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RESUMO

O presente trabalho se propõe a avaliar a política previdenciária brasileira, com enfoque nos gastos

públicos e suas repercussões futuras. Iniciaremos com uma abordagem sobre a origem do nosso

sistema previdenciário e os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Em seguida,

discutiremos as medidas governamentais nas eras FHC, Lula e Dilma, e as razões delas não terem sido

efetivas. O próximo passo apresentará um retrato do nosso atual orçamento previdenciário e os

problemas nele embutidos. Ao final, trataremos da famigerada reforma do sistema e de algumas

percepções sobre o provável direcionamento do governo de transição como também do eleito, que,

sem dúvida, vão ter o embate previdenciário como um de seus principais desafios.

PALAVRAS-CHAVE: Reforma da Previdência, Economia do Setor Público, Economia

Política.



ABSTRACT

The current paper is to evaluate the Brazilian social security policy, focused on public spending and

its future repercussions. Starting with a brief historical analysis of the Brazilian social security origin

and its parameters established by the Federal Constitution in 1998, this paper will discuss the

presidentes FHC, Lula and Dilma's changes to the policy and the reasons why they weren't lasting -

leading to the social security debates and new policy implementation in 2019. This paper will then

bring forth Brazil 's social security budget and spending for 2018 and the problems imbued in it.

Lastly, this paper will compare the three major social security reforms presented and some insights

regarding the debates that took place and the final chosen trajectory the government elect took.

KEY WORDS: Social Security Reform, Public Sector Economy, Political Economy



MODELOS DE REFORMA PREVIDENCIÁRIA DE 2019

1. INTRODUÇÃO

Ao identificar um problema em uma política pública, o caminho técnico a ser seguido inclui o

estudo de alternativas via metodologia custo-benefício, a redução do leque de alternativas mapeadas

para facilitar a tomada de decisão e a escolha da opção/solução mais adequada dentro de bases

científicas. Ocorre que no campo das políticas públicas a melhor alternativa nem sempre é uma opção,

mas sim aquela que foi politicamente lapidada em um processo de construção de consensos e de ajuste

mútuo de interesses.

Para garantir sua utilidade, podemos avaliar essas políticas de três formas: no tempo ex-post,

quando os resultados já estão consolidados e não há mais como evitar ou amenizar os problemas

detectados, que pode ser útil para evitar problemas futuros porém ineficaz em corrigir rotas erradas;

avaliações no tempo ex-ante (avaliação de impacto regulatório), que antecipa os prováveis efeitos da

política antes da implementação; e avaliações no tempo durante, que possibilita correções no curso

(mais praticadas nos países desenvolvidos).

Ao fazer uma análise no tempo ex-ante conseguimos identificar o sério problema da

previdência social no Brasil que cresce e se agiganta, com ações governamentais sucessivas e de

pouca resolutividade, influenciadas por pressões corporativistas e pouco objetivas, ressaltadas por um

ambiente político de difícil coesão.

O presente trabalho se propõe a avaliar a política previdenciária brasileira, com enfoque nos

gastos públicos e suas repercussões futuras. Iniciaremos com uma abordagem sobre a origem do nosso

sistema previdenciário e os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Em seguida,

discutiremos as medidas governamentais nas eras FHC, Lula e Dilma, e as razões delas não terem sido

efetivas. O próximo passo apresentará um retrato do nosso atual orçamento previdenciário e os

problemas nele embutidos. Ao final, trataremos da famigerada reforma do sistema e de algumas

percepções sobre o provável direcionamento do governo de transição como também do eleito, que,

sem dúvida, vão ter o embate previdenciário como um de seus principais desafios.

2. RAÍZES DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO E A CONSTITUIÇÃO

FEDERAL DE 1988: NECESSIDADE, FALHAS DE MERCADO, GRUPOS DE PRESSÃO,

IMPACTOS DISTRIBUTIVOS e TRADE OFF

A previdência é um mecanismo de proteção coletiva contra os riscos que os indivíduos

enfrentam no decorrer de suas vidas. A sua contribuição compulsória visa evitar erros de projeção

inerentes à própria condição humana, que diferentemente do que podemos supor, nem sempre é

racional, o que é caracterizado como uma falha de mercado. Neste caso, inclusive, a interferência
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emocional é significativa, pois se precaver das mazelas de um futuro distante é uma ação postergável,

dadas as alternativas de gastos imediatos, que oferecem satisfação no tempo real e não a um prazo

distante, que pode até não se processar. Além disso, há muitos que acreditam no papel provedor do

governo e nas ações que ele deve tomar frente às necessidades dos seus cidadãos, gerando uma outra

falha de mercado.

Com isso em mente, a compulsoriedade da contribuição procura evitar um ônus maior ao

erário, na medida em que garante a contribuição dos não poupadores. É com essa visão que a

previdência social, ao lado da saúde e da assistência social, faz parte da chamada seguridade social,

inovada na Constituição Federal de 1988 no "Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social."1 No caso da previdência, para que se

tenha direito ao benefício, é usual a contribuição durante a vida ativa laboral.

Remotamente, o estabelecimento da previdência social iniciou em 1923 com a lei Eloi

Chaves, por meio das caixas de aposentadorias e pensões (CAPs), entre empresas e funcionários de

setores como os das ferrovias, dos portos e da força, luz e bondes. Nos anos 30, com o fortalecimento

do corporativismo, a previdência caminhou rumo a categorias profissionais, ampliando o número de

beneficiários e criando os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) com chefias indicadas pelo

Estado.

Entretanto, apenas em 1960 foi promulgada a lei orgânica da previdência social (LOPS),

estendendo a cobertura aos empregadores e autônomos em geral. Em 1966 foi criado o Instituto

Nacional da Previdência Social (INPS) e no decorrer da década de 1970 a abrangência do benefício

foi estendida a trabalhadores não contemplados inicialmente, como os trabalhadores rurais e

empregadas domésticas, agregando também outros institutos como o seguro de acidente de trabalho.

Com a ampliação das pessoas elegíveis ao benefício dado o envelhecimento gradativo da população, a

atenção dos governantes foi voltada para a Previdência, levando a criação em 1974 do Ministério de

Previdência e Assistência Social, com o intuito de gerenciar as consequências fiscais deste processo e

criar políticas públicas na área previdenciária e de assistência médica e social.2

O sistema de capitalização existente nos CAPs, no qual as aposentadorias individuais são

custeadas proporcionalmente ao valor da contribuição de cada um, funcionando como uma espécie de

poupança, foi migrada para um sistema de repartição simples, em que os mais jovens contribuem para

as aposentadorias dos inativos e assim sucessivamente, de geração a geração. Enquanto na

capitalização o valor presente da contribuição corresponde ao valor presente a receber na idade de

aposentadoria, a repartição simples possui um caráter solidário e não considera de forma efetiva os

gastos fiscais envolvidos.

2 Silva, L. L.; Costa. T. M. T. A Formação do Sistema Previdenciário Brasileiro: 90 anos de História. Revista de
Administração Pública e Gestão Social, 8(3), jul.-set. 2016.

1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal:
Centro Gráfico, 1988. Titulo VIII, Capítulo II, Seção I.
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O esforço e a responsabilidade individual são mais reconhecidos em outros países, enquanto

no Brasil as regras previdenciárias são mais generosas. E esta generosidade acarreta consequências

micro e macroeconômicas, pois a capitalização e a repartição possuem características e impactos

diferentes.

Neste ponto, cabe discorrermos sobre a taxa de retorno relativa à previdência social, sendo ela

a taxa que iguala os valores presentes das contribuições na vida ativa com os benefícios recebidos na

aposentadoria. Na repartição, as contribuições de um determinado período são utilizadas no mesmo

período para o pagamento das aposentadorias aos inativos e pode ser expressa na equação 1+r =

(1+w) (1+n), onde w é a taxa de crescimento salarial (atrelada ao crescimento da economia) e n a taxa

de crescimento populacional.

Na capitalização, a contribuição individual é aplicada e, ao final, o beneficiário terá um fundo

que custeará a sua aposentadoria e cujo retorno corresponde à taxa de juros da economia. Cada

geração, então, é responsável por sua própria aposentadoria e, em princípio, não se observam

impactos distributivos, pois não há transferências intergeracionais, tampouco intrageracionais, dado

que todos são remunerados de acordo com a taxa de juros da economia.

Já na repartição, uma vez que o retorno depende do valor salarial e do crescimento

populacional, há uma distribuição intergeracional, na qual diferentes gerações obtêm valores de

benefícios que se modificam dependendo da conjuntura econômica e demográfica. Além disso, para

aqueles que vivem mais, há uma transferência de renda dos indivíduos da mesma geração que viveram

menos. Se considerarmos que a expectativa de vida dos mais ricos é maior, ainda aferimos que esta

distribuição intrageracional envolve uma transferência dos mais pobres para os mais economicamente

privilegiados.

Fácil perceber que a idade é um fator crucial para fins distributivos e, no caso brasileiro, é um

elemento crítico, pois mesmo com expectativa de vida maior que a dos homens, as mulheres, a partir

de 2003, tinham direito à aposentadoria após completarem 30 anos de trabalho, 5 anos a menos que o

teto exigido para os homens.

No âmbito rural, medidas implementadas após 1991 também colaboraram para agravar as

questões distributivas, reduzindo a idade mínima para 60 anos (homens) e 55 (mulheres) e estendendo

aos cônjuges o direito de receberem o benefício mínimo, que passou de meio salário mínimo para um

salário mínimo. Independentemente dos motivadores sociais envolvidos, o aumento dos gastos com os

benefícios rurais é muito inferior aos benefícios recebidos: já em 1997, um pouco depois das regras

constitucionais de 1988, o valor da arrecadação líquida em milhões de Reais correntes foi de 1.478,

contra 9.067 em benefícios. Em 2003, o salto subiu de 2.840 contra 20.5983.

Dentre os maiores constrangimentos que nos levam à situação da previdência em 2018, há

ainda a diferenciação dos benefícios entre o regime geral (INSS) e o dos servidores públicos, sujeitos

3 Avarte, P., Biderman, C. Economia do Setor Público no Brasil. 5º edição, 2005. Elsevier Editora Ltda. p. 390.
Tabela 20.3: Arrecadação Líquida e benefícios previdenciários (1997 a 2003).
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a regras especiais. Estas permitiam o aumento da remuneração no momento da aposentadoria, que

apesar de ter sido recentemente cortado, ainda onera o estoque de aposentadorias em manutenção.

Outros dois privilégios eram 1) as aposentadorias com base no último salário, que mudou em 2013

para novos servidores igualando-a ao teto do INSS e, 2) para alguns regimes, o valor presente das

aposentadorias e pensões significantemente maior que o de sua contribuição (é o caso da pensão

concedida à filha solteira de militar). Trata-se de um problema apontado na teoria econômica, no qual

uma parcela de indivíduos quebra uma regra que beneficia a todos, mantendo benefícios a si sem

assumir o custo que isto acarreta aos demais - o problema do free rider4 (Olson, 1965). A força de

pressão de grupos diante da baixa resistência do governo gera esta desestabilização.

Por fim, vale citarmos as principais características paternalistas do regime previdenciário da

Constituição de 1988: aposentadoria por idade (65 e 60 anos, para homens e mulheres, com redução

de 5 anos para os trabalhadores rurais), por tempo de serviço (35 e 30 anos, para homens e mulheres,

com redução de 5 anos para os trabalhadores rurais) e proporcional ao tempo de serviço (30 e 25 anos,

para homens e mulheres).

A nossa atual previdência social é um exemplo de política pública cuja formulação não

antecipou os seus impactos regulatórios. Se avaliarmos o trade off eficiência ⇆ equidade, notamos que

ambos se encontram prejudicados, pois além dos problemas em equidade, o sistema previdenciário

parece não se sustentar no longo prazo.

Como mais uma de suas consequências danosas e para termos uma ideia de como uma

política pública afeta a vida cotidiana, temos o impacto no financiamento da saúde. A área da saúde

era, em boa medida, custeada pelo repasse da diferença entre as receitas e as despesas da previdência

social. A partir das mudanças demográficas citadas acima, esse financiamento passou a ser

gradativamente reduzido - efeito também da Lei 8080/1990 do SUS que promoveu a desconcentração

de serviços e responsabilidades que, por sua vez, criou um cenário de complexidade na oferta do

Serviço de saúde no país.

A seguir abordaremos as ações governamentais nos governos FHC, Lula e Dilma, voltadas,

supostamente, à amenização da crise do nosso sistema previdenciário.

3. MEDIDAS GOVERNAMENTAIS NOS GOVERNOS FHC, LULA E DILMA E SUAS

INSUFICIÊNCIAS

Diante da elevação de gastos associada às regras previdenciárias e ao envelhecimento da

população, os sucessivos governos procuraram se acomodar à situação aumentando as alíquotas

contributivas, tanto do empregado, como do empregador. De 1937 para cá as alíquotas subiram de 3%

4 Olson, Mancur, Jr., 1965, The Logic of Collective Action, Cambridge, MA: Harvard University Press.
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para 8% e posteriormente a 11% (empregado) e 20% (empregador), o que representa um fator de

multiplicação igual a 3 e 7, respectivamente.

Ocorre que esse recurso é limitado, pois na medida em que crescem as alíquotas, o

empregador tende a não cumprí-las, assumindo o ônus de uma eventual multa em caso de descoberta.

A diminuição da relação entre número de contribuintes e beneficiários ocorre mundialmente,

impulsionada pelo envelhecimento da população, pela queda da taxa de natalidade e pela dificuldade

de mudar as regras de aposentadoria. No Brasil, este fenômeno é ainda mais grave pela possibilidade

das pessoas se aposentarem mais cedo do que nos outros países: em 1970, a relação

contribuintes/beneficiários era de 4,2; em 2010 já estava em 1,6 e estima-se que ela caia para 1,2 em

20205.

Nesse contexto, e a começar pela reforma FHC, podemos dizer que ela foi uma tentativa de

incluir alguns elementos do sistema de capitalização em um sistema que se manteve como um regime

de repartição, incorporando, por exemplo, o fator previdenciário. Como seus efeitos incidiram a longo

prazo, considera-se que afetou, basicamente, as regras do INSS.

A reforma Lula, por sua vez, gerou um caixa imediato e afetou os servidores públicos,

taxando os inativos em 11% da parcela do salário que excedesse o teto contributivo do INSS. Também

houve a adoção da idade mínima para a aposentadoria. Ainda assim, a reforma foi praticamente

reduzida à metade após passar pelo Supremo Tribunal Federal, não conseguindo, portanto, efetivar

mudanças capazes de, efetivamente, solucionar o problema dos gastos.

A reforma de Dilma Rousseff criou a Fundação de Previdência Complementar do Servidor

Público (FUNPRESP), aos moldes dos fundos de pensão no âmbito privado, no qual empregados

podem opcionalmente aderir e contribuir com depósitos, a fim de lograr uma aposentadoria maior no

futuro. Ocorre que, apesar de positiva, a medida é válida apenas para novos funcionários, o que

significa que as altas aposentadorias dos atuais funcionários da época ainda serão pagas por décadas.

Resumidamente, GIAMBIAGI (2016) esclarece porque reformas ocorridas até agora foram

insuficientes para controlar a crise previdenciária brasileira: crítica às aposentadorias em idades

'precoces'; a inexistência de uma idade mínima; menor tempo de contribuição de mulheres e aos

aposentados rurais; até 2014, manutenção da pensão para o cônjuge em 100% do benefício original;

exigência contributiva de 15 anos para quem se aposenta por idade, exigência inferior ao de outros

sistemas de previdência; reajustes de acordo com o salário mínimo para quem ganham o piso

previdenciário (2 de cada 3 beneficiários), representando ganhos e não apenas compensação das

perdas reais (calculadas frente ao índice de preços ao consumidor).

Isso posto, segue o racional sobre o orçamento previdenciário e as propostas de maior

visibilidade para amenização dessa séria crise fiscal.

5 Além, A.C., Giambiagi, F. Finanças Públicas, teoria e prática no Brasil. 5º edição, 2016. Elsevier Editora Ltda.
p. 306.
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4. ATUAL ORÇAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO BRASIL

A crise de 2015 afetou seriamente as fontes dos gastos públicos no Brasil, gerando déficits

cada vez maiores e danificando a saúde financeira das nossas instituições. Dado esse cenário

recessivo, que segundo estimativas durou até o primeiro trimestre de 2017, o Brasil passou por duas

mudanças de liderança cujo foco está no corte de gastos a partir da reforma de instituições para

reduzir os gastos obrigatórios. A saúde financeira não foi completamente remediada, e ao que tudo

indica, apesar do déficit primário encerrar 2018 abaixo da meta fiscal, o desequilíbrio fiscal continua

sendo bastante significativo. Dado esses passos lentos, algo persistente e significativo só ocorrerá,

segundo o novo governo, quando medidas agudas forem feitas nos gastos obrigatórios, em particular,

do gasto previdenciário.

Vejamos alguns números sobre a previdência que corroboram com essa perspectiva. Antes do

governo Bolsonaro assumir o poder, o desemprego no Brasil já estava em taxas relativamente altas,

fechando outubro em 11,7% - que depois veio a se agravar. Uma alta taxa de desemprego afeta

diretamente a receita da previdência, quanto menos pessoas trabalhando, menos pessoas contribuem

para o sistema.

GRÁFICO 1: Taxa de Desocupação (em %), 2012-2021

  

Fonte: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea e Ipea/Disoc

Apesar da reversão tímida na sua tendência de crescimento em 2018, começamos a ver um

avanço maior do desemprego em anos recentes. Além do desemprego, o trabalho informal passou a

pesar mais no Brasil. O que vemos no Relatório de Acompanhamento Fiscal da Instituição Fiscal

Independente é um declínio na porcentagem de quem trabalha e contribui para a previdência em

relação a quem trabalha e não contribui, apesar do primeiro número se manter estável. Algum

estímulo precisa ser feito para que mais pessoas entrem na formalidade e possam contribuir com a

previdência.

Além desses números preocupantes que afetam a receita, vemos um grande avanço do

envelhecimento populacional no Brasil. Isso basicamente quer dizer que em breve teremos muito mais
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pessoas velhas do que novas, o que afeta diretamente o nosso sistema previdenciário. Com menos

pessoas trabalhando e repondo a receita para as aposentadorias, claramente haverá um problema no

pagamento da massa de futuros aposentados. Enquanto em 2018, 69,4% da população tinha idade

ativa (15-64 anos) e 9,2% tinha idade de aposentadoria (65+), uma projeção feita a partir da baixa taxa

de fertilidade indicou que em 2040 a população em idade ativa cairá para 65,4% enquanto que a

população em idade de aposentadoria vai quase dobrar para 17,4%. O sistema que já é deficitário pode

incorrer em sérios problemas no futuro.

Enquanto a receita se mostra frágil e afetada pela contínua crise econômica do Estado, vimos

que os pagamentos em benefícios previdenciários aumentaram na comparação anual, sendo de BRL

98,2 bilhões em outubro de 2017 para BRL 105,3 bilhões para o mês de outubro de 2018. No

acumulado do ano esses gastos com benefícios já chegaram a BRL 474 bilhões. Enquanto isso, a

arrecadação líquida da previdência foi de somente BRL 305 bilhões, evidenciando um déficit de BRL

169 bilhões. Ao final de 2018 o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) atingiu o déficit de BRL

195,2 bilhões6 - um aumento de BRL 26 bilhões.

Independentemente dos argumentos existentes sobre outras fontes de receita para a

previdência que não são consideradas nessas contas, como o que é desvinculado para pagar juros da

dívida (COFINS e CSLL - caso essa arrecadação não fosse desvinculada, o problema da previdência

poderia ser postergada), o sistema em si é insustentável no longo prazo. Com isso se justifica a

preocupação com o sistema e a importância de se reformar a previdência de maneira a se tornar

sustentável. Com a reforma da Previdência Social feita em 2019, em termos econômicos imediatos, a

previdência economizou BRL 8,5 bilhões em 2020, passando para BRL 32,8 bilhões em 2021,

segundo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, divulgado em novembro pela

Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia.

5. AS REFORMAS PROPOSTAS PARA PREVIDÊNCIA

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) venceu as eleições propondo uma agenda liberal na

economia, baseada no ajuste das contas públicas e na contenção do déficit fiscal. Esse último ponto

está diretamente associado à reforma da previdência brasileira (tanto a regular quanto a do

funcionalismo público), já que o próprio foi um dos fatores responsáveis pelo desequilíbrio das contas

públicas e medo dos investidores.

É importante, portanto, entender quais as mudanças propostas pelo projeto, em especial o que

na época o futuro ministro da Economia pretendia implementar para colocar a Previdência novamente

em um rumo sustentável, permitindo o controle sobre o déficit e a normalização das projeções

econômicas do país.

6 SECOM TCU. TCU emite parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do presidente da
República de 2018. Portal TCU, 2019. Disponível em
<https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-emite-parecer-previo-pela-aprovacao-com-ressalvas-das-contas-
do-presidente-da-republica-de-2018.htm>
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No entanto, cabe destacar que a equipe de transição do governo que foi eleito não apontou um

caminho claro sobre a reforma da previdência que estavam vislumbrando. Houve uma grande

indecisão quanto ao seu formato e ao ritmo de mudanças que seriam propostos. Isso se deu em parte

às disputas políticas (discutidas mais adiante) e os diferentes impactos dos modelos discutidos. Apesar

da incerteza da equipe de transição, em um contexto onde parte da sociedade e do mercado esperavam

alguma reforma, a discussão se deu em torno de três modelos diferentes:

A. Modelo Sugerido pelo Economista de Armínio Fraga:

● Define uma idade mínima para a aposentadoria, assim como uma regra de transição

para o novo modelo mais veloz do que a proposta de Temer.

● Retira da Constituição os benefícios previdenciários, o que tornaria mais fáceis

futuros ajustes do sistema de seguridade social, que serão cada vez mais necessários com o

envelhecimento da população.

● Unifica todo o sistema atual (INSS, servidores públicos, professores e trabalhadores

rurais) – ou seja, equiparação entre aposentadoria pública e privada.

● Cria uma aposentadoria específica e especial para os militares – como é o padrão

internacional.

● Cria uma renda mínima para os idosos (a partir de 70 anos), que seria um benefício

universal sem limite de contribuição ou comprovação de renda. Porém, para aqueles que não

contribuíram ou que contribuíram por menos tempo que o mínimo exigido, o valor a ser recebido será

menor do que o de um salário mínimo.

● Cria fundos de pensões nos estados, para retirar o gasto com inativos da folha de

pagamento estadual, suavizando o endividamento estadual.

● Uma parte do benefício continuaria sendo paga da mesma maneira como hoje (ativos

pagam os benefícios dos inativos) – o chamado regime de repartição.

● Já a outra parte viria do sistema de capitalização, no qual parte da aposentadoria seria

paga pelo segurado (de acordo com o que contribui ao longo dos últimos anos) a partir de um regime

de contas individuais de aposentadoria.

B. Modelo Sugerido pelo Governo de Michel Temer:

● Possui algumas semelhanças com a de Armínio Fraga, mas foi uma proposta mais

conservadora e com alterações menos drásticas.

● Não inclui o regime de capitalização, como os outros dois modelos, mantendo apenas

o regime de repartição.
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● Estabelece como idade mínima de aposentadoria 65 anos para homens e 62 para

mulheres.

● Essa data limite só valerá a partir de 2038 e até lá haverá uma regra de transição com

idades diferentes para trabalhadores do setor privado e público (55 e 60, respectivamente, para os

homens; e 53 e 55 para mulheres).

● As idades, assim como o modelo atual, também são diferentes entre professores,

policiais e trabalhadores em profissão de alto risco.

● O tempo de contribuição mínima continuaria sendo de 15 anos para o setor privado e

20 anos para o setor público.

● Receberão 100% da média salarial aqueles que contribuírem por ao menos 40 anos.

● O teto da aposentadoria pelo INSS e pelo setor público serão igualadas

● Ficam inalterados frente ao atual modelo: benefícios de prestação continuada

(concedido a pessoas com necessidades especiais); a aposentadoria rural e a aposentadoria dos

militares.

● Ficam reduzidas as possibilidades de acúmulo de aposentadoria com pensão por

morte de pais ou cônjuge.

C. Modelo Adotado pelo Governo Chileno e Previamente Defendido por Paulo Guedes:

● Modelo 100% privado, onde apenas os indivíduos que aderirem pagam por suas

aposentadorias ao longo da vida, se beneficiando do valor correspondente a sua contribuição.

● Em outras palavras, é um modelo de capitalização e não de regime solidário, como o

modelo brasileiro atual (e as propostas de Fraga e Temer).

O debate entre os três modelos pode ser analisado a partir das alternativas de intervenção

governamental para o desenho e implementação de políticas públicas. Existem três principais

maneiras de um governo agir, quais sejam 1) a produção pública do bem; 2) a produção privada por

meio de incentivos ou desincentivos (impostos e subsídios), e 3) a produção privada regulada pelo

poder público. Com relação à reforma da previdência e os três modelos apontados acima, vemos que o

debate se dá em torno justamente da produção pública ou privada do bem.

Nesse sentido, a reforma de Temer mantém a oferta da previdência integralmente com o setor

público dentro do regime de repartição, fazendo ajustes que diminuem o gasto (e o déficit) público,

mas que no futuro pode exigir novas mudanças a depender da projeção demográfica e de novas

dinâmicas etárias do mercado de trabalho. Já a de Fraga, seria uma reforma mais ampla, que procura

manter a maior parte da oferta de previdência com o setor público via o regime de repartição, mas que

aposta na contribuição do setor privado (via regime de capitalização para as novas gerações) para

ofertar parte do volume financeiro da seguridade social – constituindo um sistema misto. Por fim, no
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outro lado do espectro há o modelo chileno, onde a oferta da previdência é totalmente privada, com

regulação governamental.

Cada uma das alternativas em jogo representa um nível de controle dos gastos públicos

diferentes. A de Temer, como já dito, é considerada insuficiente para controlar os gastos no longo

prazo, apenas postergando reformas mais duras – suas mudanças são marginais para o controle

absoluto do problema da previdência. Quando comparada a de Fraga, perde em muito, pois a

abrangência das medidas desta segunda proposta somaria um controle de aproximadamente BRL 1,3

trilhão na próxima década e poderia exigir reformas menores e marginais no futuro (exatamente o

controle de longo prazo e estabilidade que a de Temer não oferece).

Já o modelo chileno inicialmente proposto pelo ministro Paulo Guedes merece uma análise

mais apurada. Esse modelo, se fosse adotado no Brasil, ao longo dos anos zeraria a participação do

governo (e da iniciativa privada) no pagamento das aposentadorias. No entanto, também significaria

uma grande queda na arrecadação do próprio governo – se adotado apenas para os recém-ingressos no

mercado, o governo perderia BRL 7 bilhões já no primeiro ano. Se todos os contribuintes forem

levados ao regime integral de capitalização, o governo perderia BRL 400 bilhões anuais.

Para além do impacto orçamentário dúbio (zerar o gasto com previdência e retirar recursos do

governo), este modelo se prova altamente insustentável no Chile, inclusive porque em seu modelo

privatizado, o Estado perde o poder (e dever) de regular o bem de mérito que é a previdência. Em

outras palavras, o poder de corrigir uma falha de julgamento dos indivíduos que podem não enxergar

o valor do investimento em uma previdência no longo prazo e, ao deixar de adquirir uma previdência,

chegam à velhice sem recursos. É exatamente o que ocorre no Chile, onde muitos idosos não

contribuíram durante o período de trabalho (por falta de renda ou por terem empregos informais) ou

contribuíram com tão pouco que não recebem nem 50% do salário mínimo do país. Isso, portanto, se

torna um problema público, onerando o Estado novamente e levando à necessária intervenção estatal

– tanto para cuidar dos sem renda quanto para reformar o sistema previdenciário. Por conta disso, essa

proposta de cunho liberal já está sendo revisada no Chile, de modo que os empregadores contribuem

obrigatoriamente com parte da previdência de seus funcionários – portanto, evitando ainda assim o

controle estatal direto.

Como se sabe, a proposta que foi aceita se assemelhou mais à proposta inicial feita por Michel

Temer. Através do processo político de negociação, acordos e pressões entre grupos de interesse, a

decisão por uma proposta mais conservadora nos lembra que não é somente o cálculo econômico de

custo-benefício e modelagem entre as diferentes alternativas que decide os rumos da previdência.

Em democracias, o resultado de uma política pública depende também da preferência dos

eleitores, já que os políticos devem a eles a sua reeleição ou não – o accountability de acordo com as

preferências do eleitorado. Assim, políticas duras e impopulares tendem a ter resistência ou podem

acabar suavizadas para gerar menos reações populares – até porque em uma reforma muito intensa,

quem sofre as consequências é a população. Como a reforma da previdência é algo que afeta
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diretamente a vida de milhões de brasileiros, não apenas as regras institucionais colaboram, mas

também há pouca disposição dos políticos de adotar a reforma mais dura, que leva a um resultado

subótimo na perspectiva econômica. Este foi o caso da reforma de Temer, que chegou mais dura no

Congresso do que sua versão atual, mas que ao ser suavizada conseguiu ser votada.

Quando se traz essa discussão para o governo de transição e sua indecisão, observa-se

claramente a influência do processo político. Segundo Paulo Guedes, um dos principais entraves para

a reforma a lá Chile foi o timing político e a alta desaprovação popular quanto à perda dos benefícios

do modelo da época – mesmo sabendo que ele é insustentável. Assim, ao afirmar categoricamente que

existe um cálculo político que impede o avanço da reforma “o mais rápido possível”7, Paulo Guedes

ressalta a importância dos processos políticos em torno das decisões econômicas. Portanto, para Paulo

Guedes, o principal obstáculo que se prostrou para a sua reforma da previdência, no modelo

antipopular chileno,  é a vontade do povo e de quem os representa.

O processo político também evidenciou sua importância no caso da reforma previdência após

as determinações de Bolsonaro à sua equipe de transição, pedindo que independentemente da reforma

adotada, o ideal seria uma reforma gradual e lenta, evitando mudanças abruptas8 e que deveria ser

marcada pelo chamado “fatiamento da reforma” – o envio gradual ao Congresso dos pontos a serem

reformados. O objetivo era claramente evitar uma erosão na sua popularidade inviabilizando outros

interesses do governo - algo que rapidamente se deteriorou, mas por outros motivos. Por fim, dado o

processo político brasileiro onde um governo depende de apoio da população para ter uma boa base de

barganha com o Congresso, havia também o risco de Bolsonaro perder o apoio de parte do mercado e

da população afeita à reforma da previdência, que se manteve mesmo após o declínio econômico,

social, e popular. O resultado foi uma reforma da previdência mais conservadora e incompleta e que

possivelmente futuros governos terão que ajustar.

No final das contas, o governo fez a reforma possível e não a preferida pelo Ministro Paulo

Guedes, sendo mais próxima à reforma proposta por Temer. Novamente, evidências do peso do

processo político e da vontade popular que leva os governantes a calcular os custos políticos de uma

reforma amarga. Por fim, apesar do presidente Bolsonaro publicamente pedir que a reforma da

previdência distribuísse os ônus entre todos os grupos da sociedade igualmente – os militares foram

beneficiados ao ter estipulados regras menos rígidas para sua aposentadoria.

6. CONCLUSÃO

O desequilíbrio fiscal da previdência e suas desastrosas consequências continuam a se agravar

na medida em que os sucessivos governos optam por medidas que pouco impactam na receita atual,

8 De acordo com reportagem da Folha de São Paulo “Bolsonaro Pede à Equipe Econômica Transição Gradual na
Previdência”, publicada dia 08/12/2018.

7 GUEDES, Paulo, em entrevista concedida ao jornal Valor Econômico em 30/10/2018.
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seguindo mais o viés político do que um viés econômico. O ambiente político e os setores nele

ativamente operantes, como as associações de trabalhadores e suas variações, continuam a defender os

seus direitos, dificultando uma decisão puramente econômica e matemática.

O comportamento free rider de alguns setores beneficiários do sistema somado à própria

postura do Congresso Nacional, que tampouco quer arcar com o ônus da retirada ou da diminuição

dos privilégios de parcelas relevantes da sociedade, explica o alongamento das discussões e os

refazimentos de propostas observados nas últimas décadas.

Isso se mostra evidente na reforma da previdência aprovada em 2019 no governo Bolsonaro

que, apesar das economias geradas, mais uma vez não foi completa e necessitará de ajustes de futuros

governos. A economia do setor público continua importante no debate - mesmo em um período grave

de pandemia - mas que certamente voltará ao centro do debate mais cedo do que inicialmente

esperávamos.
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