca 
de 430AI da população brasileira em 1987. 

Assim, a eliminação das distorções no mercado de trabalho (inclu
sive impostos), dos entraves burocráticos e da inflação crônica deve 
reduzir o mercado informal de trabalho no país. Colocado de maneira 
mais abrangente, a limitação da ação do Estado às suas funções 
precípuas reduziria substancialmente o mercado informal de traba
lho, permitindo à metade da população hoje marginalizada melhores 
condições de vida. Infelizmente, a existência do mercado informal nos 
impede de identificar claramente os custos impostos aos brasileiros 
por todas as distorções geradas pelos governos. Por outro lado, o 
mercado informal tem sido o grande absorvedor das tensões sociais 
geradas pela condução inadequada e incompetente da administração 
e das políticas do setor público. 
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o sonho impossível 

NMITINDO-SE a implementação dos benefícios da Previdên
cia Social caracterizados pela Constituição brasileira, um gru

o de técnicos do Ipea, através de um modelo de simulação, 
concluiu ser impossível ao país manter tais benefícios (para maiores 
detalhes, ver Apêndice). O modelo adotado é funqamentalmente um 
modelo populacional, através do qual se prevê o número de aposen
tados por idade e tempo de serviço. Considera ainda, através de 
modelos estatísticos, uma série de outros benefícios ligados à Previ
dência Social. 

As simulações flnanceiras, além dos aspectos populacionais, ba
seiam-se em hipóteses sobre a performance da economia brasileira e, 
em hipóteses alternatb'as, sobre os valores dos benefícios a serem 
flxados na Lei Orgânica da Previdência Social. As hipóteses direta
mente associadas ao sistema previdenciário brasileiro vêm de proje
tos de lei, no caso das receitas, dos deputados Antônio Britto e 
Adhemar de Barros Filho, e, no caso das despesas, isto é, dos benefí
cios a serem pagos, do projeto submetido pelo deputado Floriceno 
Paixão. A comparação básica refere-se ao sistema previdenciário 
anterior à Constituição de 1988. 

Pelas simulações apresentadas, o sistema anterior poderia ser 
mantido sem que houvesse necessidade de contribuição do governo 
federal, além do custo operacional do sistema. Na realidade, sob 
certas hipóteses de crescimento da renda da economia brasileira, a 
contribuição do governo federal poderia até ser reduzida. O novo 
sistema previdenciário defInido pela Constituição de 1988, se regula
do conforme as propostas mencionadas acima, segundo as simulações 
do modelo, provocaria, até 1995, um déflcit nas atividades do INSS 
(incluído o serviço de saúde) de 30% do PIB! A dramaticidade desse 
resultado é prova incontestável de que demos um passo maior do que 
nossas pernas. Há que se rever a Constituição brasileira, pelo menos 
no que se refere à Previdência Social. 

Uma vez constatada a inviabilidade flnanceira de se sustentar um 
sistema previdenciário como o deflnido na Constituição de 1988, 
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,---------------------------------------------------------------------

precisamos delinear uma ação que permita a substituição daquele 
sistema por outro melhor. Melhor no sentido econômico, isto é, um 
sistema previdenciário que promova eficiência econômica. Melhor no 
sentido social, isto é, um sistema previdenciário que preserve a 
individualidade de seus participantes, retornando-lhes, sob forma de 
benefícios, aquilo que a sociedade, através do mercado, avalia como 
sua poupança acumulada no passado. 

Toda e qualquer mudança, exceto as criadas por situações excep
cionais, promove uma redistribuição de benefícios líquidos gerados 
pela atividade considerada. O sistema previdenciário brasileiro, 
conforme a definição atual, representa um bom negócio para o segu
rado do sistema, como constatamos na seção 5.2. 

O bom negócio que é a Previdência Social no Brasil para o indivíduo 
não é um bom negócio para o sistema. Isso resulta da falácia da 
composição: o que é verdade para um indivíduo não é, neces
sariamente, verdade para um grupo de indivíduos. Em princípio, cada 
um de nós pode, isoladamente, fugir da inflação com boas aplicações 
fmanceiras; entretanto, a sociedade brasileira está condicionada a 
pagar tal custo. No caso específico da previdência, ela representa um 
bom negócio para cada indivíduo, pelo fato de que alguém o está 
subsidiando. No cômputo do benefício individual, apenas levamos em 
conta os custos incorridos pelo indivíduo, desconsiderando a contri
buição das empresas para o sistema e a própria contribuição do 
governo federal. Desse modo, embora sendo um bom negócio sob o 
ponto de vista individual, o sistema só se sustenta através de trans
ferências que venham a cobrir o déficit resultante. AB transferências 
representam, na realidade, custos maiores para aqueles que não se 
estão apropriando dos benefícios que o sistema gera no momento. Sem 
dúvida alguma, os aposentados ou aqueles que têm a expectativa de 
aposentadoria num curto prazo representam um foco de resistência 
à mudança. 

O sistema de previdência social, por ser administrado pelo Estado, 
tem sido usado freqüentemente como instrumento de barganha polí
tica. Com mais de 190 mil funcionários, o INSS representa interesses 
da classe política em suas lideranças locais, regionais e nacionais. 
Uma reforma do sistema que implique substancial redução do papel 
do poder público em sua administração entra em choque frontal com 
o clientelismo da política brasileira e com a burocracia da Previdência 
Social. 

Há ainda um grupo de difícil identificação, por sua atividade 
criminosa, que deve representar uma forte resistência a transfor
mações no sistema brasileiro de previdência. A resistência será ainda 
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maior se a reforma implicar a mudança do regime de repartição para 
o regime de capitalização. O regime de repartição favorece a fraude 
e, por isso mesmo, interesses serão feridos se a reforma do sistema 
implicar a passagem para o regime de capitalização. 
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Previdência privada 
rwBrasil 

7.1 o que é a previdência privada 

lk entidade de previdência privada (como a lei brasileira a 
intitula) é uma instituição de natureza financeira que acumu
la recursos à conta de seus participantes e os reverte a esses 

mesmos participantes (ou seus beneficiários) sob a forma de fluxos de 
renda de natureza previdenciária. A natureza fmanceira da entidade 
se revela em sua característica de grande fundo aplicador de recursos 
financeiros capitalizados no mercado. Por fluxos de renda de natureza 
previdenciária entenda-se os pagamentos de aposentadorias, pensões 
e pecúlios, rendas e montantes regulares vinculados à fase de inati
vidade do participante, recebidos por este ou por seu beneficiário. 

Toda entidade previdenciária penaliza de alguma forma a saída 
precoce de seus participantes, já que os recursos que acumula devem 
permanecer aplicados por um longo período e a entidade tem de ter 
segurança na entrada regular de recursos compatíveis com suas 
obrigações, também regulares. A penalização da saída precoce é o que 
distingue basicamente uma entidade previdenciária de um fundo 
mútuo, que também acumula recursos financeiros à conta de seus 
participantes. Administrativamente, é claro que a forma de pagamen
to dos direitos adquiridos em uma entidade previdenciária difere 
também da forma de pagamento de um fundo mútuo. Mas, em 
substância, é a permanência de recursos que é particular à entidade 
previdenciária, e esta particularidade atende ao fato de que os paga
mentos a cada participante só se dão após um certo período de 
contribuição. 

A fonte de fmanciamento das entidades previdenciárias é a contri
buição de seus participantes e,lou dos empregadores destes. Vários 
formatos e arranjos podem surgir, com pagamentos exclusivamente 
dos participantes individuais ou, em outro extremo, com pagamentos 
exclusivamente dos empregadores. 
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Freqüentemente, os direitos prometidos por uma entidade previ
denciária são compatibilizados em bloco com o montante de entrada 
de recursos. É, em síntese, o que os seguradores conhecem como 
princípio de solidariedade. Os direitos são determinados individual
mente, segundo uma regra independente do nível de contribuição 
individual. 

Trata-se de uma remanescência da ligação entre a idéia inicial de 
previdência e a idéia de seguro. De fato, algumas funções previden
ciárias, como a aposentadoria por invalidez, têm a ver com o seguro. 
No entanto, os pagamentos de aposentadorias por tempo de serviço e 
por idade, que constituem o principal desembolso da entidade, são 
eventos programáveis, isto é, previsíveis e relativamente controláveis 
pela administração da entidade previdenciária. Pode-se dizer que a 
tendência predominante atualmente é a de individualizar as contas 
dos participantes, vinculando contribuições e benefícios individuais, 
o que só faz assemelhar mais uma entidade de previtiência a um fundo 
mútuo. 

A previdência privada tem uma história relativamente longa. Nos 
EUA, país que forneceu o modelo básico da previdência privada 
brasileira moderna, teve início ainda no século XIX, em geral sob a 
forma de concessões patronais. O movimento sindical norte-america
no, principalmente após a II Guerra Mundial, atuou fortemente para 
seu incremento e, nos últimos 50 anos, a previdência privada se 
expandiu rapidamente. De início, não tinha caráter fInanceiro, cor
respondendo muito mais ao que se chama de regime de repartição. 
Atualmente, porém, as entidades previdenciárias adotam o regime 
de capitalização, que lhes empresta inegavelmente a natureza de 
instituição fInanceira. 

Os conceitos referentes à implementação da previdência privada 
variaram. Em 1946, o sindicato norte-americano dos mineiros, o 
United Mine Workers, empreendeu campanha para o es
tabelecimento de seu fundo, e seu presidente declarava: "Os Mineiros 
Unidos da América assumiram através dos anos a posição de acordo 
com a qual o custo da previdência no setor do carvão é inerentemente 
tão válido quanto o custo da reposição da maquinaria de mineração, 
ou o custo dos impostos, ou o custo dos juros sobre dívidas, ou o custo 
de qualquer outro fator necessário à produção de uma tonelada de 
carvão para o abastecimento dos consumidores ... [O acordo, que 
estabelece o Fundo de Bem-Estar,] reconheceu em princípio o fato de 
que o setor carvoeiro estava em débito com aqueles empregados, e os 
mineiros não mais podiam ser usados, alijados irremediavelmente e 
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expostos a morrer, ou viver da caridade da comunidade ou das 
contribuições mínimas do Estado". 'l:1 

De um ponto de vista mais técnico, o pagamento de benefícios 
previdenciários através de uma entidade dessa natureza deve ser 
entendido como um salário diferido. Não se trata apenas de um 
entendimento teórico, tendo implicações importantes para justificar 
o tratamento fiscal de contribuições e receitas. 

Na segunda metade do século XX, a previdência privada tendeu a 
expandir-se não só nos EUA, mas na maior parte dos países indus
trializados, sendo entendida como segmento essencial em vários 
sistemas de previdência social. 

7.2 Arcabouço legal no Brasil 

o atual sistema de previdência privada existente no Brasil foi ins
tituído pela Lei n ll 6.435, de 15.7.1977 e regulamentado pelos Decretos 
n~ 81.24<V78 e 81.402/78, o primeiro referente às entidades fechadas 
e o segundo, às entidades abertas" 

Reza o art. 111 da Lei n ll 6.435: 

"Entidades de previdência privada, para os efeitos da presente Lei, 
são as que têm por objeto instituir planos privados de concessão de 
pecúlios ou de rendas, de benefícios complementares ou asseme
lhados aos da previdência social, mediante contribuição de seus 
participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos." 

Os decretos citados, por sua vez, repetiram os termos da lei com 
alguma variação, o que não deixou de vir a justificar dúvidas quanto 
aos objetivos específicos das entidades previdenciárias, mas que não 
cabe aqui estender. 

A Lei nll 6.435 criou dois tipos de entidade previdenciária: a fechada 
e a aberta. Reza o art. 411 da lei: 

"Para os efeitos da presente Lei, as entidades de previdência são 
classificadas: I - De acordo com a relação entre a entidade e os 
participantes dos planos de benefícios, em: a - fechadas, quando 
acessíveis exclusivamente aos empregados de uma só empresa ou de 
um grupo de empresas, as quais, para os efeitos desta Lei, serão 
denominadas patrocinadores; b - abertas, as demais. 11 - De acordo 
com seus objetivos, em: a - entidades sem fins lucrativos. Parágrafo 
111- As entidades fechadas não poderão ter fins lucrativos ... " 

A diferença, portanto, entre entidades fechadas e abertas reside 
no fato de que, a estas, o acesso é facultado a qualquer pessoa que 
delas deseje participar. A lei inovou ainda ao permitir que essas 
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entidades viessem a ter fins lucrativos. De fato, ao tempo da elabora
ção da Lei n!l 6.435, o mais antigo tipo de entidade de previdência 
privada existente no Brasil encontrava-se em crise. O montepio, 
protótipo da entidade aberta de previdência privada, é uma ins
tituição sem fins lucrativos e, como tal, sujeita à predação do adminis
trador controlador, ao qual falta monitoração externa. Não é preciso 
estender essa questão, que constitui um dos cernes da discussão 
contemporãnea sobre a administração pública e privada. Tampouco 
é preciso lembrar a crise que acometeu o maior dos montepios brasi-
1eiros' o MFM, que resultou na crise do Banco Sul-Brasileiro, contro
lado por aquele montepio, em 1984/85, com repercussões em todo o 
sistema bancário brasileiro. 

Foi uma inovação institucional importante, essencial mesmo para 
o desenvolvimento da previdência privada, o fato de que a Lei n!l6.435 
tenha permitido a constituição de entidades com fins lucrativos. 
Essas são as principais entidades abertas atualmente, muito es
pecialmente as duas maiores, vinculadas a grupos bancários -
respectivamente, Bradesco Previdência e Seguro S/A e Prever -, a 
segunda controlada pelos grupos Unibanco, Bamerindus e Nacional. 
São essas também as que mais crescem, o que pode ser compreendido 
não só em função da qualidade técnica da administração, mas tam
bém em função da característica de produção conjunta de produtos 
bancários. 

Outro aspecto particularmente importante na Lei n!l 6.435 foi o de 
estabelecer órgãos públicos de controle para as entidades de previ
dência, o que conceitualmente suplementa a monitoração privada. É 
preciso não esquecer que, diferentemente de um fundo mútuo, a 
entidade de previdência penaliza a saída precoce do participante e, 
não sendo ele um controlador, as possibilidades de monitoração 
privada são limitadas. Os órgãos de controle são a Secretaria de 
Previdência Complementar do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, para as entidades fechadas, e a Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) do Ministério da Fazenda, para as enti
dades abertas. Sobretudo a primeira, a SPC, permaneceu mal equi
pada e com uma estrutura de provimento de pessoal muito frágil para 
o desempenho de suas funções. A Susep conta com mais recursos do 
que a SPC e tem também maior autopomia administrativa. A questão 
da fragilidade administrativa dos órgãos de controle tem sido des
tacada por todos os observadores externos e internos ao sistema. 

A regulação brasileira de entidades previdenciárias, tendo sido 
objeto de várias inovações institucionais, determinou que as carteiras 
das entidades de previdência fossem orientadas pelo Conselho Mone-
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tário Nacional. Este é, como se sabe, instrumental da política deter
minada pelo Banco Central, o qual não deixou de utilizar-se dessa 
prerrogativa para determinar modificações de carteira, com o intuito 
de forçar os fundos a absorverem os mais diversos papéis de dívida 
pública, e a obrigar tais fundos a manterem um percentual mínimo 
de seus ativos aplicados em ações. 

Essas regulamentações mostram-se duplamente perversas: em 
primeiro lugar, têm levado os fundos a adquirirem títulos pouco 
rentáveis, reduzindo a rentabilidade média de suas carteiras e one
rando as contribuições futuras dos participantes e empregadores; em 
segundo lugar, eximem o administrador de buscar o melhor resultado 
em suas aplicações, agravando o já citado problema de monitoração. 
No âmbito de uma reforma da Previdência Social, tais regulamen
tações têm de ser definitivamente abolidas. 

7.3 Importância das entidades de previdência 
privada no Brasil 

As entidades fechadas de previdência privada constituem de longe o 
principal investidor institucional na economia brasileira. Em termos 
de número de participantes, constituem também a categoria de 
entidade que reúne o maior número. Em 1988, o total de ativos das 
entidades abertas representava menos de 10% do total de ativos das 
entidades fechadas e essas tinham cerca de 150 mil participantes, 
também menos de 10% do número de participantes em entidades 
fechadas. 

Para o participante individual, a entidade aberta representa uma 
opção à auto-administração de suas aplicações. A entidade de previ
dência aberta é útil sobretudo para participantes de baixa renda, mas 
mesmo estes têm a possibilidade de aplicação em caderneta de pou
pança. Em um nível de renda mais alto, o indivíduo pode comprar 
uma cesta de produtos fInanceiros e de seguros que garanta sua 
situação previdenciária, sem ter de recorrer a entidades coletivas. 
Evidentemente, essas opções dependerão dos custos efetivos dos 
serviços e de sua percepção, bem como da rentabilidade esperada das 
aplicações individuais relativamente à dos fundos. Dado o excesso de 
intervenção do Estado nas aplicações dos fundos, a pequena partici
pação em fundos abertos de previdência parece indicar que as pessoas 
preferem administrar seus próprios ativos, para fins previdenciários, 
ao invés de confIarem suas poupanças aos fundos abertos. 

O caso dos fundos de pensão empresariais é diferente. É o tipo de 
entidade previdenciária que mais se expandiu nos EUA e em outros 
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países. Na realidade, a participação em tal fundo faz parte da cesta 
remuneratória do trabalho e, freqüentemente, é induzida pelo empre
gador ou pela comunidade. Legalmente, no Brasil, a participação é 
voluntária, mas, de acordo com as características do fundo, o empre
gador tenderá a induzir o empregado a juntarse a ele ou não (como 
acontece com os fundos de contribuição definida de empresas que os 
instituem basicamente para seus quadros administrativos). 

Na tabela 7.1 apresentamos a evolução dos ativos do sistema de 
entidades fechadas. 

Tabela 7.1 
Brasil: entidades fechadas de previdência privada 

NDde Patrimônio total NDde 
Data 

instituições participantes US$milhões 1983= 100 

31.12.83 137 4.425 100 1.343.255 
31.12.84 144 5.367 121 1.433.899 
31.12.85 159 7.536 170 1.464.041 
31.12.86 172 8.686 196 1.612.176 
31.12.87 186 7.640 173 1.788.602 
31.12.88 217 10.484 237 1.657.096 
31.12.89 235 14.836 335 1.775.000 
Fonte: Bacen, elaboração ABRAPP. 

V árias das 235 entidades são fundos múltiplos, que atendiam em 
1989 a cerca de 1.100 empresas. Se considerarmos a média de quatro 
dependentes por participante, o sistema atendia então a mais de 7 
milhões de pessoas. 

Em 1987, o número de participantes de fundos de pensão repre
sentava 4,7% da população ocupada e com carteira de trabalho 
assinada. É ainda pequena a participação em previdência privada. 
Dada a distribuição salarial brasileira, sua potencialidade de cresci
mento é de difícil avaliação. A importãncia dos fundos não é, porém, 
insignificante. 

Em relação ao sistema financeiro, seus ativos totais (subtraídos do 
valor dos imóveis) representavam 7% do total de ativos financeiros 
da economia. Sua importãncia é maior no mercado de ações. Segundo 
cálculos da ABRAPP, em 1988, os fundos previdenciários detinham 
pouco menos de 25% do estoque total de ações e absorviam cerca de 
100A> do total de ações emitidas. Essa participação vem aumentando 
rapidamente. 

54 



~-----------------------------------------------_. 

7.4 A forma de expansão dos fundos de pensão no Brasil 

Os fundos de pensão, quanto à determinação da magnitude do bene
fício devido ao participante, se classificam em dois tipos: 

a) de benefício definido. Diz-se daqueles em que a regra contratual 
determina um critério para definir previamente o nível de benefício 
- por exemplo, um percentual do último salário -, calculando-se a 
partir deste benefício a contribuição decorrente; 

b) de contribuição definida. Diz-se daqueles em que a regra contratual 
determina um critério de contribuição - por exemplo, um percentual 
do salário -, calculando-se o benefício decorrente de acordo com os 
resultados da capitalização dos recursos vertidos. 

Pode-se entender que, do ponto de vista do participante, o fundo 
de benefício definido representa um instrumento que lhe permite 
perceber um certo grau de certeza quanto à renda futura (desde que 
o fundo não entre em colapso). Por outro lado, o critério de contribui
ção definida permite à empresa e mesmo ao participante ter uma 
certeza maior sobre suas despesas futuras. Além disso, o risco finan
ceiro desse tipo de fundo é muito menor e menos afetado pelo risco de 
falência da empresa, já que o cálculo de contribuição não depende do 
exercício de previsões quanto a taxas de juros futuras e aumentos de 
salários no tempo. 

A escolha do formato do fundo é, assim, afetada não só pelo tipo de 
relacionamento entre empregados e empregadores, mas também pelo 
grau de incerteza reinante na economia. No Brasil, até o ano de 1986, 
a autoridade reguladora localizada no MP AS apresentava enorme 
resistência em aceitar a adoção de planos de contribuição definida ou 
mistos (aqueles que apresentam um piso de benefício definido). A 
mudança permitiu que se criassem entre 1986 e 1989 mais 58 fundos 
vinculados a empresas do setor privado, nada menos que 48% do total 
de 120 entidades existentes junto ao setor privado. Destes 58 novos 
fundos, 38, ou seja, 66%, se constituíram como fundos mistos ou de 
contribuição deftnida. 

Pode-se observar na tabela 7.2 alguns aspectos interessantes sobre 
a estrutura dos fundos de pensão no Brasil. Em primeiro lugar, o 
acúmulo de credenciamentos em 1979. Trata-se, em boa parte, de 
fundos já existentes previamente à Lei n!l6.435, e que adaptaram seus 
estatutos no período de dois anos após a promulgação da lei, como foi 
permitido. Depois, o ritmo de credenciamentos diminui e só volta a 
aumentar no flual da década de 80, em virtude da mudança de 
orientação do MP AS quanto a fundos de contribuição definida. 
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Tabela 7.2 
MPAS - Secretaria de Previdência Complementar, 
entidades fechadas de previdência privada 
Demonstrativo de autorização por ano 

EntidacU!s 1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Total 

Públicas 
Benefício 

defInido 
Federal 3 20 9 3 1 1 O 1 O O 4" O 42 
Estadual 1 23 12 7 5 2 3 5 5 5 3 2 73 
Subtotal ·4 43 21 10 6 3 3 6 5 5 7 2 115 

Privadas 

Nacionais 
Benefício 

defInido O 12 10 5 3 2 1 2 1 2 O 2 40 
Contribuição 

defInida O O O O O O O O 1 O 1 3 5 
Misto O O O O O O O O O O 5 1 6 

Multinacionais 
Benefício 
defInido O 2 6 2 1 3 4 5 1 5 5 4 38 

Contribuição O O O O O O 1 3 4 1 6 3 18 
defInida 

Misto O O O O O O O O O 1 8 4 13 
Subtotal O 14 16 7 4 5 6 10 7 9 25 17 120 
Total 4 57 37 17 10 8 9 16 12 14 32 19 235 

Fonte: SJ>q.(X)A. 
• Ind ..... a entidade binacional ltaipu-BR. 

Como bem observa o prof. Manuel Póvoas em seu trabalho Previ
dência privada (Funenseg, 1990), o modelo de fundações de seguri
dade que informou o regulador brasileiro em 1977 era muito caro, 
além de representar um risco alto para as empresas. Esta teria sido 
uma das causas da concentração do setor, no início da década, em 
entidades vinculadas a empresas estatais, todas de benefício definido 
em virtude do relacionamento muito especial que o empregador do 
setor público tem com seus empregados. Note-se que só no último ano 
da série (1989) o número de fundos de pensão vinculados ao setor 
privado ultrapassou o daqueles vinculados ao setor público. Em 
termos de patrimônio, estes continuam a ser predominantes, já que 
o patrimônio de um fundo depende da idade do fundo e do tamanho 
da patrocinadora. Ora, os fundos de empresas estatais são mais 
antigos e as maiores empresas do país são estatais. Em 1989, o 
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patrimônio dos fundos do setor privado representava 14,5% do patri
mônio total do sistema (e já era maior que o patrimônio das entidades 
abertas). 

Pode-se concluir que o sistema de previdência privada brasileiro 
apresenta variada gama de tipos de instituição, podendo atender a 
düerentes necessidades dos participantes. Há administradores com 
grande experiência, embora sujeitos a monitoração muito falha. No 
escopo de qualquer reforma adotada para a previdência nacional, será 
necessário rever o arcabouço regulatório do sistema, assim como a 
estrutura dos órgãos reguladores. 
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Uma proposta para a 
previdência rw Brasil 

8.1 Os fundamentos da proposta 

i\:roposta para a nova previdência no Brasil baseia-se na recente 
experiência chilena. Privilegia a liberdade, fortalecendo o sis

ma de mercado, com um forte impacto sobre o mercado de 
capitais, que requererá uma reformulação substancial. O regime suge
rido é o de capitalização, por entendermos que ele é superior ao atual 
regime de repartição. Por essa mesma razão, o sistema é fundamental
mente privado, cabendo ao Estado uma função assistencial. A contri
buição é defuúda e os benefícios sao variáveis de acordo com a 
participação de cada um no fundo de capitalização e a performance de 
suas aplicações. 

O novo sistema contempla apenas aposentadoria por idade, acoplada 
a um seguro de invalidez ou morte que se estende como pensão aos 
herdeiros do cotista. Outra característica importante é a de separar 
aposentadoria e pensão da assistência médica. Neste trabalho, não 
contemplamos uma reforma nos serviços médicos fornecidos pelo Es
tado, embora consideremos, explicitamente, uma contribuição do 
trabalhador para a manutenção do sistema atual. 

Entendemos que um sistema de previdência deva ser universal, 
tratando a todos igualmente, sem que sejam garantidos privilégios 
especiais a qualquer categoria funcional, como OCOITe no atual sistema. 
Nesse sentido, entende-se que certas atividades, consideradas insalu
bres ou de alto risco ou ainda que exijam um limite de idade inferior 
àquele definido para aposentadoria, devam ter um tratamento especial. 
Dependendo da organização do mercado de trabalho, o tratamento 
especial é concedido pelo mercado. Atividades insalubres ou de alto 
risco necessariamente remuneram o trabalho a salários mais elevados, 
se comparados aos dos trabalhadores que, com a mesma qualificação e 
experiência, exercem suas funções em atividades não sujeitas a tais 
condições. Como o sistema proposto é o de capitalização e a contribuição 
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para o sistema é proporcional ao salário, mesmo que o trabalhador 
estej a nas atividades destacadas anteriormente poderá, em prazo 
menor, acumular recursos para prover sua velhice, através de cotas do 
fundo, em nível semelhante ao dos demais trabalhadores das outras 
atividades. 

Pode-se argumentar ainda que o mercado de trabalho no Brasil não 
funciona adequadamente e, por isso mesmo, os diferenciais de salário 
não são suficientes para compensar as peculiaridades das atividades 
laborais apontadas acima. Contrariamente a esta última argumenta
ção, as evidências empíricas, ainda que esparsas, parecem indicar que, 
a despeito de todas as distorções a que o mercado de trabalho está 
sujeito no país, observam-se diferenciais de salário em decorrência de 
insalubridade, maiores riscos e menor vida laboral. Essas evidências 
são em parte resultantes de provisos legais que garantem aos traba
lhadores um adicional de salário. De qualquer modo, é indispensável 
uma revisão na CLT para que o mercado de trabalho, funcionando mais 
livremente, incorpore, em face do novo sistema previdenciário, o dife
rencial de salário adequado para atrair trabalhadores para tais ativi
dades. 

Embora todo o sistema seja concebido de forma a privilegiar a 
liberdade, a participação do trabalhador nesta nova proposta é compul
sória. A compulsoriedade é indispensável porque a sociedade não pode 
permitir que pessoas que perderam sua capacidade laboral não tenham 
como se sustentar. Como o sistema contempla uma ação da sociedade, 
através da participação do Estado na previdência, de modo a garantir 
o sustento dos idosos, esse fato poderia induzir as pessoas a não se 
preocuparem, durante a sua vida laboral, com sua manutenção na 
velhice. Se isso é verdade para um indivíduo, tal atitude se torna 
insustentável na medida em que todos a adotem. A compulsoriedade 
na participação no sistema previdenciário, portanto, elimina a es
tratégia individual de se obterem beneficios sem o correspondente 
esforço de poupança. Por certo, muitos trabalhadores, por motivos 
específicos, não conseguirão acumular durante a sua vida laboral 
poupança suficiente para garantir uma renda mínima na aposentado
ria. Exatamente para amparar tais situações, a proposta contempla a 
participação do Estado de forma complementar. 

Assim como no caso chileno, a proposta visa a proteger o patrimônio 
de cotistas, o que é conseguido através de um requisito de rentabilidade 
mínima e da separação da administradora de fundos de previdência 
(AFP), em termos de contabilidade e patrimônio, do fundo propria
mente dito. Como vimos, o sistema de previdência privada existente 
hoje no Brasil é saudável e contém dois tipos de instituições: a previ-
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dência privada aberta e a previdência privada fechada. Não há em 
nossa proposta qualquer empecilho à manutenção de fundos fechados 
de previdência, mas tais fundos devem estar sujeitos às mesmas 
normas impostas aos fundos abertos. É importante ainda que fundos 
fechados, ligados a empresas públicas ou de economia mista, não se 
beneficiem de transferências dessas empresas. As normas atuais que 
regem os fundos fechados devem ser revistas, para compatibilizá-los 
com o novo sistema. Em particular, a possibilidade de transferência de 
cotas de um fundo fechado para um fundo aberto não deve discriminar 
o cotista deste fundo, relativamente àqueles que participam de fundos 
abertos. 

É indispensável ao sucesso da presente proposta a criação de um 
órgão fiscalizador do cumprimento, pelas administradoras de fundos 
de previdência, das normas legais definidas numa lei orgânica da 
previdência. Nesse sentido, deve ser criada a Superintendência Previ
denciária, como uma autarquia pública, de natureza técnica e de ação 
independente dos responsáveis pela política econômica. 

Como se pode perceber, o novo sistema previdenciário deverá ter um 
impacto importante sobre o mercado de capitais. O mercado brasileiro 
de capitais é altamente sofisticado, embora tenha uma importãncia 
relativamente pequena. Em parte, isso resulta do excesso de regulação, 
que tem promovido a compartimentalização desse mercado, favorecido 
fraudes e, evidentemente, induzido o administrador a aplicar os recur
sos sob sua responsabilidade a taxas inferiores às que poderia obter sob 
outra organização de mercado. Daí a nossa ênfase na necessidade de se 
rever a legislação sobre o mercado de capitais, bem como o papel de 
suas instituições. Pelo fato de termos no Brasil, hoje, um sistema 
saudável de previdência privada e um mercado ativo na área de seguros 
- por certo ainda com algumas dificuldades, em especial no caso de 
resseguros -, a proposta aqui apresentada não exigirá a criação de algo 
novo. Exigirá, entretanto, a reformulação de todo o mercado de capitais 
e, conseqüentemente, da intermediação financeira no país. 

A passagem para o novo sistema previdenciário implicará res
ponsabilizar o Estado pela manutenção dos benefícios já concedidos 
pelo antigo sistema. Além disso, por caber-lhe uma ação assistencial, 
torna-se indispensável a criação de um fundo de financiamento da 
Previdência Social. 

8.2 Operacionalidade 

Como deve operar o novo sistema? Como o sistema é financiado? Quais 
os direitos dos cotistas e quais as restrições legais a serem impostas? 
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Estas são as principais questões que responderemos aqui. Como o 
sistema é de capitalização, caberá ao cotista acumular poupança ao 
longo de sua vida laboral, através do fundo previdenciário escolhido, 
para garantir o fluxo de renda durante sua aposentadoria. Desse modo, 
somente o trabalhador contribui para o novo sistema previdenciário. 
Embora o sistema não garanta benefícios - pois somente o custo é 
definido, sendo o benefício dependente da performance dos fundos -, 
espera-se que uma contribuição sobre o salário da ordem de 10,5% 
garanta ao trabalhador 7(JYo da sua renda quando na ativa. Nesses 
cálculos, admitiu-se que o fundo previdenciário seria remunerado a 
uma taxa real de SOA> ao ano. Assim, se a sociedade brasileira, através 
do merCado de capitais, valorizar a poupança a mais de SOA> ao ano, a 
renda do aposentado poderá ser superior a 7(JYo de sua renda quand~ 
em atividade, ou sua contribuição,enquanto trabalhador, poderá ser 
inferior a 10,5% desta renda. Preferimos adotar uma posição mais 
conservadora, admitindo que o sistema exigirá do trabalhador 10,5% 
de seu salário ou de sua renda definida para efeitos de contribuição ao 
fundo. 

Além da contribuição para o fundo de previdência, o cotista deverá 
contribuir com 2,5% sobre o seu rendimento para um seguro de invali
dez ou morte. Qualquer cotista poderá fazer um seguro complementar 
ou, se assim o desejar, contribuir com um percentual superior ao aqui 
definido. A observação também vale para a contribuição ao fundo 
previdenciário. Os 10,5% definidos representam apenas a parte com
pulsória do sistema. No caso de seguro, caberá à administradora do 
fundo previdenciário fazer o seguro em nome do cotista e a ele enviar 
a correspondente apólice. 

Chamamos a atenção para o fato de que o sistema proposto desvin
cula a aposentadoria dos serviços de saúde ora prestados pelo INSS, o 
que exigirá também uma proposta de reforma de tais serviços, sob a 
mesma filosofia da atual proposta previdenciária. Enquanto não ocor
rer uma revisão dos serviços de saúde propostos pelo Estado, sugerimos 
que o trabalhador ou o cotista do fundo de pensão contribua compulso
riamente com 4% de seu salário para o atual serviço de saúde. 

Reconhecemos que muitos trabalhadores, por não considerarem 
adequados os serviços prestados pelo INSS, recorrem, atualmente, a 
seguros de saúde. Por essa razão, poder-se-ia estabelecer que a contri
buição ao serviço de saúde fosse voluntária e não compulsória, como 
sugerimos. Entretanto, os trabalhadores ou as pessoas que se valem do 
seguro de saúde adquirido livremente no mercado possuem um nível 
de renda elevado em relação à maioria da população brasileira. Além 
disso, o INSS fornece uma série de serviços altamente sofisticados que, 
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por razões diversas, beneficiam de forma desproporcional as pessoas 
de maior nível de renda. Como não temos elementos para quantificar 
sua possível redistribuição de renda em favor dos mais ricos, achamos 
prudente manter a contribuição de 4% como compulsória. 

Estes seriam os únicos custos impostos ao trabalhador para partici
par do novo sistema previdenciário. O total das contribuições atinge a 
17% do salário ou da renda definida para contribuição do fundo previ
denciário. Segundo as regras atuais, os trabalhadores contribuem para 
o INSS com 8%, goAl ou 1~Al de seu salário, dependendo de seu nível. 
Por outro lado, a empresa contribui também para o INSS com 25,7% 
de sua folha salarial, embora seus custos em termos de encargos sociais 
sejam superiores a esse percentual. A contribuição da empresa seria 
integralmente eliminada, sugerindo-se que 15,7% fossem incorporados 
como aumento de salário e que os 10% remanescentes representassem, 
na realidade, uma redução nos custos de mão-de-obra para as empresas 
no Brasil. O aumento de salário proposto acoplado ao aumento da 
contribuição previdenciária (no máximo go/o) produziria um aumento 
da ordem de 5,3% de salário disponível para o trabalhador. 

Pode-se argumentar que os 25,7% da contribuição da empresa 
deveriam ser repassados ao trabalhador, uma vez que já representam 
um custo para a empresa. Se essa sugestão for seguida, o aumento 
efetivo no salário será da ordem de 14,4%. Preferimos, entretanto, a 
primeira sugestão, que produz um aumento menor nos salários da
queles que trabalham atualmente (5,3%), mas, ao reduzir os custos do 
uso de mão-de-obra, incentiva as empresas a aumentarem o nível de 
emprego. Conforme nossa argumentação anterior, o mercado informal 
de trabalho no Brasil corresponde, hoje, a cerca de WAl da população 
economicamente ativa. Nossa suposição é de que uma parcela subs
tancial desse mercado resulta dos impostos incidentes sobre o uso de 
mão-de-obra. Por essa razão, sugerimos a redução nos custos de uso 
desse fator, a fim de que haja um estímulo ao maior nível de emprego. 

É importante chamar atenção para um outro encargo social que não 
está considerado nessa proposta, porque não se refere ao sistema 
previdenciário. É a contribuição de 8% sobre o salário para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. Seguramente, qualquer modificação no 
FGTS requer um estudo mais profundo. Nossa sugestão, no momento, 
é que estudos sejam conduzidos no sentido de transformar-se o FGTS 
em seguro-desemprego. Até que essa reforma seja levada a cabo, 
sugerimos que o FGTS seja remunerado à mesma taxa mínima de 
rentabilidade definida para os fundos de previdência. Nosso propósito 
é fazer com que o governo, administrador do FGTS, remunere o 
trabalhador da mesma forma que o mercado remunera seu fundo de 
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aposentadoria. Entretanto, em benefício do governo, é preciso conside
rar que a ele é exigida uma taxa mínjma de rentabilidade para o FGTS. 

Como funcionaria o sistema? Cada participante, isto é, cada cotista 
de um fundo previdenciário, tem uma conta própria para a qual 
contribui diretamente ou instrui seu empregador a fazer tal contribui
ção. A segunda opção é possivelmente a de menor custo de transação e 
por isso mesmo deve ser adotada. Dada a exigência de informação 
plena, o cotista tem conhecimento mensal de seu saldo, assim como de 
todas as informações relevantes sobre as administradoras dos fundos 
de previdência (AFP). Se, por alguma razão, o depósito na conta do 
cotista não for feito, em determinado momento, quer pelo trabalhador 
ou pela empresa, a lei deve garantir à AFP a cobrança judicial da cota 
devida. Desse modo, eliminar-se-á a inadimplência para com o sistema 
previdenciário, tão comum nos dias de hoje. 

O trabalhador, ao contribuir para seu fundo previdenciário, poderá 
decidir, pelas informações que recebe, se a AFP escolhida está adminis
trando adequadamente sua poupança. A ele será dado o direito de, 
notificando a AFP com antecedência de 30 dias, transferir suas cotas 
de uma administradora para outra. Sugerimos, como um proviso de 
segurança, que o prazo de carência de 12 meses seja estabelecido para 
essa liberdade na movimentação de recursos entre as AFP. A jus
tificativa para esse prazo de carência resulta da necessidade que o 
trabalhador tem de acumular alguma experiência sobre o funciona
mento do sistema, que é uma novidade para muitos trabalhadores no 
Brasil. A falta de experiência poderia levar o trabalhador a movimentar 
excessivamente seu fundo de uma administradora para outra, sem que, 
na realidade, isso lhe desse ganho. O que procuramos evitar com o prazo 
de carência é a possibilidade de o trabalhador incorrer em custos no 
processo de aprendizado sobre o funcionamento do sistema. Eventual
mente o prazo de carência pode ser eliminado. 

Na época da aposentadoria (60 anos de idade para as mulheres e 65 
anos para os homens), o cotista saberá exatamente o montante de 
recursos que acumulou no seu fundo previdenciário. Caso ele requeira 
sua aposentadoria junto à AFP que administra sua poupança, receberá 
dela um certificado do montante em cotas e seu respectivo valor para 
a aquisição de um seguro de renda vitalícia. De posse do certificado, o 
cotista procurará uma companhia de seguro para adquirir o seguro de 
renda vitalícia que lhe garantirá uma renda de aposentado, conforme 
cálculos atuariais a serem feitos pela seguradora. A renda deve ser 
garantida em termos reais, ainda que exista inflação. Por certo, a 
existência de um regime inflacionário produzirá um maior risco para 
as instituições seguradoras e, por isso mesmo, aumentará o valor do 
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prêmio. Conseqüentemente, quanto maior a inflação, maior será tam
bém o risco associado ao sistema proposto. É fundamental que algum 
seguro contra a inflação seja implementado. O instrumento da correção 
monetária talvez seja adequado, valendo a pena notar que as compa
nhias de seguro no Brasil têm experiência de operar com correção 
monetária. 

Caso o montante acumulado pelo cotista não seja suficiente para 
comprar um seguro de renda vitalícia igual ou superior à renda mínima 
de aposentadoria, legalmente definida, o certificado fornecido pela AFP 
deverá ser encaminhado pelo interessado ao Fundo de Financiamento 
da Previdência Social. O fundo resgatará as respectivas cotas e se 
comprometerá a pagar ao cotista a sua aposentadoria, ao nível de renda 
mínima. 

A exemplo do que ocorre no sistema chileno, deve ser permitida ao 
cotista a opção da aposentadoria precoce . .A aposentadoria precoce pode 
ocorrer a partir de um certo número de anos de contribuição para o 
fundo, e desde que o total de cotas acumuladas pelo contribuinte seja 
mais do que o necessário para a aquisição da renda mínima de aposen
tadoria. A comprovação da situação deve ser feita pela Superintendên
cia Previdenciária, que autorizará o cotista a sacar parceladamente o 
excesso de poupança com relação ao prêmio de seguro para renda 
mínima vitalícia. O proviso aqui sugerido é importante, uma vez que 
em várias atividades a renda dos contribuintes sofre flutuações. Desse 
modo, seria permitido ao contribuinte, nos períodos de baixa renda, 
sacar o excesso de poupança acumulado nos períodos de alta renda. 

As administradoras do fundo de pensão terão como renda a cobrança 
de taxas e comissões por serviços prestados aos cotistas, conforme 
definido em lei. As taxas e comissões são livremente fixadas pelas AFP, 
sem qualquer controle, havendo entretanto a necessidade de uma 
notificação antecipada de qualquer mudança nesses custos para o 
cotista. Assim, a AFP deverá notificar a todos os seus cotistas, com 60 
dias de antecedência, qualquer mudança nas taxas ou comissões cobra
das por seus serviços. 

O arcabouço legal do novo sistema deverá ser definido na Lei 
Orgânica da Previdência. Tal lei não deverá, entretanto, conceder 
qualquer poder discricionário à Superintendência da Previdência, que 
deve ser a responsável pela observância da lei. A Superintendência 
deve ser, conforme esclarecemos anteriormente, um órgão técnico com 
um grau de exigência para a formação de seus quadros compatível com 
a sua responsabilidade. Caberá à Superintendência da Previdência 
autorizar, uma vez observadas as exigências legais, a constituição das 
AFP. Caberá ainda a esse órgão fiscalizar seu funcionamento, isto é, as 
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aplicações dos fundos, a manutenção de reservas técnicas, a rentabili
dade mínima dos fundos, bem como executar a liquidação das AFP que 
não cumprirem as exigências legais. 

As normas legais a serem instituídas pela Lei Orgânica da Previdên
cia devem-se concentrar basicamente na promoção e manutenção da 
competição no mercado, considerando ainda normas de prudência. 
Práticas monopolísticas devem ser impedidas, especialmente acordos 
entre instituições ou "vendas casadas". A exigência de capital mínimo 
e restrições quanto à exposição ao risco, bem como a garantia de uma 
rentabilidade mínima, devem ser a tônica das normas de prudência. 
Sem impor qualquer percentual mínimo de aplicação aos ativos que 
constituem a carteira de um fundo de previdência, a lei deverá exigir, 
para a aplicação dos fundos, ativos de renda fixa: depósitos a prazo, 
letras imobiliárias, debêntures de empresas, cotas de fundos financei
ros, excluídos os de previdência, e - dependendo da lei do inquilinato 
-imóveis. 

Como um dos propósitos específicos da legislação deve ser a promo
ção e a manutenção da competição, sugerimos a abertura desse merca
do ao exterior, tanto nas aplicações dos fundos como na participação de 
instituições transnacionais no mercado doméstico. Assim, um fundo 
previdenciário brasileiro poderá adquirir ativos de renda fixa no exte
rior. Por outro lado, instituições financeiras de outros países poderão 
instalar-se no Brasil para competir com instituições nacionais. Isso é 
particularmente importante no caso do mercado segurador, sobretudo 
no caso de resseguros. Como, por motivo de prudência, as AFP deverão 
estar sujeitas a um resseguro (obrigatório ou não), faz-se necessária a 
promoção da competição nesse mercado, através de instituições de todo 
o mundo, uma vez que o mercado doméstico é dominado pelo Instituto 
de Resseguros do Brasil (IRB). 

Sem dúvida, a proposta aqui sugerida de abertura do mercado 
financeiro à competição externa provocará uma reação muito forte de 
parte de alguns grupos de interesse. Mesmo assim, essa condição é de 
suma importãncia para a promoção da concorrência no mercado domés
tico. No caso de este sistema ser implementado, após 10 anos de 
funcionamento haverá grande probabilidade de o volume de recursos 
operados no mercado de capitais brasileiro atingir o nível do Pili. 

Entre as normas de prudência para garantir o patrimônio do traba
lhador, sugerimos a exigência de uma rentabilidade mínima para o 
fundo de previdência. No caso chileno, a rentabilidade mínima é de dois 
pontos percentuais abaixo da média de rentabilidade dos fundos previ
denciários ou 5()OAl dessa média - o menor dos dois. A definição da 
rentabilidade mínima para o caso brasileiro requer estudos mais ela-
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borados e, por isso mesmo, não temos ainda uma proposta para seu 
valor, embora sua exigência seja indispensável para o bom funciona
mento do novo sistema. 

8.3 A transição 

A passagem do sistema atual para o sistema proposto deveria ser uma 
opção de cada cidadão. Entretanto, dois são os motivos básicos que nos 
levam a definir como compulsória a adoção do novo sistema. Em 
primeiro lugar, o sistema definido pela Constituição gera um benefício 
para o contribuinte superior ao que ele teria se depositasse sua contri
buição numa caderneta de poupança, a uma remuneração real de 6% 
ao ano. Como isso não é possível para todos os cidadãos, graças à falácia 
da composição, o sistema torna-se inviável para a sociedade, embora 
pareça ser um bom negócio para cada ifldivíduo. A segunda razão está 
associada aos grupos de interesse que se beneficiam do atual sistema. 
De modo a evitar a formação de lobbies contra o novo sistema, superior 
ao sistema vigente, é aconselhável que este sistema seja descontinuado 
em um único momento e de forma compulsória. Isso não significa, 
entretanto, negar os direitos daqueles que se aposentaram pelo atual 
sistema ou que para ele tenham contribuído. 

A herança do sistema anterior deve ser administrada pelo Fundo de 
Financiamento da Previdência Social (FFPS), que passaria a ter uma 
estrutura administrativa simples e transparente, e teria também o 
encargo de administrar a ação assistencial do Estado na área de 
previdência. O FFPS deverá absorver todo o patrimônio do INSS, exceto 
o que estiver ligado ao serviço de saúde. O patrimônio deverá ser 
utilizado para gerar renda para o Fundo. Constituirão ainda recursos 
do FFPS a recuperação de todos os créditos devidos ao INSS, bem como 
as cotas dos fundos de previdência daqueles que se aposentam sem 
poder adquirir o seguro de renda mínima. Além desses recursos, 
sugerimos que os dividendos das empresas estatais, a serem dis
tribuídos, tenham a sua parcela, que corresponde à participação do 
Estado, transferida para o Fundo. É muito provável que, com a imple
mentação do novo sistema e enquanto durar o processo de manutenção 
dos benefícios já concedidos pelo sistema anterior, os mencionados 
recursos não sejam suficientes para fazer face às obrigações do Estado 
neste particular. Assim, o FFPS deverá ter uma dotação orçamentária 
definida por lei, com recursos oriundos de impostos gerais e nunca de 
imposto sobre o uso do fator trabalho. 

De modo a preservar os direitos daqueles que contribuem para o 
sistema vigente e ainda se mantêm na força de trabalho, sugerimos, à 
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imagem do caso chileno, a criação do bônus da previdência. O sistema 
atual garante a aposentadoria após 35 anos de contribuição. Duas 
hipóteses básicas são apresentadas para a determinação do valor do 
bônus da previdência para ambos os casos aqui contemplados: 

a) valor presente, calculado à taxa real de 6% ao ano, das aposentado
rias a serem pagas a cada um dos que estavam no sistema no momento 
da sua extinção, menos o valor presente das contribuições que seriam 
pagas pelos segurados do sistema no momento da extinção deste 
sistema até o momento da aposentadoria; 

b) valor presente, calculado à taxa real de 6% ao ano, dos benefícios 
futuros a serem recebidos sob a forma de aposentadoria pelo segurado, 
multiplicado por k;35, sendo k (menor ou igual a 35) o número de anos 
de contribuição para o INSS na data da extinção do sistema. 

Poder-se-ia questionar o uso de uma taxa real de 6% ao ano no cálculo 
dos valores presentes. A razão para usarmos essa taxa decorre do fato 
de a caderneta de poupança teoricamente pagar 6% de juros reais ao 
ano. A caderneta de poupança é, na realidade, o instrumento de 
poupança da grande maioria dos contribuintes do INSS. Deve-se levar 
em conta, entretanto, que, desde a sua criação até o presente, a 
caderneta de poupança apresenta, na realidade, uma rentabilidade real 
negativa, devido ao fato de que a correção monetária não tem refletido 
a inflação. 

Para todos aqueles que se aposentarão por idade, após o término do 
atual sistema, calcula-se o valor do bônus da previdência que lhes é 
devido segundo a mesma sistemática anterior. Caso o bônus mais as 
contribuições ao novo sistema não sejam suficientes para cobrir o 
prêmio de seguro de uma renda vitalícia mínima, o governo paga a 
renda mínima. Isso não representa, porém, um custo para a implemen
tação do novo sistema, porquanto no sistema vigente há uma renda de 
aposentadoria mínima garantida. Haverá custo apenas na hipótese de 
essa renda, no novo sistema, ser superior ao salário mínimo. 

No caso da pensão, a contribuição mencionada deftnirá a pensão 
decorrente por morte ou invalidez, pois haverá uma contribuição es
pecmca para o pagamento do respectivo prêmio. 

8.4 Uma estimativa do custo total de transição 

Nesta seção, avaliaremos, em termos de seus respectivos custos, alguns 
esquemas alternativos de transição do atual sistema de aposentadoria 
por tempo de serviço para o sistema proposto. Um dos pontos focais do 
esquema proposto é a extinção da atual sistemática de aposentadoria 
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por tempo de serviço. Como existe a possibilidade de alegação de que 
direitos adquiridos estariam sendo feridos, torna-se necessária a deter
minação do custo relativo aos encargos futuros daqueles que já contam 
com ao menos um ano de efetivo exercício profissional. Tal custo, sob a 
forma de bônus, seria creditado àqueles que lhe fizessem jus. 

Ao se passar de um sistema de repartição para um de capitalização, 
há também a necessidade de se avaliar o passivo representado pelo 
atual contingente de aposentados, passivo este que, em princípio, 
deverá ser assumido pela sociedade. 

Finalmente, para que se possa balizar o custo total da transição, 
temos ainda que estimar os custos associados às aposentadorias por 
idade, invalidez e especial, que deverão ocorrer nos próximos anos. Para 
tanto, serão fixados, algo arbitrariamente, horizontes de 10 anos. 
Nesses casos, nossas estimativas representam um limite superior 
desses custos, porquanto os beneficiários, ao longo desses 10 anos, já 
estariam contribuindo para o novo sistema e, portanto, sendo por ele 
amparados. 

8.4.1 Benefícios futuros do atual sistema 

Comecemos com o caso da aposentadoria por tempo de serviço.28 Para 
beneficiários potenciais da atual sistemática, uma premissa básica que 
iremos considerar é a preservação do direito representado pelas contri
buições pregressas.29 O modelo em que se fundamenta a análise, que 
toma como ponto de partida o ano de 1990, faz uso das projeções de 
beneficiários apresentadas nas figuras A.5 e A. 7 do Apêndice, e que são 
transcritas na tabela 8.1. Nesta, por precisarmos de dados relativos a 
pessoas que completaram um ano de serviço em 1990, fizemos uma 
extensão das projeções originais, que alcançavam somente o ano de 
2010, até o ano 2024. Para tanto, adotamos para esse contingente uma 
taxa de crescimento de 4,2%, estimada a partir dos últimos anos das 
projeções originais. Assim, a segunda coluna da tabela apresenta a 
evolução projetada do número acumulado de aposentados por tempo de 
serviço desde 1990 até 2024. A terceira coluna apresenta a evolução, 
calculada por simples diferença, do número de contribuintes que, a cada 
ano do período 1991-2024, se aposenta por tempo de serviço. A hipótese 
subjacente, já adotada na seção que tratou da avaliação da previdência 
social como investimento, é a de que os indivíduos aposentados por 
tempo de serviço, que são admitidos como aposentados aos 53 anos de 
idade, em média, gozem de tal benefício por um período médio de 20 
anos, aos quais são acrescidos ainda sete anos de pagamentos de pensão 
aos dependentes. 
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TabelaS.! 
Aposentadoria por tempo de serviço: contribuição e 
benefício 

Ano 
Aposentados Aposentados Contribuição Benefícw médw 

(total) no ano média (8MR) (8MR) 

1991 1.383.032 22.953 1.250.991 5.304.520 
1992 1.461.280 78.248 1.263.501 5.357.565 
1993 1.542.973 81.693 1.276.136 5.411.140 
1994 1.628.432 85.459 1.288.897 5.465.252 
1995 1.717.953 89.521 1.301.786 5.519.904 
1996 1.794.980 77.027 1.314.804 5.575.103 
1997 1.878.593 83.613 1.327.593 5.630.854 
1998 1.963.457 84.864 1.341.232 5.687.163 
1999 2.049.448 85.991 1.354.644 5.744.035 
2000 2.136.535 87.087 1.368.190 5.801.475 
2001 2.114.631 88.096 1.381.892 5.854.490 
2002 2.316.543 91.962 1.395.691 5.918.085 
2003 2.412.932 96.339 1.409.648 5.977.265 
2004 2.513.970 101.038 1.423.744 6.037.038 
2005 2.620.230 106.260 1.437.982 6.097.408 
2006 2.620.230 106.260 1.437.982 6.097.408 
2007 2.848.448 116.379 1.466.885 6.259.966 
2008 2.969.733 121.285 1.481.554 6.282.166 
2009 3.095.858 126.125 1.496.370 6.344.988 
2010 3.227.084 131.226 1.511.333 6.408.438 
2011 3.362.621 135.537 1.526.447 6.472.522 
2012 3.503.851 141.230 1.541.712 6.537.247 
2013 3.651.013 147.162 1.557.129 6.602.620 
2014 3.804.335 153.342 1.572.700 6.668.646 
2015 3.964.138 159.783 1.588.427 6.735.332 
2016 4.130.632 166.494 1.604.311 6.802.686 
2017 4.304.119 173.487 1.620.355 6.870.713 
2018 4.484.892 180.773 1.636.558 6.939.420 
2019 4.673.257 188.365 1.652.924 7.008.814 
2020 4.869.534 196.277 1.669.453 7.078.902 
2021 5.074.055 204.521 1.686.148 7.149.691 
2022 5.287.165 213.110 1.703.009 7.221.188 
2023 5.509.226 222.061 1.720.039 7.293.400 
2024 5.740.613 231.387 1.737.239 7.366.334 

Ainda na tabela 8.1, tal como expressas em termos de salário mínimo 
de referência (SMR), temos as respectivas projeções, no período consi
derado, dos valores da contribuição média e do valor médio da aposen
tadoria por tempo de serviço. Para a determinação da contribuição 
média, foi adotada a alíquota média de 26%, incidente sobre o salário 
médio de contribuição. Os valores de contribuição média transcritos na 
quarta coluna da tabela decorrem: a) da alíquota média de 2&/0 adotada 
com base na estimativa a~resentada para os anos de 1987 e 1988 no 
trabalho de Oliveira et alii (p.92), e b) do salário médio de contribuição, 
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que se admite evolua à taxa de crescimento anual de 1%, a partir do 
valor estimado de 4,67 SMR, para o ano de 1988. Quanto à evolução do 
valor médio da aposentadoria por tempo de serviço, que aparece na 
quinta coluna dessa tabela, foi também adotada a taxa de crescimento 
anual de 1%, incidente sobre o valor de 5,2 SMR, e que corresponde ao 
valor médio relativo ao chamado cenário Con.stituição, estimado para 
o ano de 1989 em Oliveira et alii (p.105). 

Com base nos dados apresentados na tabela, foram efetuadas as 
determinações descritas a seguir. Em primeiro lugar, determinou-se o 
valor atual, em 1990 e à taxa de juros de 6% ao ano, do total dos 
benefícios que seriam atribuídos àqueles que, a partir de 1991 e até 
2024, seriam aposentados por tempo de serviço. Recordando-se que foi 
adotada a hipótese de uma sobrevida de 20 anos, acrescida de sete anos 
de pagamentos a dependentes (o que implica que, para o caso dos que 
se aposentariam em 2024, a percepção de benefícios de aposentadoria 
e pensão ocorreria até o ano de 2051), o valor atual total, em termos de 
SMR, seria da ordem de 145.558.843. 

Por outro lado, caso os indivíduos acima considerados fossem retira
dos do sistema atual, em 1990 a Previdência deixaria de receber as 
respectivas contribuições até que se aposentassem. Calculando o valor 
atual dessas contribuições futuras, também em 1990 e à taxa de juros 
de 6% ao ano, pode-se verificar que, em termos de SMR, ter-se-ia o valor 
de 63.731.868. 

Com base nas duas cifras apresentadas, pode-se formular uma 
primeira alternativa em termos de custo. Sob a forma de bônus da 
previdência (títulos da dívida pública), os atuais contribuintes que, até 
o fmal de 1990, apresentassem pelo menos um ano de contribuição 
perderiam o direito à aposentadoria por tempo de serviço, em troca de 
um crédito total no valor de 81.826.975 SMR A justificativa para esse 
valor, que é dado pela diferença entre os dois resultados mencionados, 
é que para fazerem jus ao total de 145.558.843 SMR, os contribuintes 
teriam de pagar ainda o correspondente a 67.731.868. Logo, o crédito 
efetivo corresponde à diferença entre esses dois valores. 

Enquanto essa alternativa fundamenta-se em uma análise pros
pectiva, outra pode ser formulada com base em um enfoque retros
pectivo. Segundo este, que tem como base o princípio da capitalização, 
o crédito dos contribuintes seria representado pelo valor acumulado de 
suas respectivas contribuições. Assim, raciocinando-se ainda em ter
mos globais e a partir de valores médios, trabalhando-se com a taxa de 
juros real de 6% ao ano e tomando-se como contribuição média o valor 
de 0,867363 SMR, que corresponde à média dos valores determinados 
a partir dos estimados no período 1980-90 por Oliveira et alii (p.92), 
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determinou-se, para cada coorte considerada, o valor acumulado das 
respectivas contribuições.3I Considerando-se a soma relativa às 34 
coortes em apreço, tal alternativa implicaria um crédito total da ordem 
de 120.000.000 SMR 

Como variantes desta última alternativa, foram consideradas ainda 
as duas hipóteses seguintes. A primeira consistiu em adotar como valor 
médio das contribuições pregressas o valor mínimo determinado a 
partir das estimativas relativas ao período 1980-90. Dado que esse valor 
mínimo é igual a 0,595631 SMR, segue-se que, considerandose ainda a 
taxa real de 6% ao ano, o valor acumulado do total de contribuições já 
efetuadas seria da ordem de 79.044.477 SMR. 

A segunda hipótese, que também trabalha com o valor mínimo . 
relativo ao período 1980-90, que nos parece mais representativo, busca 
levar em conta a flagrante deterioração da manutenção dos valores 
reais de depósitos em cadernetas de poupança. Estudos recentes, 
inclusive veiculados na imprensa,32 estimam uma substancial perda 
para depósitos efetuados a partir de 1964. Desse modo, dado que 
episódios recentes33 têm também provocado queda no valor real dos 
depósitos, parece-nos ainda bastante conservador adotar como taxa 
real a taxa nula. Sob essas hipóteses, o valor acumulado das contri
buições já efetuadas seria da ordem de 38.741.100 SMR 34 

Finalmente, como uma terceira alternativa básica, calculou-se o 
valor atual dos benefícios futuros, tal como determinado à taxa de juros 
de 6% ao ano, na hipótese de que cada coorte faça jus somente à fração 
k(.35, onde k representa o número correspondente de anos efetivos de 
contribuição. Nessa terceira alternativa, o total dos créditos em 1990 
alcançaria o valor de 64.672.715 SMR 

Em Oliveira et alii, que tomou como moeda de referência o SMR, 
trabalhou -se com seu valor médio relativo à média no período agostQ'de
zembro de 1987. Assim, tendo em vista que o valor atualizado do SMR, 
para dezembro de 1990, segundo a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor (!PC), tal como calculado pelo IBGE, é igual a Cr$6.000,03, 
conclui-se que, com base no menor custo das alternativas consideradas, 
o valor do total de créditos que deveria ser transferido aos atuais 
contribuintes do sistema seria da ordem de Cr$232.447.700.000,00. No 
caso do máximo custo, o total de créditos alcançaria o valor de 
Cr$720.000.000.000,00, ainda a preços de dezembro de 1990. 

Em termos do PIB, esses valores correspondem a cerca de 1% no caso 
do limite inferior e de 3% no limite superior. Comparados com a dívida 
pública federal em mercado, esses valores correspondem a 15% e 45%. 

Frisando que a escolha da alternativa a ser adotada deve resultar 
de uma decisão política, cabe ainda observar que o detalhamento da 
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proposta deve ser efetuado considerando-se cada indivíduo isolada
mente. Essa etapa, porém, não será objeto deste estudo. 

8.4.2 Benefícios existentes no atual sistema 

Quanto às aposentadorias por velhice, invalidez e especial, considere
mos os dados apresentados na tabela 8.2, que também provêm da 
mesma fonte que produziu as estimativas apresentadas nas figuras A.5 
a A. 7 do Apêndice. Nas colunas dois, quatro e seis da tabela 8.2 temos, 
respectivamente, as projeções das evoluções das populações de aposen
tados por velhice, invalidez e especial, ao longo do período 1990-2010. 
Tomando por base as estimativas relativas ao ponto médio do cenário 
Constituição (tal como apresentadas em Oliveira et alii, p.105), refe
rentes ao ano de 1989, e adotando a taxa anual constante de crescimen
to de 1%, as colunas três, cinco e sete descrevem, respectivamente, as 
evoluções dos correspondentes valores dos benefícios médios (tais como 
expressos em termos de SMR). 

A partir dos dados da tabela 8.2, e também considerando os corres
pondentes dados da tabela 8.1, foi determinado um limite superior do 
valor atual em 1990, à taxa real de 6% ao ano, da manutenção do 
estoque total dos aposentados em 1990, com base nas seguintes hipó
teses: 

a) sobrevida de 13 anos para os aposentados por velhice (supondo idade 
média de 65 anos)i 35 

b) sobrevida de 30 anos para os aposentados por invalidez (supondo 
idade média de 35 anos)i 

c) sobrevida de 40 anos para os beneficiados com aposentadoria especial 
(supondo idade média de 40 anos)i e 

d) sobrevi da de 27 anos para os aposentados por tempo de serviço 
(supondo idade média de 53 anos). 

A adoção dessas hipóteses, admitidamente algo exageradas, 
conduz ao valor, tomado como limite superior, de 210.000.000 SMR, 
para a manutenção do estoque total de aposentados em 1990. Ou 
seja, a preços de dezembro de 1990, o valor atual do custo de 
manutenção desse estoque total de aposentados não seria superior 
a Cr$1.200.000.000.000,OO ou cerca de 5% do PIB. 

Finalmente, considerando os contingentes de aposentados por ve
lhice, invalidez e especial, em termos de fluxos, que ocorrerão a partir 
de 1990, foram considerados os valores atuais, também à taxa de 6% 
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Tabela 8.2 
Aposentadorias por velhice, invalidez e especial: 
qualidade e valores 

Velhice Invalidez Especial 

Ano Valor Valor Valor 
Total 

(SMR) 
Total 

(SMR) 
Total (SMR) 

1990 828.019 2,572470 1.691.320 2,131100 296.295 5,858000 
1991 890.949 2,598194 1.757.294 2,152411 317.924 5,916580 
1992 953.911 2,644176 1.825.255 2,173935 340.132 5,975745 
1993 1.016.864 2,650418 1.895.170 2,195674 362.977 6,035503 
1994 1.078.978 2,676922 1.967.167 2,217631 386.535 6,095858 
1995 1.141.774 2,703691 2.041.381 2,239807 410.902 6,156816 
1996 1.203.940 2,730726 2.115.515 2,262205 436.280 6,218385 
1997 1.267.344 2,758036 2.192.431 2,284827 461.868 6,280568 
1998 1.330.650 2,785616 2.271.440 2,307675 487.739 6,343374 
1999 1.394.317 2,813472 2.352.711 2,330752 513.923 6,406808 
2000 1.461.054 2,841607 2.436.268 2,354060 540.455 6,470876 
2001 1.531.158 2,870023 2.522.102 2,377600 567.377 6,535585 
2002 1.600.713 2,898723 2.609.915 2,401376 595.574 6,600941 
2003 1.669.717 2,927710 2.699.844 2,425390 625.164 6,666950 
2004 1.737.350 2,956987 2.791.752 2,449644 656.200 6,733619 
2005 1.804.953 2,986557 2.885.817 2,474140 688.792 6,800956 
2006 1.872.535 3,016423 2.981.985 2,498882 723.021 6,868965 
2007 1.944.893 3,046587 3.080.552 2,523871 758.383 6,937655 
2008 2.021.496 3,077053 3.181.770 2,549109 794.909 7,007031 
2009 2.100.980 3,107824 3.285.746 2,574600 832.557 7,007102 
2010 2.185.452 3,138902 3.392.607 2,600346 871.293 7,147873 

ao ano e em 1990, dos custos de pagamento de benefícios, relativos aos 
dois seguintes horizontes de tempo: 

a) 10 anos. Nesse caso, o custo é de 3.571.701 SMR (ou 
Cr$21.430.310.000,OO, a preços de dezembro de 1990); 

b) 20 anos. Nesse caso, o cust.o é de 6.328.394 SMR (ou 
Cr$37.970.550.000,OO, a preços de dezembro de 1990). 

Esse total, em qualquer das hipóteses citadas, não> representa inte
gralment~ uma obrigação para o Estado, porque todos os que estiverem 
associadL'3 ao novo sistema previdenciário estarão cobertos por um 
seguro de invalidez ou morte e estarão contribuindo para um fundo 
previdenciário. Do total obtido em cada hipótcae, deve-se deduzir o 
valor do bônus previdenciário que cada um recebeu ao associar-se ao 
novo sistema, bem como o valor presente das contribuições que o 
indivíduo fará até o momento da obtenção do benefício aqui definido. 
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Isso porque esse total será transferido ao FFPS que, por conseguinte, 
pagar-lhe-á o benefício mínimo. Caso esse total permita ao participante 
adquirir um seguro de renda vitalícia superior ao mínimo, não há custo 
adicional para o Estado, além daquele defInido no bônus previdenciário. 

Desse modo, considerando o valor presente em 1990 do total de 
custos, sob as hípóteses mais desfavoráveis, este será da ordem de 
Cr$1.950.000.000.000,OO (a preços de dezembro de 1990). Ou seja, o 
custo de transição do atual sistema previdenciário para o proposto 
corresponde a 8,4% do PIB. 

8.5 Cuidados especiais 

Na implementação da reforma previdenciária aqui proposta há que se 
ter alguns cuidados especiais. Em primeiro lugar, uma reforma cons
titucional se faz necessária, porquanto a atual Constituição defme o 
sistema vigente e seus benefícios. A Superintendência da Previdência, 
órgão fIscalizador do novo sistema, deve ser um órgão eminentemente 
técnico, recrutando seu pessoal através de um processo de seleção que 
leve em conta a formação técnica necessária para executar o acompa
nhamento desse mercado. Um sistema de informações contendo todas 
as contas de todos os fundos deve ser administrado pela Superinten
dência, sendo permitido, a custo de reprodução, o acesso de qualquer 
cidadão às informações, desde que não se identifIquem nominalmente 
os cotistas. 

O Fundo de Financiamento da Previdência Social deve também ter 
uma estrutura administrativa simples e um acurado controle das 
transferências de cotas de segurados que não atinjam a renda mínima. 

Dois mercados necessitam de reestruturacão plena: o mercado de 
trabalho, através de uma revisão na CLT, e o mercado de capitais. As 
duas reformas devem ser compatíveis com a fllosofIa do sistema de 
previdência aqui proposto, isto é, deve-se liberar o mercado e reduzir 
as distorções geradas por impostos incidentes nos dois mercados. 
Preferencialmente, dever-se-iam eliminar os impostos sobre trabalho 
e capital, mantendo-se no país um único imposto do tipo valor adicio
nado, arrecadado no momento das vendas. Há que se eliminar a 
compartimentalização no mercado de capitais e restringir-se a regula
ção aos seus aspectos de prudência, eliminando-se todo e qualquer 
poder discricionário dos órgãos fIscalizadores. A abertura para o exte
rior do mercado de capitais promoverá maior competição entre os 
intermediários fInanceiros, especialmente no mercado de seguro e 
resseguro. 
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Um novo sistema de saúde pública compatível com a presente 
proposta deve ser implementado. Uma contribuicão de 4% sobre a 
renda para um sistema de saúde, tal como deflnido no modelo chileno, 
carece de ser mais bem qualificada. Quanto menor o lapso de tempo 
entre a reforma previdenciária e a reforma do sistema de saúde, maior 
o ganho para a sociedade brasileira. 

Finalmente, lembramos a necessidade de se reestudar o FGTS, 
possivelmente transformando-o em seguro-desemprego. Como suges
tão intermediária, deve-se impor ao Estado o pagamento de uma 
remuneração ao FGTS, compatível com o mínimo legal exigido aos 
fundos de previdência. 

75 



m 
Notas 

1 Este trabalho, patrocinado pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro, 
recebeu suporte de infra-esb"l.ltura e estímulo intelectual do Instituto de 
Ciências Econômicas e Gestão (lceg), da Universidade Santa Úrsula. 
Merecem também agradecimentos Hélio O. Portocarrero de Castro, 
Carlos S. Monte e Francisco E. B. de Oliveira, que colaboraram como 
consultores. 

2 Ver, a esse respeito, Santos, Wanderley Guilhenne dos. Regulamenta
ção e desregulamentação econômica.: uma proposta de pesquisa. In: 
Seminário sobre Regulamentação e Desregula~ Eronômica. Rio 
de Janeiro, Universidade Santa Úrsula, 1990. 

3 Algumas instituições mantiveram a denominação caixa de aposentadcr 
ria e pensão, embora já organizadas por categoria profissional. 

4 Inicialmente, a expectativa era de que a contribuição do governo não 
ultrapassasse ],,9 do total dos recursos do sistema. A partir de 1990, o 
sistema de previdência social passou a ser superavitário, em função de 
incrementos na receita e do não-pagamento dos benefícios cons
titucionais. 

5 Em 1985, a Ceme passou para o Ministério da Saúde, mas continuou 
sendo financiada por transferências do Sistema Nacional de Previdência 
e Assistência Social (Sinpas). Os medicamentos por ela cobertos são 
basicamente produzidos por laboratórios mantidos pelo setor público. 

6 Babeau, A. La /in des retraites. Paris, Hachette, 1985. 

7 Fen-ara, Peter. The prospect ofreal refonn. Cato Joumal, 3(2): 609-21, 
Falll983. 

8 Sendo r a taxa anual de capita1iz.JIção real, n o número de anos de vida, 
a a proporção do salário que será paga com renda perpétua e y a 
proporção do salário que é poupado, tem-se: y = a = A(1 + rt -1]. 

9 Munnell, Alicia. The future of social security. Washington, D.C., Broo
kings Institution, 1977. 
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10 Feldstein, Martin. TIu! optimal financing of social securi.ty. Cambridge, 
Mass., Institute of Economic Research of Harvard University, 1974. 
(Discussion Paper, 388.) 

11 _-o Social security, induced retirement and aggregate capital aOcu
mulation. Joumal of Political Eoonomy, 82:905-26, Sep1;./Oct. 1974. 

12 Esta seção baseia-se no trabalho de Babeau (1985). Embora não 
entremos em detalhes, infonnamos que há vários outros estudos sobre 
esses sistemas que destacam as dificuldades por que os mesmos estão 
passando. Para uma descrição de outros sistemas de previdência não 
considerados nesta seção, ver Goodman, Jobn C. & Fen-ara, Peter J. 
Private altematives to social security in other countries. Dallas, National 
Center for Policy Analysis, 1988. (NCPA Report, 132.) 

13 Alemanha refere-se aqui à ex-República Federal da Alemanha, antes 
da unificação. 

14 Regan, P. J. Private noninsured pension funds. In: Handhook of 
finnncial markets. New York, Dow Jones-Irwin, 1986. 

15 Esta seção baseia-se em Chile. Ministerio deI Trabajo y Previsión 
Social. La reforma previsional. Santiago, Ed. Juridica de Chile, 1980. 
Nossa ênfase aqui é na previdência social; por isso, não dedicaremos 
atenção à previdência privada, que é bastante desenvolvida no Chile. 

16 Ver Carvalho, José Luiz & Haddad, Claudio L. S. Estratégias comer
ciais e abso~ de mão-de-obra no Brasil. Rio de Janeiro, FGVjEPGE, 
1980. 

17 Mercado informal é aqui definido como aquele mercado que, compreen
dendo atividades legais, opera à margem da lei. 

18 O imposto médio sobre o uso do fator trabalho variava nos diversos 
ramos da indústria de transformação entre 22,8 e 29,5%, enquanto que 
o subsídio do capital variava de 11 a 28OIó, com uma média de 1&k. 

19 Tal como dado em Frias, Luiz Annando de Medeiros. Brasil: tábuas
modelo de mortalidade e populações estáveis. Rio de Janeiro, IBGE, 1981. 
141p. (Série Estudos e Pesquisas, 10.) 

ro Na realidade, o menor pode iniciar, como aprendiz, sua atividade no 
mercado de trabalho aos 12 anos, não podendo receber menos que 5ffitl 
do salário mínimo. De modo geral, sua atividade inicia-se aos 14 anos, 
com uma remuneração de cerca de 7O:>A> do salário mínimo. 

21 No caso das mulheres, a sobrevida estimada, aos 14 anos, é de cerca de 
57 anos. Logo, tendo uma aposentadoria esperada de maior duração, as 
mulheres já são privilegiadas pela natureza. Ademais, são aposentadas 
aos 30 anos de serviço. Portanto, tudo o mais constante, para o -inves-
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timento" considerado, a mulher aufere uma rentabilidade superior àque
la obtida pelo homem. 

22 Note-se que, se sua sobrevida como aposentado chegar aos 25 anos, a 
taxa de rentabilidade subirá para 7,70Y0 ao ano. Esse valor é particular
mente importante porque, tendo em vista a possibilidade de dependentes, 
corresponde à rentabilidade de retomo, seu e de seus dependentes, 
mesmo que sua sobrevida como aposentado seja somente de 19 anos. 

Z'I Entre parênteses, apresenta-se o valor da taxa anual de rentabilidade 
no caso em que se considera o benefício de transferência a dependentes 
(sete anos adicionais, com o mesmo valor). 

24 Harberger, Arnold C. The basic postulates for applied welfare econo
mies. Journal of Economic Literature, 9(3): 785-97, Sept. 1971. 

25 O mesmo vale para as atividades ilegais ou criminosas. 

26 São considerados no mercado infonnal de trabalho: pessoas não-remu
neradas que trabalham mais de 15 horas semanajs, trabalhadores por 
conta própria que não contribuem para0 INSS e empregados sem carteira 
de trabalho assinada. Ver Lima, Beatriz Melo Flores de. Criptoeconomia 
ou economia subterrânea: uma investigação preliminar no Brasil. Rio de 
Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1985. 

<n Apud McGill, D. & Grubs, D. S. Fundamentals of private pensions. 
Irwin, 1989. p.17. 

28 É importante notar que, não só por OCOITeI" em número bem maior, mas 
também pelo fato de que são estes os aposentados com maior sobrevida 
esperada, a aposentadoria por tempo de serviço é de longe a de maior 
custo no atual sistema. 

~ O fato de inexistir um cadastro de contribuintes do sistema previden
ciário impede que tal tipo de consideração, a não ser em teImOS médios, 
possa ser feito no caso das aposentadorias por idade. 

00 Oliveira, Francisco E. B. de; Cabral, Hilda Maria; Beltrão, Kaizô I. & 
Brito, SheylaJannouch. Metodologia de projeção dos gastos previdenciá
rios e assistenciais. Estudo sobre economia 00 setor público, n.4. Rio de 
Janeiro, lpetVInpes, mar. 1990. 

31 Por exemplo, considerando-se a coorte que se aposentaria em 1999, 
temos que, no final de 1990, teriam contnbuído durante 26 anos. 

32 Ver Jornal 00 Brasil, de 18.3.91-

33 Planos Cruzado e Collor, por exemplo. 

34 A combinação de taxa de juros nula e valor médio ao total de 56.415.066 
SMR. 

36 Acrescentando a cada sobrevida sete anos de pagamento integral de 
benefícios a dependentes. 
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Apêndice 

Previdência Social 
brasileira: análise de 
algumas projeções 

1. Introdução 

O ProPÓSito do presente Apêndice é o de sumariar e analisar 
algumas das projeções efetuadas com relação ao desempenho 
do sistema de previdência social no Brasil. Nossa atenção 

concentra-se especialmente nas projeções produzidas no âmbito do 
Instituto de Pesquisas (lnpes) do Instituto de Planejamento Econô
mico e Social (lpea), do Ministério da Economia. Tais projeções têm 
como base o modelo de simulação que é descrito em Oliveira, Fran
cisco E. B. de (coord.); Beltrão, Kaizô Iwakami; Henriques, Maria 
Helena F. T.; Bevilaqua, Afonso Sant'Anna & Goretkin Neto, Alexan
dre. Tendências a médio prazo da Previdência Social brasileira: um 
modelo de simulação. Textos para Discussão Interna, 73. Rio de 
Janeiro, Ipea/lnpes, jan. 1985. 

2. A estrutura do sistema 1 

Como, em última análise, as projeções dizem respeito ao comporta
mento do equilíbrio financeiro do sistema, é oportuno que se tenha 
presente a sua estrutura organizacional, bem como suas principais 
fontes de receitas e de despesas. Lembrando que o sistema brasileiro 
de seguridade social, da mesma forma que a maioria dos sistemas 
congêneres hoje existentes no mundo, baseia-se no chamado regime 
de repartição (os trabalhadores de hoje sustentam os doentes e 
inválidos de hoje, bem como 08 aposentados), vemos que sua estrutura 

1 A reforma na estrutura organizacional do sistema levada a termo em 1990 está 
descrita de forma sumária na seção 1. 
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funcional compõe o denominado Sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social (Sinpas), sendo constituído pelos seguintes órgãos: 

- Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), ao qual cabe, 
exclusivamente, a parte referente a manutenção e concessão de 
beneficios; 

- Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
(lnamps), ao qual cabe a prestação de assistência médica; 

- Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assis
tência Social (lapas), que é o responsável pela gestão administrativa, 
patrimonial e financeira do sistema; 

- Legião Brasileira de Assistência (LBA), à qual cabe a assistência 
às populações carentes; 

- Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem), que tem 
sob sua responsabilidade a assistência social aos menores desampa
rados e delinqüentes; 

- Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Da
taprev); 

- Central de Medicamentos (Ceme). 

Relativamente às receitas do Sinpas, temos três categorias princi
pais: 

- receitas de contribuições, que incluem as contribuições compulsó
rias que incidem sobre as folhas salariais das empresas urbanas 
(parcelas do empregado e do empregador, bem como a relativa ao 
custeio do seguro de acidentes de trabalho), e as incidentes sobre o 
salário-base de autônomos, avulsos, domésticos, temporários e em
pregadores urbanos e rurais (incluindo também as receitas prove
nientes da taxação de 2,5% do valor do produto rural, na primeira 
comercialização, e da tributação das terras mantidas sem cultivo); 

- contribuições da União, que incluem as provenientes de alíquotas 
incidentes sobre combustíveis automotivos, parcelas de renda de 
loterias, recursos ordinários do Tesouro, bem como de alíquotas 
incidentes sobre o lucro e o faturamento das empresas; 

- outras receitas, incluindo aluguéis, rendimentos de títulos e mul
tas. 

No que tange às despesas, temos quatro categorias principais: 

- despesas com o programa de seguro social, incluindo aposentado
rias, abonos, auxílios, pensões e despesas com acidentes de trabalho; 

80 



-----------------------

- despesas com a assistência médica; 
- despesas com a assistência social; 
- despesas administrativas e financeiras. 

3. O modelo 

Na sua versão original, tal como descrita no documento citado, o 
modelo tem como objetivo simular o número de contribuintes e de 
beneficiários do seguro social brasileiro para o período 1981-99. 

Com base em projeções da população total, por sexo e por idade, 
para cada ano considt.rado, determina-se sua composição urbano-ru
ral, classificando-a, a seguir, segundo sua condição de atividade, em 
economicamente ativa e não-ativa. Em seguida, repartindo-se essas 
subpopulações, obtêm-se as distribuições dos contribuintes e dos 
diversos tipos de beneficiários. 

Esquematicamente, a combinação das simulações dos módulos 
demográficos e de geração de contribuintes e beneficiários produz as 
distribuições apresentadas na figura A.1. 

No que se segue,2 serão descritos cada um dos três módulos 
considerados. 

3.1 Módulo demográfico 

As projeções demográficas foram realizadas pelo método dos compo
nentes, projetando-se em separado as taxas de mortalidade e de 
urbanização por sexo, idade e ano civil, bem como a de fecundidade. 

Relativamente à fecundidade, tem sido observado acentuado declí
nio nos últimos anos, como mostra a tabela A.!. 

TabelaA.l 
Taxas de fecundidade total observadas -1960-85 

Qüinqüênio Urbano Rural 7btal 
1960-65 5,05 7,95 6,15 
1965-70 4,45 7,32 5,31 
1970-75 3,90 6,70 4,70 
1975-80 3,40 6,10 4,25 
1980-85- 2,93 5,40 3,35 
Fonte doe dadoe búico.: eeu... domopoá&o (ririce ."..) e Pmquiou Nacioaaia per AmcetnIpm de Domi<:iIio . 
• A tua em 1980-86 foi obtida eKInIpoIando-e .. cIadoe cio eeu... de 1980 (período 1971H1O) e .. dadoe da F'bad 
de 1984 (período 19'79-84). 

2 Incorporadas as atualizações apresentadas em Oliveira et alii, op. cit., 1990 (ver 
nota 30 do texto). 
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FiguraA.l 
MacroparticipaçõM simuladaa pelo modelo 

r População total 1 

Urbanls Rural 

PEA 1 I Não-PEA 1 ~ PEA I I Não-PEA 1 

B o E [F ~ 

Nota: PEA - População economicamente ativa; A - contribuinte; 
B - não-contribuinte; C - beneficiários do INPS; O - outros; 
E - trabalhador; F - empregador; G - beneficiários Prorural; 
H-outros. 
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Com base na hipótese de continuidade do processo de declínio, foi 
ajustada uma função do tipo logístico, com assíntota igual a 2,23 
fIlhos, perto do nível de reposição, o que parece ser, em função das 

TabelaA.2 
Taxas de fecundidade total 
projetadas -1~2015 

Qüinqüênio 

1985-89 
1990-95 
1995-2000 
2000-05 
2005-10 
2010-15 

2,99 
2,72 
2,52 
2,38 
2,36 
2,35 

últimas informações da Pnad de 
1986, algo conservador. Os resul
tados obtidos aparecem na tabela 
A.2. 

Na tabela A.3, com base nas 
estimativas obtidas e dados do 
censo de 1980 e da Pnad de 1984, 
são apresentadas as taxas es
pecíficas de fecundidade, es
timadas para o período 1975-85 e 
projetadas para o período 1985-
2015. 

Para a projeção das tendências 
de mortalidade, tomaram-se por base as estimativas do Celad~GE, 
relativas aos níveis de esperança de vida ao nascer, para o período 

TabelaA.3 
Taxas específicas de fecundidade estimadas (1975-85) e 
projetadas(I~2015) 

Grupo 
1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 2000-05 2005-10 2010-15 

etário 

15-20 0,0636 0,0697 0,0693 0,0699 0,0715 0,0633 0,0556 0,0470 

20-25 0,1988 0,1864 0,1775 0,1711 0,1668 0,1567 0,1462 0,1357 

25-30 0,2225 0,1735 0,1555 0,0141 0,1294 0,1242 0,1247 0,1252 

30-35 0,1744 0,1302 0,1101 0,0943 0,0819 0,0791 0,0848 0,0904 

35-40 0,1195 0,0733 0,0600 0,0486 0,0399 0,0386 0,0442 0,0493 

40-45 0,0572 0,0304 0,0226 0,0171 0,0132 0,1227 0,0156 0,0185 

45-50 0,0140 0,0045 0,0003 0,0021 0,0015 0,0014 0,0020 0,0025 

TFP 4,25 3,35 2,99 2,7205 2,521 2,38 2,36 2,35 

Fonte doe dadoe básico.: Ceneo de 1980 e Pnad de 1984. 

1950-80, diferenciadas por sexo, bem como suas projeções relativas 
ao período 1980-2015. Os respectivos valores aparecem na tabela A.4. 

Dadas as diferenças, tanto em termos de comportamento como de 
benefícios e contribuições, relativamente às populações urbana e 
rural, a população total foi repartida nesses dois contingentes. Para 
tanto, com base em observações da taxa de migração urbano-rural, e 
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TabelaA.4 
Brasil: esperanças de vida ao nascer, em anos, 
estimadas e projetadas -1950-2015 

Período 

1950-55 
1955-60 
1960-65 
1965-70 
1970-75 
1975-80 
1980-85 
1985-90 
1990-95 
1995-2000 
2000-05 
2005-10 
2010-15 

Homens 

49,32 
51,60 
54,02 
55,94 
57,57 
57,54 
60,95 
62,30 
63,54 
64,70 
65,74 
66,47 
66,84 

Mulheres 

52,75 
55,38 
57,82 
59,95 
62,17 
64,25 
66,00 
67,60 
69,10 
70,40 
73,60 
72,60 
73,40 

Fonte: CeJadotIBGE. Bruil. ~ Y ~ de Población, 1960-2026. Fucículo FIBRA. 1. jul. 1984. 
p.66-76. 

TabelaA.5 
Brasil: graus de urbanização 
observados e projetados 
(população urbana/população 
total, %) -1950-2010 

Anos Total 

1950 36,16 

1960 44,67 

1970 55,72 

1980 68,15 

1985 71,98 

1990 75,50 

1995 78,71 

2000 80,29 

2005 82,05 

2010 82,78 

FODte:Cenaoe~_de 1950,I960,1970e 1980 e 
Camanmo et alli (1988). 

em estudos específicos so
bre o assunto,3 foram. ado
tados os percentuais 
constantes da tabela A.5. 

Com relação às taxas de 
atividade, por grupo de 
idade, por sexo e por situa
ção de domicílio (urbano, 
rural), tomaram-se por 
base as observações do Cen
so de 1980 e da Pnad de 
1985. 

O resultado da combina
ção das diversas projeções é 
uma população total es
timada em 196.153 mil ha
bitantes, em 2010, com 
162.371 mil habitantes nas 
áreas urbanas, e o restante, 
33.782 mil habitantes, nas 
áreas rurais. 

3 Ver Camarano, Ana Amélia; Beltrão, Kaizô I. &: Neupert, Ricardo. Século XXI: 
a quantas andará a população brasiJeira7Texto para Discussão, 5. Iplan/lpea, novo 
1988. 
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A tabela A.6 indica a evolução projetada da população total es
timada, por sexo e por situação de domicílio, no período 1980-2010. 

A tabela A.7 apresenta a evolução projetada da população econo
micamente ativa, por sexo, tanto no total da força de trabalho, como 
segmentada em urbana e rural. 

Com o intuito de comparar as distribuições por sexo e idade, por 
condição de domicílio, estimadas para 2010, com as observadas no 
Censo de 1980, apresenta-se a seguir a tabela A.8. 

O ponto a ressaltar é que, em função da queda de fecundidade e do 
aumento da esperança de vida que foram projetados, há um acentua
do processo de envelhecimento da população, mormente na área rural 
(como conseqüência do padrão migratório). 

3.2 Módulo contribuinte/beneficiário 

3.2.1 Contribuintes 

Regra geral, quando se realizam projeções sobre a evolução de deter
minado segmento populacional, estas são efetuadas com base em uma 
certa situação, que se supõe conhecida. No caso dos contribuintes da 
Previdência Social, entretanto, a situação é bem mais complicada, já 
que mesmo nos dias atuais não se dispõe de maneira precisa do 
número total de contribuintes do sistema. 

As dificuldades com relação ao controle do número de contribuintes 
já vêm de longa data. Enquanto que no passado, no tempo das caixas 
e dos institutos de aposentadorias e pensões, existiam registros 
individualizados das contribuições, a partir da unificação (com a 
criação, em 21 de novembro de 1966, do INPS) o registro passou a ser 
feito apenas por empresas. Durante um certo tempo, até 1979, o 
sistema limitava-se a controlar os totais arrecadados por unidade da 
Federação. A partir daquela data, com a implantação da chamada 
Conta Corrente das Empresas e da Relação Anual das Informações 
Sociais (Raia), foi posto em prática um esforço de restauração dos 
controles. Todavia, ao contrário do que aconteceu com os aposentados 
e pensionistas, que foram recadastrados em 1988, ainda não se dispõe 
de um cadastro de todos os contribuintes. 

Dadas as limitações das estatísticas disponíveis, que em muitos 
casos são bem pouco confiáveis, a estimativa da população de contri
buintes para o ano-base de 1980 resultou da combinação de várias 
fontes: Rais, Censo Demográfico de 1980 e informações colhidas na 
Secretaria de Planejamento do lapas. 

85 



TabelaA.6 
População total, por sexo e situação de domicílio -1990-2010 

População total População urbana População rural 

Anot 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total HomeM Mulheres 

1980 119.935.760 59.594.832 60.340.928 81.739.344- 39.921.392 41.817.952 38.195.648 19.672.992 18.552.656 

1985 132.875.216 66.070.416 66.804.800 95.647.664 46.849.088 48.798.576 37.226.992 19.221.088 18.000.904 

1990 145.994.870 72.738.016 73.256.861 110.228.592 54.211.008 56.017.584 35.765.808 18.526.672 17.239.136 

1995 158.791.744 79.113.936 79.647.808 124.975.816 61.604.320 63.372.496 33.814.688 17.539.360 16.275.328 

2000 171.294.448 85.540.320 85.754.128 137.525.552 67.773.392 69.752.160 33.768.628 17.766.704 16.001.921 

2005 183.600.560 91.730.511 91.870.016 150.647.920 73.985.024 76.662.896 32.952.555 17.745.440 15.207.115 

2010 196.152.544 98.415.424 97.737.120 162.370.720 80.530.160 81.840.560 33.781.700 17.885.088 15.896.612 

F ... te: OIlTlllra et aW, ~. clt., 1990 (neM 80 cio tato). 



TabelaA.7 
População economicamente ativa por sexo e situação de domicílio - 1980-2010 

População economiromente População economiromente População economiromente 
atiua total atiua urbana atiua rural 

Anos (PEA) (PEA/Urbana) (PEA/Rural) 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

1980 46.008.348 30.772.769 15.235.579 31.537.566 20.414.560 11.123.006 14.470.782 10.358.209 4.112.573 

1985 52.971.376 35.399.756 17.571.620 38.319.635 24.876.064 13.443.571 14.651.741 10.523.692 4.128.049 

1990 60.176.570 40.280.688 19.895.882 45.580.903 29.763.136 15.817.767 14.595.667 10.517.552 4.078.115 

1995 67.512.249 45.248.153 22.264.096 53.251.040 34.942.384 18.308.656 14.261.209 10.300.769 3.955.440 

2000 74.573.932 50.215.561 24.358.371 59.872.400 39.494.592 20.377.808 14.701.532 10.720.969 3.980.563 

2000 80.899.817 54.764.061 26.135.756 66.149.360 43.869.936 22.279.424 14.750.457 10.894.125 8.856.832 

2010 86.934.980 59.204.848 27.730.132 71.682.112 47.997.728 23.684.384 152.522.868 11.207.120 4.045.748 

Fcmte: ou ..... t aW, op. clt., 1990. 



TabelaA.8 
População totaI por faixa de idade, sexo e situação domiciliar - 1980-2010 

População total População urbaIUJ População rural 
Cla8.e./ 
idade Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

1980 2010 1980 2010 1980 2010 1980 2010 1980 2010 1980 2010 

0-4 8.715.793 9.403.176 8.511.208 8.852.364 M20.218 U73.635 5.258.203 7.021.650 3.525.570 1.929.536 3.253.001 1.830.710 
5-9 7.628.956 8.901.206 7.442.086 8.442.203 4.872.650 7.062.230 4.780.224 6.270.758 2.756.302 1.838.971 2.661.858 1.721.441 
10-14 7.145.537 8.620.704 7.096.496 8.257.587 4.680.258 6.813.623 4.749.171 6.627.286 2.465.275 1.807.177 2.347.321 1.630.297 
15-19 6.718.923 8.461.706 6.883.897 8.088.879 4.497.114 6.741.456 4.802.467 6.593.760 2.221.176 1.740.246 2.081.427 1.495.116 
20-24 5.633.401 8.287.366 5.838.562 7.997.916 3.885.999 6.658.032 4.148.959 6.597.852 1.798.298 1.629.330 1.679.600 1.400.260 
25-29 4.671.012 7.929.241 4.825.031 7.640.735 3.238.930 6.471.715 3.479.560 6.358.747 1.432.080 1.457.522 1.345.460 1.251.985 
30-34 3.772.436 8.241.537 8.861.116 8.146.947 2.654.684 6.858.799 2.810.453 6.917.132 1.117.751 1.382.734 1.050.660 1.229.812 
35-39 3.159.815 7.275.538 3.256.538 7.172.303 2.237.973 6.067.076 2.385.813 6.108.838 921.842 1.208.458 872.324 1.063.662 
40-44 2.822.140 6.731.965 2.838.531 6.774.852 1.995.091 5.838.332 2.086.447 5.800.035 827.049 1.093.630 752.083 974.814 
45-49 2.317.107 6.213.144 2.373.390 6.474.130 1.626.480 5.259.039 1.752.221 5.610.881 690.627 954.102 621.168 863.247 
50-54 2.014.366 5.100.875 2.948.649 5.363.107 1.401.629 4.371.944 1.519.130 4.706.883 612.738 728.931 529.519 656.223 
55-59 1.572.458 4.039.297 1.597.816 4.29M79 1.089.486 3.458.782 1.190.227 3.786.240 482.972 560.514 407.590 509.239 
60-64 1.178.668 3.057.792 1.244.802 3.260.901 815.206 2.591.498 932.343 2.668.659 363.462 466.294 312.294 392.245 
65-89 983.075 3.033.395 1.050.022 2.522.846 678.458 1.922.899 791.543 2.206.942 304.617 380.617 256.479 315.903 
70-74 616.427 1.747.309 678.812 1.917.084 424.808 1.437.366 515.358 1.675.325 191.619 309.924 163.454 241.759 
75-79 379.726 1.106.208 458.789 1.284.114 261.374 907.652 350.383 1.121.938 118.352 198.557 108.557 162.176 
80-84 150.164 650.806 291.477 790.361 102.236 533.864 155.021 690.389 46.928 116.942 46.456 99.972 
85-89 55.786 280.870 86.601 363.427 38.302 233.346 67.189 317.366 17.484 50.524 19.411 46.041 
90-94 29.355 63.934 56.161 92.605 20.136 52.424 43.819 80.861 9.219 11.509 12.342 11.744 

Fonte: Oliveira et aliJ, op. clt., 1990. 



Especialmente no que tange aos contribuintes urbanos, que foram 
classificados em empregados urbanos com recolhimento na empresa 
e em contribuintes individuais (empregados domésticos, autônomos, 
avulsos, temporários e empregadores urbanos) com recolhimento 
direto, os procedimentos adotados foram: 

a) distribuições dos dados por sexo EY'ou idade ignorados, substituídas 
pelas distribuições percentuais conhecidas (sexo e idade), segundo as 
informações da Raia relativas ao exercício de 1980; 

b) com base no Censo Demográfico de 1980, adição aos dados da Rais 
dos empregadores urbanos, na hipótese de que, em função do sexo, a 
distribuição de idades dos mesmos sej a idêntica à da Rais; 

c) os números de domésticos (que foram todos tomados como sendo do 
sexo feminino, por simplificação), autônomos, temporários, avulsos e 
contribuintes em dobro em 1980 foram estimados com base em dados 
da Secretaria de Planejamento do lapas. As distribuições por sexo dos 
autônomos, avulsos e temporários foram determinadas com base na 
razão homeruVmulheres observada nos dados relativos ao Censo de 
1980 (8.840.833 homens/1.066.556 mulheres). Tomando a dis
tribuição de idades individuais da Rais como subjacente, os domés
ticos e autônomos (avulsos, temporários etc.) foram então adicionados 
à massa dos contribuintes. 

Para o ano-base de 1980, foram determinadas as chamadas taxas 
de formalização das relações de trabalho, tomadas como as razões 
entre o número de contribuintes urbanos, por sexo e idade, e os 
respectivos dados da PEA urbana, cujos valores são sumariados na 
figura A.2 e apresentados no quadro A.1. 

Supondo-se constantes no tempo os valores das taxas de formali
zação das relações de trabalho, as projeções dos contribuintes urbanos 
foram obtidas a partir das projeções da PEA urbana, tais como dadas 
pelo módulo demográfico. 

Para os empregadores e trabalhadores rurais, foi efetuado o mesmo 
tipo de procedimento adotado para os contribuintes urbanos, partin
do-se dos dados do Censo Demográfico de 1980, com o total de 
empregadores rurais sendo controlado por meio de informações obti
das junto à Secretaria de Planejamento do lapas. Como impacto das 
medidas constantes da nova Constituição, foi arbitrado que 50% dos 
trabalhadores rurais optantes com carteira assinada (conforme a 
Pnad de 1986) teriam formalizadas suas relações de trabalho. Isso 
significou a proporção de 8,90A> da PEA, para os homens, e 6,9% para 
as mulheres. Esses percentuais foram uniformemente distribuídos 
pela distribuição etária da PEA rural. 
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FiguraA.2 
Brasil: taxa de formalização estimada 
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QuadroA.l 
Brasil: taxa de formalização estimada contribuinteiP/PEA-
1980 

Idade Homens Mulhe1'f!8 Idade Homens Mulhe1'f!8 

1 0,0 0,0 46 0,73100 0,49926 
2 0,0 0,0 47 0,72247 0,49625 
3 0,0 0,0 48 0,71401 0,49938 
4 0,0 0,0 49 0,70392 0,50142 
5 0,0 0,0 50 0,69305 0,51545 
6 0,0 0,0 51 0,68475 0,51607 
7 0,0 0,0 52 0,67650 0,51607 
8 0,0 0,0 53 0,66256 0,52150 
9 0,0 0,0 64 0,65197 0,51446 

10 0,0 0,0 55 0,64059 0,51789 
11 0,0 0,0 56 0,62613 0,51300 
12 0,0 0,0 57 0,61712 0,50568 
13 0,0 0,0 58 0,60603 0,49555 
14 0,0 0,0 59 0,59495 0,49050 
15 0,0 0,0 60 0,58344 0,47882 
16 0,14550 0,19602 61 0,57330 0,«073 
17 0,32810 0,31942 62 0,56170 0,41219 
18 0,41323 0,39184 63 0,64945 0,38925 
19 0,49085 0,45276 64 0,53784 0,36338 
20 0,54378 0,49920 65 0,52416 0,34340 
21 0,60040 0,54812 66 0,50996 0,33541 
22 0,65006 0,69334 67 0,50292 0,29535 
23 0,68512 0,62349 68 0,47376 0,28268 
24 0,70650 0,63852 69 0,46008 0,25272 
25 0,73712 0,65565 70 0,43349 0,24150 
26 0,75267 0,65433 71 0,41108 0,22896 
27 0,76890 0,65376 72 0,38060 0,20066 
28 0,78036 0,64619 73 0,36105 0,18448 
29 0,78717 0,64870 74 0,33310 0,17160 
30 0,79212 0,63190 75 0,31133 0,14820 
31 0,79045 0,62309 76 0,27187 0,12870 
32 0,79971 0,61200 77 0,24117 0,10695 
33 0,79807 0,60312 78 0,23420 0,09300 
34 0,79730 0,59345 79 0,14909 0,00975 
35 0,79468 0,58220 80 0,10524 0,04650 
36 0,79472 0,56840 81 0,06139 0,02325 
37 0,79118 0,56189 82 0,0 0,0 
38 0,78676 0,55610 83 0,0 0,0 
39 0,78145 0,54537 84 0,0 0,0 
40 0,77880 0,52298 85 0,0 0,0 
41 0,77352 0,51850 86 0,0 0,0 
42 0,76562 0,51810 87 0,0 0,0 
43 0,75687 0,51025 88 0,0 0,0 
44 0,74906 0,50368 89 0,0 0,0 
45 0,73957 0,49770 90 0,0 0,0 



3.2.2 Beneficiários 

Com relação aos beneficiários, primeiro devemos destacar o impacto 
causado pela Constituição de 1988. Para contemplar os novos bene
fícios concedidos pela Carta Magna, os beneficiários foram divididos 
em três grupos: os que ingressaram até 1988; os que ingressaram 
entre 1988 e 1989 (período de implantação desses novos benefícios 
pela aprovação de leis complementares); os que ingressarão a partir 
de 1990. A divisão justifica-se não só porque os valores médios dos 
benefícios associados a cada população Gá repartida por tipo de 
benefício) são diferentes (historicamente, verifica-se que a média do 
valor do benefício concedido ao estoque de beneficiários é menor do 
que o valor médio relativo aos novos beneficiários), mas também 
porque cada grupo é afetado de forma diferente pelas novas regras 
constitucionais. 

Para o primeiro grupo, que foi beneficiado pela recomposição em 
salários mínimos na época da data do início do benefício (Dm), o valor 
médio dos benefícios foi calculado ano a ano, desde 1980, com base 
nos dados da Dataprev. Esse valor foi recomposto em 1989, em termos 
de Piso Nacional de Salário (PNS), com o limite inferior passando de 
0,915 PNS para 1 PNS, em fevereiro de 1990. Para o segundo grupo, 
arbitrou-se que seus componentes já se haviam beneficiado do limite 
inferior flxado em 1 PNS a partir de janeiro de 1990. Finalmente, 
para o terceiro grupo, foi estipulado que seriam beneflciários de todas 
as vantagens da nova Constituição. 

A fonte básica de dados foi a Dataprev, junto à qual foram obtidas 
as distribuições dos beneflciários, existentes em 31 de dezembro de 
1979 até 1986, por sexo, idade e benefício. Do mesmo modo, obtive
ram-se junto àquela instituição as distribuições dos benefícios conce
didos (fluxos) durante os exercícios de 1980 a 1986. Como os dados 
apresentavam várias inconsistências, sofreram tratamentos de modo 
a que fossem preenchidas as lacunas observadas e reconstituídas as 
distribuições.4 

4 
Um exemplo típico da depuração feita nos dados originais está associado ao 

fato de que o ano de nascimento era registrado com apenas dois dígitos. Assim, 
em 1980, era possível registrar beneficios de aposentadoria vitalícia para 
indivíduos com idade (80 - ano de nascimento com dois dígitos) muito baixa ou 
negativa. Para maiores detalhes sobre os procedimentos adotados na depuração 
dos dados ver Oliveira, Francisco E. B. de (coord.); Beltrão, Kaizô Iwakami; 
Henriques, Maria Helena F. T.; Bevilaqua, Afonso Sant'Anna & Goretkin Neto, 
Alexandre, op. cit., Anexo I. 
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QuadroA.2 
Brasil: evolução dos diversos benefícios da 
Previdência Social- mil benefícios -1982-87 

Taxa de 
cresci· 

Espécies 1982 1983 1984 1985 1986 1987 mento 
1982·87 

(%) 

Aposentadorias 4.514 4.927 5.130 5.406 5.614 5.804 5,16 

Invalidez 1.561 1.712 1.755 1.807 1.871 1.925 4,28 

Tempo de serviço 920 1.065 1.084 1.211 1.265 1.325 7,57 

Velhice 2.033 2.150 2.291 2.388 2.478 2.554 4,67 

AUXIlio-doença 754 870 798 760 690 733 -0,56 

Pensão 2.129 2.474 2.466 2.648 2.810 2.956 6,78 

Acidente de trabalho 249 452 308 338 361 385 9,11 

Renda mensal 
vitalícia 1.354 1.356 1.394 1.433 1.439 1.444 1,30 

Velhice 697 675 688 704 701 696 -0,03 

Invalidez 657 681 706 729 738 748 2,63 

Abonos 126 117 100 104 107 112 -2,33 

Outl'os 14 19 12 11 12 12 -3,04 

Total 9.140 10.215 10.208 10.700 11.033 11.446 4,60 
Fonte: Dataprev/Sínteee. 

Para que se tenha uma idéia da evolução tanto da população total 
de beneficiários do sistema quanto de sua distribuição entre as 
diversas categorias, transcrevemos o quadro A.2, obtido de Previdên
cia em Dados, 4(1): 26, jan/mar. 1989, relativo ao período 1982-87. 

Como se observa, a categoria que apresentou a maior taxa de 
crescimento no período foi a de benefícios concedidos por acidentes de 
trabalho, com taxa de 9,11%, seguida da aposentadoria por tempo de 
serviço (taxa de 5,16%). É interessante notar que certas categorias, 
que são relativamente menos importantes em termos de número de 
beneficiários, como a de abonos, apresentaram crescimento negativo. 

O quadro A.3, retirado da mesma publicação (p. 27), apresenta, 
relativamente ao ano de 1987, a correspondente distribuição em 
termos de valores. O ponto a destacar é que, embora em termos de 
número de beneficiários as categorias relativas a aposentadorias por 
idade (velhice) e a pensões sejam aproximadamente da mesma ordem 
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QuadroA.3 
Brasil: distribuição dos diversos benefícios da 
Previdência Social-1987 

Quantidades' %do Valor %do 
Valor 

Espécies médio 
(milhares) total (NCz$l) total 

(NCz$l) 

Aposentadoria 5.804 50,71 22.829.987 61,62 3,93 

Invalidez 1.925 16,82 5.567.107 15,03 2,89 

Tempo de serviço 1.325 11,58 11.602.273 31,32 8,76 

Velhice 2.554 22,31 5.660.607 15,28 2,22 

Auxílio-doença 733 6,40 2.499.297 6,75 3,41 

Pensão 2.956 25,83 8.122.310 21,92 2,75 

Acidente de trabalho 385 3,36 1.031.816 2,79 2,68 

Renda mensal vitalícia 1.444 12,62 2.165.030 5,84 1,50 

Velhice 696 6,08 1.043.097 2,82 1,50 

Invalidez 748 6,54 1.121.933 3,03 1,50 

Abonos 112 0,98 387.481 1,05 3,46 

Outros 12 0,10 12.142 0,03 1,01 

Total 11.446 37.048.063 3,24 
Fonte: Dataprev,lSinteee. 

de grandeza, o valor dos benefícios pagos à última é substancialmente 
superior ao valor dos benefícios pagos à primeira. 

Nos quadros A.4 e A.5, também transcritos de Previdência em 
Dados,6 são apresentadas as distribuições, tanto em número como em 
valor, referentes a 1988 e 1989. Comparando os contingentes relati
vos à categoria aposentadoria por tempo de serviço, observa-se uma 
taxa de crescimento, de 1988 para 1989, de 2,28%. Essa taxa contras
ta fortemente com a relativa ao período 1982-87, apresentada no 
quadro A.2, que foi de 7,57%. Essa queda pode ser explicada pelo 
chamado efeito represamento causado pela Constituição de 1988. 
Muitos contribuintes que já estariam habilitados a requerer aposen
tadoria por tempo de serviço estariam retardando a entrada da 
solicitação até a regulamentação definitiva das novas disposições. 

S Respectivamente, de Previdência em Dados, 5(9): 49, jul./set. 1989 e de 
Previdência em Dados, 5(2): 29, abr.fjun.1990. 
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QuadroA.4 
Benefícios em manutenção por espécie e regime - dez. 1988 

% % Valor % % 
Valor médio 

1 

Espécies Contingente drJ total drJ total (NCz$) drJ total drJ total 
(SM) 

drJ regime geral do regime geral 

Pensão 2.110.265 27,79 18,22 94.528.174 22,50 18,76 1,11 
Auxílios 566.056 7,46 4,89 24.862.887 5,92 4,93 1,09 
Aposentadoria por invalidez 1.474.430 19,42 12,73 66.190.521 15,76 13,14 1,11 
Aposentadoria por velhice 699.200 9,21 6,04 37.550.788 8,94 7,45 1,33 
Aposentadoria por 

tempo de serviço 1.354.315 17,84 11,69 159.725.624 38,02 31,70 2,92 
Renda invalidez 490.812 6,46 4,24 9.920.783 2,36 1,97 0,50 
Renda velhice 370.393 4,88 3,20 7.486.754 1,78 1,49 0,50 
Abonos 124.134 1,63 1,07 5.581.965 1,33 1,11 1,11 
Acidente de trabalho 325.930 5,21 3,42 14.256.307 3,39 2,89 0,89 
Outros 7.222 0,10 0,60 8.133 0,00 0,00 0,03 
Total urbano 7.692.71i7 100,00 6Ii,li1i 420.111.934 100,00 83,37 1,37 
Pensão 900.083 24,82 8,65 20.372.670 24,32 4,04 0,51 
Acidente de trabalho 7.690 0,19 0,07 232.691 0,28 0,05 0,75 
Aposentadoria por invalidez 480.124 12,03 4,15 9.942.038 11,87 1,97 0,51 
Aposentadoria por velhice 1.933.745 48,47 16,70 41.540.604 49,59 8,24 0,53 
Renda invalidez 262.138 6,57 2,26 5.297.963 6,32 1,05 0,50 
Renda velhice 15.905 7,92 2,73 6.385.365 7,62 1,27 0,50 
Auxílios 160 0,00 0,00 674 0,00 0,00 0,10 
Totalrural 3.989.846 100,00 34,45 83.771.996 100,00 16,63 O,li2 
Total geral 11.682.602 100,00 1iOO.883.929 100,00 

Foote: Dataprev/Sínleoe. 
1 Em UDldadeo de aalárlo mínimo de dezembro de 1988. 



QuadroA.5 
Brasil: distribuição do contingente e valor de benefícios em manutenção por regime 
e grupos de espécies - 1989 

% % 
Valor 

% % Valor 
Espécies Contingente fÚJ total fÚJ total fÚJ total fÚJ total médio1 

fÚJ regime geral 
(NCz$) 

fÚJ regime geral (SM) 

Pensão 2.260.645 28,55 18,65 2.417.711.037 20,99 18,26 1,36 
Auxílios 596.419 7,53 4,92 562.357.899 4,88 4,25 1,20 
Aposentadoria par 

invalidez 1.482.836 18,73 12,23 1.590.455.211 13,81 12,01 1,36 
Aposentadoria par velhioe 777.649 9,21 6,41 1.076.215.279 9,34 8,13 1,76 
Aposentadoria par tempo 

de serviço 1.385.181 17,49 1,43 4.945.940.741 42,94 37,35 4,53 
Abonos 144.947 1,83 1,20 170.152.256 1,48 1,29 1,49 
Acidente de trabalho 416.759 5,26 3,44 420.657.270 3,65 3,18 1,28 
Renda mensal velhioe 356.776 4,51 2,94 140.601.854 1,23 1,06 0,50 
Renda mensal invalidez 489.949 6,19 4,04 193.084.001 1,68 1,46 0,50 
Outros 7.152 0,09 0,06 128.ll2 0,00 0,00 0,02 
Total urbano 7.918.313 100,00 65,32 11.617.203.660 100,00 86,98 1,86 
Pensão 1.049.241 24,95 8,66 423.194.353 24,54 3,20 0,51 
Auxílios 27.472 0,65 0,23 5.685.048 0,33 0,04 0,26 
Aposentadoria par 

invalidez 478.383 ll,38 3,95 194.410.077 ll,28 1,47 0,52 
Aposentadoria par velhioe 1.977.720 47,04 16,31 850.696.032 49,35 6,42 0,65 
Acidente de trabalho 70.878 1,66 0,58 13.ll9.761 0,76 0,10 0,23 
Renda velhioe 325.852 7,75 2,69 128.404.012 7,45 0,97 0,50 
Renda invalidez 275.070 6,54 2,27 108.371.099 6,29 0,82 0,50 
Total rural 4.204.616 100,00 34,68 1.723.880.382 100,00 13,02 0,62 
Total geral 12.122.929 100,00 13.24UI84.042 100,00 1,39 
FOIlta, Dataprev/Sint .. e. 
1 Em unldadeo de aelmo núnimo de dezembro de 1989. 



FiguraA.3 
Programa ilustrativo do processo de Markov 

Nascimentos 
População 

tipo I Ano H 

População tipo I 
Ano N + 1 

Mortes 

População 
tipo J Ano H 

População tipo J 
Ano N + 1 

E : N: 
V : 
E: 
L : 
H : 
E: 
C: 
I : 
M: 
E : 
N: 
T : 
O: 
l 

Para 1ms de projeção, foram simuladas, ano a ano, no período 1981 
a 2050, as distribuições por sexo e idade das populações corres
pondentes aos beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, 
do programa do trabalhador rural e do empregador rural. Com tal 
finalidade, admitiu-se que o processo estocástico que governa a pas
sagem de um estado para outro (por exemplo, de contribuinte para 
beneficiário de abono e vice-versa) seja um modelo markoviano de 
primeira ordem.6 No caso, cada passagem de um estado a outro, dita 
transição, se dá com uma dada probabilidade, que se supõe constante 
no tempo (exceto nos casos que se referem à mortalidade e às rendas 
mensais vitalícias e amparos). Esquematicamente, o programa ilus
trativo do processo de Markov é apresentado na figura A.3. 

A hipótese básica adotada, que é característica dos processos 
markovianos de primeira ordem, é que a probabilidade de transição 
de um indivíduo do estado (população) I para o estado J só depende 

6 Ver Howard, Ronald A. Dynamic programing and Markov processo Cambridge, 
Ma., MIT Press, 1960. 

97 



de I, de J e do instante de tempo considerado, qualquer que seja o 
caminho seguido para chegar ao estado I. 

Regra geral, interpretando a população I como a formada por 
contribuintes, a J como a de beneficiários, e notando que a qualifica
ção "nascimentos" , da figura A.a, representaria o conjunto de dis
tribuições por sexo e por idade, tal como fornecido no módulo de 
contribuintes, as transições possíveis, em um dado ano, são: 

a) para contribuintes (1) 

- permanecer como contribuinte (1) 

- passar a beneficiário (.1) 

- morrer (estado absorvente) 

b) para beneficiários (.1) 

- permanecer como beneficiário (.1) 

- retomar ao estado de contribuinte (1) 

-morrer 

Incorporando-se ao modelo os deficientes com idade inferior a 70 
anos (quando passariam a receber o amparo previdenciário por idade) 
e superior a 15 anos (os de menor idade foram tomados como depen
dentes), bem como os atuais idosos ainda não cobertos pelo sistema, 
e ainda o mecanismo de escolhas individuais (caso das mulheres, que 
podem optar entre aposentadoria aos 30 anos de serviço, com valor 
integral, ou aos 25 anos, com valor proporcional),7 foram obtidas as 
projeções descritas nas figuras a seguir, que não levaram em conta o 
efeito represamento anteriormente apontado. 

Na figura A.4 é apresentada a evolução do valor da razão entre o 
número de contribuintes e o de beneficiários, para o período 1923-88 
(observado) e 1989-2010 (projetado). 

O ponto a destacar é que a relação beneficiário!Vcontribuintes era, 
em 1981, da ordem de 1/2,74, semelhante ao nível observado na 
França (1/2,67) em 1979, mas inferior ao verificado nos EUA (1/3,23), 
no mesmo ano de 198!. 

Observando que as taxas de crescimento da população de contri
buintes convergem, a longo prazo, para as de crescimento da PEA, o 
detalhamento do comportamento das populações de beneficiários é 
esquematicamente resumido nas figuras A.5 a A.8. 

7 Neste caso especifico, utilizou-se a projeção que correspondia ao maior gasto 
possiveI-
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FiguraA.4 
Brasil: razão de contribuintes e beneficiários, 

observada e estimada -1923-2010 
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FiguraA.5 
Projeção de beneficiários, aposentadorias 

urbanas - 1~2010 
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FiguraA.6 . 
Projeção de beneficiários, empregador rural-1980-2010 
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FiguraA.7 
Projeção de beneficiários, trabalhador rural-1980-2010 
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FiguraA.8 
Projeção de beneficiários, rendas e amparos -1980-2010 
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No caso da projeção do contingente de pensionistas, optou-se por 
trabalhar diretamente com a série histórica, ao invés de utilizar o 
método dos componentes. Isso porque, no momento, não se dispõe de 
um modelo de estrutura familiar que permita alocar dependentes aos 
beneficiários mortos. 

Entretanto, como se observa na figura A.9, existe uma clara 
descontinuidade nos dados relativos ao ano de 1977. Devido a esse 
fato, decidiu-se ajustar uma curva exponencial, tratando os dados 
anteriores a 1977 de maneira distinta da que foram tratados os dados 
posteriores àquele ano. Todas as observações foram utilizadas para 
a estimação do coeficiente angular da regressão; mas somente as 
observações posteriores a 1977 foram consideradas na determinação 
da estimativa do coeficiente linear. 

Para o caso das pensões relativas a trabalhadores rurais, cujas 
observações começam em 1973, foi também utilizado um processo de 
ajustamento exponencial. No caso de empregadores rurais, por ser 
demasiadamente curta a série histórica disponível (as observações 
começam somente em 1977), foi necessária a adoção de uma hipótese 
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FiguraA.9 
Pensões U1'banas em manutenção, observadas e 

projetadas -1970-2010 
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adicional. Precipuamente, por analogia aos dois casos anteriores, 
lançou-se mão também do modelo exponencial. 

Considerando o conjunto de observações e de projeções, temos para 
as pensões a evolução apresentada na tabela A.9. 

4. Projeções rmanceiras 

o objetivo principal do exercício aqui descrito, que se apóia nos 
módulos já apresentados, foi o de aquilatar os efeitos fmanceiros sobre 
o sistema previdenciário, advindos da promulgação da nova Cons
tituição. Com tal fmalidade, foram efetuadas tanto projeções ditas de 
"longo prazo" , que se estendem até o ano de 2010, como projeções 
denominadas de "médio prazo" , que contemplam o período 1990-95. 

No primeiro caso, a preocupação foi efetuar uma análise detalhada 
do comportamento do conjunto das despesas associadas ao sistema 
de seguridade social. Para tanto, foram comparadas as situações 
denominadas respectivamente de Cenário Base e Cenário Cons
tituição. Enquanto que na primeira situação imaginou-se que 
permanecessem inalterados, até 2010, os dispositivos legais que 
vigoravam antes da promulgação da Constituição de 1988, na segun-
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TabelaA.9 
Projeções das pensões por ano e condição 
de domicílio - 1971-2010 

Pensões rurais 
Anos Pensões urbanas 

Empregador Trabalhad.Dr 

1971 64.488 
1972 710.670 
1973 742.728 29.028 
1974 831.846 77.884 
1975 874.192 154.177 
1976 973.887 227.098 
1977 1.014.618 78 264.690 
1978 1.210.168 1.853 322.735 
1979 1.291.439 3.897 396.630 
1980 1.393.775 7.491 447.198 
1981 1.500.149 10.887 532.508 
1982 1.572.279 14.712 582.543 
1983 1.699.916 17.723 652.340 
1984 1.779.081 22.841 735.494 
1985 1.900.332 26.604 797.792 
1986 2.008.855 29.688 853.448 
1987 2.112.878 32.772 897.495 
1988 2.235.605 37.026 1.012.829 
1989 2.364.159 41.377 1.099.207 
1990 2.498.726 45.931 1.189.624 
1991 2.639.587 50.698 1.284.271 
1992 2.787.036 55.689 1.383.344 
1993 2.941.381 60.912 1.487.051 
1994 3.102.945 66.381 1.595.608 
1995 3.272.066 72.104 1.709.243 
1996 3.449.097 78.096 1.828.193 
1997 3.634.407 84.368 1.952.706 
1998 3.828.385 90.933 2.083.042 
1999 4.031.435 97.805 2.219.474 
2000 4.243.982 104.999 2.362.288 
2001 4.466.469 112.529 2.511.781 
2002 4.699.363 120.411 2.668.266 
2003 4.943.150 128.662 2.832.070 
2004 5.198.338 137.298 3.003.535 
2005 5.465.462 146.339 3.183.019 
2006 5.745.079 155.803 3.370.898 
2007 6.037.775 165.709 3.567.565 
2008 6.344.160 176.078 3.773.430 
2009 6.664.875 186.933 3.988.923 
2010 7.000.590 198.295 4.214.495 
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da foram incorporadas as seguintes mudanças previstas pela nova 
Carta Magna, bem como pela Lei de Seguridade Social (versão de 
janeiro de 1989, em termos de anteprojeto):8 

a) recomposição, em salários mínimos, do valor dos benefícios à época 
de sua concessão; 

b) valor mínimo igual ao de um PNS para todos os benefícios de 
prestação continuada; 

c) correção de todos os salários de contribuição para a determinação 
do salário de benefício; 

d) novas formas de cálculo para as aposentadorias por invalidez, por 
tempo de serviço, especial e por idade, bem como para os auxílios
doença e pensões; 

e) fIxação de limites de idade (60 anos para homens, 55 anos para 
mulheres) para efeito de concessão de aposentadoria por tempo de 
serviço, a partir de rendas mensais de benefícios superiores a três 
salários mínimos; 

f) aposentadoria proporcional, aos 25 anos de serviço, para as mu
lheres; 

g) seletividade na concessão e nova fórmula de cálculo do salário-fa
mília, com o benefício sendo desdobrado em salário-família propria
mente dito e abono familiar (de caráter assistencial); 

h) seletividade e novas fórmulas de cálculo para o salário-materni
dade e o aUXl1io-funeral; 

i) valor de abono anual com base na renda mensal de dezembro. 

Para o segundo caso, a preocupação básica foi com o equilíbrio do 
sistema, ou seja, com o confronto entre receitas e despesas. Para 
tanto, foram efetuadas hipóteses mais detalhadas com relação ao 
comportamento da economia, sendo levados em consideração, no que 
tange respectivamente aos impactos nas despesas e nas receitas, as 
versões da Lei Orgânica da Previdência Social de autoria do deputado 
Floriceno Paixão e da Lei Orgânica da Seguridade Social dos deputa
dos Antônio Britto e Adhemar de Barros Filho. 

Antes que se passe à discussão das projeções, é oportuno que se 
faça um retrospecto das receitas e das despesas do sistema. 

8 Uma comparação detalhada é apresentada em Oliveira et alii (1990, Anexo lI), 
que é transcrita no Anexo deste Apêndice. 
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4.1 Retrospecto das receitas 

Tendo em vista a divisão apresentada no item 2, as receitas previden
ciárias, por categoria, evoluíram no período 1971 a 1988, tal como 
apresentado na tabela A, 10. 

Deve-se destacar que, conforme os balanços do Sinpas de 1988, a 
receita de contribuições, que em média representa 88% da receita 
total, tem 91 % do seu valor advindo da folha de salários urbanos (33% 
sendo contribuições de empregados e 58%, das empresas), com os 
restantes 9% sendo provenientes da produção rural. 

Outro ponto a destacar é que, como evidenciado na tabela A,11, 
enquanto a taxa de crescimento, em termos reais, das receitas foi 
bastante elevada na década de 70 (acompanhando, de certo modo, o 
comportamento do PIB), observa-se uma acentuada queda nos anos 
de 1987 e 1988 (até certo ponto explicada não só pelo esgotamento do 

TabelaA.10 
Evolução das receitas previdenciárias por categoria-
1971-88 (NCz$) 

Anos Total Contribuições União OutTUS 

1971 12.184 10.166 1.338 680 

1972 17.912 15.300 1.755 875 
1973 25.577 22.266 2.169 1.142 

1974 36.856 32.733 2.562 1.561 
1975 55.717 49.148 3.479 3.090 

1976 89.495 78.793 5.560 5.142 

1977 138.937 124.594 9.856 1.187 

1978 213.748 188.038 12.743 12.967 
1979 330.861 304.315 16.600 9.946 

1980 636.003 582.687 33.139 20.177 

1981 1.368.675 1.199.131 130.428 30.116 

1982 3.363.258 2.962.519 325.347 75.392 

1983 6.636.897 5.944.064 545.733 147.100 

1984 19.873.470 17.081.372 2.198.035 594.063 

1985 70.365.069 63.077.826 3.092.098 4.195.145 

1986 197.701.615 181.553.308 7.678.447 8.469.860 

1987 646.270.876 526.025.201 5.266.980 114.978.695 

1988 4.006.540.902 3.550.725.000 23.954.162 431.861.740 

Fonte: Oliveira et am. op. cit., 1990. 
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Tabela A.1Oa 
Distribuição das receitas previdenciárias por categoria-
1971-80 (%) 

Anos Contribuições Uniiio Outras 

1971 83,44 10,98 5,58 
1972 85,42 9,80 4,78 
1973 87,05 8,48 4,46 
1974 88,81 6,95 4,24 
1975 88,21 6,24 5,55 
1976 88,01 6,21 5,75 
1977 89,68 7,00 3,23 
1978 87,97 5,96 6,07 
1979 91,98 5,02 3,01 
1980 91,62 5,21 3,17 
1981 87,61 9,53 2,86 
1982 88,08 9,67 2,24 
1983 89,56 8,22 2,22 
1984 85,95 11,06 2,99 
1985 89,64 4,39 5,96 
1986 91,83 3,88 4,28 
1987 81,39 0,81 17,79 
1988 88,62 0,60 10,78 

TabelaA.ll 
Taxas de crescimento da receita de contribuição e do pm -
1971-88 

Receitas de contribuições preuidenciárias PIB 

Anos Cz$billWes Taxa de Taxa real de 
de 1988 crescimento crescimento 

1971 821.764,68 
1972 1.038.280,37 26,35 11,90 
1973 1.317.334,50 26,88 13,90 
1974 1.569.146,51 19,12 8,30 
1975 1.801.059,92 14,78 5,10 
1976 2.072.533,64 15,07 10,20 
1977 2.290.944,43 10,54 4,90 
1978 2.443.263,45 6,65 4,90 
1979 2.665.819,78 9,11 6,80 
1980 2.714.618,72 1,83 9,30 
1981 2.795.634,44 2,98 -4,40 
1982 3.508.904,39 25,51 0,60 
1983 3.435.705,98 -2,00 -3,50 
1984 2.961.076,34 -13,81 5,10 
1985 3.435.948,87 16,04 8,30 
1986 4.174.906,83 21,51 7,60 
1987 3.761.310,49 -9,91 3,60 
1988 3.550.725,00 -5,60 -0,30 
Fonte: Grupo de Cuateio do MPAS e balançoe gerais do INPS. 
Nota: Tendo em viata que aalárioe e henelícioe são reajustadoe peloe mesmoe índicee da política. aalariaJ, foram 
utili.adoe oe oeguinl.ea denatm-: 1970-79, índice de Cual<> de Vida do Ministério do Trabalho; 1979 em diaote, 
variações do INPC. 
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processo de incorporação de novos contribuintes, mas também pelo 
desaquecimento da economia). 

4.2 Retrospecto das despesas 

AB despesas associadas ao sistema previdenciário assistencial (Sin
pas) podem ser classificadas em: 

a) relativas ao programa de seguro social, que incluem as aposenta
dorias (por tempo de serviço, invalidez e velhice), os abonos, os 
auxílios, as pensões e as demais prestações em dinheiro pagas aos 
segurados urbanos e rurais, bem como a seus dependentes, incluin
do-se ainda as despesas com o seguro por acidentes de trabalho; 

b) relativas à saúde, que incluem as despesas médicas e ambulato
riais prestadas aos segurados e seus dependentes, serviços esses que 
são extensíveis a toda a população em situações de emergência; 

c) relativas à assistência social, que dizem respeito aos menores e aos 
carentes; 

d) relativas à administração geral e fmanceira, incluindo-se aí os 
gastos com pessoal e materiais empregados nas atividades-meio, bem 
como eventuais despesas fmanceiras. 

Na tabela A.12 apresenta-se a evolução das despesas relativas às 
entidades integrantes do Sinpas, no período 1971-88. 

Obviamente, a maior parte da despesa total é a relativa ao INPS, 
que diz respeito ao montante dos benefícios pagos aos segurados. Em 
segundo lugar, e aumentando sua participação nos anos de 1987 e 
1988, temos os gastos com a assistência médica e ambulatorial, que 
são serviços prestados no âmbito do Inamps. Observa-se, também, 
que os gastos administrativos, que correspondem ao lapas, não são 
desprezíveis, superando, de maneira geral, a soma dos relativos a 
LBA e Funabem. 

4.3 Projeções de longo prazo 

A finalidade do exercício é, com base em hipóteses que dizem respeito 
ao comportamento da economia como um todo - refletida no 
desempenho do produto interno bruto (PIB) e na política salarial, no 
que tange especificamente ao salário mínimo (SM) -, efetuar pro
jeções dos totais de despesas, comparando o Cenário Base e o Cenário 
Constituição até 2010. 
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TabelaA.12 
Evolução das despesas das entidades do Sinpas -1971-88 

INPS lnamps lapas LBA Funabem Sinpas 

Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % Cr$ % 

1971 7.684,00 65,68 3.265,00 27,91 631,00 5,38 78,00 0,67 12,00 0,36 11.670,00 100,00 

1972 11.437,00 67,99 ~.436,00 26,37 808,00 ~,SO 97,00 0,58 «,00 0,26 16.822,00 100,00 

1973 15.735,00 67,77 6.230,00 26,~ 1.077,00 ~,64 118,00 0,51 55,00 0,2~ 23.215,00 100,00 

197~ 22.990,00 68,16 8.943,00 26,51 1.583,00 ~,69 1~7,00 0,« 68,00 0,20 33.731,00 100,00 

1975 ~.290,00 65,13 15.377,00 29,21 2.659,00 5,05 225,00 0,~2 98,00 0,19 52.649,00 100,00 

1976 56.625,00 62,~1 28.657,00 31,59 ~.959,00 5,~7 303,00 0,33 179,00 0,20 90.723,00 100,00 

1977 3H59,00 64,92 ~2.115,00 30,56 5.~,00 3,66 866,00 0,63 32~,00 0,23 85.809,00 100,00 

1978 1~.1~,00 65,87 63.~22,00 29,81 6.89~,00 3,2~ 1.683,00 0,79 61~,00 0,29 212.762,00 100,00 

1979 229.088,00 68,83 91. 791,00 27,59 7.305,00 2,19 3.639,00 1,09 991,00 0,30 332.81~,00 100,00 

1980 ~.~15,00 68,01 186.773,00 27,35 20.236,00 2,96 8.737,00 1,29 2.652,00 0,39 682.813,00 100,00 

1981 1.015.381,00 68,26 362.112,00 2~,~ ~.3«,00 5,67 19.230,00 1,30 6.~7,00 0,43 U87.~,00 100,00 

1982 2.m.086,00 72,19 722.678,00 23,29 92.853,00 2,99 35.815,00 1,16 11.550,00 0,37 3.102.982,00 100,00 

1983 5.003.083,00 7~,OS 1.4 79.~25,00 21,91 177.671,00 2,63 70.019,00 l.M 23.057,00 O,~ 6.753.255,00 100,00 

1~ 1~.061.8U,00 70,54 5.051.1~,00 25,~ 684.099,00 3,02 163.128,00. 0,82 55.302,00 0,28 20.015.501,00 100,00 

1985 ~.839.7~,00 69,OS 18.130.820,00 26,7~ 2.122.7~9,00 3,13 545.281,00 O,SO 17~.052,00 0,25 67.812.651,00 100,00 

1986 129.~2.32O,00 70,05 16.588.658,00 25,21 5.328.206,00 2,88 2.931.038,00 1,59 504.700,00 0,27 154.81~.922,00 100,00 

1987 316.391.227 ,00 53,20 225.090.990,00 37,85 21.556.793,00 3,62 25.~19.133,00 ~,27 6.222.580,00 1,06 5~.680.723,00 100,00 

1988 2.326.015.126,00 53,~ 1.657.712.292,00 38,06 177.~.869,00 ~,09 166.673.896,00 3,83 27.012.231,00 0,62 ~.355.378.~1~,00 100,00 

Média 
1971-88 66,~2 28,14 3,90 1,20 0,00 100,00 
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Fazendo uso do apresentado em Efeitos da nova Constituição e das 
propostas de nova legislação na seguridade social,9 foram considera
das as seguintes hipóteses: 

a) Relativamente ao salário mínimo, imaginaram-se dois cenários 
distintos. No primeiro, o salário mínimo (então denominado Piso 
Nacional Salarial, PNS) foi fixado em duas vezes o valor do Salário 
Mínimo de Referência (SMR), para todo o período de projeção. No 
segundo, admitiu-se que o PNS ficasse igual a três vezes o SMR. 
Sendo que, em ambos os casos, supôs-se que o valor real foi mantido 
constante. 

b) Relativamente ao produto interno bruto (PIB), partindo-se da 
previsão de NCz$397 .193.273 milhões, efetuada pela SeplaIV'PR para 
1989, foram também considerados dois cenários. No primeiro, tomado 
como pessimista, admitiu-se que a taxa de crescimento do PIB ficasse 
constante e igual a 20.4> ao ano. No segundo, denominado otimista, a 
taxa foi fixada em 4% ao ano. 

Representando pelo par (iJ) a combinação do cenário i em termos 
de SM e do cenário j em termos do PIB, para ij = 1,2, e considerando 
o período 1989 a 2010, a evolução das despesas relativas à Previdência 
Social (INPS), tomadas como percentagem do PIB, é descrita, tanto 
para a situação Base como para a situação Constituição, na tabela 
A.13. 

Ainda na tabela A.13, com o rótulo de Total, é apresentada, para 
cada uma das quatro possíveis combinações de cenários, a avaliação 
da despesa total da Previdência Social, tomada como percentagem do 
PIB. Para tanto, aos gastos com benefícios na situação Constituição 
foram adicionadas as despesas com pessoal e administração e mais 
uma reserva de contingência (tomada como 5% dos gastos com bene
fícios na situação Constituição). 

Como se verifica, em qualquer cenário, o impacto das medidas 
encerradas no novo texto constitucional é extremamente elevado. No 
caso da combinação (2,1), em particular, o impacto das medidas 
significa dobrar os gastos com benefícios já a partir do ano 2000. O 
total das despesas é também assustador. Ainda na combinação (2,1), 
que é a mais desfavorável, o total será da ordem de 10% do PIB no 
ano 2010. Em contrapartida, na situação mais favorável, a combina-

9 Oliveira, Francisco E. B. de & Beltrão, Kaizô Iwakami. Textos para Discussão 
Interna, 171. Ipea/Inpes, ago. 1989. 
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TabelaA.13 
Evolução projetada das despesas com benefícios 1 

(como percentagem do Pffi) 

Anos 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2005 2010 

Cenário 0,1) 

Base 2,66 2,74 2,80 2,84 2,91 2,97 3,04 3,36 3,68 4,04 

Constituição 3,30 4,34 4,49 4,64 4,78 4,93 5,07 5,74 6,33 6,98 

Total
2 3,69 4,80 4,96 5,12 5,28 5,44 5,59 6,30 6,93 7,63 

Cenário 0,2) 

Base 2,66 2,69 2,67 2,68 2,69 2,70 2,70 2,71 2,69 2,69 

Constituição 3,30 4,26 4,32 4,37 4,42 4,47 4,52 4,64 4,61 4,61 

Total 3,69 4,71 4,78 4,83 4,88 4,93 4,98 5,09 5,08 5,07 

Cenário (2,1) 

Base 3,19 3,27 3,29 3,34 3,40 3,45 3,51 3,79 4,08 4,43 

Constituição 4,46 6,24 6,42 6,57 6,70 6,85 6,98 7,61 8,18 8,86 

Total 4,91 6,80 7,00 7,12 7,30 7,45 7,68 8,27 8,88 9,61 

Cenário (2,2) 

Base 3,19 3,20 3,16 3,15 3,14 3,13 3,12 3,06 2,99 2,95 

Constituição 4,46 6,12 6,18 6,18 6,20 6,21 6,22 6,15 6,00 5,89 

Total 4,91 6,67 6,73 6,75 6,75 6,76 6,77 6,68 6,51 6,39 

Fonte: Oliveira &: Beltrio (1989). 
1 Não incluidoe beneíJcios...;.tenciaie (rendaa menaaia vitalícias e awrilio·maternidade e funeral). 
2 Adicionadaa ao total relativo à oituação Conatituição, aa deepeeaa com ~ e adminiatração e a 
reeerva de continBência (tomada como 5% daa deepeeaa com beneficios). 

ção (1,2), O total de gastos previsto para 2010 é praticamente a metade 
do antecipado para a situação mais desfavorável. 

Na tabela A.14, ainda para cada uma das quatro combinações 
possíveis em termos de cenários, são apresentadas, tanto para a 
situação Base como para a situação Constituição, as projeções das 
despesas com gastos assistenciais (rendas mensais vitalícias, abonos 
familiares e auxílios-natalidade e funeral), tomadas como percenta
gem do PIB. Adicionalmente, incluindo as despesas com a LBA e a 

110 



Funabem, apresenta-se também, ainda como proporção do PIB e para 
cada uma das quatro possíveis combinações em termos de cenários, 
a evolução da projeção do total de despesas assistenciais (exclusive 
saúde). 

Como se verifica, o impacto das novas medidas é ainda mais 
dramático. Na situação mais desfavorável e para o ano 2010, a 
situação Constituição implicaria um gasto assistencial 75 vezes su-
perior ao estimado para a situação vigente antes da promulgação da 
nova Constituição. 

TabelaA.14 
Evolução projetada das despesas com assistência social 
(como percentagem do pm) 

Anos 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2005 2010 

Cenário 0,1) 

Base 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,05 0,03 0,02 

Constituição 0,15 0,48 1,03 1,01 1,00 0,98 0,98 0,94 0,95 0,97 

Total 0,31 0,64 1,19 1,18 1,16 1,15 1,14 1,10 1,11 1,12 

Cenário 0,2) 

Base 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,04 0,02 0,01 

Constituição 0,15 0,47 0,99 0,96 0,92 0,90 0,87 0,76 0,70 0,65 

Total 0,31 0,63 1,15 1,11 1,07 1,04 1,01 0,89 0,81 0,75 

Cenário (2,1) 

Base 0,22 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13 0,07 0,04 0,02 

Constituição 0,22 0,76 1,59 1,56 1,54 1,52 1,51 1,46 1,47 1,50 

Total 0,38 0,92 1,75 1,73 1,70 1,68 1,67 1,62 1,63 1,65 

Cenário (2,2) 

Base 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12 0,06 0,03 0,02 

Constituição 0,22 0,74 1,53 1,48 1,43 1,38 1,34 1,18 1,08 1,00 

Total 0,38 0,90 1,68 1,63 1,57 1,53 1,48 1,30 1,19 1,10 

Fonte: Oli_ '" Beltrão (1989). 
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Na tabela A.15, agregando-se os dados relativos às linhas de totais 
apresentados nas tabelas A.13 e A. 14, e adicionando ainda o percen
tual de 42,87%, relativo a gastos com saúde, 10 temos a evolução 
projetada dos gastos totais com a seguridade social (excluindo o 
seguro-desemprego). Como se verifica, na situação mais desfavorável 
- combinação (2,1) para o ano de 2010 - projeta-se um gasto total 
da ordem de 16% do PIB. Excetuando-se a situação mais favorável, 
cenário (1,2), quando o gasto total é estimado em 8% do PIB, proje
tam-se despesas totais que, regra geral, serão superiores a l()OAl do 
PIB. 

4.4 Projeções de médio prazo 

As projeções ditas de médio prazo, que correspondem ao período 
1990-95, procuram levar em conta o acréscimo de despesa embutido 
no projeto do deputado Floriceno Paixão, para a Lei Orgânica da 
Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde, sendo as recei
tas projetadas segundo o projeto dos deputados Antônio Britto e 
Adhemar de Barros Filho para a Lei Orgânica da Seguridade Social. 

Relativamente às despes.as, os principais itens são: 

a) reajuste mensal de todos os benefícios de acordo com a variação do 
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do IBGE, com acréscimo 
bimensal de 6,09%, independentemente do reajuste do salário míni
mo; 

TabelaA.15 
Evolução projetada das despesas com seguridade social1 

(como percentagem do Pffi) 

Anos 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2005 2010 

Cenário (1,1) 5,71 7,77 8,79 9,00 9,20 9,41 9,61 10,57 11,49 12,50 

Cenário (1,2) 5,71 7,63 8,47 8,49 8,50 8,53 8,56 8,54 8,41 8,31 

Cenário (2,1) 7,56 11,03 12,50 12,64 12,86 13,04 13,36 14,13 15,02 16,04 

Cenário (2,2) 7,56 10,82 12,02 11,97 11,89 11,84 11,79 11,40 11,00 10,70 

Nota: Excluindoeeguro-deeemp1"OI!O. 

10 No trabalho citado de Oliveira & Beltrão (1989), esses gastos representam 90% 
do total geral. 
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b) elevação do piso mínimo dos benefícios urbanos e rurais para um 
salário mínimo, com seu reajuste seguindo a regra do item a; 

c) correção integral dos salários de contribuição nos últimos 12 meses, 
segundo a variação do IPC; 

d) abono anual igual ao valor do benefício em dezembro (132 salário). 

Deve-se mencionar que, embora o projeto do deputado Floriceno 
Paixão advogue que, para os trabalhadores rurais atualmente cober
tos pelo Prorural e para os empregadores rurais, a carência para a 
obtenção de benefícios corresponda ao tempo de contribuição efetiva 
e não ao de atividade efetiva, tal fato não foi incorporado às projeções. 
Se o fosse, o acréscimo de despesas seria ainda maior. 

Ressalte-se ainda que, para contemplar o efeito represamento de 
pedidos de aposentadoria, causado pela expectativa de que as novas 
regras constitucionais e dos projetos em curso aumentem subs
tancialmente o valor dos benefícios, considerou-se uma reserva de 
contingência que corresponde a 5% dos gastos previdenciários. 

Buscando também confrontar a situação acima com a que preva
lecia antes da promulgação da nova Constituição, chamada ainda de 
situação Base, os resultados a seguir descritos foram projetados 
considerando-se, a cada vez, os seguintes cenários quanto às relações 
do salário mínimo e do PIB: 

a) relativamente ao salário mínimo, especificou-se que, após sofrer 
um acréscimo real de 5% no primeiro trimestre de 1990, fosse man
tida a política de acréscimos reais, de 6,{)90A> a cada dois meses, 
somente até fevereiro de 1991. A partir dessa data, seu valor real 
suposto foi mantido constante; 

b) quanto ao Pffi, foram admitidas três hipóteses distintas, em termos 
de taxas anuais de crescimento, como sumariadas no quadro a seguir: 

Hipótese 1990 

0% 
ii 1% 
Ui -3% 

1991 

3% 
6% 
3% 

1992 

4% 
8% 
4% 

1993 

4% 
8% 
4% 

1994 1995 

Na tabela A.16, considerando cada uma dessas hipóteses quanto à 
evolução do PIB, são apresentadas, em termos de proporção do PIB, 
as correspondentes projeções para as despesas com os benefícios da 
Previdência Social, tanto na situação Base como na situação denomi-
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TabelaA.16 
Despesas com os benefícios da Previdência Social 
(como percentagem do pm) 

Anos 

Base 

Projeto 

Base 

Projeto 

Base 

Projeto 

1990 

5,95 

8,30 

5,89 

8,22 

8,56 

8,56 

1991 

7,39 

11,64 

7,11 

11,19 

7,61 

12,00 

Fonte: Oliveira &: Beltrio (1990, mim_.). 

1992 

Hipótese i 

7,23 

16,59 

Hipóteseii 

6,70 

15,37 

Hipótese iii 

7,45 

17,10 

1993 

7,07 

23,53 

6,31 

20,99 

7,29 

24,25 

1994 

6,79 

32,63 

5,94 

28,57 

7,00 

33,01 

1995 

6,52 

45,19 

5,61 

38,83 

6,72 

46,59 

nada Projeto, referente às condições implícitas no projeto do deputado 
Paixão. 

AB cifras apresentadas mostram que o projeto do deputado Flori
ceno Paixão chega a multiplicar por quase sete o montante de des
pesas com os benefícios da Previdência Social. Ainda mais, lembrando 
que não estão sendo consideradas as despesas administrativas, assis
tenciais e com saúde, as cifras projetadas já mostram ser totalmente 
inviáveis os benefícios prescritos no projeto em questão. 

Os resultados são ainda mais dramáticos quando se incorporam os 
demais componentes mencionados. ABsim, acrescentando-se os gas
tos com assistência social (que incluem as despesas com a LBA e a 
Funabem), os desembolsos com pessoal e administração e os gastos 
com saúde (tomados como representando 25% das despesas totais da 
seguridade social), chega-se à conclusão de que o total de gastos com 
seguridade social previsto para 1995 alcançaria, respectivamente, 
para cada uma das três hipóteses, a fantástica cifra de 66,55%, I 

57,19% e 68,16% do PIB. 

Tais cifras já são suficientes para evidenciar de maneira cabal a .1 
inviabilidade da proposta do deputado Floriceno Paixão. Entretanto, 
com a {malidade de tornar a análise completa, iremos apresentar 
também as projeções das receitas do sistema, incorporando as medi- I 
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das prescritas no projeto dos deputados Antônio Britto e Adhemar de 
Barros Filho. 

Os principais itens considerados são: 

a) Contribuição sobre a folha de salários. A receita sobre a folha de 
salários é calculada tomando-se o produto entre o número de contri
buintes, o salário médio de contribuição e uma alíquota média (cujo 
valor foi estimado como igual a 31,20%). 

b) Contribuição sobre o faturamento das empresas. De acordo com o 
projeto, a alíquota do Finsocial é elevada de 1,20A> para 2OA>. Desse 
modo, para 1990, foi tomada uma média ponderada entre 1,20A> 
(vigência de janeiro a julho) e 20Al (vigência nos últimos cinco meses). 
O faturamento foi tomado como sendo igual a 31,4% do PIB. 

c) Contribuição sobre o lucro líquido das empresas. De acordo com o 
projeto, a alíquota incidente sobre o lucro líquido das empresas sobe 
de 8% para 10%. Assim, para 1990, do mesmo modo que no caso do 
faturamento, tomou-se uma média ponderada entre 8% (vigência em 
janeiro) e 10% (vigência nos outros 11 meses). Como base de cálculo, 
o lucro líquido foi tomado como representando 6,1% do PIB. 

d) Receitas transferidas do Tesouro. Os gastos com pessoal do Inamps 
e os gastos com pessoal e administração do INPS e do lapas são 
cobertos por recursos transferidos pelo Tesouro. 

e) Outras receitas. Adicionalmente, temos as receitas provenientes da 
contribuição cobrada sobre a produção rural (alíquota aumentada de 
2,5% para 3%), da renda de loterias e de custeio dos pagamentos por 
acidente de trabalho. 

Na tabela A.17, para cada uma das hipóteses quanto ao comporta
mento do PIB, temos as respectivas projeções das receitas do sistema, 
em termos de proporção do PIB. 

Como se observa, as fontes mais importantes são as relativas à 
folha salarial e ao faturamento, seguidas da contribuição do Tesouro. 
Entretanto - e esse é o ponto a ressaltar -, embora o total das 
receitas projetadas sej a, em qualquer uma das três hipóteses quanto 
à trajetória do crescimento da economia, da ordem de 15% do PIB, em 
1995 as receitas não chegam nem a cobrir a metade das despesas 
projetadas com benefícios para o mesmo ano. Confrontando os dados 
das tabelas A.16 e A.17, verifica-se que já a partir de 1992 as receitas 
projetadas não cobrem sequer as despesas com os benefícios da 
Previdência Social. 
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TabelaA.17 
Receitas da seguridade social (como percentagem do PIB) 

Fontes 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Hipótese i 

Piso salarial 5,60 5,85 6,12 6,40 6,68 6,98 

Faturamento 2,15 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Lucro 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

TesoUl'O 1,49 1,83 2,19 2,71 3,39 4,33 

Outras 0,63 0,66 0,69 0,73 0,78 0,85 

Total 10,47 11,75 12,41 13,25 14,26 15,57 

Hipóteseii 

Folha salarial 5,57 5,74 5,89 6,05 6,27 6,49 

Faturamento 2,15 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Lucro 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

TesoUl'O 1,49 1,83 2,19 2,71 3,39 4,33 

Outras 0,63 0,64 0,68 0,73 0,79 0,90 

Total 10,44 11,62 12,17 12,90 13,86 15,13 

Hipótese iii 

Folha salarial 5,68 5,94 6,21 6,49 6,79 7,09 

Faturamento 2,15 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Lucro 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

TesoUl'O 1,49 1,83 2,19 2,71 3,39 4,33 

Outras 0,63 0,66 0,69 0,73 0,78 0,83 

Total 10,55 11,84 12,50 13,34 14,37 15,66 

Fonte: Oliveira '" Beltrio (1990, mim_.). 

Desse modo, levando-se em conta os gastos com saúde e assistência 
social, pode-se concluir que o projeto do deputado Floriceno Paixão é 
totalmente inviável. 
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Anexo 

CENÁRIO BASE 
COMPARATIVO ENTRE LEGISLAÇÃO ATUAL E 
ANTEPROJETO DE LEI 
(CENÁRIO CONSTITUIÇÃO) 

BENEFÍCIOS 

1. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 

1.1 Aposentadoria por velhice 

1.1.1 Legislação atual 

A aposentadoria por velhice é devida ao segurado que, após 60 
contribuições mensais, completa 65 anos de idade, se do sexo mascu
lino, ou 60, se do sexo feminino. 

Consiste numa renda mensal correspondente a 700A> do salário-de
beneficio mais 1% desse salário por ano completo de atividade abran
gida pela previdência social urbana. 

1.1.2 Anteprojeto de lei 

A aposentadoria por velhice é devida ao segurado que, cumprida a 
carência exigida nesta lei, completa 65 anos de idade, se do sexo 
masculino, ou 60, se do sexo feminino. Consiste numa renda mensal 
de 700A> do salário-de-beneficio, mais 1% desse salário por grupo de 12 
contribuições realizadas, até o máximo de 30%. 

1.2 Aposentadoria por tempo de serviço 

1.2.1 Legislação atual 

A aposentadoria por tempo de serviço é devida, após 60 contribuições 
mensais, aos 30 anos de serviço: 
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- quando o salário-de-benefício é igual ou inferior ao menor valor-te
to, em valor igual a: a) 80% do salário-de-benefício para o segurado; 
b) 95% do salário-de-benefício para a segurada; 

- quando o salário-de-benefício é superior ao menor valor-teto, 
aplica-se à parcela correspondente ao valor excedente o coeficiente 
igual a tantos 1/30 quantos forem os grupos de 12 contribuições acima 
do menor valor dessa parcela; 

- na hipótese acima, o valor da renda mensal do benefício é a soma 
das duas parcelas descritas no primeiro e no segundo itens, não 
podendo ultrapassar 9()OAl do maior valor-teto. . 

1.2.2 Anteprojeto de lei 

A aposentadoria por tempo de serviço é devida, cumprida a carência 
de 180 contribuições mensais, ao segurado que completa 25 anos de 
serviço, se do sexo feminino, ou 30 anos, se do sexo masculino. 

A aposentadoria por tempo de serviço consiste numa renda mensal 
de: 

- para a mulher: 70% do salário-de-benefício aos 25 anos de serviço, 
mais 6% para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 
100% desse salário aos 30 anos de serviço; 

- para o homem: 70% do salário-de-benefício aos 30 anos de serviço, 
mais 6% para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 
100% desse salário aos 35 anos de serviço. 

1.3 Aposentadoria especial 

1.3.1 Legislação atual 

A aposentadoria especial é devida ao segurado aeronauta que com
pleta 45 anos de idade e 25 anos de serviço, ao segurado jornalista 
profissional aos 30 anos de serviço, ao professor com 30 e à professora 
com 25 anos de serviço. 

A aposentadoria do aeronauta consiste numa renda mensal corres
pondente a tantos 1/30 do salário-de-benefício quantos são os seus 
anos de serviço, não podendo exceder 95% desse salário. 

Os demais segurados terão renda mensal correspondente a 95% do 
salário-de-benefício. 
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1.3.2 Anteprojeto de lei 

A aposentadoria especial é devida ao segurado que trabalhou durante 
15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade profissional, sujeito a 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
na forma estabelecida em regulamento. 

A aposentadoria especial consiste numa renda mensal corres
pondente a 100% do salário-de-benefício. 

1.4 Aposentadoria por invalidez 

1.4.1 Legislação atual 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após 12 
contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, é 
considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de 
atividade que lhe garanta a subsistência, e enquanto permanece 
nessa condição. 

A aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal corres
pondente a 70% do salário-de-benefício, mais 1% desse salário por ano 
completo de atividade abrangida pela previdência social urbana, até 
o máximo de 30%. 

1.4.2 Anteprojeto de lei 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou 
não em gozo de auxílio-doença, é considerado incapaz e insuscetível 
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, e enquanto permanece nessa condição, uma vez cum
prida a carência exigida para o caso. 

No caso de acidente de trabalho não é exigido período de carência. 

A aposentadoria por invalidez consiste numa renda mensal corres
pondente a 80% do salário-de-benefício, mais 1% desse salário por 
grupo de 12 contribuições mensais efetuadas até o máximo de 20010. 

O valor mensal da aposentadoria por invalidez decorrente de 
acidente do trabalho é igual ao salário de contribuição do segurado, 
vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior ao seu salário
de-benefício. 
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1.5 Abono de permanência em serviço (20 e 25%) 

1.5.1 Legislação atual 

o segurado que, tendo direito à aposentadoria por tempo de serviço, 
opta pelo prosseguimento na atividade, faz jus ao abono de perma
nência em serviço, que é mensal e não se incorpora à aposentadoria 
nem à pensão, e corresponde a: 

a) 20% do salário-de-beneficio para o segurado com 30 a 34 anos de 
serviço; 

b) 25% do salário-de-benefício para o segurado com 35 anos ou mais 
de serviço. 

1.5.2 Anteprojeto de lei 

o anteprojeto de lei prevê a extinção desse beneficio. 

1.6 Renda mensal vitalícia - velhice e invalidez 

1.6.1 Legislação atual (Regulamento dos Benefícios da Previdência 
Social- lapas) 

Art. 112 - A renda mensal vitalícia é devida ao maior de 70 anos de 
idade ou inválido que não exerce atividade remunerada, não amere 
qualquer rendimento superior à metade do salário-mínimo do país, 
não é mantido por pessoa de quem depende obrigatoriamente e não 
tem outro meio de prover seu próprio sustento, desde que tenha: 

- sido filiado à previdência social urbana, em qualquer época, no 
mínimo por 12 meses consecutivos ou não; 

- exercido atividade remunerada atualmente abrangida pela previ
dência social urbana, embora sem filiação, no mínimo por cinco anos, 
consecutivos ou não; 

- ingressado na previdência após completar 60 anos de idade. 

O valor da renda mensal vitalícia é igual à metade do salário 
mínimo. 

1.6.2 Anteprojeto de lei 

Foi transferido para Assistência Social. Não há qualquer tipo de 
restrição, a não ser prova de carência de meios (não existência de 
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outra fonte de renda), e o valor passa a ser igual a um salário mínimo 
(Art. 203 da Constituição). 

1.7 Pensões 

1.7.1 Legislação atual (Consolidação das Leis da Previdência 
Social- MPAS) 

Art. 47 - A pensão é devida aos dependentes do segurado, aposenta
do ou não, que falece após 12 contribuições mensais. 

Art. 48 - O valor da pensão devida ao conjunto dos dependentes 
é constituído de uma parcela familiar de 5()OAI do valor da aposenta
doria que ele recebia ou a que ele teria direito se na data do seu 
falecimento estivesse aposentado, mais tantas parcelas de 10% do 
valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, 
até o máximo de cinco. 

1.7.2 Anteprojeto de lei (Anteprojeto de Lei da Previdência Social 
- Texto para Discussão) 

Art. 64 - A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes 
do segurado que falece, aposentado ou não. 

Art. 65 - O valor da pensão por morte é constituído de uma parcela 
familiar de 80% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou 
a que teria direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento, 
mais tantas parcelas de 5% do valor da mesma quantos forem os seus 
dependentes, até o máximo de quatro. 

1.8 Aun1io-doença, inclusive acidentário 

1.8.1 Legislação atual (Consolidação das Leis da Previdência 
Social- MPAS) 

Art. 26 - O auxílio-doença é devido ao segurado que, após 12 
contribuições mensais, fica incapacitado para o seu trabalho por mais 
de 15 dias. 

O auxílio-doença consiste numa renda mensal correspondente a 
70% do salário-de-benefício, mais 1% desse salário por ano completo 
de atividade abrangida pela previdência social urbana, até o máximo 
de 20%. 

No caso de auxílio-doença acidentário o valor do benefício é igual 
a 92% do salário-de-contribuição do segurado, vigente no dia do 
acidente, não podendo ser inferior a 92% do seu salário-de-benefício. 
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1.8.2 Anteprojeto de lei 

o aUXIlio-doença é devido ao segurado que, após 12 contribuições 
mensais, fica incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias. 

No caso de acidente de trabalho não é exigido tempo de carência. 

O aUXIlio-doença consiste numa renda mensal correspondente a 
80% do salário-de-benefício, mais 1% desse salário por grupo de 12 
contribuições mensais realizadas, até o máximo de 10%. 

No caso de aUXIlio-doença acidentário, o valor do benefício é igual 
a 92% do salário-de-contribuição do segurado, vigente no dia do 
acidente, não podendo ser inferior a 92% do seu salário-de-benefício. 

1.9 Pensão por morte do trabalhador rural 

1.9.1 Legislação atual 

A pensão por morte do trabalhador rural é devida aos seus depen
dentes, a contar da data do óbito, e consiste numa renda mensal de 
50% do maior salário mínimo do país, arredondada a fração de 
cruzeiro para a unidade imediatamente superior. 

A carência para se ter direito ao benefício é de 30 dias contados do 
pagamento da primeira contribuição anual. 

1.9.2 Anteprojeto de lei 

O anteprojeto não reconhece um sistema diferenciado para o traba
lhador rural, mas como requer uma contribuição efetiva para incor
poração ao regime geral, os trabalhadores rurais podem, em tese, 
optar por permanecer no sistema antigo, sendo afetados somente pela 
disposição constitucional de piso mínimo (Art. 201§ 5). Este comen
tário é válido também para os itens de 10 a 14. 

1.10 Pensão por morte do empregador rural 

1.10.1 Legislação atual 

A pensão por morte do segurado empregador rural é devida aos seus 
dependentes, a contar da data do óbito, e consiste numa renda mensal 
de 70% da aposentadoria por velhice ou invalidez, arredondada a 
fração de cruzeiro para a unidade imediatamente superior. Não pode 
ser inferior a 63% do maior salário mínimo do país. 
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A carência para se ter direito ao benefício é de 12 meses contados 
do pagamento da primeira ~ntribuição anual, desde que efetuado o 
recolhimento da segunda. 

1.11 Aposentadoria por invalidez do trabalhador rural 

1.11.1 Legislação atual 

A aposentadoria por invalidez é devida, a contar da data do respectivo 
laudo médico-pericial, ao trabalhador rural, portador de enfermidade 
ou lesão orgânica que o incapacita total e definitivamente para o 
exercício de qualquer atividade. Consiste numa renda mensal de 50% 
do maior salário mínimo do país, arredondada a fração de cruzeiro à 
unidade imediatamente superior. 

A carência para se ter direito ao benefício é de 30 dias contados do 
pagamento da primeira contribuição anual. 

1.12 Aposentadoria por invalidez do empregador rural 

1.12.1 Legislação atual 

A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado empregador rural 
portador de enfermidade ou lesão orgânica que o torna total e defini
tivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade, a contar 
da data do laudo do exame médico-pericial, consistindo numa renda 
mensal de 90% de 1/12 da média dos três últimos valores sobre os 
quais incidiu a sua contribuição anual, arredondada a fração de 
cruzeiro para a unidade imediatamente superior, e não pode ser 
inferior a 9{)O/o do maior salário mínimo do país. 

Os valores sobre os quais incidirem as contribuições anuais ante
riores aos últimos 12 meses devem ser corrigidos de acordo com 
coeficientes de reajustamento estabelecidos pelo órgão próprio do 
MPAS. 

A carência para se ter direito ao benefício é de 12 meses, contados 
do pagamento da primeira contribuição anual, desde que efetuado o 
recolhimento da segunda. 

1.13 Aposentadoria por velhice do trabalhador rural 

1.13.1 Legislação atual 

A aposentadoria por velhice é devida, a contar da data de entrada do 
requerimento e em valor igual ao da aposentadoria por invalidez, ao 
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trabalhador rural que completa 65 anos de idade e é o chefe ou arrimo 
de unidade familiar. 

A carência para se ter direito ao benefício é de 30 dias contados do 
pagamento da primeira contribuição anual. 

1.14 Aposentadoria por velhice do empregador rural 

1.14.1 Legislação atual 

A aposentadoria por velhice é devida, em valor igual ao da aposenta
doria por invalidez e a contar da data da entrada do requerimento, 
ao segurado empregador rural que completa 65 anos de idade. 

A carência para se ter direito ao benefício é de 12 meses contados 
do pagamento da primeira contribuição anual, desde que efetuado o 
recolhimento da segunda. 

1.15 Amparo previdenciário por invalidez e velhice 

1.15.1 Legislação atual (Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social- MP AS) 

Art. 304 - Aplica-se a esta Subseção o disposto na Seção X do 
Capítulo IH do Título H da Parte I com relação ao maior de 70 anos 
ou inválidos que, nos termos do item H do Art. 112, tenha exercido 
atividade remunerada atualmente abrangida pela previdência social 
rural, ficando prejudicados, para esse efeito, os itens I e IH do mesmo 
artigo. 

1.15.2 Anteprojeto de lei 

Foi transferido para Assistência Social. Não há qualquer tipo de 
restrição, a não ser prova de carência de meios (não existência de 
outra fonte de renda), e o valor passa a ser igual a um salário mínimo 
(Art. 203 da Constituição). 

1.16 Salário-maternidade 

·1.16.1 Legislação atual (Consolidação das Leis da Previdência 
Social- MPAS) 

Art. 44 - O salário-maternidade consiste na manutenção do salário 
da segurada empregada durante quatro semanas antes e oito depois 
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do parto, independentemente do período de carência e nos termos da 
legislação trabalhista. 

1.16.2 Anteprojeto de lei (Anteprojeto de Lei da Previdência Social 
- Texto para Discussão) 

Art. 57 - O salário-maternidade é devido à segurada empregada, 
trabalhadora avulsa e empregada doméstica, durante 28 dias antes 
e 92 depois do parto, observadas as situações e condições previstas 
na legislação trabalhista no que concerne à proteção à maternidade. 

Para a segurada empregada e trabalhadora avulsa, o salário-ma
ternidade será igual à sua remuneração integral, pago diretamente 
pela empresa. A empregada doméstica, entretanto, receberá o último 
salário de contribuição, pago diretamente pela Previdência Social. 

1.17 Salário-família 

1.17.1 Legislação atual (Consolidação das Leis da Previdência 
Social- :MP AS) 

Art. 40 - O salário-família é devido ao segurado empregado, exceto 
o doméstico, qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração, 
na proporção do respectivo número de filhos. 

Parágrafo Único - O empregado aposentado por invalidez ou por 
velhice e os demais empregados aposentados com 65 anos de idade, 
se do sexo masculino, ou 60, se do sexo feminino, têm direito ao 
salário-fanulia, pago pela previdência social urbana juntamente com 
a aposentadoria. 

Art. 41 - O valor da cota de salário-família é de 5% do salário 
mínimo regional, por filho menor de qualquer condição até 14 anos 
de idade, ou inválido de qualquer idade. 

1.17.2 Anteprojeto de lei (Anteprojeto de Lei da Previdência Social 
- Texto para Discussão) 

Art. 61 - O salário-família é devido ao segurado empregado, exceto 
o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, qualquer que seja o 
valor e a forma de sua remuneração, na proporção do número de filhos 
ou equiparados. 

Parágrafo Único - O aposentado por invalidez ou por idade e os 
demais aposentados com 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 
60, se do sexo feminino, têm direito ao salário-família, pago junta
mente com a aposentadoria, nas condições deste artigo. 
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Art. 62 - O valor da cota de salário-família é de 3% do salário 
mínimo, por rllho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de 
idade, ou inválido de qualquer idade. 

2. BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 

2.1 Abono familiar 

2.1.1 Legislação atual 

Não existe esse benefício na legislação em vigor. 

2.1.2 Anteprojeto de lei (Anteprojeto de Lei da Previdência Social 
- Texto para Discussão) 

Art. 52 - O abono familiar é devido ao segurado empregado, exceto 
o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso com remuneração 
mensal não superior a três salários mínimos, na proporção do res
pectivo número de filhos ou equiparad~s nos termos do Parágrafo 2!! 
do Artigo 14. 

Parágrafo Único - O aposentado por invalidez ou por idade e os 
demais aposentados com 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 
60, se do sexo feminino, têm direito ao abono-família, pago junta
mente com a aposentadoria, nas mesmas condições deste artigo. 

O valor desse benefício será de 7% do PNS, por dependente de até 
14 anos ou inválido. 

2.2 Auxílio-funeral 

2.2.1 Legislação atual (Consolidação das Leis da Previdência 
Social- MPAS) 

Art. 46 - O aUXIlio-funeral é devido ao executor do funeral do 
segurado, em valor não excedente ao dobro do valor de referência da 
sua localidade de trabalho. 

2.2.2 Anteprojeto de lei 

O aUXIlio-funeral é devido aos dependentes que executem o funeral 
da pessoa que os mantém ou à pessoa que execute o funeral de seu 
dependente, desde que possua remuneração menor ou igual a três 
salários mínimos. Consiste em cota única no valor de dois salários 
mínimos. 
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2.3 Auxílio-natalidade 

2.3.1 Legislação atual (Consolidação das Leis da Previdência 
Social- MPAS) 

Art. 39 - O auxílio-natalidade é devido, após 12 contribuições men
sais, à segurada gestante ou ao segurado, pelo parto de sua esposa ou 
companheira não assegurada, ou à pessoa designada na forma do 
item 11 do Artigo 10 e inscrita pelo menos 300 dias antes do parto, em 
quantia igual ao valor de referência da localidade de trabalho do 
segurado. É pago de uma só vez. 

2.3.2 Anteprojeto de lei 

O auxílio-natalidade é devido, após cumprido o período de carência 
de 12 meses, à mulher ou ao seu esposo ou companheiro (desde que 
possuam remuneração menor ou igual a três salários mínimos), pelo 
parto de sua esposa ou companheira, no valor de um salário mínimo. 

Mudanças e datas de vigência 

As vigências consideradas explicitamente na modelagem, com os 
respectivos prazos de início de vigência, encontram-se abaixo enume
radas. 

1. Recomposição, em número de salários mínimos (atual PNS), do 
valor dos benefícios à época de sua concessão (maio de 1989). 

2. Piso de um PNS para todos os benefícios de prestação continuada, 
urbanos e rurais (fevereiro de 1990). 

3. Incorporação dos empregadores e parte dos empregados rurais 
como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, 
com carência de 15 anos, exceto para aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte e auxílio-doença (fevereiro de 1990). 

4. Correção de todos os salários-de-contribuição para cômputo do 
salário-de-benefício Ganeiro de 1990). 

5. Aumento gradativo do período de carência para fins de concessão 
de aposentadoria por velhice e por tempo de serviço (fevereiro de 
1990). 

6. Novas fórmulas de cálculo de aposentadorias, aUXIlios e pensões 
Ganeiro de 1990). 

7. Extinção do abono de permanência em serviço Ganeiro de 1990). 
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8. Aposentadoria proporcional para mulheres aos 25 anos de serviço 
Gulho de 1990). 

9. Mudança no valor do salário-família Ganeiro de 1990). 

10. Extensão do prazo de duração do salário-maternidade para 120 
dias (novembro de 1989). 

11. Valor do abono anual com base na renda mensal de dezembro 
(dezembro de 1989). 

12. Rendas mensais vitalícias, no valor de um PNS, pagas em caráter 
universJll a idosos e inválidos carentes sem outra forma de rendimen
to Ganeiro de 1991). 

13. Abono familiar, no valor de 7% do PNS, pago em caráter universal 
a indivíduos com renda até três PNS Ganeiro de 1990). 

14. AuxIlio-natalidade e auxílio-funeral, concedidos em caráter uni
versal até o limite de renda de três PNS, com valor de res
pectivamente um PNS e dois PNS (fevereiro de 1990). 
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11 
Introdução 

N os últimos anos, o sistema brasileiro tem sido objeto de muita 
frustração por parte da sociedade. Esse debate ganhou es
pecial destaque com a recente concessão, pela Justiça, de 

ganho de causa aos aposentados que pleiteavam o famoso reajuste de 
147% para seus benefícios, a título de reposição de perdas acumula
das no passado. 

Em se tratando de um problema que envolve toda a população do 
país, não surpreende que a discussão tenha tido tanta participação e 
que as partes envolvidas tenham lutado tanto para defender seus 
interesses. Como em muitas outras discussões em que as demandas 
sociais, por mais justas que sejam, colidem com restrições orçamen
tárias, todas as partes envolvidas no debate parecem ter razão. De 
um lado, tem-se aposentados insatisfeitos com o baixo poder aquisi
tivo dos benefícios recebidos, apesar de terem contribuído para a 
Previdência por muitos anos durante suas vidas ativas. De outro, 
tem-se trabalhadores ativos e seus empregadores inconformados com 
o elevado valor das contribuições. 

° Estado, por sua vez, encontra-se em profunda crise orçamentá
ria, não dispondo de recursos para elevar o valor dos benefícios 
concedidos sem aumentar ainda mais o que já cobra dos contribuintes 
do sistema previdenciário. Isso é o que vem sendo feito nos últimos 
anos com limitado sucesso no curto prazo, mas com grande fracasso 
no longo prazo. Com efeito, embora as elevações de receitas previden
ciárias - via aumentos de alíquotas sobre folha de pagamentos, bem 
como criação de contribuições sobre faturamento das empresas -
tenham evitado o colapso do sistema, não resolveram seu problema 
estrutural. 

A elevação contínua das contribuições sobre a folha de pagamentos 
não conseguiu impedir a queda do poder de compra dos benefícios, 
mas trouxe conseqüências adversas para o custo da mão-de-obra 
vis-à-vis os demais fatores de produção. Essas contribuições tendem 
a acelerar a automação de processos com substituição de trabalho por 
máquinas, causando desemprego e, conseqüentemente, queda de 

131 



salários, acentuando a j á grande desigualdade de renda observada no 
país. 

As contribuições sobre faturamento das empresas, por outro lado, 
são distorcivas do ponto de vista microeconômico, pois oneram com 
maior intensidade os produtos cuja cadeia de produção envolve mais 
etapas. Esses produtos são justamente os que têm maior valor adi
cionado sob forma de remuneração de mão-de-obra. Os impostos sobre 
faturamento, portanto, tendem a reduzir a demanda de mão-de-obra, 
prejudicando sua remuneração. Além disso, a persistência desse tipo 
de fonte de recursos cria um forte incentivo à mudança da estro.tura 
produtiva do país em direção a produtos com menor valor adicionado, 
reduzindo a demanda de mão-de-obra e os salários reais, bem como 
incentiva a verticalização do processo de produção para fugir a essa 
tributação. 

Dadas as dificuldades de se conseguir aumentos reais de contri
buições à Previdência, seus administradores foram forçados a ajustar 
os benefícios para baixo, em termos reais. Ajudad'o por uma inflação 
sempre crescente, pela correção dos benefícios nominais em interva
los ilxos de tempo, associada à correção mensal das contribuições que 
acompanhavam a folha salarial da economia e o faturamento das 
empresas, o administrador previdenciário pôde balancear as receitas 
com as despesas, num equilíbrio instável cuja variável de ajuste era 
o valor real dos benefícios. Como se verá na seção 2, não é exagero 
ailrmar que, durante os últimos anos, a Previdência foi sócia da 
inflação, no sentido de que sua saúde ilnanceira melhorava sempre 
que a taxa de inflação se elevava. 

O Brasil não foi o primeiro nem será o último país a enfrentar 
problemas na área de previdência social. A elevação da vida média 
das populações, decorrente dos progressos da medicina e da melhoria 
das condições sanitárias em vários países, tem produzido diflculdades 
semelhantes em outros lugares do planeta. Alguns países adotaram 
alternativas ousadas, que devem ser estudadas para se avaliar sua 
aplicabilidade ao caso brasileiro. Acreditamos que há solução para o 
problema, mas isso exigirá a reformulação do sistema atual, à seme
lhança do que já se fez em outros lugares. 

O objetivo deste trabalho é contribuir para o debate sobre a 
reformulação do modelo previdenciário brasileiro. Na seção 2, faz-se 
um breve histórico do sistema previdenciário brasileiro e uma descri
ção quantitativa de seus principais indicadores. Na seção 3, apresen
ta-se uma proposta de reformulação de nosso sistema, que o adequa 
às restrições orçamentárias impostas por nosso atual estágio de 
desenvolvimento econômico-social. 

132 



Previdência social 
pública: a experiência 
brasileira 

2.1 Breve histórico da experiência brasileira 

O ponto de partida efetivo do sistema previdenciário brasileiro 
foi a Lei Eloy Chaves (Decreto-lei nO 4.682, de 24 de janeiro 
de 1923), que determinou a criação de caixas de aposentado

rias e pensões nas empresas ferroviárias existentes na época. 

A administração das caixas era feita por um colegiado, composto, 
em partes iguais, por representantes dos empregados e dos emprega
dores, sem a participação do Estado. No decorrer das décadas de 20 
e 30, o sistema foi estendido a empresas de diversas categorias 
profissionais, chegando a existir 183 caixas em 1937. 

O Estado, que até então mantivera-se afastado da administração 
do sistema, assumiu mais estreitamente a gestão das novas ins
tituições, escolhendo e nomeando seus presidentes. Embora os ins
titutos proporcionassem cobertura a uma grande parcela dos traba
lhadores urbanos, existiam grandes disparidades entre os planos de 
benefícios oferecidos por cada um deles. 

Para diminuir a disparidade existente entre as diversas categorias 
em decorrência da forma pela qual a Previdência Social brasileira 
estava implantada, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência 
Social, em 26 de agosto de 1960. Com sua aprovação, a cobertura 
previdenciária foi estendida aos empregadores e aos trabalhadores 
autônomos em geral, incluídos a partir de então como segurados 
obrigatórios. 

A unificação institucional da Previdência oficial foi efetivada atra
vés da criação do INPS, em 1966, que reuniu, em uma mesma 
estrutura, os seis institutos de aposentadoria e pensões até então 
existentes. 
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A inclusão efetiva dos trabalhadores rurais no sistema previden
ciário só se concretizou com a aprovação da Lei Suplementar nl! 11, 
em 25 de maio de 1971, que criou o Prorural. 

A extensão da cobertura previdenciária às categorias que se encon
travam à margem do sistema foi concluída durante a década de 70, 
através de medidas tais como: inclusão dos empregados domésticos 
(1972) e extensão dos benefícios da previdência e assistência social 
aos empregadores rurais e seus dependentes (1976). 

No ano de 1974, a partir do desdobramento do antigo Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, foi criado o Ministério da Previdên
cia e Assistência Social. 

A nova Constituição, em 1988, caracterizou a Seguridade Social 
como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públi
cos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde, 
à previdência e à assistência social, avançando-se no sentido de 
conceituar a Seguridade Social como um contrato coletivo, integrante 
do próprio direito de cidadania, onde benefícios são cobrados conforme 
a necessidade e o custeio é feito segundo a capacidade de cada um. 

No que tange à evolução da receita da Previdência oficial ao longo 
do tempo, é útil que a consideremos dentro de três categorias dis
tintas, a saber: receitas de contribuição (incidentes sobre salários, 
basicamente); contribuições da União (alíquotas sobre os preços de 
combustíveis automotivos, parcelas de rendas de loterias, recursos 
ordinários do Tesouro etc.), e outras receitas (aluguéis, rendimentos 
de títulos e demais aplicações financeiras, multas etc.). 

No período 1971-90, a receita de contribuições respondeu, em 
média, por 88% da receita anual. Cerca de 98% da receita de contri
buições compulsórias, por sua vez, provêm de incidências sobre a 
folha de salários urbanos. Quanto à participação da União, observa-se 
uma tendência geral de redução de seu percentual até o tmal dos anos 
80, registrando-se, eventualmente, alguma recuperação, explicada 
pela ocorrência de momentãneas retomadas do crescimento econômi
co e, principalmente, de elevação do salário real (exemplo: Plano 
Cruzado). 

A partir de 1989, os aportes da União voltaram a crescer, como 
percentual do total, atingindo o máximo de 19,9oA> em função da 
elevação do Finsocial, bem como de um acréscimo dos recursos ordi
nários do Tesouro, ambos destinados à cobertura dos déficits então 
projetados. 

De modo geral, constata-se que as taxas de crescimento das recei
tas previdenciárias, no sistema oficial, foram muito elevadas, toman
do-se o histórico dos últimos 20 anos. É, entretanto, de capital 
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importância ter-se em mente que não houve acumulação de reservas 
durante os períodos áureos de crescimento da receita. Pelo contrário, 
a Previdência Social criou novos benefícios e ampliou alguns dos já 
existentes. 

Uma visão analítica das despesas da seguridade social oficial no 
país levar-nos-ia a classificá-las em quatro grandes categorias: des
pesas com o programa de seguro social (benefícios pagos); despesas 
com assistência médica; despesas com assistência social; despesas de 
administração geral e financeira. 

No período 1971-90, os benefícios pagos responderam por cerca de 
2/J do total despendido pelo sistema. Até 1989, entretanto, essa 
participação apresentava tendência declinante, chegando a 52,4% da 
despesa total naquele ano. Tal fato decorreu do forte achatamento do 
valor dos benefícios, decorrente dos critérios adotados para indexa
ção, em ambiente de taxas de inflação elevadas e crescentes. Já em 
1990, em face da recomposição parcial do valor real dos benefícios, 
através de sua paridade com o salário mínimo, observa-se uma 
elevação, para 62,6%, na participação da parcela do seguro social no 
total das despesas previdenciárias. 

É importante notar, por outro lado, que o equilíbrio de um sistema 
de seguro social em regime de repartição depende, de forma funda
mental, da relação entre o número de contribuintes e o de beneficiá
rios. Os primeiros beneficiários (aposentados e pensionistas) da Pre
vidência oficial brasileira ingressaram no sistema somente em 1929, 
estabelecendo uma relação entre inativos e ativos de cerca de 1/13. A 
partir desse ano, com a entrada regular de beneficiários no sistema 
suplantando a entrada de contribuintes (vindos das novas caixas que 
foram criadas), a relação aumentou, atingindo 1/8,6 em 1983. A 
criação dos institutos de aposentadorias e pensões provocou a redução 
contínua da relação inativo&,ativos, que atingiu 1/.30 em 1938, à época 
da instalação do Iapi. 

Após o grande aumento do número de contribuintes ocorrido com 
o surgimento do Iapi, seguiu-se um progressivo aumento no número 
de beneficiários, o que fez a relação aumentar continuamente, com 
algumas reduções esporádicas proporcionadas sobretudo pela ins
talação do INPS, em 1967, bem como pela inclusão dos trabalhadores 
domésticos e a regularização dos autônomos, em 1973. A criação do 
Prorural, em 1971, juntamente com a instituição do amparo previ
denciário aos maiores de 70 anos e aos inválidos, em 1974, provocou 
grande aumento no número de beneficiários, fazendo com que a 
relação inativo&,ativos chegasse a 1;2,2 em 1981. Ao longo dos anos 
80 e até 1990, essa relação manteve-se em aproximadamente 1;2. 
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A relação de dependência do sistema previdenciário brasileiro já 
atingiu níveis consideravelmente altos, em comparação com outros 
países. Em geral, em países desenvolvidos, essa relação fica na faixa 
de l/J a 1/5. 

2.2 Análise quantitativa do desempenho recente da 
Previdência brasileira 

No item 2.1, fez-se um histórico do sistema previdenciário brasileiro. 
Neste item será feita uma análise mais detalhada destes últimos 
anos. 

2.2.1 Evolução da arrecadação 

A receita da Previdência Social provém de diversas fontes. Tomando
se por base o ano de 1992, verifica-se que as principais fontes de 
fmanciamento são: folha (47%), Finsocial (20,5%) e PIs/pasep (9,90/0). 

O gráfico 1 aprésenta a trajetória da receita total do sistema 
previdenciário. Como se pode observar, existe forte correlação entre 
o nível de atividade econômica e a arrecadação do sistema previden
ciário. Em anos recessivos, como 1983 e 1988, ocorreram quedas 
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expressivas. De forma análoga, em anos de crescimento econômico, 
como 1985 e 1986, verifica-se elevação da receita. 

Embora oscilando significativamente de ano para ano, a receita 
real apresenta tendência de crescimento ao longo do período. No 
entanto, avaliando-se esta mesma receita em percentagem do Pffi, 
percebe-se uma relativa estabilidade no período analisado. Conclui
se, portanto, que a elevação no longo prazo da receita real apenas 
acompanhou o crescimento da economia. 

2.2.2 Receita total versus despesas com benefícios 

o gráfico 2 apresenta a evolução da despesa real com benefícios e da 
receita real total da Previdência Social. Como se vê, há nítida cor
relação entre essas variáveis. O administrador do sistema previden
ciário não tem controle completo sobre as receitas, que, como visto no 
item anterior, variam muito, de acordo com a atividade econômica. 
No entanto, o administrador tem que ajustar as despesas às receitas. 

A necessidade de ajustar a despesa com benefícios à receita dis
ponível explica o comportamento da despesa até 1986. A partir desse 
ano, no entanto, há uma redução na relação despesa com benefí
cioe/despesa total, como se observa no gráfico 3. A partir de 1987 há 
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Gráfico 3 
Despesa: com benefíciosjtotal 
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uma abrupta e permanente mudança de patamar nessa razão, que 
cai de cerca de 60% para pouco mais de 40%. Essa queda decorre da 
elevação dos custos administrativos do sistema previdenciário, cau
sada pelo novo plano de salário dos previdenciários, bem como da 
implantação do sistema unificado de saúde, com transferência de 
recursos da Previdência para estados e municípios. 

2.2.3 Evolução do número de contribuintes e de benefícios pagos 

Um importante referencial para se avaliar a estabilidade de um 
sistema previdenciário é a relação entre o número de benefícios pagos 
pelo sistema e o número de contribuintes. Quando o total de benefícios 
cresce mais rapidamente que o de contribuintes, a saúde fmanceira 
do sistema fica comprometida. Para preservá-la, nesse caso, tem-se 
que elevar o valor das contribuições e/ou reduzir o valor dos benefí
cios. 

A partir do gráfico 4, observa-se que tanto o número de benefícios 
pagos quanto o de contribuintes cresceram à mesma taxa ao longo da 
última década. Com base nessa constatação, conclui-se que os proble-
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Gráfico 4 
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mas de flnanciamento por que passou a Previdência Social não podem 
ser atribuídos a uma deterioração do referencial já citado. 

2.2.4 Evolução da composição dos benefícios 

No item anterior, mostrou-se que o número de benefícios pagos pela 
Previdência Social cresceu de forma estável ao longo da última 
década. Neste, esse crescimento é analisado com mais detalhe, pro
curando-se averiguar se foi desbalanceado entre os diversos tipos de 
benefícios previdenciários. 

O gráflco 5 apresenta a decomposição do número total de benefícios 
pagos entre suas principais formas. Pode-se constatar que o número 
de benefícios pagos nas contas de invalidez, tempo de serviço e velhice 
cresceram a taxas semelhantes. Por outro lado, os benefícios de 
aUXI1io-doença mantiveram-se estáveis e as pensões cresceram a uma 
taxa superior à taxa média de crescimento do número total de bene
fícios. 

Até este ponto descreveu-se apenas a evolução do número de 
benefícios, sem se levar em conta o custo associado a cada tipo 
específlco. A evolução da despesa relativa em cada categoria é apre
sentada no gráflco 6. VerifIca-se que a despesa relativa nas contas de 
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Gráfico 5 
Número de benefícios pagos 
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invalidez, tempo de serviço e velhice mantém-se estável, ao passo que 
cai no caso do auxílio-doença e sobe no caso das pensões. 

Outra importante conclusão que se pode tirar, a partir dos gráficos 
5 e 6, diz respeito à evolução dos benefícios médios pagos em cada 
categoria. É possível verificar, por exemplo, se houve ou não favore
cimento de uma categoria em detrimento de outra(s). Pelo gráfico 5 
verifica-se, por exemplo, que a quantidade relativa de benefícios 
pagos no item auxílio-doença cai; e, pelo gráfico 6, que a despesa 
relativa nessa conta também cai. No caso de pensões ocorre o inverso: 
tanto a quantidade relativa de benefícios quanto a despesa relativa 
com essa conta sobem. Finalmente, para invalidez, tempo de serviço 
e velhice tem-se quantidade relativa de benefícios e despesa relativa 
aproximadamente constantes. Pode-se, assim, concluir que os bene
fícios das diversas categorias receberam em média a mesma taxa de 
correção. 

2.2.5 Evolução do benefício real médio 

Nos itens anteriores mostrou-se que a relação número de benefícios 
pagmvnúmero de contribuintes, por ter-se mantido aproximada-

140 



Gráfico 6 
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mente constante, não pode explicar os problemas econômicos vividos 
pela Previdência Social nos últimos anos. 

Deflne-se benefício real médio como a despesa real total com 
benefícios dividida pelo número total de benefícios pagos. Essa variá
vel é o indicador do poder de compra do benefício médio da Previdên
cia. 

o gráflco 7 apresenta a evolução das duas variáveis que defmem 
o benefício real médio. Como se constata de imediato, o número de 
benefícios pagos cresceu ano a ano, enquanto a despesa real com 
benefícios apresentou nítida tendência de queda na década de 80. 

É importante observar que tanto o aumento do número de benefí
cios pagos quanto a redução da despesa real com benefícios agem no 
sentido de reduzir o benefício real médio. No gráflco 8 é apresentada 
a evolução do benefíciv real médio. Note-se a acentuada queda do 
poder de compra do beneflciário médio da Previdência Social: em 
1990, seu poder aquisitivo caiu à metade do que era em 1980. 

Tomando-se como base o ano de 1980, veriflca-se, com a ajuda do 
gráflco 9, que o benefício real médio caiu de forma mais acentuada 
que o salário mínimo real. 
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Gráfico 8 
Benefício real médio 
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Gráfico 9 
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2.2.6 A inflação como mecanismo de ajuste 

De acordo com o exposto, pode-se concluir que a queda do poder de 
compra dos benefícios pagos pela Previdência Social ao longo da 
década de 80 é uma conseqüência aritmética da limitação de recursos 
de que dispunha o sistema. Isso porque o administrador público 
contou com o auxílio de taxas de inflação cada vez mais elevadas. 

O mecanismo de redução do valor real médio dos benefícios basea
va -se no reajuste do valor nominal dos benefícios previdenciários com 
periodicidade fixa, independentemente do nível da inflação. Logo 
após um reajuste, os benefícios recuperavam o poder de compra 
máximo. No entanto, o poder aquisitivo médio do beneficiário, entre 
dois reajustes nominais, caía devido à corrosão pela inflação. Dessa 
forma, com o auxílio da inflação, tornou-se possível a redução do 
benefício médio real. 

No gráfico 10 pode-se visualizar o efeito da inflação sobre o bene
fício real médio. A elevação paulatina da inflação é acompanhada de 
queda contínua do valor do benefício até 1985. Durante 1986, ano do 
Plano Cruzado, há uma breve recuperação do valor do benefício. Este 
torna a cair até 1988. A partir de 1989, após a promulgação da nova 
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Constituição, tem-se uma pequena recuperação do valor do benefício 
real médio. 

2.3 Sumário e conclusões 

De modo geral, dos dados analisados, pode-se extrair quatro propo
sições, como diagnóstico da situação da Previdência oficial no Brasil 
na última década: 
Proposição n!! 1. Há forte correlação entre o nível de atividade 
econômica e a arrecadação do sistema previdenciário. 
Proposição n!! 2. O administrador do sistema previdenciário no 
Brasil, como não tem controle efetivo sobre as receitas, ajusta as 
despesas com benefícios à evolução daquelas. 
Proposição n!!3. O benefício real médio caiu pela metade entre 1980 
e 1989 (queda superior à do salário mínimo real). Isso ocorreu tanto 
pela redução da despesa real com benefícios como também pelo 
aumento do número de benefícios concedidos. Logo, o "bolo" da Pre
vidência é repartido em fatias cada vez menores, o que atende pelo 
menos ao uso político do sistema oficial. 
Proposição n!! 4. A Previdência é sócia da inflação, com forte cor
relação inversa entre benefício real médio e taxas de inflação obser-
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vadas. A "administração" de uma indexação fraca, nos valores pagos 
aos segurados, foi a forma de financiar um sistema potencialmente 
falido. Em suma, quanto maior fosse a taxa de inflação, mais "efi
ciente" seria o administrador do sistema previdenciário. 
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Modelos de sistemas 
previdenciários 

3.1 Sistemas previdenciários: capitalização e repartição 

O S sistemas previdenciários podem ser organizados segundo 
duas formas de fmanciamento: capitalização e repartição. Na 
primeira, um fundo de participação recebe contribuições re

gulares dos trabalhadores ativos que são investidas ao longo da vida 
laborativa de seus filiados. Ao se aposentar, o trabalhador inativo 
passa a receber um benefício que é função do valor capitalizado de 
suas contribuições passadas. 

O regime de repartição é aquele em que os rendimentos dos direitos 
previdenciários serão auferidos a partir de transferências fiscais, 
caracterizando uma redistribuição intergeracional na qual as pessoas 
que trabalham provêem os recursos para o pagamento dos aposenta
dos. 

Isso posto, o valor das aposentadorias pagas no sistema de capita
lização depende crucialmente da rentabilidade dos investimentos do 
fundo de participação, a qual pode ser aproximada pela taxa real de 
juros em vigor durante o período de aplicação dos recursos. No 
sistema de repartição, no entanto, a variável crucial para a determi
nação do valor dos benefícios é a taxa de crescimento da população 
formalizada. 

A realidade histórica se configura, todavia, como uma sucessão de 
ciclos econômicos e ao longo destes as taxas de juros e de crescimento 
populacional se diferenciam. Por isso, os sistemas previdenciários 
atuais variam de país para país em função dos motivos históricos que 
condicionaram suas configurações atuais. A maior parte dos progra
mas financiados em regime de repartição funcionava inicialmente em 
regime de capitalização. A mudança de forma de fmanciamento se 
deveu à necessidade de contornar crises institucionais e/ou guerras 
que geraram a necessidade de elevar rapidamente as fontes de 
fmanciamento para custeio de aposentadorias. 
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Embora os regimes se baseiem em um objetivo comum - a neces
sidade de apoiar os trabalhadores urbanos em seu período de inativi
dade - sua evolução institucional na segunda metade do século levou 
os países a adotarem caminhos diversos. O envelhecimento das 
populações dos países avançados, que torna extremamente oneroso o 
sistema previdenciário em regime de repartição, destacou a impor
tãncia do imanciamento desses regimes, concentrando a atenção 
sobre as vantagens da capitalização. 

Pode-se alcançar um melhor entendimento dos problemas relacio
nados com os regimes de repartição através da seguinte equação de 
equilíbrio orçamentário dos regimes de repartição: 

Sendo: 

.* V. r . m 
t = A a(l-d) 8 

( - taxa de contribuição que equilibra o sistema; 

A - população ativa; 

a - proporção de A que desej a trabalho; 

d - taxa de desemprego; 

8 - salário médio; 

V - população inativa; 

r - proporção de V com direitos a benefícios previdenciários; 

m - benefício previdenciário médio. 

A equação refere-se a um sistema em que a base de contribuição é 
o salário, mas, teoricamente, com todas as bases possíveis, o processo 
sempre se reduzirá a uma transferência de renda da população ativa 
para a inativa. Com as transformações demográficas e imanceiras 
que a sociedade sofreu após a II Guerra Mundial, a taxa t tende a 
aumentar fortemente, como se poderá facilmente deduzir da análise 
de cada fator. Foi isso que levou vários países a procurar limitar a 
idade de aposentadoria, abandonando os regimes baseados em tempo 
de serviço; a limitar o teto de benefício, e a incentivar o uso da 
capitalização. Examinaremos alguns sistemas específicos após te
cer um breve comentário sobre os fatores de determinação de t. 

Antes, vale observar a equação de equilíbrio do sistema. O fator 
WA é de composição demográfica, mas com alguma possibilidade de 
atuação institucional. De fato, o limite de V é uma deimição ins
titucional, e não apenas biológica. Para efeito de equilíbrio do sistema, 
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o limiar da entrada no conjunto populacional V é o limiar de entrada 
em gozo de benefício previdenciário. Por isso t pode ser diminuída 
(ou controlada) com a adoção de uma idade de aposentadoria mais 
elevada, ou ainda com o abandono da aposentadoria por tempo de 
serviço. No proceSBO de evolução econômica do póB-guelT8., há dois 
aspectos que influem no aumento de WA: o aumento de vida média e 
a diminuição da taxa de fecundidade. A determinação demográfica de 
WA indica uma tendência a aumentar o fator e, portanto, a aumentar 
t. E essa determinação pode ser apenas parcialmente controlada com 
ação institucional. 

Outra forma de controlar o aumento de t é limitar a cobertura dos 
benefícios (isto é, controlar r). Isso vem se demonstrando um objetivo 
politicamente difícil de atingir, além de ser duvidoso em termos de 
eqüidade social. A tendência predominante é a universalização da 
cobertura previdenciária. A universalização exacerba um dos fatores 
que exigem atuação do governo: a questão do free rider; daí a neces
sidade de contribuição compulsória. 

O denominador do segundo fator determinante de t revela a 
sensibilidade das contribuições previdenciárias à conjuntura econô
mica, sintetizada no comportamento de d, a taxa de desemprego. O 
sistema de repartição, a partir de uma situação de equilíbrio, res
ponde ao aumento de desemprego com déficit orçamentário e à 
diminuição, com superávit. Se interpretamos a expressão de t no 
sentido mais estreito, isto é, a situação de equilíbrio de um regime 
previdenciário cujo {manciamento é feito com uma taxa que grava a 
folha de salários, então ressalta-se a importãncia da variável a 
indicativa de formalização da mão-de-obra. Quanto menor a formali
zação, maior o gravame sobre o salário e mais séria a questão do free 
rider. Com um grau relativamente baixo de formalização e com os 
serviços se aproximando da universalização, torna-se essencial ex
pandir a base de contribuições previdenciárias ou mesmo substituí-la. 

Finalmente, o fator m/s pode ser mais diretamente controlado 
através de ação institucional. Em um regime de repartição, m é 
determinado de acordo com a legislação. Em geral, porém, resta aos 
governos alguma possibilidade de manipulação, relacionada freqüen
temente com o reconhecimento da deterioração de seu valor real em 
virtude da inflação. 

A economia mundial teve um longo período de crescimento, que 
começou logo no início do pós-gUerra. Apesar da pressão demográfica, 
isso permitiu que o valor de t não aumentasse de forma a gerar 
resistências junto à população ativa. Com a desaceleração nos anos 
70, os custos dos regimes básicos de previdência que utilizavam o 
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sistema de repartição tornaram-se maiores, o que tem levado, desde 
então, ao exame de formas alternativas de financiamento assim como 
de tentativas de limitação de direitos. Espera-se que alguns regimes 
muito generosos, como o da Itália, venham a ser modificados. 

A idade de aposentadoria na Itália é de 60 anos para homens e 55 
anos para mulheres, mas admite-se a aposentadoria antecipada em 
várias circunstãncias, o que resulta na existência de um contingente 
de pessoas mais jovens já aposentadas. 

Em 1985, para alguém que tivesse contribuído durante 40 anos, o 
nível da aposentadoria podia chegar a 80% da média dos salários dos 
três melhores dos 10 últimos anos de trabalho. Ainda que o salário
benefício tenha um teto - com uma contribuição relativamente baixa 
para algum programa de previdência complementar, administrado 
nesse país por companhia de seguro -, pode-se chegar confortavel
mente a 1000/0 do último salário na vida ativa. Além disso, o nível de 
aposentadorias do regime básico é corrigido pelo nível geral de salá
rios. O governo italiano propõe atualmente uma reforma do sistema, 
cujo traço principal será a elevação do limite de idade para 65 anos, 
tanto para homens quanto para mulheres. A preocupação do governo 
italiano se intensificou com a verificação de que o país apresenta hoje 
a mais baixa taxa de fecundidade da Europa ocidental e de que a 
média de vida para mulheres já se encontra acima de 79 anos. 

Nos EUA, no governo Reagan, procedeu-se a uma reforma do 
sistema em 1983, que j á se sucedia a outra, de 1977, reconhecida como 
insuficiente. O traço fundamental da reforma de 1983 também foi o 
aumento do limite de idade para aposentadoria. Mas introduziram-se 
ainda modificações no nível de contribuição, que foi aumentado; e na 
correção do valor dos benefícios, que passou a se dar a um intervalo 
maior; foram também concedidos recursos provenientes de receitas 
gerais do governo para manter a saúde financeira do sistema. A 
Previdência Social norte-americana já vinha sofrendo sérias críticas 
desde os anos 70, e estas não arrefeceram com as sucessivas reformas. 

Alguns países, com o objetivo de permitir um regime previdenciário 
com ampla cobertura e ao mesmo tempo não gravar excessivamente 
o rendimento do trabalho, têm buscado arranjos institucionais que 
enfatizem mais o papel de capitalização no sistema previdenciário 
como um todo. Em geral, os sistemas funcionam com um regime 
básico, financiado em sistema de repartição, e um ou vários regimes 
complementares, financiados segundo esquemas de capitalização. 
Como se sabe, os esquemas de financiamento tendem a convergir a 
longo prazo, mas pode-se defender a hipótese de que o modo de 
determinar os direitos previdenciários não é neutro quanto à eficiên-
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cia de financiamento da economia. Certamente, os direitos es
tabelecidos através de um esquema de capitalização são menos sujei
tos à disputa política pontual, inevitável no estabelecimento de direi
tos em sistemas de repartição. Não cabe aqui desenvolver esses 
argumentos, apenas esboçados, mas devemos tê-los em mente ao 
observarmos as estruturas dos sistemas previdenciários e suas trans
formações. 

3.2 Características básicas do modelo chileno 

o modelo mais recente e mais radical de reformulação de um sistema 
previdenciário, procurando torná-lo mais eficaz operacional e 
administrativamente, garantindo maior liberdade e responsabili
dade por parte dos indivíduos em segurar os riscos de invalidez e 
morte, bem como o planejamento de suas rendas pós-aposentadoria, 
é o chileno. 

Buscando um melhor entendimento do que concebemos como "pri
vatização" da Previdência no Brasil, apresentaremos, de forma sin
tética, o chamado "modelo chileno", seguido de uma visão panorãmica 
dos problemas do atual sistema previdenciário brasileiro e de linhas 
gerais do que propomos como alternativa. 

O modelo chileno baseia-se integralmente na capitalização das 
contribuições previdenciárias (apenas de empregados e autônomos, 
estando isentas as empresas) em contas individuais. O desconto 
básico é de 100;ó das rendas de trabalho, até o limite de 10 salários 
mínimos mensais (o salário mínimo, no Chile, é de cerca de US$120 
ao mês). Admitem-se percentuais de desconto acima desse (para 
aposentadorias antecipadas ou para aumentar o montante da apo
sentadoria), de forma voluntária. Há ainda um seguro-invalidez, com 
a mesma base de contribuição, à alíquota de 3%. 

As empresas não são mais contribuintes no novo regime, mas sua 
antiga contribuição, sobre a folha salarial, foi convertida em aumento 
real de salário, por decreto, no momento da entrada em vigor do novo 
regime. 

A aposentadoria é por idade aos 65 anos para homens e aos 60 anos 
para mulheres, após pelo menos 20 anos de contribuição. Admite-se 
a antecipação da aposentadoria, caso a evolução real dos valores 
aplicados nas contas previdenciárias seja tão rápida (em virtude de 
valorização dos ativos e/ou percentual de contribuição acima do 
mínimo) que permita ao indivíduo, antes da idade crítica, aposentar
se com pelo menos um percentual expressivo (500;ó) de sua renda de 
trabalho corrente, pré-aposentadoria, desde que isso implique 100;ó 

150 



;------------------~-~----~ -~-~-~ 

do valor de aposentadoria a mais do que o mínimo garantido pelo 
Estado. 

O sistema é administrado por um pequeno número de "fundos de 
pensão" abertos. A escolha do "fundo" (Administradora de Fundo de 
Pensão - AFP) fica a cargo do próprio indivíduo. É possível mudar 
a conta previdenciária individual de um fundo para outro com um 
simples aviso prévio de 30 dias. 

As AFP têm que apresentar bom desempenho na administração 
dos recursos, caso contrário têm que "pagar a diferença" (calculada a 
partir de determinado nível de rentabilidade inferior, em certo nú
mero de pontos percentuais, ao da média da indústria desses fundos), 
creditando-a nas contas individuais. Há seguro previsto para esse 
risco. De qualquer modo, o sistema é altamente concentrador da 
gestão dos recursos em poucas mãos. Sabe-se, inclusive, que as AFP 
cobraram, durante anos, taxas de administração extremamente ele
vadas dos segurados, embora tal distorção tenha sido corrigida par
cialmente, de forma gradual. 

A única participação do Estado, excetuando-se a de regulador de 
última instância do novo sistema previdenciário chileno, é a garantia 
de um valor mínimo de aposentadoria para os indivíduos, equivalente 
a 70% do salário mínimo chileno. 

Assim, caso os valores capitalizados nas contas individuais, quan
do atingida a idade crítica de aposentadoria, não sejam suficientes 
para pagar o "mínimo garantido", o Estado completa a diferença, 
financiando-a com base em receitas tributárias em geral. Nos últimos 
anos, a experiência chilena tem demonstrado que são volumosos os 
aportes de recursos do governo para financiar essa renda garantida, 
em função da insuficiência da capitalização das contribuições nos 
estratos de mais baixa renda, devido a desemprego crônico, doença 
ou informalidade relativa do trabalho (para uma adaptação do modelo 
chileno ao caso brasileiro, ver Previdência social no Brasil: uma 
proposta de reforma, às páginas 1-128). 

3.3 Por que reformar o sistema previdenciário brasileiro? 

O regime de repartição no Brasil apresenta todas as características 
de deterioração observadas nos países desenvolvidos, sem ter eviden
temente atingido a excelência administrativa. Conforme citado no 
Relatório da Comissão Especial para Estudo do Sistema Previdenciá
rio da Cãmara dos Deputados (relator: deputado Antonio Britto, 
1992): 
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"Examinando o orçamento da seguridade social para 1992, constata
se que onze vírgula setenta e cinco por cento, ao menos, estão sendo 
destinados a atividades-meio." 

A relação entre inativos e ativos (beneficiários e contribuintes) 
elevou-se, em apenas 20 anos, de cerca de 1/4 para 1/2. Tal alteração 
acentuada não reflete apenas a transformação demográfica conse
qüente da redução da taxa de natalidade e da elevação da expectativa 
de vida da população com idade superior a 50 anos, mas também a 
ampliação da economia informal, hoje avaliada em torno de 50% da 
população economicamente ativa. 

Na década de 80, ao contrário do que freqüentemente se pensa, o 
sistema manteve-se em relativo equilíbrio, em termos de comparação 
das despesas totais da seguridade e dos benefícios em relação ao PIB 
(ver tabelas 1 a 5, extraídas do referido relatório, no Anexo). 

A estabilidade da relação receita;PIB sugere que aí observamos o 
que a sociedade está disposta a despender com a Previdência, mesmo 
em uma situação de recessão. Isso só pode ser obtido em virtude da 
queda da despesa real com benefícios. Segue-se que o benefício médio 
necessariamente se deteriorou. Observe-se que o número de benefí
cios aumentou a uma taxa mais rápida que a do PIB e conjugue-se a 
isso que a tendência estatística da relação entre ativos e inativos é 
ainda declinante, mesmo que suavemente. 

O Brasil não faz milagres, como nenhum outro país. A situação de 
deterioração do sistema foi administrada como no resto do mundo, 
manipulando a indexação dos benefícios diretamente através dos 
índices ou na base de cálculo. O processo inflacionário sem dúvida 
facilita esses procedimentos. No entanto, a grande inovação da Cons
tituição de 1988 é a exigência de indexação plena no cálculo e na 
manutenção dos benefícios. É este fator que vem sendo pouco des
tacado no debate sobre reforma previdenciária, mas que aimal cons
titui seu ponto nodal. O cumprimento do preceito, sem que o imposto 
previdenciário seja aumentado ou a base estendida (o que aimal 
resulta no mesmo, em termos de carga tributária média), ou ainda os 
direitos reduzidos, verificar-se-á impossível, já que elimina a utiliza
ção do mais corriqueiro instrumento de ajuste do sistema. 

Levando-se em conta as peculiaridades da realidade econômico-so
cial do país, bem como princípios geralmente aceitos para ordenação 
institucional-jurídica e econômico-financeira de sistemas de previ
dência, apresentaremos a seguir o que se consideraria um novo 
modelo de previdência tipicamente desejável para o Brasil. 
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11 
Uma proposta de 
reformulação do sistema 
previdenciário brasileiro 

Ao se elaborar esta proposta, levou-se em consideração as 
experiências brasileira e de outros países na área previdenciá
ria, bem como as peculiaridades sociais e econômicas do Brasil. 

A estrutura do sistema previdenciário proposto procura alcançar 
simultaneamente os objetivos de: 
a) universalização do amparo à velhice; 
b) tratamento dos diversos contribuintes segundo uma mesma regra 
de cálculo de benefícios; 

c) eliminação das distorções presentes no atual sistema de concessão 
de benefícios que agravam as disparidades de distribuição de renda 
observadas no país; 

d) criação de fontes de recursos não distorcivas do ponto vista aloca
tivo, eliminando-se o enorme viés contributivo atual, que eleva sobre
maneira o custo da mão-de-obra para as empresas e, conseqüente
mente, reduz salários reais e amplia as relações informais de traba
lho; 

e) maior transparência de custeio, isto é, uma forma de financiamento 
em que os benefícios pagos aos inativos pelo regime contributivo 
estejam, tanto quanto possível, direta e claramente vinculados às 
contribuições dos ativos. Procura-se trazer à tona o conflito de interes
ses entre esses dois grupos eliminando-se, portanto, a tendência 
verificada hoje de se obter recursos adicionais por mecanismos casuís
tas, como tributações teoricamente pagas pelas empresas, mas na 
prática subtraídas dos salários sem que os trabalhadores disso se 
apercebam; 

f) incentivo à formalização das relações de trabalho; 

g) simplificação administrativa em relação ao sistema atual; 
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h) vinculação da formação do direito previdenciário à formação de 
poupança individual. 

O sistema previdenciáriô proposto subdivide-se em quatro faixas 
ou regimes. Os dois primeiros serão administrados pelo poder execu
tivo federal e os dois últimos pelo setor privado. Conforme ficará claro 
na exposição a seguir ,esta proposta elimina a necessidade de se ter 
um regime de assistência social. 

A organização do novo sistema de aposentadoria requererá a 
criação de um indexador para uso exclusivo em assuntos ligados a 
contribuições e beneficios previdenciários. Sugere-se o nome de "Ces
ta Previdenciária", a qual deverá ser composta de produtos básicos 
de consumo de um trabalhador aposentado de baixa renda sem 
dependentes. No que se segue, admite-se que uma cesta previdenciá
ria terá um poder de compra equivalente a 5()OA> do salário mínimo 
médio pago ao longo dos quatro meses em que o salário mínimo 
nominal fica constante. 

4.1 Primeira Faixa - Regime Universal Não-contributivo 

População coberta. Neste regime, estarão incluídos todos os brasi
leiros que tenham ou não participado do mercado de trabalho forma
lizado durante a vida ativa. 

Benefícios pagos. O benefício pago é de uma renda vitalícia de valor 
exatamente igual a uma cesta previdenciária e a ele terá direito todo 
brasileiro ao atingir a idade de 65 anos. Tal benefício cessa com o 
falecimento do beneficiário, isto é, neste regime não há pagamento de 
pensões a dependentes. 

Financiamento. O fmanciamento deste regime dar-se-á exclusiva
mente por impostos indiretos que tenham como base de arrecadação 
os bens de consumo. 

Justificativa. Ao se conceder um beneficio mínimo a todos os idosos 
sem exigência de um teste de pobreza, elimina-se o desincentivo à 
poupança individual que esse tipo de teste, inerente aos regimes de 
caráter assistencial, traz. Por esse motivo, defende-se a implantação 
do regime universal conforme descrito acima. 

A opção pela criação de um regime universal financiado por impos
to ao consumo tem também como meta tratar adequadamente o 
problema dos trabalhadores da economia informal. 

Hoje esses cidadãos não contribuem para a Previdência, mas 
poderão, ao atingir 70 anos, requerer o benefício assistencial. Outra 
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alternativa de que dispõem os trabalhadores da economia informal 
para receberem aposentadoria é formalizarem-se aos 50 anos e contri
buírem para a Previdência durante apenas 15 anos, requerendo a 
aposentadoria por idade aos 65 anos. 

Em ambos os casos descritos, o trabalhador da economia informal 
consegue ter acesso à aposentadoria - ainda que tardiamente -
tendo contribuído poucos anos para a Previdência. 

Observação: No Regime Universal não há reconhecimento de de
pendentes e, por conseguinte, nem pagamento de pensões por morte, 
pelo fato de os beneficios pagos serem universais e individualizados. 
A título de exemplificação, um casal de aposentados de baixa renda 
receberá duas cestas previdenciárias do Sistema Universal: uma 
paga ao marido e outra à esposa. Quando ocorrer a morte de um dos 
dois, as despesas de sustento cairão junto com a queda de beneficios, 
que passa a ser de uma cesta previdenciária ao sobrevivente. 

4.2 Segunda Faixa - Regime Básico Contributivo 

População coberta. Neste segundo regime estarão incluídos com
pulsoriamente todos os trabalhadores economicamente ativos. Na 
prática, somente os trabalhadores que participam da economia for
malizada estarão vinculados a este regime. 

Financiamento. Este regime será flnanciado em sistema de repar
tição simples. Os trabalhadores cobertos contribuirão mensalmente 
para essa faixa, de forma compulsória, com salário de contribuição 
defInido pelo montante que exceder uma cesta previdenciária, obser
vado o limite superior de seis cestas previdenciárias. Dessa forma, 
um trabalhador com remuneração mensal de oito salários mínimos 
(isto é, 16 cestas previdenciárias) teria como salário de contribuição 
cinco (6 - 1 = 5) cestas previdenciárias. 

O prazo mínimo de contribuição neste regime será de 20 anos. 
Deverá ser criado um registro geral de contribuintes do Regime 
Básico Contributivo que permitirá a seus administradores controlar 
o montante de contribuições individuais efetuadas. Tais contribuições 
serão registradas em contas individuais. 

O valor da alíquota que incidirá sobre o salário de contribuição dos 
trabalhadores ativos será calculado de forma a gerar os recursos 
necessários para custear a despesa com pagamentos de beneficios aos 
inativos, segundo a sistemática habitual dos sistemas de repartição 
simples. O recolhimento das contribuições dos trabalhadores será 
efetuado pela empresa em nome de seus empregados. Ao contrário da 
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sistemática atual em que a empresa é a responsável direta pelo 
pagamento de uma parcela das contribuições ao INSS, no modelo 
proposto, somente os trabalhadores contribuirão para o Regime Bá
sico Universal. As empresas apenas facilitarão a arrecadação dos 
recursos, ao descontarem as contribuições dos salários de seus fun
cionários. As grandes vantagens deste sistema de recolhimento são: 

a) simplificar, para o empregado, o cálculo e o pagamento de suas 
obrigações para com o sistema básico; 

b) deixar transparente, para o trabalhador da ativa o custo da 
manutenção do sistema, uma vez que o valor da sua contribuição será 
subtraído de seu salário bruto; 

c) facilitar, perante a Justiça, o processo contra empresas que não 
recolhem as contribuições de seus empregados aos cofres do Regime 
Básico Contributivo, uma vez que este não-recolhimento será carac
terizado como apropriação indébita de recursos pertencentes aos 
trabalhadores. 

Em contrapartida à transferência das obrigações previdenciárias 
da empresa - sistema em vigor hoje - para o trabalhador, será 
decretada a elevação dos salários nominais no valor exato das contri
buições previdenciárias de que se desobrigará a empresa. 

Benefícios pagos. O direito aos benefícios ocorrerá aos 65 anos, sem 
distinção de sexo. O cálculo do valor dos benefícios será feito de modo 
a conceder ao aposentado um montante equivalente ao valor médio 
de suas contribuições durante os últimos cinco anos de atividade. 
Note-se que a existência de um registro individual indexado em cestas 
previdenciárias torna imediato esse cálculo. 

Admite-se a redução da idade mínima de aposentadoria para 60 
anos, com redução dos benefícios em 50%. Para aposentadorias entre 
60 e 65 anos, a redução de benefícios seria linear de 500Al a OOAl. 

Deve-se ter em mente que o beneficiário do Sistema Básico Contri
butivo terá também direito ao recebimento de uma cesta previdenciá
ria do Sistema Universal Não-contributivo. 

Em caso de morte do titular, seus dependentes passam a receber 
600Al do valor dos benefícios a título de pensão. O pagamento dessa 
pensão cessará no caso de viúva sem filhos menores, quando de seu 
falecimento. No caso de dependentes menores de idade, o pagamento 
das pensões cessará aos 21 anos, sem distinção de sexo. 

Justificativa. O sistema de repartição, administrado pelo setor 
público, coloca em poder do Estado um enorme volume de recursos 
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que poderiam, ao nosso ver, ter melhor alocação caso fossem geridos 
pelo setor privado. 

No entanto, caso se optasse por criar apenas o Regime Universal, 
extinguindo-se o regime contributivo fmanciado em sistema de repar
tição e induzindo-se os trabalhadores da economia formalizada a 
procurarem complementação de aposentadoria somente em enti
dades privadas que operassem em sistema de capitalização, ter-se-ia 
que obter recursos para custear o atual estoque de aposentados 
através de impostos gerais. Uma tal ruptura do pacto intergeracional 
que é o atual regime previdenciário financiado em sistema de repar
tição oneraria sobremaneira tanto os atuais trabalhadores ativos 
como os inativos, pois todos teriam que financiar (via impostos gerais) 
os inativos. De um lado, os inativos, que contribuíram no passado 
para o regime atual, seriam penalizados por não terem seus benefícios 
inteiramente financiados pelos ativos atuais. Por outro lado, os atuais 
ativos financiariam (por meio de impostos gerais) os atuais inativos 
e, no futuro, não receberiam benefícios do regime já extinto. 

Outro fator de motivação para a criação do Regime Básico Contri
butivo' conforme descrito acima, é o estabelecimento de mais um 
incentivo à formalização do mercado de trabalho. Por esse sistema, 
um trabalhador que recebe salário mínimo e contribui para o Regime 
Básico Contributivo terá sua renda preservada integralmente após a 
aposentadoria. Caso ele não contribua, sua renda pós-aposentadoria 
será reduzida a uma cesta básica. A existência de um registro indivi
dualizado de contribuições impedirá os artifícios hoje disponíveis 
para aposentadoria por idade aos 65 anos com apenas 15 anos de 
contribuição, ou 70 anos por assistência social. 

Deve-se atentar para o fato de que o trabalhador com salário 
inferior a seis cestas previdenciárias e que contribui regularmente 
para o Sistema Básico Contributivo, terá 1()()OAl de sua remuneração 
preservada após a aposentadoria. 

4.3 Terceira Faixa - Regime Complementar Compulsório 

População coberta. Neste regime estarão incluídos os traba
lhadores com salários superiores a seis cestas previdenciárias. 

Financiamento. Este sistema será fmanciado em regime de capita
lização e administrado por entidades abertas de previdência privada 
(EAPP) ou por entidades fechadas de previdência privada (EFPP) de 
contribuição definida. A contribuição será compulsória, com base de 
contribuição definida pela remuneração que exceder a seis cestas 
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previdenciárias, observado o teto de 20 cestas previdenciárias. Será 
transferido para o ,salário do trabalhador o valor pago hoje pela 
empresa a título de contribuição previdenciária. Em contrapartida, 
as obrigações contributivas aos regimes básico e complementar fica
rão a cargo do trabalhador. 

A contribuição poderá ser feita pelo empregador ou pelo emprega
do, mas sempre na conta deste. A alíquota mínima de contribuição 
será de 6%, a incidir sobre a base de contribuição. 

Os recursos captados pelas EFPP e EAPP deverão ser adminis
trados livremente, não se estabelecendo pisos para aplicações em 
determinados ativos. Uma legislação específica, no entanto, poderá 
estabelecer limites máximos para aplicações em alguns ativos, a fim 
de reduzir o risco global dos ativos do fundo. 

Benefícios pagos. O valor dos benefícios a serem pagos pelos fundos 
de pensão a seus associados será calculado em função do rendimento 
auferido pela carteira de ativos. 

O início do pagamento de benefícios observará a idade mínima de 
60 anos. Admite-se a antecipação dessa idade mediante a elevação da 
alíquota de contribuição, de modo a compensar o menor número de 
contribuições mensais. 

Justificativa. Conforme exposto na descrição do Regime Básico, a 
transição de um sistema previdenciário financiado em sistema de 
repartição para outro, fmanciado em sistema de capitalização, one
raria sobremaneira a geração atual de trabalhadores ativos. Por isso 
optou -se por manter um regime fmanciado por repartição. 

Para que essa mudança no perfil do financiamento previdenciário 
futuro se dê em um ambiente competitivo, é necessário que as 
entidades de previdência privada se multipliquem. Para tanto é 
preciso que a demanda dos serviços dessas entidades seja grande e 
que não haja barreiras à entrada de novos competidores nesse setor. 
Tendo em vista o estado ainda embrionário da previdência comple
mentar no Brasil, em que os ativos dos fundos de pensão (fechados e 
abertos) correspondem a apenas 6% do PIB, enquanto que em outros 
países essa percentagem é muito maior - EUA (50%), Reino Unido 
(55%) -, julgamos necessária a introdução de um mecanismo para 
fomentar esse setor. A opção de adotar a compulsoriedade nas contri
buições para a previdência complementar, ao nosso ver, atende a esse 
objetivo. 

Reconhece-se que esse argumento pode ser criticado como 
intervencionista ou até paternalista, mas algumas considerações 
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devem ser feitas. Primeiro, a alíquota mínima de SOA> é baixa e a 
contribuição por ela gerada será inferior à contribuição marginal hoje 
paga pelas empresas para salários elevados. Como se propõe que os 
encargos hoje pagos pelas empresas sejam repassados aos salários e 
que se cobre todas as contribuições dos trabalhadores, conclui-se que 
a alíquota de contribuição marginal compulsória para salários (brutos 
de encargos sociais) cairá de 20% para 6%, no caso de salários entre 
seis e 20 cestas previdenciárias e p~a zero no caso de salários 
superiores. 

4.4 Quarta Faixa - Regime Complementar Voluntário 

Este regime corresponde ao complemento voluntário do Regime Com
plementar Compulsório. As decisões de participar ou não e de qual 
alíquota de contribuição adotar ficarão à escolha do trabalhador. Isso 
posto, considerar-se-á como contribuição ao Regime Complementar 
Voluntário as contribuições superiores a 6% para a faixa salarial de 
seis a 20 cestas previdenciárias ou ainda as contribuições sobre a 
faixa salarial acima de 20 cestas previdenciárias. 

Neste regime prever-se-á um sistema de poupança individual 
vinculado à aposentadoria semelhante à Individual Retirement Ac
count (IRA), dos EUA. Trata-se de uma conta individualizada, 
administrada pelo próprio titular ou por uma empresa gestora, que 
receberá depósitos periódicos para aplicações em ativos diversos. As 
retiradas sem tributação estão impedidas até a data da aposentado
ria. Retiradas antecipadas estarão sujeitas a forte tributação. A 
motivação básica para esse tipo de fundo individual será a não-tribu
tação dos rendimentos auferidos até a data da aposentadoria. 

Salvaguarda de direitos. Para se assegurar os direitos dos traba
lhadores que mudam de emprego e, conseqüentemente, de fundo de 
pensão,exigir-se-á que cada fundo de pensão mantenha contas indi
viduais contendo os valores das contribuições e o número de cotas 
registradas em nome de cada participante. 

Com o intuito de proteger os recursos acumulados, exigir-se-á que 
os fundos de pensão tenham seus ativos legalmente desvinculados 
dos ativos da empresa patrocinadora, como já ocorre na legislação 
atual. 

Tratamento fiscal. As contribuições efetuadas pelos trabalhadores 
ativos aos fundos de pensão serão abatidas de sua renda tributária 
para efeito de imposto de renda. Se efetuadas diretamente pela 
empresa patrocinadora, tais contribuições serão tratadas como des-
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pesa salarial. Os rendimentos dos ativos dos fundos de pensão serão 
isentos de tributação. 

Ao receber benefícios pagos pelos fundos de pensão o aposentado 
somará esses recursos a outras rendas que possa auferir e será 
tributado pelo imposto de renda de acordo com a sua renda global. 

De acordo com o descrito, a previdência privada funcionará como 
um mecanismo de diferimento de renda. Durante a vida ativa, em que 
a renda do trabalho é alta, o trabalhador consegue reduzir sua renda 
tributável. Esta será aumentada durante seu período de inatividade, 
quando sua renda é menor. Dessa forma, a renda tributável oscilará 
menos ao longo da vida (ativa e inativa) do contribuinte. Sendo as 
alíquotas de imposto de renda progressivas, percebe-se que, no sis
tema proposto, a renda poupada para o complemento de aposentado
ria sofrerá baixa tributação. 

Transição de regimes. O regime previdenciário atual difere subs
tancialmente do regime proposto, o que torna a transição de um 
regime para outro um problema delicado. 

Nas páginas anteriores, descreveu-se o funcionamento do regime 
previdenciário proposto, mas não se descreveu como se fará essa 
transição. Este ponto será tratado a seguir. 

Pelas regras atuais, o INSS concede aposentadoria por tempo de 
serviço após 35 anos de trabalho para os homens e 30 para as 
mulheres. Além disso, o teto de contribuição e benefícios situa-se hoje 
em 10 salários mínimos. 

Conforme exposto na apresentação dos Regimes Universal Não
contributivo e Básico Contributivo, as grandes modificações em rela
ção ao regime atual serão: a) fim da aposentadoria por tempo de 
serviço; e b) redução do teto de contribuiçãcv'benefícios, flxado em seis 
cestas previdenciárias. 

Ocorre que muitos aposentados recebem hoje benefícios superiores 
ao novo teto proposto. A redução desses benefícios para se adequar 
ao novo regime seria injusta, pois tratar-se-ia de indivíduos que 
contribuíram sobre um valor acima de seis cestas previdenciárias, e 
têm, pelas regras vigentes, direito adquirido sobre os benefícios que 
recebem. 

Outro grupo de trabalhadores a ser afetado é o composto pelos que 
hoje têm salário de contribuição suPerior a seis cestas previdenciá
rias. Ao se aposentarem, pelas regras atuais esses indivíduos teriam 
benefícios superiores ao novo teto proposto. Não se pode, subita
mente, reduzir-lhes o valor do benefício previsto sem compensá-los 

160 



pela contribuição que excede o novo teto de benefícios feita no pas
sado. 

Outro problema a ser resolvido diz respeito à mudança de expec
tativa de direitos provocada pelo fim da aposentadoria por tempo de 
serviço. 

Finalmente, admitindo-se que os direitos adquiridos dos aposen
tados atuais e as expectativas de direito dos atuais contribuintes do 
INSS sejam mantidos (pelo menos parcialmente), deve-se especificar 
a fonte de recursos para cobrir tais gastos. Com efeito, conforme visto 
na descrição do Regime Básico Contributivo, as contribuições dos 
trabalhadores ativos cairão junto com o novo teto de seis cestas 
previdenciárias. 

No que se segue, explica-se a transição de regime em duas partes: 
do ponto de vista das despesas (benefícios pagos) e do financiamento. 

Benefícios. Propõe-se que os benefícios hoje recebidos pelos aposen
tados sejam mantidos. Embora muitos desses inativos tenham conse
guido aposentadoria por tempo de serviço, não se pode reduzir o valor 
que esses indivíduos recebem hoje, pois trata-se de um direito adqui
rido. 

Quanto às expectativas de direitos dos atuais contribuintes da 
Previdência, deve-se adaptá-las à realidade de limitação de recursos, 
que tenderia a agravar-se caso tais expectativas fossem transforma
das em benefícios de fato. Todavia, essa adaptação deve ser feita da 
forma menos brusca possível. Conforme já descrito, dois são os 
problemas delicados a serem resolvidos: a) o fim da aposentadoria por 
tempo de serviço e; b) a redução do teto de pagamento de benefícios. 
Sugere-se, para a adaptação da Previdência atual às regras do Re
gime Básico Contributivo, que os dois problemas sejam tratados da 
seguinte forma: 

1. Elimina-se a aposentadoria por tempo de serviço a partir do dia da 
aprovação da lei que cria o novo regime. A conseqüência dessa decisão 
será o adiamento imediato de muitas aposentadorias. Deve-se ter em 
mente, no entanto, que os trabalhadores que forem impedidos de 
obter aP9sentadoria por tempo de serviço terão a opção de aposentar
se com idade inferior ao determinado pelo limite de idade, com 
redução do valor de benefício (ver descrição dos benefícios pagos pelo 
Regime Básico Contributivo). 

2. Concede-se aos trabalhadores que tenham contribuído para a 
Previdência atual, com salário de contribuição superior a seis cestas 
previdenciárias, uma complementação de renda com valor proporcio-
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na! à diferença entre seu salário de contribuição e seis cestas previ
denciárias. 

O valor dessa complementação será calculado em função do crédito 
previdenciário obtido pelo contribuinte. Este poderá, entre outras 
fórmulas possíveis, ser calculado segundo um dos critérios abaixo: 

a) valor atual estimado (na data de aprovação da lei) de ?/J das 
contribuições passadas (do empregado e da empresa) à Previdência 
atual. A justificativa para se tomar apenas ?/J da contribuição total 
é o fato de que 1/.3 da contribuição atual destina-se ao programa de 
saúde; 

b) valor atual estimado do fluxo de benefícios programados (aposen
tadoria por tempo de serviço ou por idade, com sobrevida pós-aposen
tadoria e sucessão de direitos estimados), multiplicado pelo quociente 
do n~ero de anos em que já houve contribuição sobre 35 - o número 
de anos requeridos para a realização do pleno direito; 

c) diferença entre o valor atual éstimado do fluxo de benefícios 
programados e o valor atual do fluxo de contribuições faltantes para 
completar 35 anos. 

Apenas os contribuintes com salário de contribuição superior a seis 
cestas previdenciárias terão direito a essa complementação de renda. 
No caso desses contribuintes, o valor de seus créditos previdenciários 
será calculado à época da implantação do novo regime, ficando in
dexado em número de cestas previdenciárias. No momento da apo
sentadoria, tal valor será convertido em renda mensal a ser somada 
aos benefícios dos Regimes Básicos Universal Não-contributivo (uma 
cesta previdenciária) e Contributivo (cinco cestas previdenciárias). 

Financiamento. Propõe-se duas formas alternativas de financia
mento para a transição. 

Financiamento por receitas gerais. Por essa forma, o Regime Básico 
Contributivo ficaria desvinculado do atual regime. O número de 
beneficiários começaria em zero e iria crescendo à medida que fossem 
ocorrendo as novas aposentadorias. 

A alíquota de contribuição seria revista ano a ano de forma a se 
obter recursos para custear a despesa (crescente) com a incorporação 
gradual de aposentados no novo regime. 

A despesa com o pagamento dos benefícios dos atuais aposentados 
e as rendas decorrentes dos créditos previdenciários seJiam financia
das por impostos gerais, tal como no Regime Universal Não-contri
butivo. 
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Financiamento parcial em repartição simples. Por essa forma, o 
Regime Básico Contributivo teria inicialmente como beneficiários 
todos os atuais aposentados. 

Considerar-se-ia como despesa a ser financiada em sistema de 
repartição simples, para efeito de cálculo das alíquotas de contribui
ção, o total de benefícios que não excedessem seis cestas previdenciá
rias. Restariam, portanto, para serem fmanciadas por receitas gerais 
apenas a parcela de benefícios dos atuais aposentados que excedesse 
seis cestas previdenciárias e as rendas dos créditos previdenciários. 

Avaliação das alternativas. Na primeira alternativa, o custo de se 
sustentar o atual estoque de aposentados e de se pagar o adicional de 
renda decorrente do crédito previdenciário seria dividido entre toda 
a sociedade. Dessa forma, as contribuições iniciais para o Regime 
Básico Contributivo teriam uma alíquota muito baixa, o que prova
velmente funcionaria como um incentivo à formalização da mão-de
obra. 

Na segunda alternativa, o custo a ser dividido entre toda a socie
dade corresponderia apenas à parcela superior a seis cestas previden
ciárias dos benefícios recebidos pelo atual estoque de aposentados e 
à do pagamento das rendas decorrentes do crédito previdenciário. O 
sustento do Regime Básico Contributivo - que incluiria a despesa de 
pagamento da parcela inferior a seis cestas previdenciárias dos 
benefícios do atual estoque de aposentados - recairia, nesta alterna
tiva, apenas sobre os atuais trabalhadores do setor formalizado. 

A primeira alternativa tem a vantagem de incluir um incentivo de 
curto prazo à formalização do mercado de trabalho. A segunda é mais 
justa, pois os trabalhadores atuais da economia formalizada teriam 
uma contribuição maior (do que na primeira alternativa) para o 
Regime Básico Contributivo, mas, em contrapartida, receberiam no 
futuro os benefícios pagos por este regime, ao passo que os traba
lhadores da economia informal atual ficariam apenas com o benefício 
universal. 
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Conclusão 

A falência generalizada dos sistemas previdenciários, após a II 
Guerra Mundial, decorreu de fatores demográficos, sócio-polí
ticos e econômico-financeiros. A queda da taxa de natalidade, 

a rápida elevação da expectativa de vida, a inevitável tendência à 
universalização dos direitos por camadas cada vez mais abrangentes 
da população, as oscilações mais freqüentes e pronunciadas dos ciclos 
econômicos e as pressões nos orçamentos públicos causadas por níveis 
reais de benefícios típicos do welfare State levaram, em conjunto, à 
crise progressiva e generalizada dos sistemas de repartição como base 
do custeio da Previdência. 

O regime de capitalização, embora ideal para ser adotado como 
regime único em um país caracterizado por população sócio-economi
camente homogênea, não sobrevive, como regra simplista para finan
ciamento da Previdência, no mundo real. Mesmo em países desenvol
vidos, as disparidades sociais de informação e de formalidade nas 
relações trabalhistas, entre os indivíduos, tornam imperioso que uma 
faixa da população (a de mais baixa renda) ainda seja atendida pelo 
Estado, em regime de repartição. A capitalização, entretanto, vem se 
impondo nas sociedades de conformação política moderna como a 
forma mais desejável de financiamento das rendas previdenciárias 
futuras dos cidadãos. Os fundos de pensão, as contas individuais de 
poupança e os demais investidores institucionais, além de desempe
nharem com destaque o papel de financiadores do crescimento de 
longo prazo das economias modernas, contribuem para atenuar o 
antigo conflito capital-trabalho, em distonia crescente com as socie
dades contemporâneas. 

No Brasil, a situação da Previdência Social, nas últimas décadas, 
não tem destoado desse marco geral de referência. Por pressões 
políticas inadiáveis, foram sendo incorporadas rapidamente, na rede 
de proteção do Estado Gá que aqui tem predominado até hoje, no 
agregado, o regime de repartição), categorias cada vez mais gerais de 
trabalhadores urbanos (empregadas domésticas, autônomos etc.), 
bem como de forma súbita, mais recentemente, todos os traba-
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lhadores rurais. Em sociedades menos maduras do ponto de vista 
institucional como a nossa, esses movimentos têm ocorrido inclusive 
sem a devida ou a suficiente contrapartida de contribuições, durante 
a vida produtiva dos futuros beneficiários do sistema. É uma incon
gruência, mas é a realidade. 

Na verdade as crises da Previdência, em nosso país, só não são 
mais sérias ou prolongadas porque a inflação alta e crônica "ajusta" 
as contas do sistema público, via achatamento maior ou menor, 
periódico, dos valores reais dos benefícios concedidos. Bons adminis
tradores da Previdência, no país, têm sido os políticos do setor que 
atuam em épocas de agravamento do processo inflacionário: regis
tram em seus currículos passivos correntes menores no sistema e 
incremento nas contribuições, dada a recuperação relativa da produ
ção. 

Mas essa não é, sem dúvida, uma solução permanente para a 
Previdência Social brasileira. Conforme apresentamos no modelo 
típico sugerido neste trabalho, é imperioso que se estimule a "priva
tização" (com regime de capitalização) de boa parte da Previdência no 
país, inclusive com uma faixa inicial de contribuições individuais 
compulsórias. Esta se justifica pelo baixo nível de informação da 
população e pelas pressões do orçamento doméstico do presente, que 
criam ilusão quanto aos riscos previdenciários do futuro. 
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Anexo 

Tabela! 

Receita total 
Despesa real 

Despesa com 
Arws 

com bene{ícws 
bene{ícWs/ 

Real DAl do PIB 
despesa total 

1976 85,3 5,5 65,2 0,52 

1977 93,4 5,6 85,7 0,63 

1978 103,7 5,9 98,5 0,65 

1979 103,9 5,5 98,7 0,65 

1980 100,0 5,1 100,0 0,68 

1981 106,0 5,6 106,4 0,69 

1982 119,1 6,1 120,0 0,69 

1983 97,7 5,5 105,9 0,74 

1984 91,7 5,1 93,7 0,70 

1985 103,8 5,2 97,0 0,64 

1986 122,0 5,6 108,3 0,61 

1987 124,9 5,9 80,3 0,44 

1988 101,4 5,0 74,4 0,50 

1989 112,5 5,4 83,5 0,51 

1900 122,8 6,6 88,0 0,49 

Fonte: INSS e nuxo de caixa. 
Nota: Dados denacionod"" pela" médi .. anuais do IGP·DJ da FGV; Conjuntura Econômica, para dadoe do PIB; e 
dados elaborados pela equipe. 
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Tabela 2 
Número de benefícios (em milhares) 

Anos Invalidez AIL'n1io-doença 
Tempo de 

Pensões 
seroiço 

1980 1.286 692 762 1.686 

1981 1.457 753 846 1.860 

1982 1.561 754 921 1.997 

1983 1.728 861 1.042 2.167 

1984 1.761 814 1.086 2.331 

1985 1.807 759 1.211 2.502 

1986 1.867 698 1.265 2.640 

1987 1.925 733 1.325 2.800 

1988 1.955 562 1.354 2.940 

1989 1.992 721 1.413 3.156 

1990 2.039 643 1.447 3.328 

Fonk Relatório da Comi ... ão Eopecial da Câmara doe Depuladoe para Estudo do Si.otema Previdenciário. 

Tabela 3 
Importância relativa dos benefícios 

Anos Invalidez Velhice Tempo de seroiço Pensões 

1980 13,6 12,7 22,0 12,0 

1981 13,7 12,7 24,3 12,3 

1982 13,4 12,3 21,8 12,3 

1983 14,1 13,0 22,4 12,5 

1984 14,6 13,0 24,6 14,5 

1985 14,8 13,0 25,9 15,8 

1986 15,8 13,5 23,8 15,7 

1987 15,7 13,7 23,6 15,7 

1988 15,8 13,1 23,6 16,1 

1989 15,0 12,6 22,6 15,0 

1990 14,8 12,5 23,8 15,0 

Fonte: MTPS, Divisão de Eolatistica e Cawtro. 
Nola:Dadoa elaboradoa com baBe no relatório da Comi.oaão Especial da Câmara doe Depuladoe para Estudo do 

Sistema Previdenciário. 
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Tabela 4 

Arws 
Contribuintes Benefícios gerais 
(em milhnres) (em milhnres) 

1980 22.687 7.539 

1981 23.004 8.262 

1982 23.119 8.703 

1983 25.054 9.456 

1984 25.378 9.773 

1985 27.673 10.209 

1986 28.373 10.478 

1987 29.787 10.897 

1988 30.649 11.012 

1989 11.642 

1990 11.988 

Fonte: Anuário Estatístico do IBGE. 
Nota: Relatório da Com.iasio Especial da Câmara doe Deputados para Eatudoe do Sistema Previdenciário. 

Tabela 5 

Benefício real 
Salário mínimo 

Anos médio (base: 
(base: 1980 = 100) 

1980 = 100) 

1980 100,0 100,0 

1981 94,2 102,5 

1982 98,8 106,9 

1983 80,6 90,8 

1984 68,2 84,2 

1985 66,3 86,2 

1986 73,1 81,5 

1987 52,3 58,8 

1988 46,2 61,9 

1989 51,3 65.9 

1990 52,2 47,1 

Fonte: INSS e fluxo de caixa; para dadoo do PIS, Conjuntura Econômiro. 
Nola: Deflacionadoo pela. média. anuais do IGp·DI da FGV; dadoo elaboradoo pela equipe . 
• Taxa baaeada na média anual do IGP·DI da FGV. 
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100,2 

109,9 

95,4 

154,5 

220,5 

225,6 

142,3 

224,8 

684,5 

1.320,0 
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Introdução 

M AGNIFICADO pelo que ficou cognominado "novela dos 
147%" - como ficou tristemente conhecido o polêmico epi
sódio ainda não totalmente resolvido do reajuste dos bene

fícios dos aposentados e pensionistas,2 o nosso sistema de previdência 
social vem experimentando uma permanente crise. Enquanto para 
alguns, como o ex-ministro Raphael de Almeida Magalhães, a crise é 
basicamente conjuntural, estando intimamente ligada à forte reces
são ora prevalente em nossa economia,3 para outros, como se de
preende da leitura do trabalho de Oliveira et alii,4 as dificuldades 
advêm de um desequilíbrio estrutural entre receitas e despesas; 
sendo que tal desequilíbrio foi fortemente acentuado com a promul
gação da Constituição de 1988, pródiga na concessão de benefícios 
adicionais. 

Embora o ex-ministro Raphael de Almeida Magalhães tenha uma 
certa dose de razão, pois que a retomada do crescimento, com a 
conseqüente reabsorção de parte do contingente hoje mergulhado na 
economia informal, certamente contribuirá para minorar a crise, 
acreditamos que esta só será totalmente resolvida se forem postas em 
prática substanciais reformas, de cunho estrutural. Fundamental
mente, e não menosprezando o fato de que simples medidas de caráter 
administrativo podem contribuir para a redução de um importante 
foco de desajuste - consubstanciado não só nas inúmeras fraudes 
que são recorrentemente denunciadas, como também na ausência de 
um efetivo controle da arrecadação -, é nossa opinião (como já 
apontado em Previdência Social no Brasil: uma proposta de reforma, 
às páginas 1-128), que o atual sistema de fmanciamento de nossa 
Previdência Social, que se fundamenta no modelo dito de repartição, 
deva ser substituído, à exemplo da experiência chilena, por um 
modelo cujo principal ingrediente seja o regime de capitalização. A 
nosso ver, tal providência não só será de capital relevância para a 
solução dos atuais problemas de desajuste financeiro, como também 
contribuirá para eliminar algumas gritantes injustiças propiciadas 
pela atual sistemática. 
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Previdência social e 
cidadania 

C ONQUANTO a formação de sistemas públicos de previdência 
seja relativamente recente, pois que data da Alemanha de 
Bismarck, em 1883,5 hoje sua concepção está intimamente 

ligada ao conceito de cidadania. Não se pode imaginar um Estado 
moderno sem a presença de um sistema amplo de previdência social. 

Segundo o conceito de cidadania - que norteia a concepção de um 
Estado democrático na sua interpretação mais ampla -, os cidadãos, 
sem distinção de características de cor, credo e nível de renda, fazem 
jus a um conjunto de direitos básicos. Entre estes, além dos chamados 
direitos civis - tais como o de ir e vir, e o de livre arbítrio - e dos 
direitos políticos, que são os de organização, reunião, voto e voz, 
direitos esses que são de usufruto imediato, pois que não necessitam 
de financiamento para serem postos em prática, temos também os 
denominados direitos sociais. 

Diferentemente dos dois anteriores, os direitos sociais, que englo
bam a previdência, a educação e a saúde básica, não são auto-imple
mentáveis. Para que possam ser usufruídos, é necessário que contem 
com sistemas de provisão; isto é, carecem de fmanciamento para que 
possam ser postos à disposição dos cidadãos.6 Especificamente no 
caso da Previdência Social, que tem por finalidade cobrir contingên
cias como velhice, falecimento de cônjuge e invalidez (permanente ou 
temporária), que têm como conseqüência a redução da capacidade dos 
indivíduos de gerar renda,7 há forte necessidade de provisão de 
recursos, pois que os gastos são extremamente elevados. 

A questão da provisão é o cerne do problema. Todos concordam em 
que a Previdência Social exista e funcione a contento. Como financiar 
o sistema, entretanto, é motivo de profundas divergências. Nosso 
propósito, no presente trabalho, é o de justamente oferecer alguns 
subsídios ao debate, apresentando sugestões quanto à provisão da 
Previdência Social. 
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A questão da provisão 

SENDO um direito de cidadania, a cobertura do sistema previ
denciário deve ser universal. Isto é, todos os cidadãos, indepen
dentemente de terem contribuído ou não de maneira direta 

para o financiamento do sistema, devem ter acesso a certo nível básico 
de benefícios. Para a provisão dos necessários recursos, cujos mon
tantes costumam ser extremamente elevados, um possível enfoque, 
adotado em países como Dinamarca e Finlândia, que se caracterizam 
por serem economias com alto grau de homogeneização de seus 
respectivos cidadãos, no que concerne tanto ao grau de instrução como 
à distribuição de renda, é o de contar somente com recursos fiscais. 
Segundo tal enfoque, a previdência básica é financiada unicamente 
com suporte na arrecadação de impostos - sej am eles indiretos, como 
os impostos incidentes sobre os bens de consumo, ou diretos, como o 
imposto de renda. O ponto central em tal sistema é que quem 
eventualmente menos contribui (por pagar menos imposto de renda, 
por exemplo), ou até é isento, tem o mesmo direito à cobertura básica 
de quem paga as maiores alíquotas do imposto de renda. 

Sem desprezar a contribuição de recursos fiscais, um outro enfoque 
- o mais comumente adotado na maioria dos países - é o que se 
fundamenta na contribuição direta dos que participam diretamente 
da economia formal. De maneira geral, os sistemas baseados na 
contribuição direta podem ser divididos em dois grandes grupos: 
aqueles que vinculam os benefícios às contribuições, através de contas 
individuais; e os que ou não fazem vinculação ou não consideram 
contas individuais. O primeiro grupo organiza-se de acordo com o 
princípio da capitalização, e o segundo, via de regra, de acordo com o 
chamado sistema de repartição. 

Consideremos, inicialmente, o sistema de repartição. Na sua 
concepção mais tradicional, dita de repartição simples, os que estão 
hoje no mercado formal de trabalho contribuem para o financiamento 
dos benefícios daqueles que ora estão aposentados. Ou seja, há como 
que um pacto intergerações, onde o contribuinte de hoje espera que 
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seus benefícios futuros, quando aposentado, sejam cobertos pelos que, 
naquela época, estiverem na vida ativa. 

Para uma melhor compreensão do regime de repartição, conside
remos o esquema, devido a A. Babeau, apresentado na proposta 
patrocinada pelo Instituto Liberal (ver Previdência Social no Brasil: 
uma proposta de reforma, às páginas 1-128). 

Sejam: 

A - a população na faixa de idade considerada ativa; 

a - a proporção de A que deseja trabalhar;8 

d - a taxa de desemprego; 

s - o salário médio na economia; 

V - a população inativa; 

r - a proporção da população inativa que tem direito a perceber 
benefícios previdenciários; 

m - o montante médio dos benefícios; e 

t - a alíquota de contribuição previdenciária. 

Para que haja equilíbrio entre receitas e despesas, é necessário que 
a alíquota t seja tal que a seguinte igualdade seja satisfeita. 

t=V. r .m 
A a(1-d) s 

(1) 

Observemos inicialmente o comportamento da razão Y,lA, que é um 
fator demográfico. De maneira geral, em face do fenômeno, de cons
tatação universal, de queda da taxa de natalidade, combinada com o 
aumento da vida média das populações, a razão Y,lA costuma apre
sentar forte tendência de crescimento ao longo do tempo. Desse modo, 
em uma visão de médio e longo prazos, o impacto da razão Y,lA é 
provocar um aumento na alíquota de contribuição t. 

Relativamente à razão r/i a (1 - d)}, notando que, idealmente, 
devemos ter r atingindo seu valor máximo (r = 1, que corresponde à 
situação de cobertura universal), observemos que os valores de a e da 
taxa de desemprego d são diretamente influenciados pela conjuntura 
econômica. Em situação de recessão, mesmo sendo mantido o valor 
de a,9 temos acréscimo em d. Desse modo, conjunturas recessivas 
tendem a fazer crescer o valor da razão r/i a(l - d)}, o que tem como 
conseqüência um aumento da alíquota t. 

Quanto ao último fator - a razão m/s -, temos também influência 
da conjuntura econômica. Nas situações de recessão, que implicam 
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queda do nível dos salários médios reais, a menos que tenhamos uma 
redução compensatória no valor dos benefícios médios, será neces
sário um aumento em t. Entretanto, não devemos nos esquecer que 
aumentos da alíquota t têm como conseqüência usual uma fuga para 
a economia informal. Desse modo, há como que um círculo vicioso. 

A análise apresentada indica que, devido a fatores demográficos, 
há uma tendência de necessidade de aumento de t, o que é agravado 
por conjunturas econômicas recessivas. 

Para que se tenha uma indicação quantitativa, considere-se a 
situação onde a razão WA seja igual a 0,4, que corresponde ao caso 
em que o número de pessoas na vida ativa é 2,5 vezes maior do que o 
número de aposentados. lO Sendo r = a = 1, o que implica dizer que 
não há economia informal, e d = 8%, se os benefícios forem fIxados 
em 70%, em média, da massa salarial, deveremos ter uma alíquota 
de contribuição igual a 30,43%. Esse valor sobe para 33,82% se 10% 
da força de trabalho ativa optarem por ingressar na economia infor
mal. 

Para efeito de comparação, consideremos agora o regime de capi
talização, com contas individuais. Nesse caso, o benefício de aposen
tadoria é diretamente vinculado ao montante das contribuições 
efetuadas pelo contribuinte ao longo de sua vida ativa, e que são 
depositadas em um fundo de capitalização. Remetendo o leitor para 
o Apêndice, onde são apresentados os detalhes das correspondentes 
deduções, bem como tabelas ilustrativas, a relação básica que define 
o valor da alíquota de contribuição t pode ser assim escrita: II 

( ~ 

!!.- {1 -(1 .+ ia rm
}, 

n ~a 
seP=~a 

(2) 

onde 

n - número de anos de vida ativa; 

m - número de anos como benefIciário; 

P - taxa de crescimento anual do valor real dos salários; 

CJ - porção do último salário recebido na ativa que é pago como 
benefício em valor real constante; 
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ia - taxa anual de juros, em termos reais, que é paga no fundo de 
capitalização. 

Para fins de ilustração, consideremos o caso de um indivíduo que 
ingresse no mercado de trabalho aos 18 anos e que tenha seus salários 
crescentes à taxa de 3% ao ano. Fixando em 60 anos a idade limite 
para aposentadoria, o que implica se ter n = 42, e tendo em vista que 
sua expectativa condicional de vida, dado que tem 18 anos, é de viver 
até a idade de 69 anos, o que significa que m = 9, suponhamos a 
situação em que as contribuições são depositadas em um fundo 
equivalente a uma caderneta de poupança. Observando que o último 
salário recebido na ativa será 3,3599 vezes maior do que o salário 
inicial, admita-se que o indivíduo deseje receber uma aposentadoria 
que equivalha a 7(1lfo do seu último salário. Nesta situação, notando 
que a taxa anual de juros é da ordem de 6% ao ano, o que implica que 
se tenha ia'" p, a alíquota de contribuição será de somente 6,66%. 
Sendo que, se m for feito igual a 16, de modo a incluir uma provisão 
para dependentes, a alíquota t subirá para 10,16%, valor subs
tancialmente inferior ao exigido, como vimos, no caso do regime de 
repartição simples. 

Mesmo no caso de manutenção da situação vigente (que é uma 
aberração) de aposentadoria por tempo de serviço, onde n = 35 e que 
implica que m = 16 (ou m = 23 no caso da inclusão de provisão para 
dependentes), teríamos t = 15,33% (ou t = 19,09%); ou seja, a alíquota 
de contribuição seria ainda bastante menor do que a exigida no 
regime de repartição simples. 

Do exposto, e levando-se em conta que, em ambos os casos, temos 
ainda que considerar o custo de administração do próprio sistema, 
bem como incluir uma provisão para os casos de invalidez - perma
nente ou temporária -, podemos concluir que, em princípio, o regime 
de capitalização afigura-se como o mais indicado. 
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Capitalização ou 
repartição: considerações 
adicionais 

C OMO visto na seção 3, pode-se esperar que, ao menos em 
termos médios, as alíquotas incidentes sobre os salários, para 
efeito previdenciário, sejam menores no caso de adoção do 

sistema de capitalização do que no regime de repartição. Além dessa 
óbvia vantagem, cabem ainda algumas qualificações adicionais, que 
reforçam o argumento. 

A primeira grande vantagem do sistema de capitalização é o 
próprio princípio de vinculação dos benefícios. Havendo vinculação, 
passa a existir a necessidade de um cadastro de contribuintes, o que 
por si só é uma vantagem, pois que fica minimizada a possibilidade 
de fraudes. 

Essa observação não é trivial. No nosso atual modelo de financia
mento da Previdência Social, baseado no sistema de repartição sim
ples e com contribuições de empregados e de empregadores, em que 
o Estado, via recursos fiscais, atua de forma complementar, não há 
vinculação de benefícios a contribuições. Tal fato, por não acarretar 
a necessidade de um cadastro de contribuintes, tem dado margem a 
um formidável volume de fraudes. Isso porque tem sido recorrente a 
constatação de casos onde indivíduos, falsificando documentos que 
comprovam o exercício de vida profissional, têm obtido benefícios de 
aposentadoria sem nunca terem sido contribuintes, o que é facilitado 
pela atual sistemática de aposentadoria por tempo de serviço. 

Outra distorção, baseada na atual sistemática de que somente os 
últimos salários recebidos determinam o valor dos benefícios, é a 
possibilidade de se cometerem flagrantes casos de injustiça. Por 
exemplo, consideremos a situação em que um indivíduo, começando 
a trabalhar aos 25 anos, faça jus a salários da ordem de 30 salários 
mínimos. Suponhamos que essa situação se mantenha ao longo dos 
primeiros 30 anos de sua vida profissional. Entretanto, pelo fato de a 
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empresa onde trabalhava, por exemplo, ter falido, aos 55 anos seja 
obrigado a procurar outro emprego. Dada sua idade a esta época, 
considerada de maneira bastante discriminatória no nosso tacanho 
mercado de trabalho, esse indivíduo pode vir a ser obrigado a aceitar 
empregos que não paguem mais do que, digamos, cinco salários 
mínimos. Nessa eventualidade, ao chegar aos 60 anos, irá aposentar
se com benefícios determinados com base nos últimos salários de 
contribuição, muito embora, durante mais de 85% de sua vida ativa, 
tenha efetuado contribuições calculadas sobre salários muito 
maiores. 

Essas duas razões, acopladas à análise apresentada na seção 3, 
permitem-nos aill"lIlar a superioridade do esquema de financiamento 
baseado no regime de capitalização. Obviamente, dado o caráter de 
universalidade da cobertura, dentro do conceito de cidadania, há 
ainda a necessidade de provisão para fazer face aos benefícios míni
mos de todos os cidadãos, mesmo aqueles que não têm capacidade 
contributiva ou não conseguem acumular valores suficientes. Para 
esses casos, seguindo a sugestão apresentada por Oliveira et alii,12 
devem ser destinados recursos fiscais. 

Mencionando que a contribuição deve ser obrigatória, alcançando 
ao menos todas as rendas de trabalho até certo limite máximo para 
evitar que, contando com a sempre presente característica de solida
riedade humana, os indivíduos que nada tenham contribuído venham 
a solicitar a concessão de benefícios além dos mínimos universais, 
outro ponto a ser destacado, independentemente do sistema de finan
ciamento da Previdência, é a aposentadoria por tempo de serviço. 
Urge eliminar essa distorção e passar a exigir uma idade mínima de 
aposentadoria, como acontece na quase totalidade dos países mais 
desenvolvidos. 

Em primeiro lugar, desmitificando a falácia do argumento de que 
a eliminação da aposentadoria por tempo de serviço e a fixação de 
uma idade mínima, digamos 60 anos, somente irão beneficiar os 
mortos, consideremos os dados do IBGE.13 Embora a esperança de 
vida do brasileiro ao nascer seja efetivamente muito baixa, principal
mente se comparada em termos internacionais, ela não é relevante 
para o argumento. Isso porque, fundamentalmente, ela é muito baixa 
devido à elevadíssima taxa de mortalidade nos primeiros anos de 
vida. Ultrapassada essa barreira, se o indivíduo alcançar os 14 anos, 
que é a idade usual, principalmente para trabalhos não-qualificados, 
de ingresso no setor formal de mercado de trabalho (para poder haver 
carteira profissional assinada), a esperança condicional de sobrevida 
é de 54 anos, se for do sexo masculino, e de 57 anos, se for do sexo 
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feminino. Ou seja, começando a trabalhar aos 14 anos, o indivíduo 
deverá viver até os 68 anos, se homem, ou até os 71 anos, se mulher. 
Como os dados são algo antigos, e tem-se observado um processo de 
envelhecimento da população, é bastante provável que, hoje, a sobre
vida esperada seja tal que os indivíduos que cheguem aos 14 anos de 
vida só venham a falecer após os 75 anos. Desse modo, a idade mínima 
de 60 anos, para ambos os sexos, não é de maneira nenhuma exage
rada. 

Em segundo lugar, cabe aqui mencionar os resultados de um 
modelo desenvolvido em Rio Nogueira. 14 Para certas atividades 
profissionais, tais como administrativas, intelectuais e de chefia, aos 
60 anos de idade os indivíduos apresentam ainda 77%, 97% e 99% do 
valor de suas respectivas produtividades máximas. Ou seja, ao menos 
para tais atividades, 60 anos pode ser ainda considerada uma idade 
altamente produtiva. 
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Uma proposta 

I NSPIRADA na experiência chilena, que tem apresentado resul
tados mais do que compensatórios no processo de substituir o 
regime de repartição pelo de capitalização,15 nossa proposta 

também fundamenta-se no regime de capitalização. 
De maneira sucinta, podemos esquematizar nossa proposta de 

acordo com os seguintes componentes: 16 

a) Previdência Básica. Financiado com recursos fiscais, este com
ponente cobriria todo o universo. Isto é, independentemente de haver 
ou não participado do mercado formal de trabalho, todo indivíduo, ao 
atingir certa idade mínima, digamos 65 anos, faria jus a requerer uma 
renda vitalícia, não transferível a dependentes, cujo valor corres
ponderia ao de uma cesta básica, adredemente definida, e sempre 
inferior ao do salário mínimo. 

Embora de caráter universal, é de se esperar que os indivíduos de 
renda mais alta abram mão de tal benefício. Nessa eventualidade, o 
possível excesso de receita seria capitalizado, sendo constituído um 
fundo que compensasse quedas de arrecadação em conjunturas reces
sivas, e atendesse, subsidiariamente, aos casos de insuficiência men
cionados no item b. 

b) Previdência Compulsória Individualizada. Financiada com 
base em alíquotas estritamente incidentes sobre os rendimentos do 
fator trabalho e para rendas limitadas até certo valor, com contas 
individuais em fundos de capitalização, de livre escolha por parte dos 
contribuintes. 

Uma vez alcançado certo valor acumulado mínimo, que fosse 
suficiente para a aquisição de uma renda vitalícia de valor não 
inferior ao de cinco salários mínimos, o indivíduo poderia dispor 
livremente do excesso, ao chegar à idade de aposentadoria. 

Para aqueles indivíduos que não conseguissem acumular no fundo 
quantia suficiente para, ao atingirem a idade de 60 anos, poderem 
adquirir uma renda equivalente ao valor da cesta básica, durante 
cinco anos teríamos um financiamento com base em recursos fiscais. 

180 



c) Previdência Complementar, Voluntária. Tanto sob a forma de 
fundos fechados ou abertos; todo indivíduo, se assim o desejasse, 
poderia contribuir para contas individuais de previdência comple
mentar. 

Deve-se ressaltar que, no sistema proposto, as contribuições se
riam de responsabilidade somente dos empregados. Os empregadores 
fariam contribuições unicamente de maneira voluntária. Desse modo, 
reduzindo-se a atual tributação sobre a folha salarial das empresas, 
deve ocorrer forte incentivo à reformalização da economia. Mmal, o 
grande motivador da economia informal é o excesso de regulamen
tações e de tributação. 

Em contrapartida, as empresas deveriam adquirir, junto a compa
nhias seguradoras especializadas, apólices que cobrissem os aci
dentes de trabalho. Assim, a invalidez, seja a permanente ou a 
temporária, associada a acidentes de trabalho, seria de res
ponsabilidade das empresas. Como vantagem de.tal sistema temos o 
fato de que, buscando não acarretar aumento nos prêmios, as próprias 
empresas zelariam pela redução dos acidentes. 

Obviamente, os demais casos de invalidez deveriam ser cobertos 
por recursos fiscais. 
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Conclusão 

R;CONHECIDO o acesso à Previdência Social como um direito 
de cidadania, discutimos aqui como provisioná-lo. Pelas 
azões expostas, e respondendo ao argumento que afIrma que 

o regime de repartição é um instrumento de redistribuição de renda, 
o que é, como vimos, falacioso, optamos pelo regime de capitalização, 
em contas individuais. As contribuições devem ser de res
ponsabilidade exclusiva dos trabalhadores, sem ônus para as empre
sas, e eventuais insufIciências serão cobertas por recursos fIscais. 

Fica faltando aqui descrever como fazer a transição do sistema 
atual, baseado no regime de repartição, para o que foi proposto. Neste 
ponto, remetemos o leitor interessado aos já mencionados trabalhos 
de J. L. Carvalho e C. de Faro, e ao de L. G. S. de Oliveira e outros. 
Nestes, com riqueza de detalhes e contemplando os direitos dos atuais 
contríbtÍintes e benefIciários, são efetuadas estimativas dos custos de 
transição. Estes serão bastante elevados, da ordem de 8,4% do PIB, 
em termos de valor presente e no caso mais ácido, mas mesmo assim 
serão inferiores aos valores que se estimam como défIcits do sistema 
atual. 
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Not~ 

1 Este trabalho foi patrocinado pela Escola Nacional de Adminis
tração Pública (Enap). O autor agradece o competente e dedicado 
apoio computacional de André Luiz Silva de Souza. 

2 Para uma apreciação da gênese da "novela dos 147%", cujo fato 
gerador básico encontra-se no descompasso das sistemáticas de 
reajuste dos salários dos contribuintes e dos benefícios pagos aos 
aposentados e pensionistas, ver Faro, C. de. Previdência Social: o 
justo e o possível. Conjuntura Econômica, 3(1): 23-4, maio 1992. 

3 Ver, a respeito, seu depoimento no painel A Previdência Social no 
Brasil, patrocinado pela Fiesp e realizado em 11.2.92, cujo sumário 
encontra-se publicado em: Revista da Indústria: Nova Série, 1(2): 
79-86, abrIJun. 1992. 

4 Oliveira, Francisco E. B. de; Cabral, Hilda M.; Beltrão, Kaizô L & 
Brito, Sheyla J. Metodologia de projeção dos gastos previdenciários e 
assistenciais. Estudo sobre Economia do Setor Público, 4. Rio de 
Janeiro, Ipea/lnpes, mar. 1990. 

5 Para um retrospecto do desenvolvimento dos sistemas previdenciá
rios, ver Faro, C. de. Breve histórico da evolução do sistema previden-

~ ciário. In: Gomes, Angela de Castro (org.). Trabalho e Previdência: 
sessenta anos em debate. Rio de Janeiro, FGV/CPDOC, 1992. 

~-

6 Para elaborações nas linhas do conceito de cidadania e da neces
sidade de provisão, ver Abrantes, Sérgio. Questão social, previdência 
e cidadania no Brasil, e Daim, Sulamis. O fmanciamento da Previ
dência: quem paga o quê? In: Gomes, Angela de Castro (org.), op. cito 

7 Segundo Rio Nogueira, A crise moral e financeira da Previdência 
Social. São Paulo, Difel, 1985, o direito à previdência chega a estar 
intimamente ligado ao item 1 do Art. XXV da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, tal como votado pela ONU em 1948. 

8 Estritamente falando, no mercado formal. Os que, por opção ou por 
estarem sem oportunidades no mercado formal, se dirigem ao chama
do mercado informal não serão contribuintes. 
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9 Adicionalmente, pode-se esperar que conjunturas recessivas, que 
implicam queda de salários reais, reduzam o interesse de ingresso no 
mercado formal. Ou seja, devemos ter também uma redução em a, 
com resultante necessidade de acréscimo de alíquota t. 

10 Essa proporção é a que presentemente se observa entre os totais 
de contribuintes e de beneficiários no sistema previdenciário brasi
leiro, cf. figura A.4 em Carvalho & Faro, às páginas 1-128. 

11 Note-se que, embora análoga à relação apresentada em Giambiagi, 
Fábio. A contribuição previdenciária no regime de capitalização. 
Conjuntura Econômica, 46(3): 44-7, mar. 1992, a versão aqui consi
derada é deduzida em condições mais gerais, pois que parte de 
contribuições e benefícios em termos mensais. 

12 Oliveira, L. G. S. de; Cardoso, R. F.; Magalhães, U. de & Castro, H. 
P. de. Reformulação da Previdência e da Saúde. Rio de Janeiro, 
Convênio FGV/Fundap, 1992. mimeog. 

13 Ver Brasil: tábuas - modelo de mortalidade e populações estáveis. 
Rio de Janeiro, IBGE, 1981. 

14 Ver Rio Nogueira, op. cito (nota 6). 

15 Para uma apreciação relativamente recente, ver a exposição de 
Macchiavello, Andrés C. Previdência Social: a experiência chilena. 
Revista da Indústria: Nova Série, 1(2): 115-23, abr/jun. 1992. 

16 A proposta aqui apresentada é uma simbiose das formuladas por 
J. L. Carvalho e C. de Faro, em Previdência Social no Brasil: uma 
proposta de reforma, às páginas 1 a 128, e por Oliveira, L. G. S. de et 
alii, op. cito (nota 11). 
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Apêndice 

o regime de capitalização 
no caso de salários reais 
crescentes 

A;MITINDO ausência de inflação ou, equivalentemente, que 
OS salários tenham indexação mensal, imaginemos a situação 
m que os salários mensais, mantidos constantes em termos 

reais ao longo de cada ano, sofram um acréscimo real anual. Nessas 
condições, a preços da data de origem (que será tomada como o início 
do mês de janeiro de um ano qualquer), se a taxa de crescimento real 
dos salários, em termos anuais, for igual a p, e se denotarmos por p1 
o valor do salário mensal que é recebido no primeiro ano, teremos que 
o vàlor do salário mensal que será pago no k-ésimo ano será dado por: 

k-l 
Pk=Pl(1 + p) ,k= 1,2, ... (1) 

Sendo p a proporção de cada salário mensal, inclusive do 1~ salário 
(que se supõe seja recebido juntamente com o salário de dezembro), 
que é depositada em um fundo de capitalização que paga uma taxa 
mensal, em termos reais, igual a i, teremos que o valor acumulado no 
fim do k-ésimo ano, relativo somente a este ano, na hipótese de que 
os salários tenham vencimento no fim de cada mês, será igual a: 

,k = 1,2, ... 
(2) 

Por conseguinte, o total geral acumulado no fundo, ao fim de n anos 
será: 

n 

S ~ = r SJ&(1 + iat -k 

(3) 

k-l 

para 
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(4) 

onde ia denota a taxa anual equivalente à taxa mensal i. 
Logo, tendo em vista as expressões (1) e (2), e distinguindo as 

situações em que a taxa p de crescimento dos salários iguala ou não 
a taxa de juros ia, pode-se escrever: 

a) p = ia 

S n = n.p.PI(1 + ia)n - I { . ia Vu + 1} 
(1 + ta) - 1 

(5) 

b) p * ia 

S n = p. I { ia + 1} {(1 + iat - (1 + pt} 
p (1 + ia)Vu - 1 ta - P 

(6) 

Admita-se, agora, que o fundo acumulado nos n anos considerados 
como de vida ativa deva prover uma renda mensal de aposentadoria, 
R, cujo valor constante seja igual à proporção o do último salário 
recebido. Ou seja, R deve ser tal que: 

R n-I 
= O.PI (1 + p) (7) 

Desse modo, incluindo-se um possível "132" salário, que se supõe 
seja pago juntamente com a renda de dezembro, na hipótese de que 
todas as rendas sejam pagas no fim do respectivo mês, segue-se que 
o dispêndio total equivalente, relativo a um ano qualquer, no início 
desse ano, será igual a: 

(8) 

Portanto, para que o valor acumulado no fundo seja exatamente 
suficiente para permitir retiradas ao longo de cada um dos manos 
admitidos como de aposentadoria, devemos ter a igualdade: 

m 

S n = L A (l + ia)1 - j 

j-I 

(9) 

Ou seja, distinguindo os dois casos anteriormente considerados, 
segue-se que, tendo em vista (7) e (8): 
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a) p = ia 

_ {_I ----'('--1 +_ia-=.)_-m} n. tJ - o . 
lo 

(10) 

b) p'" ia 

(11) 

As relações acima, que, convém frisar, não dependem do valor do 
salário inicial, permitem-nos, uma vez fixados os valores dos parâme
tros n, m, ia, p e o, determinar a proporção tJ dos salários que deve ser 
depositada no fundo de capitalização. 

Para que se tenha uma ilustração numérica, as tabelas A.1, A2, 
A3 e A4 mostram o comportamento do percentual tJ para algumas 
situações particulares. Em especial, quanto à evolução do valor real 
dos salários, foram consideradas quatro situações distintas: salários 
constantes, e salários crescentes, respectivamente às taxas anuais de 
1%,3% e 6%. Em cada uma dessas situações, foram examinados, para 
valores de o que variam de 60% a 100% do valor do último salário 
mensal, os casos em que a taxa anual de capitalização do fundo é 
igual, respectivamente, a 5%, 6%, 8% e 10%. Para cada uma das 
possíveis 80 combinações resultantes, foram ainda contempladas as 
seguintes possibilidades para o número m de anos de aposentadoria, 
todas referentes ao caso de um indivíduo que in~ssa no mercado de 
trabalho aos 18 anos: 

a) aposentadoria por tempo cU! serviço 

Admitindo-se que o indivíduo em questão seja do sexo masculino, 
decorre, de acordo com a atual sistemática de aposentadoria por 
tempo de serviço, que n = 35 anos. 

Dado que, aos 18 anos, a expectativa condicional de vida de um 
indivíduo do sexo masculino é alcançar a idade de 69 anos, l segue-se 
que, devendo aposentar-se aos 51 anos, terá m = 16 anos de aposen
tadoria. 

1 Tal como em B"-rasu: tábuas - modelo de mortalidade e populaçdo estáveis. Rio de 
Janeiro, IBGE, 1981. 
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Adicionalmente, e isso vale também para cada um dos dois outros 
casos considerados, o valor de m foi também fixado de modo a incluir 
sete anos de cobertura para dependentes. Ou seja, foi também incluí
do o caso em que m = 23 anos. 

b) aposentaclDria com idade mínima de 55 anos 

Em sendo fixada como idade mínima de aposentadoria a de 55 
anos, que nos parece demasiado baixa, teremos n = 37 anos e, 
respectivamente, conforme seja considerada ou não a cobertura de 
dependentes,m = 21 e m = 14 anos. 

c) aposentadoria com idade mínima de 60 anos 

Na hipótese, que nos parece ser a mais adequada na situação atual, 
de que a idade mínjma de aposentadoria seja de 60 anos, o que implica 
n = 42 anos de vida ativa, teremos, respectivamente, em função da 
ausência ou não de cobertura de dependentes, m = 9 e m = 16 anos. 

Como se verifica, a atual sistemática de aposentadoria por tempo 
de serviço pode exigir que a proporção do salário a ser depositada no 
fundo de capitalização, principalmente nos casos de baixa taxa de 
juros e de alta taxa de crescimento dos salários, seja excessivamente 
elevada. Assim, por exemplo, se p = 6% ao ano, o que implica que o 
último aalário da vida ativa seja mais de sete vezes superior ao valor 
do salário inicial, devemos ter p = 31,55% se ia = 5% ao ano, C1 = 70% 
em =23anos. 

Em contrapartida, se for adotada para aposentadoria a idade 
mínjma de 60 anos, o valor de p, na situação correspondente à 
considerada acima (sendo agora o último salário quase 11 vezes maior 
do que o inicial), cai para 21,79%. Sendo que, na hipótese mais realista 
de a taxa de crescimento do valor do salário ser de 3% ao ano, o valor 
de p reduz-se para 11,85%, se ia = 5% ao ano, caindo para o tolerável 
valor de 8,85%, se a taxa de juros do fundo de capitalização for igual 
à dos rendimentos reais dos depósitos em cadernetas de poupança 
(ia = 6% ao ano). 
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TabelaA.l 
Percentual p no caso de salários constantes (p = O) 

p,,/Pl = 1 

n=35 n=35 n=37 n=37 n=42 n=42 
a 

m= 16 m=23 m=14 m=21 m=9 m=16 

ia=5% 

0,6 7/l1J 8,96 5,84 7,57 3,15 4,81 

0,7 8,40 10,45 6,82 8,83 3,68 5,61 

0,8 9,60 11,95 7,79 10,09 4/l1J 6,41 

0,9 10,80 13,44 8,77 11,35 4,73 7,21 

1 12,00 14,93 9,74 12,62 5,26 8,01 

ia =6% 

0,6 5,44 6,62 4,38 5,55 2,32 3,45 

0,7 6,35 7,73 5,11 6,47 2,71 4,02 

0,8 7,26 8,83 5,84 7,39 3,09 4,59 

0,9 8,16 9,94 6,57 8,32 3,48 5,17 

1 9,07 11,04 7,30 9,24 3,87 5,74 

ia =8% 

0,6 3,08 3,61 2,43 2,96 1,23 1,75 

0,7 3,60 4,21 2,84 3,45 1,44 2,04 

0,8 4,11 4,81 3,25 3,95 1,64 2,33 

0,9 4,62 5,42 3,65 4,43 1,85 2,62 

1 5,14 6,02 4,06 4,93 2,05 2,91 

ia= 10% 

0,6 1,73 1,97 1,34 1,57 0,64 0,87 

0,7 2,02 2,29 1,56 1,83 0,75 1,02 

0,8 2,31 2,62 1,79 2,10 0,86 1,16 

0,9 2,60 2,95 2,01 2,36 0,96 1,31 

1 2,87 3,28 2,23 2,62 1,07 1,46 
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TabelaA.2 
Percentual J} no caso de salários crescentes a 1% ao ano 

Pn/Pl = 1,4026 Pn/Pl = 1,4308 Pn/Pl = 1,5038 

n=35 n=35 n=37 n=37 n=42 n=42 

a 

m=16 m=23 m=14 m=21 m=9 m=16 

i,. = 5% 

0,6 8,90 11,08 7,33 9,50 4,11 6,27 

0,7 10,38 12,92 8,55 11,08 4,79 7,31 

0,8 11,87 14,77 9,78 12,66 5,48 8,35 

0,9 13,35 16,61 11,00 14,24 6,16 9,40 

1 14,83 18,46 12,22 15,83 6,85 10,44 

i,.=m& 

0,6 6,78 8,26 5,55 7,02 3,06 4,54 

0,7 7,91 9,63 6,47 8,19 3,57 5,30 

0,8 9,04 11,01 7,40 9,36 4,08 6,06 

0,9 10,17 12,39 8,32 10,53 4,59 6,81 

1 11,30 13,76 9,25 11,70 5,09 7,57 

i,. =8% 

0,6 3,90 4,57 3,14 3,81 1,66 2,35 

0,7 4,55 5,33 3,66 4,44 1,93 2,74 

0,8 5,20 6,09 4,18 5,08 2,21 3,13 

0,9 5,85 6,85 4,70 5,71 2,48 3,52 

1 6,50 7,62 5,23 6,35 2,76 3,91 4 

i,. = 10M! 
, 

0,6 2,22 2,52 1,75 2,05 0,88 1,19 

0,7 2,59 2,94 2,04 2,39 1,02 1,39 

0,8 2,96 3,36 2,33 2,74 1,17 1,59 

0,9 3,33 3,78 2,62 3,08 1,32 1,79 

1 3,70 4,20 2,91 3,42 1,46 1,99 
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TabelaA.3 
Percentual JJ no caso de salários crescentes a 3% ao ano 

Pn/Pl = 2,7319 Pn/Pl = 2,8983 p,/PI = 3,3599 

n=35 n=35 n=37 n=37 n=42 n=42 
a 

m=16 m=23 m=14 m=21 m=9 m=16 

i,.=5% 

0,6 13,15 16,36 11,12 14,40 6,66 10,16 

0,7 15,33 19,09 12,97 16,80 7,77 11,85 

0,8 17,53 21,82 14,83 19,20 8,88 13,55 

0,9 19,72 24,55 16,68 21,60 9,99 15,24 

1 21,91 27,27 18,53 24,00 11,11 16,93 

i,,=mb 

0,6 10,20 12,42 8,58 10,86 5,08 7,55 

0,7 11,90 14,49 10,01 12,67 5,93 8,81 

0,8 13,60 16,56 11,44 14,41 6,77 10,07 

0,9 15,30 18,63 12,87 16,29 7,62 11,32 

1 17,00 20,70 14,30 18,10 8,47 12,58 

i,. =8% 

0,6 6,06 7,10 5,03 6,11 2,88 4,08 

0,7 7,07 8,28 5,86 7,13 3,36 4,76 

0,8 8,08 9,47 6,70 8,14 3,84 5,44 

0,9 9,09 10,65 7,54 9,16 4,32 6,12 

1 10,10 11,83 8,38 10,18 4,80 6,80 

i,. = 10% 

0,6 3,55 4,03 2,89 3,39 1,58 2,15 

0,7 4,14 4,70 3,37 3,96 1,85 2,51 

0,8 4,73 5,37 3,85 4,53 2,11 2,87 

0,9 5,32 6,05 4,34 5,09 2,38 3,23 

1 5,91 6,72 4,82 6,66 2,64 3,59 
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TabelaA.4 
Percentual ~ no caso de sa1ários crescentes a 6% ao ano 

Pn/Pl = 7,2510 Pn/Pl = 8,1473 Pn/Pl = 10,9029 

n=35 n=35 n=37 n=37 n=42 n=42 
a 

m=16 m=23 m=14 m=21 m=9 m=16 

ia=5% 

0,6 21,73 27,04 18,94 24,53 12,25 18,68 

0,7 25,35 31,55 22,10 28,62 14,29 21,79 

0,8 28,97 36,06 25,25 32,71 16,33 24,91 

0,9 32,59 40,56 28,41 36,80 18,38 28,02 

1 21,91 27,27 18,53 24,00 11,11 16,93 

ia = mfl 

0,6 17,32 21,09 15,07 19,08 9,72 14,44 

0,7 20,21 24,61 .17,59 22,26 11,34 16,84 

0,8 23,10 28,12 20,10 25,44 12,96 . 19,25 
". 

0,9 25,99 31,64 22,61 28,62 14,58 21,66 

1 28,87 35,15 25,12 31,79 16,19 24,06 

ia =8% 

0,6 10,85 12,71 9,36 11,37 5,93 8,40 

0,7 12,66 14,83 10,92 13,27 6,92 9,80 

0,8 14,46 16,95 12,48 15,17 7,91 11,20 

0,9 16,27 19,07 14,04 17,06 8,90 12,60 

1 18,08 21,19 15,60 18,96 9,88 14,00 

1 
ia = 1<m 

0,6 6,67 7,57 5,68 6,67 3,49 4,74 

0,7 7,78 8,83 6,62 7,78 4,07 5,53 i 
.~ 

0,8 8,89 10,10 7,57 8,89 4,65 6,32 
'r~ 
.~ .-
",,; 

0,9 10,00 11,36 8,52 10,00 5,23 7,11 
, 

1 11,11 12,62 9,46 11,11 5,81 7,90 
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