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magine urn a sociedade na qual ha tres
contribuintes para cada beneficiario no
sistema da Previdencia. E que cada coni
tribuinte contribua coin 15% da sua renjda. Se todos sao iguais e ganham R$ 100 quanldo na ativa, entao o equilibria on;amentario
ido sistema implicara uma aposentadoria de
·~ R$ 45 (= 3 X 15). De fato, os tres contribuintes
gerarao R$ 15 cada urn, sendo tais recursos
alocados para o beneficiario (aposentado).
IEm termos de medias, este e 0 caso dos Estaidos Unidos.
i Suponha que ulna reforma da Previdencia auimente a idade minim·a de aposentadoria. E que
listofat;a a razao entre contribuintes e beneficialrios aumentar de tres para quatro. Pode-se agora manter a contribuit;ao de 15% do salario da
lativa e elevar o satario de aposentadoria de R$
j45 para R$ 60 (= 4 X 15). Alternativamente, po(9-e~se manter o salario de aposentadoria em R$
45 e reduzir a aliquota de contribuit;ao dos mais
jovens de 15% para 11,25% (= 45/4).
Indo na diret;ao oposta, suponha que seja mantida a idade minima para aposentadoria, mas que
a populat;ao envelhet;a. E que isto reduza a razao
inicial entre contribuintes e beneficiarios de tres
para dois. Neste caso, manter a contribuit;ao de
15% do salario da ativa implica reduzir o salario
de aposentadoria de E.$ 45 para R$ 30 (= 2 X 15).
~~e~ativamente, manter o &alario de aposenta;<,lo,ria em R$ 45 implica elevar a contribuit;ao dos
p1ais jovens de 15% para 22,5% (= 45/2).
.. Baseados nestes efeitos contrarios sobre o
.~quilibrio ort;amentario do sistema previden.ciado, muitos paises tern elevado a idade minima !fe aposentadoria para corhpensar a
queda na taxa de nasciinentos eo envelhecimento da populat;ao.
,, Nos exemplos acima, e facil restabelecer a
neutralidade distributiva entre os mais velhos e
qs mais jovens quando a populat;ao envelhece.
,J;lasta elevar a idade minima de aposentadoria
.que permita arazao entre contribuintes e beneficiarios manter-se constante e igual a 3. Isto
permite manter constante (igual a R$ 45) o salario de aposentadoria recebido pelos mais v~
lhos ..Sem que talfato implique em aumento do
percentual de cqntribuit;ao dos mais jovens.
Politicamente, a questao e muito mais complicada do que fazem sugerir esses exemplos. A
politica nao se rege,por medias, mas sirri por ca~os individuais. A narrativa apenas fiscal nao
.~em fort;a politica suficiente para a gerat;ao de
reformas. Dois simples numeros, receita e despesa, nao conseguem se contrapor a urn exerci-

A narrativa apenas fiscal nao tem
forfa politica suficiente para gerafdO
de reformas. Dois simples numeros, ·
receita e despesa, nao conseguem se
contrapor a um exercito de anseios
to de anseios e einot;6es. 0 ponto, naturalmente, e tao mais forte quanto mais socialmente heterogeneo o pais.
A narrativa que motiva e a de "corret;ao de injustit;as': Ainda que haja alguns candidatos mais
ou menos 6bvios para a chamada "redut;ao de
privilegios': nesta seara estarao sempre presente
pr6s e contras de toda ordem. Alguns; em particular, defen9erao uma maior aposentadoria como forma de compensar assimetrias ao longo
da carreira.
Urn problema inerente a esse processo politico e que OS mais jovens ficam sempre subrepresentados. Muitos ainda nem nasceram. Ou ja
nasceram, mas ainda nao votam. Se a narrativa
e de corret;ao de injustit;as esta, de car~ter intertemporal, deve tambem vir atona.
Tomemos,· para exemplificar, apenas o INSS.

Neste, tem-se hoje em diaalgo em tm;no de 2,15
. contribuintes por beneficiafio, e uina aliquota
. efetiva· de contribuit;ao sobre a folha salarial da
ordem de 28, 7%. 0 equilibrio atuarial do sistema levaria, na media, a urn salario de aposentadoria em torno de 61,7% ( = 2,15 X 28, 7) do salario da ativa (na pratica, ha complementat;ao de
receitas por impostos que elevam tal percentual
a algo em torno de 82,5% do salario da ativa).
Como envelhecimento da populat;ao e na ausencia de reformas, apenas para manter o sa~a
rio de aposentadoria de 61,7%, as aliquotas de
·contribuit;ao efetiva passam dos 28,7% hoje'em
dia existentes para algo em torno de 32,3% em
. 2020, 36,7% em 2025 e 41% em 2030.
Observe-se que tais aliquotas serao ainda .
acrescidas do Imposto de Renda. Frente a tais
circunstancias, muitos jovens poderao no futuro optar por trabalhar menos, trabalhar no setpr
informal, ou mesmo emigrar para outras ecbnomias. Em qualquer caso, com menos ~ontri
buintes, aumentam ainda mais as aliquotas previdenciarias daqueles que decidem permanecer no pais e tr,a balhar no setor formal. •
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