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Previdência social: 

Panorama geral e a próxima 
reforma paramétrica 



• Sistemas diferentes & tratamento desigual: RGPS (urbano e rural, RPPSs, 
militares, parlamentares, outras exceções...) 

• Dispêndio e déficits altos e crescentes 
• Desenho incompatível com características econômicas e demográficas 

• RGPS 
• Dois tipos de aposentadorias – Tempo de contribuição (ATC) e Idade (AI) 
• ATC: aposentadorias precoces – 55(H), 52(M) - idoso jovem, renda mais alta 
• AI: 65(H), 60(M) - renda mais baixa 
• Superindexação ao SM (70% dos benefícios; 50% dos gastos) 
• Informalidade elevada (40%) 
• Elevada alíquota de contribuição (28-31%) 
• Regra frouxa para pensões 
• Acumulação de pensões e aposentadorias 
• Incentivos perversos à contribuição (idade BPC-LOAS = idade AI; valor igual) 
• Necessidade urgente de reformas 

Panorama geral 



O problema fiscal brasileiro tem nome: Previdência Social 

Gastos %PIB
Aposentadorias (RGPS+RPPS's) 12%
Juros da dívida pública 9%
Demais depesas 25%
Total 46%

Receitas %PIB
Arrecadação de impostos 36%
Emissão de títulos da dívida pública 10%
Total 46%

Previdência social: a importância no gasto público 

Panorama geral 



Panorama geral 

RGPS 

Renda média (R$) 2092 

Beneficiários (milhões) 28,3 

Beneficio médio (R$) 1.034 

Receita (R$ bilhões) 350,3 

Gasto (R$ bilhões) 438,2 

Resultado (R$ bilhões) -85,8 

RPPSs (U, E, M, militares) 

Renda média (R$) 8.508* 

Beneficiários (milhões) 6,0 

Benefício médio (R$) 3.520 

Gasto (R$ bilhões) 167,7 

Gastos e déficits elevados; disparidades entre regimes 



Panorama geral 
Gasto com previdência: Brasil, a jabuticaba 

Gráfico 1: Gastos previdenciários e população idosa na OCDE e no Brasil
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Brasil (2010) 

6% 4% 2% % 2% 4% 6% 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 

90+ 

Mulheres Homens 

RDI=10,02 
6,78% 

67,68% 

25,54% 

RDI=10,00 

RD=47,68 

A demografia é implacável 
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A demografia é implacável 



• Unificação de regras RGPS e RPPSs: ajustamento para os regimes especiais 
(professores, policiais, parlamentares, militares...)  

• Idade mínima: 65 anos (H e M), com Regra de Transição (pedágio): mulheres, 
professores e trabalhadores com idade superior a 50 anos 

• Unificação ATC e AI 
• Idade mínima variável, atrelada à expectativa de vida (ABM) 
• Fórmula de cálculo: 65/25 -> 75% da média. Mais 1% por ano -> 99% 
• Final da indexação do piso pelo SM? 
• BPC-LOAS (assistencial): 

• Aumento da idade mínima para 70 anos 
• Nova condição de elegibilidade 

• Rurais: Contribuição de 5%, similar ao MEI 
• Aumento na Contribuição do Setor Público (U, E, M): 11 -> 14 ou 20% 
• Final da paridade Ativos/Inativos Setor Público (ingressantes antes de 2003) 
• Proibição do acúmulo de aposentadoria e pensão 
• Proibição da desaposentação 

• Essa reforma paramétrica é suficiente? 

A esperada proposta do governo 



 
Proteção ao emprego no 

Brasil: como e para quem? 



Proteção ao emprego no mundo 

 Países costumam escolher sistemas diferentes 
de proteção ao emprego. 
 Usualmente, essas escolhas se dão entre: 

oUnemployment insurance (UI) 
oUnemployment insurance savings account (UISA) 
o Severance pay (SP) 
o Employment subsidies (ES) 
oUnemployment assistance (UA) 



Proteção ao emprego no Brasil 

 Seguro desemprego - UI 
 FGTS (depósitos regulares) - UISA 
 FGTS (multa) - SP 
 Aviso prévio - SP 
 Abono salarial - ES 
 Programas de recolocação (Mais Emprego, 

Emprega SP) - UA 



Proteção ao emprego no Brasil 
O sistema é caro... 

 
o Gasto em 2015 com SD+Abono: R$ 47,5 bilhões 
o Arrecadação multa FGTS (40% + 10%): R$ 19,2 

bilhões 
 

o Total SD+Abono+Multa FGTS: 1,1% do PIB (2015) 
 

o Valor médio por trabalhador CLT: R$ 1.800/ano 
(ou R$ 150/mês) 



Proteção ao emprego no Brasil 

Financiar o sistema também gera distorções 

Fonte: RAIS (MTE) 



Proteção ao emprego no Brasil 

• Devemos discutir reforma da previdência num 
contexto de rediscussão de todo o sistema de 
proteção ao emprego 
 

• A proteção ao emprego deve: 
o Proteger quem é (ou está) desprotegido 
o Explicitar seus custos e benefícios 
oMinimizar as distorções no mercado de trabalho 

 



 
Uma nova Previdência para 

os novos trabalhadores 
 



Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 

Repartição ou capitalização 
 
Benefício definido ou contribuição definida 
 
Implicações 
 
 Solidariedade ou individualismo 
 Mais ou menos poupança 
 Mais ou menos transferências intergeracionais 
 Mais ou menos transferências intrageracionais 



A reforma paramétrica do modelo atual não é suficiente.  
É preciso também criar um novo modelo para os nascidos a partir de um 
determinado ano (2000? 2005?) 
Seria baseado em 5 princípios fundamentais, que se aplicariam apenas 
para os novos trabalhadores: 

I. Universalidade:  

 O novo sistema cobrirá todos os trabalhadores, independentemente do setor 
de atividade e independentemente da relação de emprego.  

 
 
II. Equidade:  

 O novo sistema trataria todos os novos trabalhadores segundo as mesmas 
regras, inclusive os servidores públicos e os militares, eliminando as causas da 
desigualdade.  

Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 



III. Equilíbrio atuarial: O novo sistema seria estabelecido de forma a garantir 
que, no longo prazo, o total arrecadado seria igual ao total pago 

 

 Contribuições e benefícios seriam equivalentes financeiramente, a taxas de 
desconto razoáveis 
 

IV. Eficiência:  

 Novo sistema procuraria minimizar a interferência no mercado de trabalho, 
para promover a demanda e a oferta de trabalho formal 
 

 Redução e equalização das alíquotas de contribuição incidentes sobre os 
salários, tanto as que são pagas pelos trabalhadores como as que são pagas 
pelas empresas 
 

IV. Simplicidade:  

 Sistema seria baseado em um conjunto pequeno de regras simples, fáceis de 
explicar e de entender, para todos os brasileiros: trabalhadores assalariados 
do setor privado, funcionários públicos, autônomos e empregados domésticos. 

Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 



a) Taxa de reposição igual ou próxima  
de 100% para a base da pirâmide 
social  
 

Manutenção da renda para aposentados com 
renda mensal de até R$ 2,5 mil 

c) Tempo de contribuição 
 
 

Para se aposentar com o valor integral do 
respectivo benefício previsto, todos deverão 
contribuir durante pelo menos 40 anos (35 
para mulheres*)  
 
Pessoas que cheguem aos 65 anos sem ter 
completado 40 de contribuição poderão se 
aposentar com benefício proporcional 

 
b) Idade mínima para aposentadoria 
 
Todos os novos trabalhadores, homens ou 
mulheres, se aposentarão apenas quanto 
chegarem aos 65 (67?) anos (revisões 
periódicas da idade mínima) 
 
 

 Três regras básicas: 

 (*) O novo sistema reconheceria a condição específica da 
mulher na sociedade, reduzindo a exigência de período 

mínimo de sua participação no mercado de trabalho. 

Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 



Pilar 1: Renda Básica do Idoso (RBI)  
Benefício não contributivo, de caráter universal. 
Direito do cidadão, independentemente de ter ou 
não contribuído. Único requisito exigido: atingir a 
idade mínima (a mesma, para homens e mulheres). 

Financiado pelos impostos gerais (Tesouro) 

Pilar 3: Benefício Contributivo por 
Capitalização (BCC) 
Fusão do FGTS com o Seguro Desemprego. Cada 
indivíduo terá uma única conta vinculada, em que 
acumulará montante suficiente para o Seguro-
Desemprego. Atingido o montante mínimo, o 
excedente não poderá ser sacado, somente 
aplicado em fundos de livre escolha 

Pilar 2: Benefício Contributivo por 
Repartição (BCR) 
Financiado por contribuições menores que as 
atuais. RBI e BCR, garantem reposição próxima a 
100% da renda aos que contribuírem durante 40 
anos (mulheres, 35) 

Pilar 4: Benefício Contributivo 
Voluntário por Capitalização (BCVC)  

De livre escolha e voluntário 

 Quatro pilares: 

Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 



Para financiar o segundo pilar (BCR): 
 
 Os novos trabalhadores contribuiriam com um porcentual de seus rendimentos bem menor 

que o atual  (incidindo até o teto de R$2,5 mil); 
 

 As empresas contribuiriam também com um percentual menor que o atual (incidindo sobre 
todo o salário) 
 

Para evitar uma dualidade no mercado de trabalho (diferentes níveis de encargos 
previdenciários), seria criada uma contribuição adicional para as empresas 
denominada contribuição equalizadora, incidindo sobre todo o salário: 

 
 Além de equalizar a carga de contribuições dos novos trabalhadores com a dos atuais 

trabalhadores, a contribuição equalizadora proporcionaria receita para financiar a transição 
do atual sistema para o novo modelo proposto. 
 

 Phasing out: à medida que a situação permitisse, a alíquota seria reduzida, até chegar a zero 
 

 

Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 



A aposentadoria é uma preocupação para todos: 
o Aposentados (até quando vamos receber?) 
o Não aposentados (teremos aposentadoria? 
o Jovens (pagaremos a deles, mas quem pagará a nossa?) 
 
Os jovens aceitarão pagar a conta? O pacto intergeracional será mantido? 
 
Ignorada por décadas, a aposentadoria explodirá nas ruas, muito em breve.  
 
Uma coisa é certa: o Estado não tem mais condições de cuidar disso sozinho. 
Cada um terá que poupar para a velhice. 
 
Jovens: quanto antes começar a poupar, melhor. Para vocês e para o país. 
 
A crise de hoje é uma oportunidade para criarmos, finalmente, o mercado de 
capitais no Brasil. Para alavancar o investimento e o crescimento. 

Uma nova Previdência para os 
novos trabalhadores 
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