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RESUMO 

 

 

O equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário brasileiro tornou-se um desafio 

para os mais diferentes governos, seja da esfera municipal, estadual e federal. Levando em 

consideração que a Seguridade Social é financiada principalmente pelas contribuições 

baseadas na folha salarial e pelo governo, é fundamental o entendimento do seu papel social, 

seja através da distribuição de renda ou na redução da pobreza entre os idosos. Com as 

mudanças no perfil demográfico no país, a redução na proporção entre os contribuintes e 

beneficiários transformou-se em um dos motivos para um possível déficit nas contas 

previdenciárias. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar como além 

dos indicadores demográficos, os indicares econômicos e sociais podem influenciar no 

equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário brasileiro e apontar a importância da 

participação do atuário nesse processo de análise. Deste modo, espera-se que este trabalho 

além de identificar de forma qualitativa esse impacto, também possa contribuir para uma 

melhor compreensão que ações voltadas para melhorar a economia podem ser mais eficazes 

do que reformas no sistema. 

  

Palavras-chaves: Previdência social, reforma previdenciária, regime de repartição, 

Sustentabilidade na previdência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The financial and actuarial balance of the Brazilian social security system has become a 

challenge for the most different governments, whether at the municipal, state or federal level. 

Taking into consideration that Social Security is funded mainly by salary-based contributions 

and by the government, it is essential to understand its social role, be it through the 

distribution of income or in the reduction of poverty among the elderly. With the changes in 

the demographic profile in the country, the reduction in the ratio of taxpayers and 

beneficiaries has become one of the reasons for a possible deficit in social security accounts. 

In this context, the present study aims to analyze how, in addition to demographic indicators, 

economic and social indicators can influence the financial and actuarial balance of the 

Brazilian social security system and point out the importance of the actuary's participation in 

this analysis process. Thus, it is expected that this work, besides qualitatively identifying this 

impact, may also contribute to a better understanding that actions aimed at improving the 

economy can be more effective than reforms in the system. 

  

Keywords: Social security, social security reform, distribution system, sustainability in social 

security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O modelo de seguro social que conhecemos hoje no Brasil, tem origem alemã e foi 

impulsionado pelo chanceler Otto von Bismarck de 1883 a 18891, estabelecendo a proteção 

contra os riscos sociais de doença, idade e invalidez, tendo como base de financiamento as 

contribuições dos trabalhadores e empregadores e do Estado a função reguladora.  

De acordo com Mesa-Lago (2003), em 1919, depois do término da Primeira Guerra 

Mundial, foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que teve como objetivo 

instituir o seguro social como instrumento fundamental de proteção contra certos riscos 

sociais e futuramente expandindo essa proteção também a maternidade. 

No Brasil, segundo Souza (2014), a seguridade social foi definida na Constituição 

Federal de 1988, sendo composta por três pilares: A Previdência Social, com caráter 

contributivo; Assistência Social, para os que dela necessitar; e a Saúde, como direito de todos. 

A seguridade social é financiada em grande parte, através das contribuições dos 

empregados, dos empregadores e da União, além do último também ficar a cargo da gestão 

desses recursos e regulação do regime. 

Um modelo de previdência social refere-se a sua estrutura de funcionamento: qual 

será o seu método de financiamento, quem será protegido nesse programa, quem fará a 

administração e fiscalizará o modelo. 

No mundo existem diversos sistemas previdenciários e alguns pontos diferenciam 

entre um modelo e outro, o modelo de previdência público aplicado no nosso país é 

financiado sob um regime repartição simples. Nesse regime não há formação de reservas 

financeiras e os valores das contribuições dos trabalhadores são utilizados para pagar os atuais 

beneficiários do modelo. Devido a essa característica, modificações na estrutura etária da 

população podem influenciar o equilíbrio financeiro e atuarial da previdência pública. 

Mesa-Lago (2003) destaca que ao passar dos anos houve mudanças demográficas 

bastante significativas que impactaram na sustentabilidade do modelo, enquanto na década de 

                                                           
1 Ref. Bibliográficas: MESA-LAGO, Carmelo. As reformas de previdência na América Latina e seus impactos 

nos princípios de seguridade social. / Carmelo Mesa-Lago; tradução da Secretaria de Políticas de Previdência 

Social. - Brasília: Ministério da Previdência Social, 2006. XVII, 189p. – (Coleção Previdência Social. Série 

traduções; v. 23) 
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40 registrava-se mais de 30 contribuintes por beneficiário, esta proporção reduz a 5 para 1 na 

década seguinte e depois para menos de 3 para 1 já no início dos anos 80. Acrescido a este 

fator, o alto grau de informalidade registrado durante anos, a ampliação da cobertura sem 

apropriada fonte de custeio e a concessão de aposentadorias precoces têm influenciado o 

surgimento do déficit previdenciário, motivando as discussões sobre o equilíbrio financeiro e 

atuarial do regime previdenciário. 

Ibrahim (2004) explica que o equilíbrio financeiro se refere ao saldo positivo do 

encontro entre receitas e despesas, já o equilíbrio atuarial é relacionado à estabilização, o 

controle e a prevenção de variações graves no perfil dos participantes 

Essa mudança pode ser verificada em dois pontos, o primeiro deles é o encolhimento 

do número de contribuintes, consequência da redução da taxa de natalidade, que influencia 

diretamente no número de entrantes no mercado de trabalho; e segundo o desenvolvimento do 

país que ocasiona um aumento da expectativa de vida, crescendo assim o número e a 

permanência dos beneficiários na faixa etária em que se recebe benefícios previdenciários. 

Caetano (2006 apud Matos et al, 2012, p. 303), relaciona essa estrutura demográfica, 

aspectos laborais e despesas previdenciárias: 

O Brasil possui percentual de contribuintes na força de trabalho inferior a mediana 

internacional e valor médio da aposentadoria em relação à renda per capita 

equivalente a 59,4%, enquanto a média internacional se situa em 48,3%. Ainda de 

acordo com este autor, países com características demográficas similares às 

brasileiras despendem com previdência algo em torno de 4% do respectivo Produto 

Interno Bruto (PIB). 

 

De acordo com Mascarenhas (2004), para tentar controlar esse desequilíbrio das 

contas previdenciárias, através da Emenda Constitucional n.º 20 de 15 de dezembro de 1998 

incorporou-se à Constituição um modelo de caráter contributivo, onde benefício e 

contribuição deveriam estar correlacionados de modo a permitir o equilíbrio financeiro e 

atuarial do sistema previdenciário. 

Já no contexto dos países da América Latina que implementaram reformas em seus 

sistemas previdenciários, destaca-se a busca por modelos sugeridos e defendidos pelo Banco 

Mundial (1994) e por James (1996). Os modelos pressupõem-se a existência de três pilares: o 

primeiro, chamado de base, que paga benefícios de valor reduzido para aqueles que não 

conseguem contribuir regularmente; um segundo, de filiação compulsória, baseado na 
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sistemática de contribuições definidas e contas individuais, sob o regime de capitalização2; e 

um terceiro, que adota os mesmos pressupostos do anterior, mas onde a adesão é voluntária 

por parte daqueles que desejam ter acesso a benefícios de maior valor.  

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Segundo IBGE (2015 apud Camarano, 2016), o desenvolvimento demográfico é um 

dos maiores desafios contemporâneos. Registrou-se no século XX um expressivo crescimento 

populacional da Terra, caracterizado pelo aumento no número de pessoas com mais de 60 

anos o qual caminha na mesma proporção ao declínio dos jovens com menos de 15 anos. 

Segundo Melo (2016), a taxa de fecundidade caiu de aproximadamente 6 filhos em média por 

mulher em idade reprodutiva, em meados da década de 1960, para aproximadamente 1,8 filho 

no presente. 

A previdência social tornou-se uma das ferramentas mais presentes das que são 

incluídas no sistema de proteção social de um país. Para esse programa, são redistribuídos 

para sociedade parte do PIB3 anual, seja por meio do recebimento dos impostos sobre a folha 

de pagamento, de contribuições da previdência e receitas gerais. 

Mas a princípio, no ponto de vista de Plamondon (2011), para que um regime de 

previdência alcance a maturidade ele experimenta um padrão no aumento das despesas desde 

da sua implementação, motivados pelo: aumento do número de beneficiários (conforme se 

qualificam a tal), o aumento da duração média de serviço de novos beneficiários, o 

crescimento sobre os rendimentos, os quais os benefícios são baseados e a longevidade que 

constantemente aumenta, afetando a duração média do pagamento. 

Na tentativa de resolver o desequilíbrio financeiro e atuarial, diferentes reformas no 

sistema previdenciário foram elaboradas e apresentadas pelo governo a fim de postergar a 

concessão de novos benefícios e melhorar a arrecadação. O desafio é entender como as 

                                                           
2 A capitalização é uma espécie de poupança que o trabalhador faz para garantir a aposentadoria no futuro, na 

qual o dinheiro é investido individualmente. Disponível em 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/01/09/entenda-como-funciona-o-modelo-de-capitalizacao-da-

previdencia.ghtml acesso em 09 jun de 2019 
3 Produto Interno Bruto (PIB) é uma forma de mensurar a atividade econômica de uma determinada região 

(nacional, estadual ou municipal), através de cálculos que levam em consideração a oferta e a demanda de bens e 

serviços. Disponível em https://artigos.toroinvestimentos.com.br/pib-brasil-per-capita-o-que-e acesso em 09 jun 

2019 
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variáveis econômicas, demográficas, políticas e sociais, podem influenciar na sustentabilidade 

do sistema previdenciário e no entendimento da necessidade de mudanças no modelo. 

Desta forma, no cenário atual, tem-se o seguinte problema atrelado à pesquisa: 

Como os indicadores econômicos, demográficos e sociais podem influenciar no 

equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário brasileiro? 

 

1.3 OBJETIVO  

Objetivo geral 

Identificar como os componentes demográficos, econômicos e sociais podem 

influenciar no equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência brasileiro. 

 

Objetivos específicos 

• Analisar as reformas previdenciárias e seus impactos na sustentabilidade do 

sistema previdenciário; 

• Mostrar a importância das mudanças no modelo a fim de ajustar a evolução da 

economia e da sociedade; 

• Verificar como os índices econômicos, demográficos e sociais podem afetar ao 

equilíbrio financeiro atuarial; 

• Identificar a participação do atuário nas decisões que afetem o sistema 

previdenciário. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

Esta pesquisa terá como foco o sistema previdenciário brasileiro limitada a uma 

análise qualitativa dos dados e o impacto dos indicadores econômicos, demográficos e sociais 

a esse sistema, sem aprofundamento de cálculos estatísticos. 

Finalmente, uma tentativa de trazer à tona a importância do trabalho do atuário e 

como esse profissional pode acrescentar no desenvolvimento de medidas que contribuem ao 

assunto tratado. 
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Segundo Abreu (2016), a Previdência Social é uma das principais políticas públicas a 

cargo do Estado brasileiro, inicialmente superavitário, devido ao pequeno número de 

beneficiários, o que proporcionou, durante as primeiras décadas, a alocação desses recursos 

para os objetivos da política econômica da época.  

Para Iyer (2002) os sistemas previdenciários são elaborados a ter duração infinita, já 

Pochmann (2007 apud Fagnani, 2008) defende que a maioria das propostas de reforma 

esquecem que os problemas existentes estão enraizados na verdade fora dele, ou seja, no 

mercado de trabalho, não no próprio sistema.  

O trabalho atuarial na área previdenciária é importante, por sua ampla visão técnica, 

apresentando total expertise de analisar os ambientes internos e externos, que sofrem 

influência constante do desenvolvimento da sociedade, da estrutura demográfica, da economia 

e do orçamento público. Segundo Plamondon et al (2011), o atuário age como guardião da 

racionalidade financeira no processo de formulação político e social. 

A preocupação atuarial no sistema da previdência social brasileiro foi abordada 

primeiramente através do art. 201 da Constituição Federal de 1988, o qual menciona as 

características do RGPS e expõe a obrigatoriedade do equilíbrio financeiro e atuarial.   

Além disso, o desenvolvimento demográfico pode estar ligado, de acordo Mesa-Lago 

(2016) de alguma forma, à sustentabilidade do sistema previdenciário. Por exemplo, a 

combinação dos índices de fertilidade com o aumento da expectativa de vida, além do fato de 

os benefícios pagos aos inativos garantem um aumento de renda nessa parcela da população, 

como também a utilização de novas tecnologias na área da saúde, deixando-os mais saudáveis 

e prolongando assim sua permanência no plano, podem apresentar inter-relações que 

contribuem positivamente para o sistema previdenciário.  

Tendo em vista, que o mundo está em constante evolução, podemos verificar a 

importância do acompanhamento dessas mudanças, a fim de manter principalmente o sistema 

previdenciário economicamente equilibrado. A relevância desse estudo está na necessidade do 

entendimento que o sistema previdenciário pode tornar-se insustentável não somente 

motivados pela variável demográfica, mas também por indicadores sociais e econômico. 
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1.6 METODOLOGIA 

  

 Com respeito às categorias de pesquisa, este trabalho de conclusão de curso pode ser 

enquadrado nas seguintes modalidades, estabelecidas por Gil (2002): quanto aos objetivos, o 

presente trabalho se classifica como pesquisa exploratória, terá intenção de ser descritiva e 

apresenta uma abordagem qualitativa, apoiando-se em dados disponibilizados por institutos 

de pesquisa e órgãos internacionais. Também será efetuada uma ampla revisão da literatura 

existente sobre o assunto, para auxiliar na compreensão dos dados demográficos e 

econômicos apresentados tais como os modelos de planos públicos de previdência aplicados, 

contribuindo assim de alguma forma a futuras discussões e aprofundamentos sobre o tema. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

  

 Relativo à introdução, estão descritos a contextualização do tema, a situação 

problema, os objetivos a serem alcançados, a relevância da pesquisa, as delimitações, bem 

como a metodologia de pesquisa utilizada durante o trabalho. 

 No primeiro capítulo é exposta a fundamentação teórica necessária para o 

entendimento relacionados ao tema, apresentando o panorama da seguridade social e o seu 

desenvolvimento no Brasil. O capítulo seguinte aborda os sistemas previdenciários e os 

modelos de financiamento. No terceiro capítulo é apresentado as reformas previdenciárias 

ocorridas após a Constituição Federal de 1988 até a Proposta de Emenda Constitucional de 

06/2019. No quarto capítulo são abordados os desafios demográficos, econômicos e sociais e 

seus impactos na sustentabilidade do sistema. No último capítulo são discutidos os aspectos 

atuariais no sistema previdenciário. Por fim são apresentadas as conclusões sobre a pesquisa 

desenvolvida. 
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2 TRAJETÓRIA DA SEGURIDADE SOCIAL  

  

 De acordo com o art. 194 da Constituição Federal de 1988 a seguridade social é 

formada pela saúde, assistência e a previdência social. Segundo Mesa-Lago (2006) a origem 

da moderna seguridade social foi impulsionada pelo chanceler Otto von Bismarck entre 1883 

e 1889 na Alemanha, onde estabeleceu-se a proteção dos trabalhadores contra os riscos 

sociais da idade, invalidez e da doença. 

 Balera (2014, p 32), descreve que o seguro social tem como propósito fundamental, 

proporcionar a tranquilidade para o trabalhador para que o nível e a qualidade de vida sejam 

mantidos, até onde for possível evitá-lo, por nenhuma circunstância econômica e social. 

 Historicamente, de acordo com Abreu (2016), a seguridade social4 é a semente do 

Estado de bem-estar social e o seu embrião foi se desenvolvendo em conjunto, com as demais 

instituições de proteção, conquistadas através de reivindicações de trabalhadores por proteção 

social e na luta pela enunciação de direitos e garantias, reforçando a ideia de solidariedade 

entre a classe trabalhadora, empresas e governo.  

 Já Mesa-Lago (2006) destaca que os conceitos de seguridade social que conhecemos 

hoje foram desenvolvidos por mais de um século, vigorando no mundo e na América Latina 

sem nenhum desafio importante até a década de 1980, segundo o autor, as reformas 

estruturais de previdência, tiveram como objetivo modificar os princípios convencionais e 

desenvolveram outros próprios, tendo como base o novo paradigma. 

 Costa (2012) complementa que a proteção social, faz parte das conquistas 

civilizatórias, desenvolvendo nos países ocidentais essa experiencia do Estado de bem-estar 

social, que auxiliaram na redução os riscos de pobreza, melhoraram as condições de 

reprodução da força de trabalho, reduziram as desigualdades sociais e principalmente, as 

incertezas do futuro. 

 A forma como o modelo se desenvolveu tornou-se particular a partir do momento em 

que os trabalhadores exigiram das empresas a participação nesse processo de criação de um 

                                                           
4 O termo “seguridade social” é usado, neste estudo, em seu sentido amplo e moderno; compreende todos os 

programas contributivos (benefícios associados à idade avançada, morte, doença, maternidade, ao risco 

ocupacional, desemprego e salário-família) assim como os não-contributivos (assistência social). O termo seguro 

social é usado na sua acepção histórica e quando se refere especificamente aos programas contributivos de 

benefícios analisados no estudo. A maior parte da América Latina não realizou a mudança de seguro para 

seguridade social. (MESA-LAGO, 2014, p.15) 
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plano de previdência que protegesse a saúde física e econômica da classe. Com o passar do 

tempo e com sua expansão, houve a necessidade da intervenção do Estado, além da obrigação 

de prover o bem-estar da população, o processo tornou-se unificado e passou a contar com um 

sistema de financiamento próprio. 

  

2.1 Evolução da seguridade social no mundo 

 

 Os registros de desenvolvimento do que conhecemos hoje como previdência social, 

tiveram como processo inicial a proteção mútua. Faro et.al.(1993), destaca que as primeiras 

noções previdenciárias surgiram tão logo o homem organizou-se em sociedade. O intuito 

inicial era a proteção em torno de grupos familiares, através de mecanismo de ajuda, no caso 

de necessidade por doença, velhice, invalidez ou mesmo morte. Tornando-se um tipo de 

sistema fechado de previdência privada, tendo como participação voluntária da comunidade. 

 Segundo Lyrio e Silva (2014), os alemães foram os pioneiros a proteger as pessoas 

que não tinham condições de continuar no trabalho laboral, proporcionando aos que tinham 

mais de 70 anos o direito a receber uma pensão. 

 Oliveira (2016), destaca que historicamente a previdência teve formação no 

momento em que a Alemanha tornou-se potência continental, a partir disso, apoiado na defesa 

do congelamento do status quo que cada país europeu apresentava em 1871, um processo de 

unificação do sistema de relações internacionais e projetos, contrariamente aquele processo, 

em uma política que acabou mantendo a paz entre as grandes potências. 

 A proposta que naturalmente foi se desenvolvendo, contribuiu para uma maior 

conscientização da sociedade em torno da importância do recolhimento de parte dos salários 

para segurança a eventuais riscos que impedisse a sua continuidade no mercado de trabalho, 

seja por tempo limitado ou não. 

  O modelo bismarckiano5 foi que deu início ao conceito de previdência social, nesse 

caso o sistema era financiado pelos trabalhadores e as empresas, tendo o Estado o papel 

regulador. De acordo com Rizerio (2016), essa estrutura era composta pelas contribuições em 

                                                           
5 Esse sistema de relações foi apelidado de “sistema bismarckiano”, na medida em que o chanceler de ferro foi 

seu idealizador e teve fim na década de 1890, justamente quando Bismarck saiu da chancelaria. Ao mesmo 

tempo, durante a Alemanha Guilhermina, o equilíbrio das potências europeias, construído ao longo dos dezenove 

anos em que Bismarck foi chanceler do reich, começou a modificar-se com o desejo alemão de tornar-se uma 

potência global, a chamada Weltpolitik. (Oliveira, 2016 p 270). 
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poupança compulsória de forma que apenas estes fariam jus a proteção, similar ao plano de 

capitalização que conhecemos hoje. 

 Boschetti (2007 p 91) complementa:  

Os seguros, conforme aponta Thomas Humphrey Marshall (1967, p. 81), foram 

iniciados timidamente sob a ótica privada e destinados a reduzidas categorias 

profissionais, e se espalharam no fim do século XIX e início do século XX, de modo 

que nas primeiras décadas desse século quase todos os países da Europa ocidental e 

da América Latina e Caribe tinham algum tipo de seguro compulsório contra 

doença, alguma forma de aposentadoria contributiva, planos para atender acidentes 

no trabalho e seguro obrigatório contra desemprego (Dixon, 2000). Essa modalidade 

de proteção social, contudo, não tinha caráter universal e nem recebia a designação 

de welfare state, o que revela, desde já, a impropriedade de restringir o welfare state 

às prestações de substituição de renda sob a forma de seguros sociais. 

  

 O conceito de Welfare State6 ou Estado de bem-estar social é baseado em uma ideia 

de que o homem possui direitos indissociáveis a sua existência enquanto cidadão. De acordo 

com esta concepção, todo o indivíduo tem o direito, desde seu nascimento, a um conjunto de 

bens e serviços que devem ser oferecidos e garantidos de forma direta através do Estado, ou 

indiretamente, desde que o Estado exerça seu papel de regulamentar isso dentro da própria 

sociedade civil.   

 Silva et al. (2017) afirma que em 1883, Bismarck criou o seguro doença, onde o 

custeio era de responsabilidade dos empregadores; já em 1889, foi instituído o seguro de 

invalidez e velhice, essa proteção era financiada pelas contribuições dos empregados e 

empregadores, onde só tinham direito aos trabalhadores que estavam ativos no mercado. 

 A ideia desse modelo foi importante, pois por não ser um seguro obrigatório, a ideia 

de proteção começou naturalmente ser organizada, de forma conjunta, através por grupos de 

algumas categorias profissionais.   

 Behring e Boschetti (2008, p.66) complementa: 

O modelo bismarckiano é identificado como um sistema de seguros sociais, pois 

suas características assemelham-se à de seguro privados. Em relação aos direitos, os 

benefícios cobrem principalmente (e às vezes exclusivamente) os trabalhadores 

contribuintes e suas famílias, o acesso é condicionado a uma contribuição direta 

anterior e o montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada. Quanto 

ao financiamento, os recursos provêm fundamentalmente das contribuições diretas 

de empregados e empregadores, baseada na folha de salários. Quando à gestão, os 

seguros eram originalmente organizados em caixas estruturadas por tipo de riscos: 

caixas de aposentadorias, caixas de seguro-saúde, e assim por diante, e eram geridos 

pelos contribuintes, ou seja, empregadores e empregados. 

                                                           
6 Disponível em: http://www.joseferreira.com.br/blogs/sociologia/nao-deixe-de-ler/estado-de-bem-estar-social-

welfare-state/welfare-state.pdf. Acesso em: 07 abr. 2019. 
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 Rapidamente, esse sistema começou a expandir por outros países da Europa, tendo 

sido adotado, como destacado por Faro et.al. (1993) por exemplo, na Áustria em 1888; na 

França em 1894; na Itália em 1898 e na Hungria em 1900. A própria Inglaterra, onde 

dominava a filosofia liberal, adotou plano de previdência social semelhante em 1911. 

 Após a Primeira Guerra Mundial, os planos de previdência estavam devastados, não 

só pelo conflito em si, mas sim pelo uso dos recursos financeiros dos planos para compra de 

material bélico, somente em 1919, com a realização da I Conferência Internacional do 

Trabalho7 (CIT), em Washington que o sistema voltou a se organizar, dentre os resultados, 

desse evento, destacou-se a recomendação da criação de um seguro contra desemprego. Já em 

1921, na III CIT, recomendava-se a sua extensão à agricultura; em 1933, na XVII edição 

recomendou-se a implantação do seguro-velhice, invalidez e morte e em 1934, na XVIII CIT, 

o seguro-desemprego é oficialmente regulado.  

 Já de acordo com Ibrahim (2012 apud Bittencourt e Nunes, 2015), somente em 1942 

na Inglaterra, através do plano Beveridge8, que o conceito de seguridade social foi se 

aprimorando, tendo o Estado não apenas a responsabilidade de oferecer o seguro social, mas 

também amparar a saúde e assistência social, com características de um sistema de 

financiamento de repartição, diferentemente do sistema de capitalização do modelo 

bismarckiano. 

 Segundo Boschetti (2007), o modelo beveridgiano tinha como principal objetivo a 

luta contra a pobreza, nesse modelo incluiu-se também a saúde, habitação, educação, entre 

outros, na sistematização das políticas sociais, tendo como finalidade reduzir doenças, 

pobreza, fome etc. Beveridge (1943 apud Bittencourt e Nunes, 2015), detalha que o plano ia 

além da lógica do seguro social, ampliando os direitos incondicionalmente a todos os 

cidadãos, proporcionando a universalização dos direitos e da cidadania.  

 Percebe-se que durante o século XIX o modelo revelava mais o assistencialismo, 

transitando depois, entre as décadas de 40 e 70, mais para a lógica do seguro e somente depois 

de 70 que houve mais uma distinção entre seguro e assistência. 

                                                           
7 Ref. Bibliográficas: Recomendações OIT. Disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_242958/lang--pt/index.html. Acesso em 06 abr.2019 
8 O plano Beveridge foi elaborado por comissão interministerial de seguro social e serviços afins, nomeada em 

julho de 1941, com o objetivo de trazer alternativas para os problemas da reconstrução no período pós-guerra. O 

término do trabalho deu-se em novembro de 1942. (Ibrahim, 2012, p. 48) 
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 O Brasil seguiu os parâmetros dessa transformação, acompanhando assim a 

tendência mundial e evoluindo ao surgimento das primeiras iniciativas privadas e voluntárias, 

como as Santas Casas e os Montepios, conforme será visto a seguir. 

 

2.2 Panorama da seguridade social no Brasil 

  

 Há bastante particularidades na evolução histórica da seguridade social no Brasil, por 

exemplo, na época da primeira revolução industrial, de acordo Amaro (2017) o país estava em 

processo de conquistar sua independência, enfrentava uma economia muito primitiva e uma 

mão de obra com predomínio escravocrata, tendo como desafio, a ser enfrentado na época, de 

evoluir economicamente e consequentemente reduzir a desigualdade social. 

 Mesmo com esses percalços, historicamente o Estado brasileiro fez um primeiro 

esforço na época do Império. Segundo Mesa-Lago (2006), o príncipe regente, D. Pedro de 

Alcântara instituiu em 1821 um decreto que concedia aposentadoria aos professores que 

possuíam 30 anos de trabalho e aos que tivessem interesse em continuar no trabalho um 

abono de 25% no salário. 

 Nolasco (2011) destaca que o primeiro documento legislativo a tratar do assunto 

previdência foi a Constituição de 1824, que garantia aos cidadãos o direito ao “socorro 

público”, segundo o autor, de fato o tal dispositivo não funcionou na prática, pois essa 

garantia não era dotada de exigibilidade. 

 Já em relação aos primeiros registros de planos de previdência no país, foi em 1835 

com a fundação do Montépio Geral dos Servidores do Estado (Mongeral) que possuía o 

propósito de patrocinar os servidores do Estado através de um conjunto de benefícios de 

natureza previdenciária. 

 Segundo Eduardo et al (2006, p.7): 

As formas de Montepios são as manifestações mais antigas de Previdência Social. 

Montepios são instituições em que, mediante o pagamento de cotas, cada membro 

adquire o direito de, por morte, deixar pensão pagável a alguém de sua escolha. O 

primeiro montepio surgiu em 22 de junho de 1835, o Montepio Geral dos Servidores 

do Estado (Mongeral), que funcionou através de mutualismo, ou seja, um grupo de 

pessoas associou-se e contribuiu, a fim de que fosse formado um fundo para a 

cobertura de determinados infortúnios. 
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 Em questão ao amparo estatal, em 1888 tivemos a regulamentação através do 

Decreto 9.912-A9 que garantiu a aposentadoria dos trabalhadores dos Correios. Afonso (2003) 

descreve que no ano seguinte foi criado o Fundo de Pensões que atendia os trabalhadores da 

Imprensa Nacional, em 1890 foi a vez dos funcionários da Central do Brasil e do Ministério 

da Fazenda, dois anos depois o Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro passam a ter direito a 

uma aposentadoria por invalidez e pensão por morte. 

 De acordo com Bittencourt e Nunes (2015),  em 1923 o grande marco histórico no 

país foi através da Lei Eloy Chaves, Decreto Legislativo n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, 

que permitia que os trabalhadores da iniciativa privada fossem amparados pela previdência 

social urbana,  a primeira categoria a se organizar foi a dos ferroviários, que instituiu a Caixa 

de Aposentadoria e Pensões (CAP) em cada empresa ferroviária. 

 Afonso (2003, p. 44) descreve o funcionamento das CAPs: 

Eram oferecidos quatro tipos de benefícios: aposentadoria (normal ou por invalidez), 

assistência médica ao segurado e seus dependentes, medicamentos com preços 

especiais e pensão aos dependentes em caso de morte. Para ter direito à 

aposentadoria, o trabalhador deveria ter pelo menos 50 anos de idade e 30 anos de 

serviço. O sistema previdenciário já nasceu limitado, por beneficiar apenas os 

ferroviários; não-focado, por ofertar benefícios médicos e assistenciais e generosos, 

por proporcionar aposentadorias por invalidez e pensões. 

 

 O financiamento das CAPs estava baseado nas contribuições dos trabalhadores, das 

empresas, além de uma fração das tarifas pagas pelos usuários dos serviços, funcionando 

como um regime de capitalização, o Estado tinha o papel fiscalizador, apenas no cumprimento 

da Lei. 

 Durante os próximos 15 anos foram criadas outras CAPs10, como a dos portuários em 

1926; dos funcionários das empresas de telegráficos, radiográficos, de energia e dos bondes 

em 1930 e no ano seguinte para os demais serviços públicos explorados pelo poder público. 

Em 1932 já haviam sido instaladas no Brasil cento e oitenta e três CAPs e a vinculação desses 

segurados eram realizadas por empresa. 

 Em 1933, com o decreto n° 22.872, de acordo com Souza (2014), houve  uma 

alteração no sistema, devido aos baixos valores envolvidos e uma baixa participação, a adesão 

                                                           
9 O Decreto n° 9.912-A, de 26 de março de 1888, regulou o direito à aposentadoria dos empregados dos 

Correios. Fixava em 30 anos de efetivo serviço e idade mínima de 60 anos os requisitos para a aposentadoria e a 

Lei n° 3.397, de 24 de novembro de 1888, criou a Caixa de Socorros em cada uma das Estradas de Ferro do 

Império. Disponível em http://www.previdencia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/historico/periodo-de-

1888-1933/ acesso em 10 abr. 2019 
10 Giambiagi e Além (2011, apud Soihet e Rodrigues, 2017) 
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deixou de ser por empresa para categoria profissional, Soihet e Rodrigues (2017) destaca que 

o Estado assume a administração dos CAPs e passam a se chamar de Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAPs), que eram institutos vinculados às categorias profissionais.  

 Outro fator que motivou a mudança, foi a incorporação na Era Vargas do Ministério 

do Trabalho para que outras categorias fossem atendidas aos referidos Institutos, foi criado 

então a dos Comerciários (IAPC), dos Bancários (IAPB) e dos Industriários, além do Instituto 

de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE) em 193811. 

 De acordo com Nolasco (2011) o referido decreto foi primeiro no Brasil e um grande 

progresso em nosso país, pois foi a partir dela que determinou que o trabalhador, o 

empregador e o Estado deveriam contribuir para o financiamento da Previdência Social. 

 Através da constituição de 1934, foi definido regras em relação a previdência, o 

artigo 121 determinava as contribuições obrigatórias com a participação do ente público, do 

empregado e do empregador, ainda preceitos que tinham como objetivo melhorar as 

condições de trabalho, coibir diferença salariais por motivo de idade e sexo, proibir a 

contratação de menores de 18 anos para trabalhar locais insalubres, reconhecimento das 

convenções coletivas de trabalho, além disso instituiu férias remuneradas e outras regras 

trabalhistas que são aplicadas até hoje.   

 De acordo com o Ministério da Previdência (2008)12, os IAPs possuíam uma 

característica bem marcante: a desigualdade, pois cada um deles possuía uma estrutura 

específica de benefícios e contribuições, o que criava uma grande disparidade entre os níveis 

qualitativos e quantitativos de proteção social, além disso, foi através de parte desses recursos 

das IAPs que foi construída a nova capital da República, tornando-se o maior investimento 

imobiliário dos institutos. 

 Abreu (2016) destaca que os sistemas das caixas e institutos, eram financeiramente 

frágeis, apesar de funcionarem como sistema de capitalização, não eram vistos como tal, pois 

não havia um verdadeiro mercado financeiro que garantissem elevadas taxas de retorno. Na 

época ainda não existia uma legislação que garantia a correção monetária além disso, segundo 

autor, a União acumulava dívida com o sistema, pois jamais depositava sua parte da 

contribuição. 

                                                           
11 Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/IAP acesso em 13 abr. 

2019 
12Fonte: http://www1.previdencia.gov.br/85anos/docs/panorama-da-previdencia-social-brasileira-2-ed.pdf 

Acesso em 14 abr. 2019 
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Em relação a isso, Fleury (1994) faz uma crítica sobre o direcionamento desses 

recursos para financiamento de obras públicas sem nenhuma pretensão de retorno social, além 

do mais que nenhum desse investimento continuaram tendo o mesmo objetivo social 

direcionado, a falta de um planejamento13 ocasionou em graves disparidades na qualidade de 

atendimento oferecidos as categorias profissionais. 

 Além disso, Cordero (2005) cita que outro problema dos institutos eram a 

desigualdade na cobertura de riscos, pois como eram divididas por categoria, havia uma 

grande discrepância, por exemplo, entre os benefícios dos bancários com os industriários, 

enquanto o primeiro contava com aposentadoria por idade e por doença, assistência 

farmacêutica e auxilio detenção o outro só contava com a pensão por morte e aposentadoria 

por invalidez e auxilio doença. 

 Em 1960 foi instituída a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), através da Lei 

n° 3.807, que segundo Souza (2014) tornou-se a primeira medida para diminuir essa 

disparidade entre as categorias, na tentativa de uniformizar as contribuições e os planos de 

contribuições dos institutos. Porém essa unificação só seria concluída em 1966 com a criação 

do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), com futuras inclusões do trabalhador 

rural, do empregado doméstico e do trabalhador temporário.  

 Em 1974 criou-se o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) com 

objetivo principal em executar políticas de previdência e assistência médica e social. Já em 

1977, com a finalidade de reduzir gatos e organizar a administração das várias instituições foi 

organizado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência (SIMPAS) que de acordo com 

Neves (2011) restringiu as atribuições relativas aos benefícios previdenciários ao INPS e 

criou o Instituto Nacional de Assistência Médica (INAMPS) que ficou responsável aos 

assuntos relativos à assistência médica. 

 Nesse momento, o país abandona o regime de capitalização, que existia desde as 

CAPs e passa a ser o de repartição simples, com financiamento tripartite, que se baseia nas 

contribuições dos empregados, das empresas e da União. 

 Mesmo que essas mudanças ocorridas durante a segunda metade do século XX 

fossem importantes, Neves (2011) destaca que somente após o fim do regime militar e da 

                                                           
13 Fonte: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/IAP Acesso em 13 abr. 

2019 
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Constituição de 1988 que o regime ganhou caráter menos securitário e só assim pode ampliar 

sua cobertura. 

 Delgado e Schwarzer (2000 apud Cordero, 2005) complementa que com a criação do 

Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) e do Fundo de Assistência ao 

Trabalhador Rural (FUNRURAL) em 1971 ocorreu um rompimento dos princípios 

bismarckiano, ao propor uma inovação em não relacionar o recebimento de benefícios com as 

contribuições realizadas ao sistema.   

 No meio desses acontecimentos, com uma tentativa de retomada no crescimento 

econômico, um novo projeto ancorado nos princípios do Estado de Bem-Estar Social, foi 

implantado no país. Através da Constituição de 1988, alguns pontos tratavam desse objetivo 

como a introdução do conceito de seguridade social como forma mais abrangente de proteção. 

Segundo Draibe (1998 apud Neves, 2011) contou-se com um maior comprometimento do 

Estado, projetando um acentuado grau de provisão estatal pública e serviços sociais, definindo 

o que conhecemos hoje como seguridade social, que assegura os direitos relativos a saúde, 

previdência e à assistência social. 

 Nesse mesmo momento, mudanças que tornariam o perfil e a maioria das regras 

previdenciárias que conhecemos hoje. Acontece então a transformação do INPS em Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), mantendo o regime de repartição simples. 

 Além disso, fica definido as regras do Regime Geral da Previdência Social14 (RGPS), 

determinando o salário mínimo como piso de todos os benefícios e a aplicação dos conceitos 

de universalidade, uniformidade, irredutibilidade, equidade e integridade do sistema. 

 Outro fator importante foi estabelecer um sistema próprio de financiamento. A 

maneira de incluir a participação da União no regime, de acordo com Neves (2011), foi 

através do artigo 195, um conjunto de contribuições e impostos constitucionalmente 

vinculados ao financiamento desse sistema, ficando criados então o COFINS e o CSLL. 

 Santos (1998) compara o funcionamento da previdência brasileira com o modelo do 

relatório de Beveridge que defende o afastamento da ideia de seguro, com financiamento pela 

                                                           
14O RGPS tem suas políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e executadas 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário. Este Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os contribuintes, 

encontram-se os empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais e 

trabalhadores rurais. Disponível em http://www.previdencia.gov.br/perguntas-frequentes/regime-geral-rgps/ 

Acesso em 09 jun. 2019 
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capacidade contributiva, concessão de benefícios independente da contribuição e a existência 

de uma seguridade além da previdência. 

 Giambiagi e Além (2000) expõe que na constituição de 1988, no âmbito 

previdenciário, houve criação de mais “direitos” do que “deveres”, pois ao tentar reparar a 

“dívida social” do país, resultou na criação ou expansão de benefícios sem um planejamento 

de financiamento adequado, ou seja, se iniciou um programa de renda mínima determinando a 

previdência social como instrumento para este fim. 

 Para que este modelo funcione de forma sustentável, necessitou-se de uma 

organização e adaptações, que resultou em reformas, muitas delas com objetivo de adequar o 

sistema as mudanças da sociedade e aos constantes aumentos da proporção de beneficiários 

por contribuintes. Mesmo que temas como este sejam polêmicos e nenhum pouco fácil de 

aprovação pública e política, tornou-se um desafio constante do Estado em continuar 

provendo um sistema público e autossustentável para que esses direitos sejam mantidos. 

 

3 SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS 

 

 Para entender como os sistemas previdenciários funcionam e no contexto das 

reformas, primeiramente precisamos definir o que se trata, a distinção entre eles, conhecermos 

os modelos existentes para finalmente, entendermos suas implicações na economia. 

 Cordeiro (2006) defende que os modelos previdenciários possuem o objetivo de 

equilibrar receitas e despesas de forma perpétua, sendo de extrema importância a viabilização 

econômica e financeira, propondo o cumprimento do valor contribuído seja retornado ao 

participante no futuro. 

 Para Silva et al (2017) é imprescindível ter em mente que a sustentabilidade dos 

sistemas previdenciários está correlacionada com a performance industrial como também com 

ações de políticas públicas e econômicas, criando condições necessárias para estimular o 

crescimento da economia, garantindo assim a estabilidade do sistema.  

 Através disso, alguns países buscam alternativas de modelo que proporcionem 

garantias tanto aos contribuintes como aos inativos, há uma transição entre o modelo de 

repartição para o de capitalização, ou até mesmo na privatização da sua gestão, sendo um dos 
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pontos preocupantes nesse processo de mudança é o seu custo e seu impacto a longo prazo 

nas contas públicas. 

 De acordo com Andrade (2007, apud Abreu, 2016), o sistema brasileiro possui uma 

história totalmente singular, tendo um modelo inicial de capitalização e depois transformado 

em repartição, fato ocorrido logo após a unificação das IAPs e a alocação dos recursos 

superavitários, de forma desordenada, para outros fins governamentais. 

  Ao considerar as alternativas que esses modelos podem assumir, pode-se chegar a 

uma numerosa quantidade de possibilidades. Dessa forma, torna necessário analisar as 

implicações desses modelos e seus impactos na sociedade e na economia de um país. 

 

3.1 Regimes previdenciários no Brasil 

  

 Um regime previdenciário é um conjunto de regras que resultam no seu bom 

funcionamento. Atualmente no Brasil ele é representado por três grandes pilares: o de Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS); o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e a 

Previdência Complementar Facultativa. 

 O primeiro é de filiação obrigatória, em regime de repartição, com participação de 

todos os trabalhadores da iniciativa privada e com a contribuição recolhida direto em fonte; o 

segundo também funciona como regime de repartição, com participação dos trabalhadores da 

iniciativa pública e com contribuição recolhida direto da folha de pagamento; e finalmente o 

ultimo que possui filiação facultativa, com características e regras próprias. 

  RGPS possui os seguintes princípios: 

 

• Filiação obrigatória: Ocorre de forma automática a partir do exercício de atividade 

remunerada, garantindo um fluxo contínuo de novos entrantes no plano. 

• Caráter contributivo: A contribuição ocorrerá através do recolhimento de um 

percentual da folha de pagamento, sendo parte arcada pelo funcionário e o restante 

ficando a cargo da empresa. 

• Garantia de benefício mínimo: Fica garantido o valor do benefício mínimo do salário 

mínimo vigente. 



30 

 

• Correção monetária dos salários de contribuição: O benefício receberá correção 

monetária de acordo com índice vigente utilizado para reajustes do salário mínimo 

(INPC). 

• Preservação do valor real dos benefícios: O valor do benefício será calculado através 

da média aritmética das contribuições efetuadas, A motivação é exatamente a mesma: 

garantir que o valor não seja corroído pela inflação. 

 

O modelo brasileiro teve seu regime elaborado pelo Ministério da Previdência 

Social, executada pelo INSS e está previsto no art. 201 da Constituição Federal de 1988. 

 Schwarzer (2009), defende que a Previdência Social brasileira é baseada em um 

pacto entre as gerações, ou seja, os trabalhadores de hoje contribuem para financiar os 

inativos de hoje. Já Viana (2010, apud Abreu, 2016) destaca a importância de uma 

organização desse regime, tendo em vista que ele se tornou fator gerador de renda para o país, 

além da necessidade adoção de medidas para que ele não seja deficitário e que 

consequentemente não afete as contas públicas. 

 De acordo com Amaro (2000), a questão sobre a reforma da previdência é debatida 

pelo governo desde o início da década de 90, a proposta baseava-se entre a escolha de possuir 

um plano de benefício definido ou de contribuição definida, ou ainda entre manter o sistema 

público ou então a um sistema de capitalização privatizado. 

 O formato do plano, pode sofrer influências não só pelo tipo de relação entre os 

funcionários, empresa e governo, mas principalmente pelas incertezas da economia, ou até 

mesmo, pelas mudanças demográficas e sociais. 

 De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (2003 p.129) pode-se ressaltar 

que:  

Não há um modelo único ideal de financiamento da previdência, que se mostre 

adequado à realidade de todas as economias...O fundamental é que, qualquer que 

seja ele, seja possível assegurar o equilíbrio financeiro de longo prazo do sistema 

[...]a arquitetura escolhida para o sistema de previdência é relevante, na medida em 

que suas implicações se diferenciam... A definição desta arquitetura envolve várias 

escolhas, tais como se o sistema será público ou privado, compulsório ou voluntário, 

de benefício definido ou contribuição definida. Mas a escolha possivelmente mais 

decisiva é a se o financiamento será por repartição ou capitalização. 

 

 Para isso, é necessário profundo conhecimento técnico, acompanhamento de 

profissionais e uma análise detalhada sobre as opções de modelos existente: da maneira que as 
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contribuições serão recolhidas; de como e por quem serão administradas; e finalmente, quais 

as regras para que os benefícios poderão ser concedidos. 

 

3.2 Planos previdenciários 

 

3.2.1 Benefício Definido 

 

 Na modalidade de plano benefício definido (BD), o valor do benefício é fixado 

antecipadamente15, logo valor a ser recebido pelo participante não é influenciado ao seu 

histórico de contribuições. As principais vantagens do plano é de assegurar o valor do 

benefício quando este possuir condições para a aquisição do direito, por outro lado, a 

desvantagem é que periodicamente o valor das prestações poderá ser reajustado, tendo como 

base, referentes as variáveis econômicas, ou seja, possuem contribuições indefinidas.  

 De acordo com Winklevoss (1993, apud Corrêa, 2018), são determinados 

atuarialmente o custeio deste plano e de suas contribuições, com o objetivo de assegurar que o 

benefício seja concedido e mantido ao longo dos anos, conforme determinado no regulamento 

do plano. 

 Na Argentina, de acordo com Hujo (1999), o trabalhador tem a possibilidade de 

escolher entre possuir um plano BD público ou privado16. O que diferenciava entre uma opção 

e outra, era que o sistema público tinha uma gestão de repartição e o privado possuía uma 

gestão de capitalização.  

 Costanzi e Ansiliero (2017) apresentam um caminho inverso adotado na Suécia, 

Itália e Polônia, ao trocar o plano BD para o plano de CD, que consistia em contas nocionais, 

ou contas virtuais, como são conhecidas.  

 Já Ueda (2005), cita o Canadá como exemplo, o valor do benefício recebido é 

definido e as contribuições pagas são adaptadas a elas, além dos critérios: tempo de 

                                                           
15 Fonte: http://www.previc.gov.br/a-previdencia-complementar-fechada/sobre-o-setor Acesso em 23 abr. 2019 
16 Em 2007, a presidente Cristina Kirchner assinou um projeto de lei que nacionalizava o sistema previdenciário 

do país, no caso, abolia os fundos de pensão e aposentadoria mantendo somente o plano público. Fonte:  

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081030_argentina_crise_previdencia_mc_cq.shtml, 

Acesso em 25 abr. 2019 
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contribuição e idade, o participante deve provar que o tempo de estadia mínima de 10 anos no 

país. 

 

3.2.2 Contribuição definida 

  

 Na modalidade de plano contribuição definida (CD) o valor do benefício do 

participante é decidido no momento de sua adesão e suas contribuições vão variar à medida de 

sua vida de trabalho para alcançarem o valor estipulado inicialmente17. A vantagem é que o 

plano proporciona uma maior segurança em relação as despesas futuras, pois o valor do 

benefício é constantemente atualizado ao total de contribuições realizadas durante a vida 

ativa. 

 Esse sistema não assume obrigações com o valor do benefício, dependendo 

exclusivamente do histórico das contribuições individuais, no caso do cálculo atuarial. De 

acordo com Reno (2005), leva-se em consideração essas contribuições atualizadas 

monetariamente adicionado a uma taxa de retorno sobre elas. 

 Por depender exclusivamente das contribuições, uma das vantagens é a oportunidade 

de o contribuinte acompanhar os rendimentos, tornando-se um potencial fiscalizador, além 

disso, não modifica o seu planejamento financeiro em relação ao valor da contribuição. 

  Já por outro lado, a incerteza do valor do benefício pode tornar uma desvantagem 

para o plano, fator esse que pode ser menos surpreendido se houver esse acompanhamento da 

evolução do plano pelo participante. 

 Além disso, como bem observado por Hujo (1999), o CD também está relacionado a 

rentabilidade e a estabilidade do setor financeiro, tornando-se condição necessária garantia do 

bom funcionamento do plano, em momentos de recessão e alta taxa de desemprego. Por 

exemplo, o valor do benefício pode sofrer influências, ou seja, crucialmente esses fatores 

também dependem de suposições quanto ao desempenho do futuro macroeconômico e do 

comportamento individual. 

 Ao pensar na realidade do mercado de trabalho e da expectativa de vida entre 

mulheres e homens, há pesquisas que apontam uma diferença salarial entre os dois, além disso 

mulheres sofrem influências principalmente por viverem mais, se aposentarem mais cedo e 

                                                           
17 Fonte: http://www.previc.gov.br/a-previdencia-complementar-fechada/sobre-o-setor Acesso em 23 abr. 2019 



33 

 

possuírem contribuições menores. De acordo com Hujo (1999), estima-se que os valores dos 

benefícios da aposentadoria para os homens chegam ser superiores se comparados aos das 

mulheres. 

 Acredita-se que há um movimento em curso e políticas públicas com a finalidade de 

mudar essa realidade, focadas a uma maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho e 

na redução dessa diferença salarial 

 Segundo Mesa-Lago (2006) este plano é mais aplicado nos países da América Latina 

(Argentina, Bolívia, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Peru, República Dominicana e 

Uruguai).  

 

3.3 Financiamento do plano 

 

 Podemos dividir os planos como unfunded e funded, de acordo com Ueda (2005), o 

primeiro possui um financiamento do programa baseado nas contribuições e de recursos 

orçamentários do governo, ou seja, o de repartição; já o segundo possui esse tipo de 

modalidade oferecido pelas empresas a seus funcionários e o governo não participa desse 

financiamento, ficando a cargo somente da sua supervisão, de capitalização, como é 

conhecido. 

 Além disso a grande diferença entre os dois modelos é na sua forma de 

financiamento, seu impacto sobre a poupança nacional, o fato deles não serem neutros e 

possuírem lógicas bem distintas de funcionamento na economia. 

 

3.3.1 Repartição simples 

  

 O sistema de repartição simples funciona como regime solidário, as contribuições 

dos participantes de hoje são direcionadas ao um fundo, do qual é utilizado para pagamento 

dos benefícios (aposentadorias, pensões, auxílios e outros). De acordo com Amaro (2000), 

esse sistema funciona como um contrato social entre gerações. 

 Esse fundo é constituído, basicamente das contribuições individuais de 

empregadores, empregados (calculadas com base na folha de pagamento) e da União, 
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tornando-se um dos sistemas mais adotados mundialmente, pois garante uma ampla cobertura 

e distribuição bem menos concentrada.  

 A gestão desse sistema normalmente é pública, tendo em vista que não gera acúmulo 

de reservas, além disso, fica ao cargo também de fiscalizar, criar mecanismos de 

financiamento e elaboração das regras. 

 Feldstein (1974) faz uma observação sobre como o sistema de repartição pode ser 

nocivo para o crescimento da economia, baseando-se na justificativa de não haver acumulação 

de fundos, ou seja, não há ganhos no mercado de capitais e as atuais contribuições garantem 

somente aos inativos de hoje.  

 Para o autor, com o constante envelhecimento dos participantes ativos, para manter 

os valores dos benefícios seria necessário revisões constantes nas regras de contribuição, sem 

que isso possa garantir os proventos dos futuros beneficiários. Atualmente, é responsabilidade 

do Estado em complementar o valor de um possível déficit nas contas do sistema. 

 Souza (2014) também destaca, que o sistema de repartição exige que as futuras 

gerações sejam iguais ou mais numerosas que as atuais, ou seja, que a quantidade de entrantes 

sejam sempre proporcionalmente superiores as das gerações de hoje, o que, 

demograficamente, está tornando cada vez mais impossível.  

 Além disso, seria necessário prever a formação de reservas para proporcionar a 

estabilidade do nível contributivo, para lidar com as flutuações do mercado e manter o nível 

da economia para garantir uma renda igual ou superior a renda dos ativos de ontem.  

 Por outro lado, Stiglitz e Orszag (1999, apud Abreu, 2016 p. 240) defendem que a 

ideia de que o sistema de repartição priva o trabalhador de investir em uma opção mais 

lucrativa, como um plano de capitalização, é errada pois não há eficácia comprovada dessa 

rentabilidade.  

Na capitalização há uma redistribuição regressiva, com a sociedade pagando juros 

ao investidor individual. Na repartição, é o contribuinte que financia o benefício 

previdenciário do aposentado, o que pode significar a redistribuição de renda dos 

mais ricos para os mais pobres, a depender da progressividade do sistema tributário. 

 

 Ou seja, tanto o sistema de capitalização quanto o de repartição podem ter efeito de 

concentração de renda, mas somente o segundo possui o papel de redistribuição como 

também a acessibilidade dos mais pobres a esses programas. 
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3.3.2 Capitalização 

 

 No sistema com método de capitalização, as contribuições dos trabalhadores são 

destinadas ao financiamento de reservas financeiras, ficando a cargo do gestor do sistema 

manter o equilíbrio, gerenciando o fluxo de contribuição e benefícios. 

 A responsabilidade em relação à gestão do sistema é feita através entidades de 

previdência privada e com supervisão de órgãos públicos, que fiscalizam e apresentam regras 

sobre o seu funcionamento. 

 Antes da Constituição Federal de 1988 o sistema que predominava no Brasil era o de 

capitalização, as aposentadorias eram custeadas através de recursos captados durante sua vida 

ativa e ela funcionava como uma espécie de poupança, ou seja, houve então uma transição 

desse sistema para o de repartição. 

 Seguindo o ritmo inverso, o Chile em 1981 foi o primeiro país da américa latina a 

substituir até então o sistema de repartição para o de capitalização, transferindo a 

administração desses fundos para instituições financeiras privadas. 

 De acordo com Calsavara (2004), no regime chileno de capitalização individual, os 

participantes contribuem para um fundo individual e este será capitalizado. O valor do 

benefício dependerá do montante acumulado e da expectativa de vida do segurado, ou seja, 

cobre somente em caso de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Já nos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão, são contratados opcionalmente seguros 

que são acoplados por esses mesmos fundos ou então por outras entidades especializadas.  

 Um dos motivos que os críticos apontam o sistema de capitalização mais vantajoso 

que o de repartição, é que os trabalhadores sentiriam mais incentivados a contribuir, tendo em 

vista que o valor final do benefício está, em boa parte, correlacionado ao valor das 

contribuições.  

 Segundo o Banco Mundial (1994), o sistema de capitalização privado proporciona o 

aumento da poupança interna; reduz o custo do funcionário para o empregador, impactando 

assim de forma positiva o mercado de trabalho, já que as contribuições patronais deixam de 

ser obrigatórias; e baixo custo de administração das entidades responsáveis pelos fundos 

previdenciários, já que a competitividade entre eles garantiriam no mercado um preço 

reduzido ao consumidor.  
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 Já Thompson (1998, apud Calsavara, 2004) contraria o ponto de vista do Banco 

Mundial e evidencia os elevados custos administrativos desse sistema de capitalização, já 

experimentados por exemplo, no Chile.  Em relação a não contribuição patronal, Plamondon 

et al (2011) cita o risco de o saldo final não ser satisfatório para usufruto do benefício, além 

de não ser comprovado que com a eliminação dessa contribuição, seja refletida a preço baixos 

a população.  

 De acordo com Stiglitz e Orszag (1999, apud Abreu, 2016), o sistema de 

capitalização depende exclusivamente do desempenho da economia e da massa salarial dos 

trabalhadores, enquanto no sistema de repartição o contribuinte é quem financia os benefícios, 

no sistema de capitalização ele depende da performance do mercado. 

 Por outro lado, Euzéby (2000, apud Calsavara, 2004) aponta que é bastante 

arriscado, para o contribuinte, colocar em xeque os valores das suas contribuições em fundos 

previdenciários privado, sofrendo riscos latentes de uma crise.  

 Para que o sistema de capitalização seja de fato vantajoso se comparado ao de 

repartição, seria necessário que as aplicações do fundo venham garantir retornos satisfatório 

ao investimento, dependendo da sua gestão, o saldo deveria ser corrigido a taxas superiores à 

inflação. 

 Em relação a problemas de cobertura, Costanzi e Ansiliero (2017), destaca que com 

uma parcela relevante de trabalhadores informais e outros com baixos níveis de rendimento, 

resultariam em uma pequena ou nenhuma contribuição, ou seja, esse sistema acaba não 

garantindo proteção para a parcela mais pobre da população. 

 Segundo os autores, em questões de mudanças demográficas o sistema não sofreria 

impactos, mas gera insegurança em relação a épocas de recessão da economia e aumento da 

taxa de desemprego, pois não oferece nenhuma assistência ao segurado. Ou seja, o sistema de 

capitalização pode levar o país a um aumento de capital, porém em contra partida ocasiona 

em uma redução do bem-estar social. 
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3.3.3 Misto   

 

 Uma das saídas encontradas pelos países que buscam uma alternativa para o 

equilíbrio das contas previdenciárias é a adoção de um sistema misto de previdência, onde 

combina o regime de repartição com o de capitalização. 

 Além disso, proporciona uma opção mais viável, tendo em vista os onerosos custos 

para um país em uma transição completa do sistema do seu sistema de repartição para o de 

capitalização, ou vice-versa. 

 O sistema previdenciário misto combina o regime de repartição com o de 

capitalização. Segundo Faro et al (1993), no modelo misto há dois pilares, o primeiro que 

atinge a formação de reservas, através da capitalização; e o segundo, de repartição para 

atender a população que não consegue renda mínima, além da implementação de programas 

de assistencialismo. 

 De acordo com Ueda (2005), esse sistema possui dois ou mais regimes 

previdenciários, possuindo caráter complementar, tendo participação opcional ou 

compulsória. Ou seja, um sistema não substitui o outro, mas complementa no seu objetivo.  

 Pode-se citar como exemplo o Brasil, no caso o modelo público de repartição oferece 

o benefício até um certo teto, caso o contribuinte deseja receber acima do teto, é dado a 

possibilidade de participar de algum plano privado de previdência complementar. 

 Implementado na década de 90, o modelo sueco, segundo Nery (2018) funciona 

como um sistema de “contas virtuais”, onde as contribuições dos trabalhadores continuavam 

financiando os benefícios dos atuais inativos (como o regime de repartição), mas os 

benefícios são calculados de acordo com as contribuições acumuladas e corrigidas por taxas 

de juros pré-determinada (como o regime de capitalização). 

 Já no modelo uruguaio, segundo Mesa- Lago (2006), o sistema misto possui outra 

característica, a participação é obrigatória, mas as contribuições são destinadas de formas 

distintas, se atingirem o teto, as contribuições são direcionadas ao modelo público, se 

passarem do teto elas são destinadas para o modelo privado.  

 De acordo com o Banco Mundial (2005), os resultados obtidos com o sistema de 

contas virtuais podem ser iguais aos de repartição, a diferença entre eles somente se dá pelo 

cálculo do benefício, que são inerentes a nenhum outro regime.  
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 Por outro lado, como cita Holzman (1997 apud Ueda, 2005, p. 136): 

A passagem para um modelo misto não garante que alguns problemas do pilar 

público (desequilíbrio financeiro atuarial, riscos demográficos, interferência política 

indesejada, etc.) sejam resolvidos necessariamente. A substituição de um modelo 

público puro para um modelo misto pode inclusive aumentar a pressão por um 

aumento da generosidade da Previdência estatal em virtude da percepção de que as 

garantias governamentais diminuíram. Além disso, em conjunturas de fortes 

oscilações negativas do mercado de capitais, o governo pode não conseguir também 

conter pressões no sentido de ampliar os benefícios da Previdência pública, dado a 

queda da taxa de reposição das aposentadorias fornecidas pelo pilar privado. 

  

 O sistema misto tem como objetivo identificar os pontos fracos, fortes e as 

características de cada sistema. Muitos países estão decidindo transformar a previdência 

pública em um meio de proteção social que garanta uma renda mínima e transferindo para as 

entidades privadas a responsabilidade de gestão para os demais contribuintes. 

 Além disso, deve-se levar em conta que independente da mudança, o custo de 

transição sempre haverá, tendo em vista que qualquer mudança proposta, afeta diretamente os 

ativos de hoje. 

 Como também, torna-se importante conhecer as experiências dos outros países em 

relação a previdência, pois mostram os desafios encontrados e as saídas encontradas em cada 

um dos modelos existentes. Por outro lado, deve-se levar em consideração que cada país 

possui sua particularidade, o que não implica que o sucesso de um modelo em um lugar possa 

ter o mesmo que no Brasil, por exemplo.  

  

4 REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS 

 

Os sistemas previdenciários em diferentes países sofreram diversas mudanças desde 

sua implementação, além de cunho financeiro. De acordo com o Banco Mundial (1994, apud 

Mesa-Lago, 2006), as reformas são necessárias quando é observado que a capacidade 

financeira do sistema previdenciário público está afetada e há necessidade do Estado em 

intervir, a fim de evitar um déficit no seu balanço. 

Segundo Ataídes e Santos (2017) o fraco desempenho da economia brasileira 

acarretou uma crescente crise fiscal-financeira durante o início dos anos 90, além de um 

aumento da taxa de desemprego que motivou a transição para o trabalho informal, fatos que 

fortaleceram o discurso sobre a necessidade de uma reforma da previdência social.  
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Marques et al (2003 apud Ataídes e Santos, 2017, p. 8) destaca os argumentos 

utilizados pelos especialistas. 

Dentre os vários argumentos, destacava-se o desequilíbrio que os direitos 

introduzidos na Constituição de 1988 provocaram. Além disso, vários especialistas 

exigiam mudanças, levando em conta o tratamento desigual entre diferentes 

categorias de trabalhadores ou os impactos provocados por alterações no perfil 

demográfico e na transformação da relação entre capital e trabalho decorrente da 

utilização de novas tecnologias e formas de gestão no sistema produtivo brasileiro. 

 

Uma das maiores preocupações atualmente na área econômica do Brasil é a busca de 

um modelo de previdência que efetivamente proteja os trabalhadores, proporcionando aos 

ativos de hoje uma segurança financeira no fim da idade laboral. 

Para Mesa-Lago (2006) existem dois tipos de reformas implementadas no mundo: 

estruturais e não-estruturais, a primeira transforma totalmente o sistema, seja substituindo 

para um sistema privado, ou criando um privado para competir com o público, ou vice-versa. 

Já a reforma não-estrutural melhora o atual sistema de previdência, a fim de fortalecê-lo 

financeiramente a longo prazo. 

No caso do Brasil, foi aplicado algumas reformas não-estruturais, a fim de manter a 

sustentabilidade do sistema previdenciários. As reformas começaram entre as décadas de 60 e 

70 e tentaram minimizar o desequilíbrio financeiro e atuarial. 

Segundo Ueda (2007), em 1967 o sistema foi centralizado com a criação do Instituto 

Nacional de Previdência Social – INPS, que possuía como objetivo aumentar o controle 

federal sobre as regras previdenciárias e os gastos. 

Mas as reformas mais substanciais no Brasil só foram aprovadas na década de 90. No 

ano de 1998, segundo Ueda (2005), foi estabelecido uma estrutura que complementasse o 

regime de previdência público, criando oportunidade de abertura de planos de previdência 

complementar de regime privado, de caráter facultativo e administração autônoma. Ficou 

estabelecido a divisão em dois tipos de entidades (fechada e aberta), além de uma organização 

estatal para supervisão, fiscalização e regulação dessas instituições.   

 Já na proposta de reforma da previdência brasileira de 200318 o Ministério da 

Fazenda pontuou como principal objetivo recompor o equilíbrio financeiro da previdência 

pública com meios que garantissem a solvência a longo prazo; para isto necessitou de adoções 

                                                           
18 A reforma na previdência em 2003 atingiu principalmente os servidores públicos, onde taxou servidores 

inativos, fixou idade mínima para a aposentadoria e estabeleceu teto para o benefício.  
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de medidas que diminuíssem as distorções nas transferências de renda realizadas pelo Estado, 

que agravavam a já elevada desigualdade de renda, consequentemente reduzindo a 

responsabilidade de financiamento e alocação de recursos públicos a previdência. 

Mesa-Lago & Müller (2003) identificam como fatores explicativos fundamentais das 

reformas previdenciárias nos países latino-americanos: os atores relevantes, o legado das 

políticas anteriores, os fatores políticos e as condições econômicas. 

Podemos observar que as reformas acabam acontecendo somente quando o caos 

financeiro atinge aos cofres públicos e cada país possuiu particularidades como ponto de 

partida de uma mudança no regime: uma possível má gestão, ou pelas métricas que não 

acompanham a realidade ou até mesmo por recessões que refletem diretamente nas 

contribuições. 

 

4.1 De 1988 até 2002 

   

 O ano de 1988 ficou marcado pela Constituição Federal de 1988, atual carta magna 

do país e foi elaborado com participação popular que ampliou os direitos dos trabalhadores. 

 Segundo Azeredo (1990 apud Matijascic, 2002, p. 44) a CF/88 foi um marco para a 

seguridade social: 

"Na Assembleia Nacional Constituinte os esforços se concentraram no 

encaminhamento de propostas que visavam corrigir as notórias distorções do setor 

público na área social. O novo texto constitucional que resultou deste processo 

consagra avanços substantivos, o mais notável dos quais é a própria adoção do 

conceito de seguridade, englobando as áreas de saúde, previdência e assistência 

social. O significado deste avanço pode ser avaliado quando se contemplam seus 

princípios, os quais apontam: universalidade da cobertura e do atendimento; 

uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de participação no 

custeio; diversidade da base de financiamento; caráter democrático e descentralizado 

da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de 

trabalhadores, empresários e aposentados."  

 

 O que foi também uma importante conquista na CF/88, foi equiparação dos direitos 

trabalhistas e previdenciários entre os trabalhadores rurais e urbanos, tendo em vista as 

diferenças das condições de trabalho, foi concedido uma redução de 5 anos na idade definida 

para aposentadoria por idade, ou seja, 55 anos para as mulheres e 60 para os homens;  

concessão de pensão em caso de morte para os homens; e fica definido o piso de um salário 
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mínimo para os benefícios, contemplando principalmente aos trabalhadores rurais e aos que 

recebiam a Renda Mensal Vitalícia, garantindo assim um aumento na renda familiar. 

 De acordo com Matijascic (2002), em relação as mudanças estruturais na pasta que 

envolvia a seguridade social, ocorriam sempre em trocas de governos, o primeiro foi em 1990 

com a reforma ministerial, Fernando Collor uniu o Ministério da Previdência e Assistência 

Social ao Ministério do Trabalho e transformou-o em Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, já a assistência social contou com um ministério próprio, o Ministério da Assistência 

Social.  Em 1992, Itamar Franco decidiu criar o Ministério da Previdência Social, dissociando 

da pasta do Trabalho. Já em 1995, Fernando Henrique Cardoso, decidiu retornar ao modelo 

inicial do ministério da CF/88, unificando novamente o Ministério da Previdência e 

Assistência Social. 

 Em relação ao custeio do sistema, Reis (2011) a CF/88 através do art. 195 garantiu a 

diversidade da base de financiamento e o art. 239 determina que a Seguridade Social deverá 

ser financiada por toda a sociedade, sejam elas através dos orçamentos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e das contribuições dos empregadores, da folha de 

salários, do faturamento (PIS e Cofins) e do lucro (CSLL), dos trabalhadores e da receita de 

prognósticos (loterias). 

 De acordo Velloso (1999 apud Ueda, 2005), em 1988 o sistema financeiro da 

previdência encontrava-se solvente, ou seja, as contribuições dos participantes eram 

suficientes para cobrir os gastos previdenciários, já a partir de 1990 o sistema começou a 

demonstrar sinais de insolvência, tendo em vista o aumento dos gastos com pagamento de 

benefícios.  

 Mesa-Lago & Müller (2003) destaca que o déficit pode estar relacionado pela 

concessão de novos compromissos previdenciários sem contrapartida orçamentária, ou seja, a 

atual arrecadação do sistema não foi suficiente para manter a sua solvência, obrigando a 

União a cobrir futuros déficits. 

 Para Sthepanes (1998 apud Correa, 2018) seria necessário desassociar os custos dos 

benefícios concedidos através das contribuições para os “benefícios assistenciais”, pois o 

primeiro deveria ser mantido através das contribuições retidas na folha de pagamento, já o 

segundo deveriam seguir as regras de um seguro social, de natureza contributiva, devendo ser 

financiada por impostos que incidam sobre a sociedade.  
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 Oliveira et al (1997) e Giambiagi (2001 apud Matijascic, 2002), cita que outro 

problema identificado foi a existência das aposentadorias por tempo de contribuição (ATC), 

que na época era de 30 anos de contribuição para os homens e 25 anos para as mulheres, pois 

seu valor médio é elevado e o seu tempo médio é maior que comparado ao da aposentadoria 

por idade.  

 Em relação ao impacto da ATC ao regime, Costanzi (2018, p. 2), cita: 

A existência de uma aposentadoria por tempo de contribuição (ATC), sem idade 

mínima, que, ao contrário do que se costuma difundir por meio de mitos 

previdenciários, possui impactos regressivos sobre o regime. O caráter regressivo da 

ATC está ligado ao fato de que se trata de um benefício típico de trabalhadores com 

trajetória laboral mais estável no mercado formal de trabalho, os quais são 

justamente aqueles com melhor qualificação e maior rendimento. 

 

 De acordo com Taraia (2015) o art. 202, § 1º da CF/88 dava garantias da concessão 

do benefício por tempo de serviço,  mas mesmo que o artigo ressalte o tempo de serviço, não 

havia informação da necessidade de idade mínima para se aposentar, sendo-lhe apenas 

obrigatório comprovar o tempo de serviço em carteira de trabalho, recebendo o equivalente a 

70% do que seria sua aposentadoria integral. 

 Já em 1991, através da Lei n° 8.213 art. 5319, detalha melhor as regras em relação a 

proporcionalidade do valor do benefício: 

"Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na Seção III 

deste Capítulo, especialmente no art. 33, consistirá numa renda mensal de: 

I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 25 (vinte e 

cinco) anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo 

de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 30 

(trinta) anos de serviço; 

II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício aos 30 (trinta) 

anos de serviço, mais 6% (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de 

atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício aos 35 

(trinta e cinco) anos de serviço". 

 

 

 Em 1993, através da Lei 8.742 promulgou-se a Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS), segundo Torres (2018) tinha como objetivo garantir o mínimo de atendimento as 

necessidades básicas, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, 

amparo às crianças e aos adolescentes carentes a habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Disponibilizou então, o 

recebimento de um salário mínimo para as pessoas que comprovassem renda mensal per 

                                                           
19 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213compilado.htm> Acesso em 14 maio 2019 
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capita de ¼ do salário mínimo, além disso, não seria necessário ser contribuinte da 

previdência para ter direito ao benefício. 

 Reis (2011) cita que em 1994, houve aprovação do Fundo Social de Emergência, que 

autoriza a desvinculação de 20% da receita destinadas a previdência para outros fins, 

promulgada no início do Plano Real com validade até ano de 2000. Já em 2000, no governo 

Fernando Henrique Cardoso, o nome foi trocado para Desvinculação de Receitas da União 

(DRU) com validade de 15 anos. Alguns estudos comprovam que boa parte do déficit 

apresentado pelo governo teria como causa parte do dinheiro que é retirado por essa DRU. 

 No ano de 1998, no mesmo governo, foi aprovado a Emenda Constitucional n° 20, 

segundo Rojo (2016) essa reforma focou principalmente no RGPS, onde ocorreram: 

 

• Extinção das aposentadorias especiais, exceto nos casos de profissões de especial 

risco à saúde; 

• Unificação das regras previdenciárias para União, estados e municípios; 

• Previsão de criação de regimes complementares para os servidores públicos voltados 

para a reposição; 

• Substituição do conceito de “tempo de serviço” pelo de “tempo de contribuição”; 

• Estipulou-se no RPPS uma idade mínima para aposentadoria por tempo de 

contribuição e 

• Supressão, do texto constitucional, da regra de cálculo do valor dos benefícios. 

 

De acordo com Giambiagi e Tafner (2011), o cálculo dos benefícios ganharam um 

novo componente, que foi o “fator previdenciário”, índice matemático que multiplicado a 

média de contribuição, pode deixar o valor do benefício maior ou menor ao salário atual, 

dependendo de quais forem o tempo de contribuição e a idade do participante. O cálculo do 

benefício seria o resultado da média dos 80% maiores salários de contribuição multiplicados 

por esse fator previdenciário.  

Essa nova componente tratava-se de uma equação, a qual considera o tempo e 

alíquota de contribuição bem como a expectativa de sobrevida do segurado no momento da 

aposentadoria. O objetivo era desestimular as aposentadorias em pessoas em idade ativa, 

punindo com um “pedágio” as que aceitassem essas condições. 
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 Outra mudança foi no tempo de contribuição, acrescentou-se mais 5 anos, ficando o 

mínimo de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Em relação ao RPPS, foi 

estipulado20 uma carência de dez anos no serviço público e o mínimo de cinco anos no cargo, 

evitando que os participantes do RGPS ingressassem no serviço público no fim do período 

laboral e recebessem o salário maior que o das contribuições anteriores, como também 

evitando que subissem de cargos em período próximo ao da aposentadoria.     

 Nessa emenda houve tentativa de estipular uma idade mínima para aposentadoria 

integral, de 55 para as mulheres e 60 para os homens, o que foi aprovado somente para o 

RPPS. Segundo Amaro e Meneguin (2005) a imposição de idade mínima ajudaria a reduzir as 

despesas previdenciárias, tendo em vista que estimularia o adiamento do pedido de 

aposentadoria, diminuindo o tempo de seu usufruto, mas por outro lado, segundo os autores, a 

aprovação do fator previdenciário representou, em grande medida, à construção de um 

sistema previdenciário mais equilibrado. 

 

4.2 DE 2003 A 2018 

  

 Esse período ficou marcado com outras reformas não estruturais através de Emendas 

Constitucionais, que possuíam objetivo de adaptar as regras, a fim de manter o equilíbrio 

financeiro e atuarial do sistema. 

 De acordo com Giambiagi e Tafner (2011), no ano de 2003, três meses após o início 

do seu governo, o presidente Lula aprovou a Emenda Constitucional n° 41 que tratava 

particularmente do RPPS, impactando em modificações nos critérios de elegibilidade e nas 

formas de cálculo do valor dos benefícios dos servidores públicos. 

 Primeiramente definiu um novo teto para o RGPS, ficando a R$ 2400 reais21 e 

garantindo que os benefícios, tanto desse regime quanto ao RPPS, seja reajustado no mesmo 

período e no mesmo percentual que dos ativos. 

 Para quem recebesse acima do teto definido para o RGPS, através do art. 4°, ficou 

definido a contribuição para os inativos e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito 

                                                           
20 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm Acesso em 17 

maio 2019 
21 Disponível em : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm, acesso em 16 

maio 2019 
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Federal dos Municípios com percentual igual22 ao estabelecido para os servidores titulares de 

cargos efetivos23. De acordo Porto (2011) a contribuição da União, para o custeio do regime 

de previdência, será o dobro da contribuição aportada pelo servidor.  

 Já em relação as novas aposentadorias, o cálculo também sofreu alterações pelo art. 

40, onde era as últimas remunerações do servidor passou a ser considerada a média aritmética 

de todas remunerações. Além disso, aos servidores que ocupam cargo de confiança ou 

possuírem contrato temporário, fica determinado que as contribuições sejam destinadas ao 

Regime Geral de Previdência Social, além de seguirem também suas regras. 

 Segundo Martins (2009 apud Rojo, 2016) ficou instituído um abono permanência aos 

servidores que ao atingirem aos critérios da aposentadoria voluntária, permanecessem nos 

cargos. Este abono seria equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar 

as exigências da aposentadoria compulsória, que fica definido como 70 anos de idade.   

 Por fim, na questão da aposentadoria por invalidez, através do art. 5624 ficou 

decidido o seguinte: 

Art. 56. No cálculo dos proventos das aposentadorias referidas nos arts. 51, 52, 53, 

54, 55 e 61, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações 

ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de 

previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da 

contribuição, se posterior àquela competência25.  

  

 Através dessa Emenda Constitucional, organizou-se o sistema previdenciário 

brasileiro, dando continuidade à emenda aprovada no governo anterior, tendo essa última com 

objetivo de adequar o regime próprio. 

                                                           
22 Referida Emenda estabeleceu a contribuição do ente público, dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas, cujos percentuais foram fixados pela Medida Provisória 167, de 19.2.2004, convertida na Lei 

10.887, de 2004, tendo determinado que a contribuição social do servidor público ativo da União para fins de 

manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, incluídas suas autarquias e fundações, será de 

11% sobre a totalidade da base de contribuição à cima do teto definido pelo RGPS. Disponível em : 

https://www.conjur.com.br/2011-fev-21/aposentadoria-servidor-publico-instituicao-pensoes-estatutarias, acesso 

em 16 maio 2019 
23 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm, acesso em 16 

maio 2019 
24 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm, acesso em 16 

maio 2019 
25 Na Emenda Constitucional n° 70 de 2012 aplicou-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com 

base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às 

pensões derivadas dos proventos desses servidores. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc70.htm acesso em 16 maio 2019 
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 Em 2012, já no governo Dilma Rousseff, através da lei 12.618 ficou instituído o 

regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo 

efetivo que recebam acima do teto estipulado ao teto do RGPS, sendo opcional aos servidores 

que tiveram ingresso antes da lei e obrigatório aos novos ingressantes. 

 Autorizando então a criação de três entidades fechadas de previdência 

complementar26, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 

Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud). Além disso 

determina as regras de funcionamento, controle e fiscalização. 

 Nesse caso, a lei teve objetivo de proporcionar aos funcionários públicos a 

possibilidade de destinar os valores à cima do teto do INSS para contas individuais em um 

regime de capitalização, com isso, transformando a União em patrocinador dessas contas.  

 No ano de 2015, no mesmo governo, através da lei n° 13.183 art. 29-C proporciona 

ao segurado do RGPS que preencher o requisito para aposentadoria por tempo de contribuição 

a oportunidade de não incidir o uso do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Fica 

criado então um esquema de pontos (FIGURA 1) que leva em consideração o tempo de 

contribuição e a idade do participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12618.htm, acesso em 16 maio 

2019 

FIGURA 1 
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  Por exemplo, no ano de 2019, uma pessoa com 56 anos para se aposentar com o 

valor integral do benefício, necessitaria de 30 anos de contribuição se for mulher e 40 anos de 

contribuição se for homem. 

 Segundo Cordeiro (2016) um dos pontos que merece destaque é que modelo não 

determina nem a idade mínima e nem o tempo mínimo de contribuição, além disso, garante 

que as aposentadorias que estejam dentro da regra possam ter um cálculo mais justo do que 

comparado ao fator previdenciário.  

 Outro ponto destacado pela autora é que essa regra tem caráter temporário, tendo em 

vista que ela sofrerá mudança até o final do ano de 2026, tornando esta nova fórmula como 

alternativa e possuindo critério de escolha subjetivo, pois cada contribuinte deverá analisar, o 

que é mais vantajoso para ele. 

 Ainda no ano de 2015, foi apresentado uma Projeto de Emenda Constitucional27 que 

tinha objetivo de estender a DRU para mais 7 anos, a PEC foi aprovada em 2016 com 

alteração no percentual, passando dos atuais 20% para 30%. 

 No ano de 2016, ficou marcado com a proposta de emenda constitucional 287 pelo 

então ex-presidente Michel Temer que tinha como objetivo28: 

• Determinar a idade mínima para aposentadoria de 62 anos para as mulheres e 65 para 

os homens; 

• Propor a necessidade de 40 anos de contribuição para o recebimento do benefício 

integral e fixando o mínimo para 15 anos; 

• Possibilitar o acúmulo de pensão e aposentadoria somente se a soma dos dois não 

ultrapassar dois salários mínimos; 

• Desvinculação do piso da previdência com o salário mínimo e 

• Aumento da alíquota de contribuição. 

 

 Sem acordo com o poder legislativo a proposta não foi aprovada e consequentemente 

continuou valendo as regras já vigentes. 

 

 

                                                           
27 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/dru acesso em 20 maio 2019 
28 Disponível em:  https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/23/politica/1511462959_394417.html acesso em 17 

maio 2019 
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4.3 – PEC 6/2019 

  

 Essa proposta possui quase os mesmos aspectos da PEC 287/2016 no governo 

Michel Temer. Apresentada em 2019, de forma atualizada no governo de Jair Bolsonaro, a 

PEC 6/2019 propõe alterações no RGPS e RPPS, com intenção de reduzir o déficit financeiro 

e atuarial desses regimes, além de reduzir o gasto previdenciário. 

 Segundo documento disponibilizado no site do senado29, é proposto desde a extinção 

da aposentadoria por tempo de contribuição, como também mudanças nas alíquotas 

previdenciárias, na tentativa de ser mais redistributivo. Segundo o governo30 o impacto fiscal 

esperado é de R$ 1,1 trilhão em 10 anos.  

 Na nova regra, estipula-se a idade mínima no setor urbano de 62 anos para as 

mulheres e 65 anos para os homens; já no setor rural 55 anos para as mulheres e 60 para os 

homens.  Define também a obrigatoriedade de 20 anos de contribuição para ambos os sexos, 

além disso o cálculo da aposentadoria passa ser da média das contribuições31, sobre essa 

média aplica-se 60% mais 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que ultrapasse os 

20 anos.  Ou seja, pela proposta, seriam necessários 40 anos de contribuição para receber o 

benefício integral, sem levar em consideração que haverá correção automática da idade 

mínima a cada quatro anos. 

 Segundo nota técnica da DIEESE32 (2019), essas regras exigirão mais sacrifícios das 

mulheres, pois elas precisarão trabalhar dois anos a mais, ou cinco anos a mais se forem do 

setor rural, para poderem se aposentar, já os homens continuariam com a mesma regra etária.  

 Em relação a pensão por morte, é proposto mudanças também na divisão do 

benefício com os dependentes, ficando 50% para o cônjuge e 10 pontos percentuais para cada 

dependente, nessa nova regra com a perda da condição de um dos dependentes, esses 10 

                                                           
29 Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554772/RAF26_MAR2019_Analise_PEC.pdf> Acesso em 

19 maio 2019 
30 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-02/economia-com-reforma-da-

previdencia-sera-de-r-1-trilhao-em-10-anos acesso em 19 maio 2019 
31 Na PEC 6/2019 não será mais considerado a média aritmética dos 80% maiores salários, como consta 

atualmente no art. 29 da Lei n° 8213, de 1991 disponível em:  

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554772/RAF26_MAR2019_Analise_PEC.pdf> acesso em 

19 maio 2019 
32 Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, disponível em 

https://www.dieese.org.br/notatecnica/2019/notaTec202MulherPrevidencia.pdf acesso em 19 maio 2019 
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pontos percentuais não seriam destinados aos outros. Ou seja, para o recebimento do valor 

integral do benefício, seriam necessários no mínimo 5 dependentes. 

 Outro ponto proposto é a desconstitucionalização relativas às regras da previdência, 

nesse caso, é sugerido que essas regras não constem mais no texto constitucional, o 

argumento é que facilitaria alterações posteriores, tendo em vista a tramitação mais rigorosa 

das PECs33. Como citado no documento do site do Senado34, essa flexibilização vislumbra 

dois possíveis cenários: pode deixar as regras mais ou menos restritivas, dependendo 

exclusivamente do momento político em que o país se encontrará.  

 Além disso, é sugerido o regime de previdência com base de capitalização, sem 

maiores detalhamentos do funcionamento do modelo ou se ele seria substitutivo, 

complementar ou paralelo ao regime de repartição. 

 De acordo com Fagnani (2019), usar do artificio da desconstitucionalização das 

regras previdenciárias é um perigo para os direitos já conquistados pelos trabalhadores, tendo 

em vista que o projeto de lei apresentado pelo governo não detalha sobre vários pontos 

importantes, como citado, o funcionando do modelo de capitalização, proposta essa que seria 

encaminhado futuramente com um projeto de lei, mostra que o principal objetivo dessa 

medida é facilitar e desburocratizar a aprovação de futuras mudanças na previdência. 

 Em relação a transição do modelo, é proposto regras que sugerem desde a 

possibilidade entre escolha da regra atual da PEC 6/2019, as regras dos pontos (lei n° 13.183 

art. 29-C) ou ainda pelo fator previdenciário (Lei 8.742/93). Já em relação ao regime de 

capitalização nada é citado. 

 A aprovação dessa emenda é esperada por grande parte do mercado financeiro, de 

acordo as análises da XP investimentos (2019)35, o mercado pode esperar dois possíveis 

cenários com a aprovação da PEC. Se a proposta for aprovada sem muitas alterações, será 

bastante vantajoso para o mercado de previdência privada, tendo em vista que aumentará o 

número de futuros participantes. Já caso a proposta seja “desidratada”, com alterações que 

                                                           
33 Para uma PEC é necessário ter aprovação em dois turnos e apoio de 3/5 e mais um na Câmara e no Senado, já 

em um decreto é necessário aprovação de metade mais um da Câmara e do Senado. Disponível em: 

https://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/qual-e-a-diferenca-entre-medida-provisoria-projeto-de-

lei-e-decreto/ acesso em 19 maio 2019 
34 Disponível em: 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/554772/RAF26_MAR2019_Analise_PEC.pdf acesso em 19 

maio 2019 
35 Disponível em: https://www.acionista.com.br/xp_investimentos/080419-mercados-e-politicas-abril-2019.pdf 

acesso em 19 maio 2019 
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modifiquem sua essência, possivelmente o mercado reagirá de maneira negativa e poderão 

ocorrer possíveis reflexos nos índices econômico-financeiros do país. 

 Fagnani (2019) complementa que o governo deveria fazer primeiramente uma 

reforma tributária, além de ações que fortalecessem as fiscalizações, propostas de 

refinanciamento para as empresas com dívidas com o INSS, programas de proteção contra 

fraudes, uma maior transparência no regime, entre outras medidas, pra então analisar quais 

alterações deveriam ser realizadas no atual modelo de previdência. 

 Um ponto sugerido pelo DIEESE (2019) seria o fim da DRU, pois seria a garantia 

que toda receita recolhida na previdência e de impostos, destinados a tal, seja utilizada 

integralmente no financiamento da seguridade social, além da garantia que as regras atuais da 

previdência também sejam aplicadas para os militares e aos poderes legislativo, judiciário e  

executivo. Pontos que ajudariam na sustentabilidade do sistema. 

 Como citado inicialmente, a reforma na previdência causa bastante comoção tanto no 

governo quanto na sociedade, necessita-se que o governo entenda que essas discussões sejam 

realizadas também com a participação de profissionais capacitados e com a sociedade. É 

possível implementar mudanças, tendo em vista que o país não é o mesmo que se comparado 

a CF/88, seja em questões demográficas, econômicas e sociais; mas principalmente entender 

se esses fatores afetam realmente o sistema para então sugerir atualizações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

5 OS DESAFIOS PARA O EQUILIBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL 

NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

 

 As características dos sistemas previdenciários, segundo Plamondon et al (2011) 

devem combinar conhecimentos demográficos, sociais, econômicos e atuariais. Pois essas 

características, auxiliam na tomada de decisões políticas e aos planejadores a traçar o futuro 

das sociedades e manter ao pacto social vigente.  

 Tafner (2012 p.146) cita quais fatores afetam o equilíbrio desse sistema: 

O equilíbrio do sistema previdenciário depende não apenas de suas condições 

próprias, mas das variáveis que estão fora do sistema. No seu próprio âmbito, 

depende, por exemplo, das regras de elegibilidade e de concessão dos benefícios, do 

valor destes, das regras de contribuição e das alíquotas. Fora dele, depende do nível 

de emprego, do grau de formalidade, do salário real médio e da produtividade – 

variáveis que são determinadas no mercado de trabalho e estão sujeitas às condições 

macroeconômicas e institucionais. Depende, ainda, da dinâmica demográfica que, 

por sua vez, depende das condições sanitárias, de higiene, de saúde e de hábitos da 

população. Costumes e valores da sociedade que determinam o comportamento das 

famílias, que são mutáveis no tempo. 

 

De acordo Puty e Gentil (2017) é necessário o conhecimento dessas variáveis para 

auxiliar as projeções que são realizados por órgãos de pesquisa e que constantemente 

influenciam e orientam as propostas de reforma da previdência. 

 Para um melhor entendimento, Leite et al (2010) exemplifica através da FIGURA 2 o 

impacto desses indicadores na previdência, mostrando que as taxas de fecundidade, 

mortalidade e migração influenciam tanto na quantidade de segurados quanto na quantidade 

de benefícios e impactam diretamente nas receitas previdenciárias, por outro lado, as despesas 

previdenciárias são influenciadas pelos fatores econômicos. 

 Leite et al (2010 p.454) destacam os pontos importantes para um aumento na 

arrecadação previdenciária: 

Tais variáveis assumem importância especial porque o saldo previdenciário é o 

indicador final da diferença entre arrecadação e pagamento dos benefícios 

previdenciários do RGPS. Esse resultado ratifica a importância da adoção de 

medidas em prol do equilíbrio do sistema. Com a relevância dos fatores 

demográficos, adiciona-se mais um argumento em favor de propostas dos 

especialistas que defendem a adoção de idade mínima para aposentadorias, requisito 

existente na previdência pública da grande maioria dos países. Com a relevância do 

salário mínimo para o saldo previdenciário, a proposta dos que defendem a 

utilização de indicadores de inflação para reposição do valor dos benefícios, 

desvinculando-os do salário mínimo para evitar aumentos reais dos inativos, 

também ganha mais um argumento. 
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FIGURA 2 – MODELO DE INTERAÇÃO ENTRE OS FATORES E AS VARIÁVEIS 

PREVIDENCIÁRIAS

 

FONTE: LEITE ET AL (2010) 

 

 Em relação ao envelhecimento da população, para Giambiagi e Tafner (2010), é a 

variável que mais pressiona o fator fiscal da previdência no mundo, o que difere o Brasil dos 

outros países é o valor gasto nesse setor, que segundo os autores, são motivados pela falta de 

um planejamento e modernização das regras. 

 Por outro lado, para Souza (2014) o envelhecimento da população ocorre pela 

diferença do patamar de crescimento da população idosa em comparação ao da população 

mais jovem, combinada a uma redução da taxa de fecundidade. Ou seja, mesmo que o 
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crescimento populacional ocorra todo ano no Brasil, boa parte dele é referente ao aumento da 

expectativa de vida dos idosos. 

 De acordo Plamondon et al (2011) o futuro do sistema de proteção social está ligado 

ao desenvolvimento da população em geral, que afeta diretamente o número de contribuintes 

e beneficiários. Segundo Puty e Gentil (2017), para que o desenvolvimento ocorra é 

necessário o crescimento da economia, tornando essencial ações que incentivem o aumento da 

produtividade, a renda do trabalhador e a estabilidade econômica do país.   

 Para Puty e Gentil (2017), o senso comum gosta de sugerir, como solução para a 

crise na previdência, a redução no valor das aposentadorias e do número de beneficiários 

através de regras mais rígidas. 

 Tafner (2012), acredita que os problemas da previdência não seriam resolvidos 

somente com o crescimento da economia, se caso, a economia brasileira crescesse aos 

mesmos níveis que um país desenvolvido haveria os mesmos problemas de hoje em nossa 

previdência.  

 O autor concorda que o crescimento de um país realmente ajudaria, mas não seria a 

única solução para o problema, pois dependem de outros fatores, que podem ser mutáveis 

com o tempo e estão sujeitas as condições macroeconômicas, institucionais e sociais. 

 A seguir será apresentado quais são esses desafios demográficos, econômicos e 

sociais; a importância deles; o impacto na previdência; e ações que podem ser tomadas para 

manter a sustentabilidade do sistema. 

 

5.1 Desafio demográfico 

 

5.1.1 Taxa de fecundidade 

 

 A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos nascidos vivos 

que uma mulher tem ao longo da sua vida reprodutiva, segundo DATASUS36, essa faixa de 

idade consiste entre 15 a 49 anos. A taxa é estimada para um ano determinado, a partir de 

informações obtidas em censos e inquéritos demográficos. 

                                                           
36 Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqa05.htm acesso em 27 maio 2019 



54 

 

 Segundo Banco Mundial37 taxas inferiores a 2,1 indicam que a fecundidade não é 

suficiente para assegurar a reposição populacional. Um decrescimento da taxa pode ser 

explicado pela redução da mortalidade infantil, ampliação do uso de métodos contraceptivos, 

maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, melhoria do nível educacional entre 

outros. 

 De acordo Carvalho e Brito (2005), na década de 70 o governo não apresentava 

projetos de controle da natalidade, pelo contrário, acreditavam que os níveis, até então 

considerados altos por países desenvolvidos, eram necessários para auxiliar o crescimento do 

país. Segundo os autores, mesmo que não houvesse qualquer tipo de planejamento por parte 

do governo, a taxa começou a apresentar uma redução expressiva. 

 Borges e Silva (2015 p.30), detalha essa mudança no comportamento reprodutivo, 

conhecido como “transição demográfica”: 

As modificações no comportamento reprodutivo observadas nos últimos séculos são 

uma mudança marcante na história da população. De um nível de fecundidade tido 

como natural, com elevado número de nascimentos, a fecundidade caiu para níveis 

extremamente baixos, muitas vezes inferiores ao número necessário para ao menos 

manter a população com o mesmo tamanho no longo prazo. No decorrer desse 

processo, a distribuição dos nascimentos por idade da mãe passou, de um padrão que 

englobava todo o período fértil, para a ocorrência em períodos específicos do ciclo 

reprodutivo feminino, cada vez mais concentrados em torno de algumas idades. Esse 

fenômeno, denominado “transição da fecundidade”, ocasionou, juntamente com a 

redução dos níveis de mortalidade, alterações significativas nas taxas de crescimento 

e na estrutura etária das populações, configurando o processo de transição 

demográfica. 

  

 Campos (2018) esmiúça esse processo de transformação da taxa de fecundidade do 

Brasil através da FIGURA 3. Em 1940 o país apresentava uma taxa de fecundidade de 6,16; 

na década de 90 há uma queda para 2,85; já no último censo realizado em 2010 chegou a 1,87, 

menor que a taxa de reposição, representando uma redução de quase 70% se comparado com 

a década de 40. 

 

 

 

 

                                                           
37 Disponível em https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29958 acesso em 27 maio 2019 
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FIGURA 3 – EVOLUÇÃO E PREVISÃO ENTRE 1940 E 2030 DA TAXA DE 

FECUNDIDADE POR REGIÕES NO BRASIL 

 

FONTE: IBGE (2011) 

  

 A FIGURA 3 também apresenta a evolução da taxa de fecundidade nas diferentes 

regiões do Brasil, essa diferença é observada na década de 50 entre a regiões norte e a sudeste, 

por exemplo. Segundo Tafner (2012) pode ser por parte explicado pelo desenvolvimento 

industrial da região sudeste e uma maior aproximação desses dados a partir de 2010, 

motivados por uma maior expansão desse desenvolvimento no país. 

 Melo (2016, p. 15), destaca quais fatores motivam as mulheres a reduzir a quantidade 

de filhos. 

As mulheres podem continuar a reduzir o número de filhos que têm, pressionadas 

por diversos fatores: o lento avanço dos serviços públicos de educação infantil; o 

ônus dos cuidados com os familiares, em especial com os que têm pouca autonomia; 

as trajetórias ocupacionais precarizadas, intermitentes e mais longas (com a elevação 

da idade de aposentadoria); além do avanço e consolidação do desejo por 

independência, realização pessoal e consumo. A falta ou a limitação de políticas 

públicas voltadas para a família e para a mulher pode redundar em agravamento do 

processo de envelhecimento populacional, com impactos ainda mais sérios sobre a 

economia e as políticas públicas. 
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 De acordo Plamondon et al (2011), a fertilidade pode ter impacto na oferta de 

trabalho e consequentemente afetar o número de pessoas cobertas pela previdência social, um 

processo de modernização da sociedade que cria a cultura de uma “família pequena”. 

 Borges e Silva (2015), explica que a queda da fecundidade pode ser explicada pela 

racionalidade econômica cujas decisões seriam baseadas no custo e benefícios de ter filhos e 

esse declínio está relacionado a mudança de comportamento entre regiões culturalmente 

similares. 

 Em relação a previdência, a taxa de fecundidade só impacta a longo prazo, tendo em 

vista que só podemos considerar a População Economicamente Ativa (PEA) que trabalha, que 

atinge a faixa de 15 a 65 anos de idade38, ou seja, a redução dessa taxa em um ano tem 

impacto no fluxo a cada 15 anos.  

 No modelo de financiamento por repartição a previdência é financiada pelos jovens 

de hoje, logo, mudanças na quantidade da PEA influencia a sustentabilidade do modelo, já 

que haverá uma redução na proporção entre ativos e inativos. 

 De acordo com Menezes (2016) ainda não há uma preocupação por parte do governo 

brasileiro focada a essas mudanças na taxa de natalidade, tendo em vista dos investimentos 

em projetos de políticas públicas com distribuição dos métodos contraceptivos atualmente 

aplicados principalmente em regiões onde a renda per capita39 sejam baixas. 

 Segundo Carvalho e Brito (2005), a quantidade de filhos que uma família possa ter 

não pode ser definido e nem controlado pelo governo, tornando seu único papel em 

desenvolver ações que garantam uma qualidade de vida, através de investimentos em saúde e 

educação. Deixando a cargo da mulher, ou da família, a decisão de quantos filhos ela deseja 

ter. 

 Logo, pode-se verificar que a variável referente a taxa de fecundidade é um dado que 

não pode ser controlado, mas que deve ser observado pelo governo, tendo em vista que 

influencia diretamente ao número de entrantes no mercado de trabalho, oferecendo riscos na 

proporcionalidade entre os contribuintes e os beneficiários da previdência social. 

                                                           
38 Disponível em:  

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm acesso 

em 28 maio 2019 
39 Renda per capita é o nome de um indicador que auxilia o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de 

um país e consiste na divisão do coeficiente da renda nacional (produto nacional bruto subtraído dos gastos de 

depreciação do capital e os impostos indiretos) pela sua população. Por vezes o coeficiente denominado produto 

interno bruto é usado. Disponível em: https://www.infoescola.com/economia/renda-per-capita/ acesso em 07 jun 

2019 
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5.1.2 Expectativa de vida 

  

 A expectativa de vida, ou esperança de vida, é o número aproximado de anos que um 

grupo de pessoas na mesma idade irá sobreviver, já expectativa de sobrevida leva em 

consideração a expectativa de vida no grupo de pessoas com mais de 65 anos. De acordo o 

Banco Mundial40, ela pode ser relacionada com a qualidade de vida do país e fatores como 

saúde, educação, saneamento básico, segurança e outros conflitos internos e externos que 

possam influenciar esse dado. 

 De acordo Beltrão e Camarano (1998), em 1996 a quantidade de pessoas com mais 

de 65 anos de idade no Brasil era de 8,4 milhões, representando aproximadamente 11%41 da 

PEA e 5%42 da população total. 

 Já em 2010, segundo Miranda et al. (2016), a esperança de vida do brasileiro era de 

74 anos e 10,8% da população tinha 60 anos ou mais, para os autores, estima-se que em 2040 

exista 153 idosos para cada 100 pessoas menores de 15 anos.  

 Melo (2016) destaca que o aumento da expectativa de vida não pode ser considerado 

a única justificativa na inversão da pirâmide etária, questão essa que sofre influências 

demográficas, como por exemplo, da queda da taxa de natalidade combinada com a redução 

da taxa de mortalidade.  

 Já Toni et al. (2001, p. 42) compara a evolução da taxa em referência ao nível de 

desenvolvimento do país. 

O advento do envelhecimento populacional é um fenômeno observado 

mundialmente, com características peculiar aos países desenvolvidos e crescente nos 

em desenvolvimento, imprimiu características distintas nos países pobres e ricos e 

trata-se de um processo desafiador por impor desafios as políticas públicas no que 

tange ao não comprometimento do processo de continuidade do desenvolvimento 

socioeconômico e em assegurar a paridade entre os grupos etários na participação 

dos recursos e do bem-estar social. 

 

 Campos (2018) apresenta através do FIGURA 4 a evolução da expectativa de 

sobrevida da população idosa, nota-se que dobrará a partir de 2040 e o aumento da sobrevida 

                                                           
40 Disponível em: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29958 27 maio 2019 
41 Disponível em:  

https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/Recursos_Humanos/RH_3.7.1.html acesso em 29 

maio 2019 
42 Disponível em: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/populacao-total-1980-2010.html acesso em 29 

maio 2019 
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agregado a redução da taxa de natalidade acaba estabelecendo uma tendência a uma redução 

da participação da PEA, razão pela qual também impactará sobre o crescimento econômico.   

 

FIGURA 4 – EVOLUÇÃO DA EXPECTATIVA DE SOBREVIDA AOS 65 ANOS ENTRE 

1940 E 2050 

 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 1940/2010. ELABORADO POR CAMPOS (2018) 

 

 De acordo Beltrão e Camarano (1998) essa evolução na proporção entre as 

populações mais velhas se dá pelo detrimento da população mais nova, alterando as demandas 

por políticas sociais, além disso, segundo os autores, aumentando os custos públicos com 

saúde nessa faixa de idade. 

 Na FIGURA 5, de acordo IBGE (apud Campos 2018), há um entendimento da 

diferença da expectativa de sobrevida dividida por região. Nesse caso, percebe-se que nas 

regiões que registram maiores índices de desenvolvimento, qualidade de vida e renda são as 

que vivem mais após 65 anos. 

 

FIGURA 5: EXPECTATIVA DE SOBREVIDA EM 2018 AOS 65 ANOS POR REGIÃO 

DO BRASIL 

 

FONTE: IBGE/DIRETORIA DE PESQUISA. ELABORADO POR CAMPOS (2018) 
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 Já do ponto de vista econômico, Tafner (2012) observa que a população ativa possui 

além do papel de financiar os inativos, financia também as crianças e os jovens em formação, 

criando uma dependência entre eles.  

 Segundo Plamondon et al. (2011), um aumento nessa faixa de idade afeta em 

particular a previdência, implicando que os benefícios sejam pagos por longos períodos, mas 

por outro lado, benefícios dignos de proteção social auxiliam na redução da pobreza entre os 

idosos. 

 De fato, no regime de repartição não existe acúmulo de ativos e Amaro e Afonso 

(2018, p.5) destaca que essas alterações nas taxas de mortalidade em idades avançadas geram 

um alongamento da longevidade. 

Dessa forma, há aumento no número de gerações coexistindo simultaneamente, o 

que provoca um incremento na razão de dependência de idosos (RDI), dada pela 

proporção de idosos em relação ao total da população. Esse efeito também aumenta 

o período de recebimento de benefícios, fazendo com que, em um dado período, o 

número de beneficiários e o montante despendido com benefícios aumentem. Dessa 

maneira, o processo de envelhecimento populacional resultante gera uma tendência 

endógena de desequilíbrio em regimes de repartição. É importante notar que este 

processo de envelhecimento também poderia ter outras causas, como a redução nas 

taxas de fecundidade. 

 

 De acordo com Miranda et al (2016), essas mudanças demográficas são claras, 

irreversíveis e exigem um ajuste rápido e adequado que não se realizará sem a intervenção do 

Estado, por meio de políticas públicas. Esse crescimento, segundo os autores, gera uma série 

de alterações na economia, ao mercado de trabalho, aos sistemas, aos serviços de saúde e às 

relações familiares. 

 Do ponto de vista dos autores, a questão não está relacionada ao entendimento de 

qual o período que o sistema de saúde deve intensificar sua intervenção, ou de que maneira o 

mercado deve intensificar sua inclusão mas sim, qual o tipo de vida que o sistema de saúde e 

o previdenciário deve e quer proteger. 

 Ou seja, o Estado deve olhar o fator envelhecimento da população de forma realista e 

entender o seu impacto na previdência, o fato de uma pessoa viver mais não poderia tornar 

empecilho e sim uma compreensão de que os meios de proteção e as políticas de saúde 

pública estão sendo eficazes, necessitando de ações que não impactem a sustentabilidade da 

previdência e não afete a renda dos idosos. 
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5.1.3 CRESCIMENTO VEGETATIVO 

  

 O crescimento vegetativo ou crescimento natural, refere-se à relação entre as taxas de 

natalidade e as de mortalidade, em um determinado território, indicando a expansão natural da 

população em uma dada localidade. 

 Borges e Silva (2015) destaca que o bônus demográfico é um dos principais 

fenômenos dessa mudança demográfica, que provoca alterações na estrutura etária da 

população com impacto na sociedade. De acordo os autores, é considerado como bônus 

demográfico o período em que há uma maior concentração de pessoas na idade 

potencialmente ativa. 

 De acordo Mason (2005 apud Alves e Bruno, 2009 p.11) o bônus demográfico pode 

ser definido como uma combinação de dois momentos: 

O primeiro bônus demográfico só acontece uma vez e tem um caráter transitório, 

pois começa a perder impacto com o envelhecimento populacional. Já o segundo 

bônus pode ter um efeito mais permanente, dependendo da relação econômica que se 

estabelece entre os idosos e o restante da população. A chave da interpretação está 

na relação entre consumidores e produtores. Geralmente as crianças e idosos tendem 

a consumir mais do que produzem e as pessoas em idade ativa tendem a produzir 

mais do que consomem. Esta relação pode ser mensurada de maneira que se pode 

estimar as transferências intergeracionais, possibilitando uma medida mais refinada 

da taxa de dependência demográfica. 

  

 Turra e Queiroz (2005) concluem que o Brasil está negligenciando as oportunidades 

demográficas existentes, havendo um desperdício desse período do bônus demográfico, tendo 

em vista que o debate sobre as transferências de renda entre gerações é fundamental para 

compreender esse processo. 

 Em relação à média de crescimento da população (FIGURA 6), Ferreira (2012) 

apresenta que entre as décadas de 60 até o ano de 2030, através de projeções realizadas pelo 

IBGE, haverá uma queda na taxa média de crescimento da população que afeta a previdência 

social e altera o perfil da pirâmide populacional (FIGURA 7), pois com esse comportamento 

teremos uma população mais idosa recebendo benefícios e uma redução dos mais jovens, 

público responsável pelo financiamento do sistema. 
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FIGURA 6: MÉDIA ANUAL DE CRESCIMENTO POPULACIONAL POR DÉCADA 

1960-2030 

 

FONTE: BRASIL, 2010 – MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROJEÇÕES ATUARIAIS PARA 

O RGPS, BRASILIA 

 

FIGURA 7 – PIRÂMIDE POPULACIONAL DO BRASIL (1990-2010-2030) 

 

FONTE: IBGE (2011) 

 

 Segundo Ramos (2016) em 1990 a estrutura populacional começou a apresentar 

mudanças na forma clássica de pirâmide, cada grupo etário mais velho é menor que o grupo 

etário anterior, embora a base da pirâmide tenha se reduzido, em termos percentuais, em 

relação a de 1950. De acordo o autor, a continuidade da queda das taxas de fecundidade 

fizeram com que a pirâmide etária do ano 2010 apresentasse os 3 grupos etários mais jovens 

com percentagens menores que o grupo de 15 a 19 anos. Ou seja, taxas menores de natalidade 
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e mortalidade transformam a estrutura etária da população, diminuindo o peso da presença de 

crianças e aumentando, em um primeiro instante o peso do grupo de adultos e, 

posteriormente, o peso dos idosos. Isto fica claro na forma da pirâmide de 2030, época em que 

a estrutura etária da população brasileira começa a ter a forma de um retângulo e a 

percentagem de idosos deverá ultrapassar a percentagem de crianças, em especial para o caso 

das mulheres. 

 Já segundo Ramos (2016), há uma aproximação a partir de 2030 (FIGURA 8) entre 

os grupos etários de 0 a 14 anos e aos acima de 65 anos, faixa essa chamada de dependentes, 

através disso percebe-se que o crescimento da população inativa está ocorrendo de forma mais 

acelerada que o da população ativa.  

 

FIGURA 8 – POPULAÇÃO JOVEM E IDOSA, BRASIL 1980-2030 

 

FONTE: DATASUS, ELABORADO POR RAMOS (2016) 

  

Costanzi e Ansileiro (2017, p.7) apresenta os pilares que tratam dessa transição 

demográfica:  

Grosso modo, a teoria tradicional da transição demográfica possui três pilares 

básicos, tratados normalmente como etapas (não estanques) historicamente 

observadas nos países que já a vivenciaram: o primeiro consiste na queda da 

mortalidade (inicialmente, da mortalidade infantil), em função de melhorias dos 

sistemas de saneamento, na saúde pública e no nível educacional da população; o 

segundo consistiria em mudanças no comportamento reprodutivo, associadas 

frequentemente ao retardamento do início da vida reprodutiva e, principalmente, ao 

controle da fecundidade; e o terceiro, nos efeitos do padrão moderno de crescimento 

econômico, que influenciaria na mobilidade dos indivíduos e na dinâmica do 

crescimento populacional. 
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 Tafner (2019) compara a velocidade de como ocorrerá o envelhecimento da 

população global com a brasileira, segundo o autor, esse patamar ocorre quando a quantidade 

de idosos chega a 30% da população, esse processo na Europa levará por volta de 150 anos 

para registrar uma taxa de envelhecimento da sua população, já o Brasil esse movimento será 

de forma mais rápida, chegando a 48 anos. 

 Segundo Carvalho (2005) há uma preocupação da tendência do crescimento 

populacional que começa a tornar estacionário a partir de 2050, ou seja, com incremento 

quase próximo a zero. Esse processo já ocorre em alguns países desenvolvidos, tornando um 

desafio para o governo na tentativa de controlar o seu crescimento vegetativo.  

 De acordo Ramos (2016), em breve, tanto a taxa de natalidade quanto a de 

mortalidade voltam a se estabilizar, ocasionando uma taxa de crescimento vegetativo bastante 

pequena. A autora ainda defende, a hipótese de que o país enfrentará uma fase de crescimento 

demográfico onde o crescimento vegetativo seria negativo devido aos altos custos de vida que 

inviabilizariam famílias muito grandes, ou as tornaria indesejáveis para as pessoas que 

quisessem manter seus altos padrões de vida. 

 A principal desvantagem, segundo a autora é que com a taxa de natalidade baixa e a 

expectativa de vida cada vez maior, haverá um colapso nos sistemas previdenciários de 

muitos países que não foram elaborados para este tipo de situação. Uma das saídas encontrada 

seria o incentivo a imigração, tendo em vista que auxilia no aumento e um rejuvenescimento 

da população.  

 De acordo com Santos (2004 apud Leite et al, 2010) torna-se necessário entender os 

níveis da população e o a distribuição por idade importante porque influencia na razão entre 

beneficiários e contribuintes e no resultado de regimes de previdência como o RGPS. A 

distribuição por sexo é importante em razão das regras diferenciadas para aposentadoria das 

mulheres que se aposentam mais cedo, assim como pela esperança de vida maior que a dos 

homens. 

 Ou seja, é necessário conhecer o impacto dessas mudanças demográficas, tendo em 

vista que o encolhimento no número da PEA combinado com uma maior proporção de 

pessoas idosas influencia no desenvolvimento do país e podem afetar a economia, a 

previdência e os serviços públicos ligados a saúde. 
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5.2 Desafio econômico  

 

5.2.1 Inflação 

   

 Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços que implica a redução do poder 

de compra. No Brasil existem diversos indicadores com determinados objetivos. De acordo 

com o Banco Central43, O índice de preço utilizado para medir a inflação no Brasil é o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)44. Fica a cargo do IBGE a medição desse 

índice e o papel do Banco Central o de manter a inflação baixa, para que os valores cobrados 

sejam relativamente estáveis, auxiliando o planejamento financeiro das famílias.  

 Já em relação a reposição salarial é utilizado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC)45, também medido pelo IBGE, é obtido a partir dos Índices de Preço ao 

Consumidor regionais e tem como objetivo: Oferecer variação dos preços varejistas e corrige 

o poder de compra dos salários, mostrando a evolução do custo de vida da população. 

 Por outro lado, o índice usado para reajuste das dívidas do RGPS é o Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), segundo Banco Central (BC)46 é a taxa básica 

de juros da economia, utilizado pelo BC para controlar a inflação, influenciando todas as 

taxas de juros do país, seja nos empréstimos bancários, financiamentos e aplicações 

financeiras. 

 Através da FIGURA 9, pode-se verificar o desenvolvimento desses índices desde 

2010. A inflação pode gerar incertezas importantes na economia, segundo Banco Central os 

preços ficam distorcidos e afeta a camada mais pobre da população. Por outro lado, inflação 

mais alta aumenta o custo da dívida pública e consequentemente inclui um prêmio de risco 

para os investidores. 

                                                           
43 Disponível em: https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/oqueinflacao acesso em 01 jun 2019 
44  O IPCA estima o custo da “cesta de produtos e serviços” que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias 

brasileiras com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, são levados em consideração custos com alimentação, 

habitação, vestuário, transporte, saúde, despesas pessoais, educação e comunicação. Disponível em 

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/oqueinflacao acesso em 01 jun 2019 
45 Atualmente, a população-objetivo do INPC abrange as famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, 

cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as 

quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande. 

Disponível em https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-

ao-consumidor.html?=&t=o-que-e acesso em 01 jun 2019 
46 Disponível em https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic acesso em 01 jun 2019 
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FIGURA 9 – INDICES DA INFLAÇÃO 2010-2018 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS OBTIDOS PELO SITE DO IBGE, 2019 

  

 De acordo Neves (2011), necessita-se de políticas econômicas que implementem o 

desenvolvimento de um modelo baseado na integração comercial e financeira com a 

economia mundial, capaz de oferecer aos investidores a possibilidade de escolher a 

composição de seus investimentos de acordo com os riscos. A falta de investimentos e baixo 

crescimento econômico influenciam, de acordo ao autor, ao um certo padrão de política social 

pobre, compatível com uma economia pouco dinâmica que remunera somente com a 

rentabilidade da crise e da recessão. 

 Para Mesquita e Neto (2013), a decisão privada de investimentos é influenciada 

principalmente pelo retorno esperado e desestimulada pela tributação sobre os lucros e custos 

trabalhistas. A carga tributária, segundo os autores, é imposta pela economia. 

 Segundo Além e Giambiagi (1997, apud Leite et al, 2010), a inflação é o motivador 

da corrosão do valor real dos benefícios, tendo em vista que ela representa as despesas e que 

grande parte das receitas do RGPS está relacionada as contribuições, a inflação teria, portanto, 

efeito nessas duas variáveis. 

 Já Neves (2011, p. 83), destaca que a vinculação do salário mínimo ao piso do 

benefício e aos reajustes superiores à inflação foram os principais responsáveis pelo aumento 

dos gastos do INSS, porém antes de criticar essa política é necessário, segundo o autor, 

considerar dois aspectos: 

 

 

  IPCA INPC SELIC 

2010 5,91% 6,46% 10,75% 

2011 6,50% 6,07% 11,00% 

2012 5,84% 6,19% 7,25% 

2013 5,91% 5,56% 10,00% 

2014 6,41% 6,22% 11,75% 

2015 10,67% 11,27% 14,25% 

2016 6,29% 6,58% 13,75% 

2017 2,95% 2,06% 7,00% 

2018 3,75% 3,43% 6,50% 
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Primeiramente, o impacto positivo do aumento do salário mínimo nestes últimos 

anos: parcela significativa do crescimento econômico recente brasileiro tem-se dado 

com base no mercado interno, e isso graças à política de valorização do salário 

mínimo, que impacta não só na remuneração daqueles que ainda estão no mercado 

de trabalho, mas também na renda de aposentados e pensionistas que vivem da 

previdência. Isto sem mencionar aqueles que vivem de benefícios assistenciais e são 

beneficiados com o aumento da renda. 

E por final, o valor do salário mínimo estava de tal forma defasado que apenas 

recentemente, em 2010, conseguiu-se recuperar o valor real equivalente a 1986. 

Ainda que o crescimento real do salário mínimo tenha sido próximo a 100% entre 

1994 e 2010, muito dessa recuperação se deu somente nos últimos cinco anos – com 

a política de valorização do salário mínimo acordada entre governo e centrais 

sindicais. 

  

 Ainda segundo o autor, tendo esta política de reajustes, estaria vinculado diretamente 

ao crescimento da economia, logo, o seu impacto na previdência social seria absorvido pelo 

aumento da contribuição, fruto do próprio crescimento econômico.  

 Fagnani (2008 p.8) apresenta os fatores que influenciaram a política social: 

Dois fatores influenciaram a política social durante essa fase: a estagnação 

econômica que causou uma desestruturação do mercado de trabalho e os elevados 

juros e seus efeitos sobre a dívida pública. Com o baixo crescimento econômico 

houve um crescimento do desemprego e o aumento do emprego informal. Tais 

fatores resultaram em queda do trabalho assalariado, refletindo diretamente no 

aumento da massa de trabalhadores que não contribuíram para a Previdência Social. 

Em relação à política monetária, a adoção de juros elevados acarretou o crescimento 

do endividamento público interno e queda no financiamento dos gastos sociais. 

  

 Além (2007 apud Leite et al, 2010) questiona a tese de que a única forma eficaz de 

promover o ajuste fiscal sustentável seria realizando corte dos gastos primários47. No caso, a 

autora, defende que as despesas financeiras possuem um impacto maior na relação Dívida 

Pública/PIB, necessitando de uma maior redução na taxa de juros para que as despesas 

financeiras fossem também reduzidas, abrindo espaço para um maior investimento públicos e 

em gastos sociais, influenciando o mercado de trabalho e consequentemente melhorando a 

arrecadação previdenciária. 

 

 

 

 

                                                           
47 Gastos primários corresponde ao resultado real (ou primário) das contas públicas, ou seja, excluindo-se a 

despesa com juros, que o Governo tem que pagar sobre as suas dívidas, e a inflação. Disponível em: 

https://economia.uol.com.br/glossario/contas-publicas.jhtm acesso em 04 jun 2019. 
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5.2.2 Desemprego 

 

 O conceito de trabalho de acordo o IBGE48 é a ocupação econômica remunerada em 

dinheiro ou ocupação sem remuneração exercida pelo menos durante 15 horas na semana. A 

pesquisa para cálculo da taxa de desemprego é realizada pelo PNAD49 e é divulgada 

mensalmente pelo IBGE, através do número de pessoas desocupadas dividido pela PEA. 

 O IBGE adota parâmetros definidos pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e a pesquisa50 mostra os brasileiros que estão disponíveis para trabalhar, mas não 

conseguem e excluem os trabalhadores que estão desempregados e não procuram por uma 

vaga. 

 Segundo Neri, Camargo e Reis (2000), a modernização dos meios de trabalho no 

setor industrial foi um dos motivos para o aumento do desemprego. De acordo os autores, o 

setor de comércio e de serviços não conseguiram absorver essa quantidade de mão de obra 

ociosa. 

Dedecca (2000, apud Calsavara, 2004 p.44) destaca como a recessão dos anos 80 

afetou essas taxas no Brasil: 

O desemprego aberto se tornou uma realidade com a recessão do início dos anos 

1980. Até então, os ajustes nos momentos de desaceleração da atividade econômica 

industrial se davam com a absorção pelo setor de serviços do contingente dispensado 

e o desemprego era somente uma situação transitória entre duas situações de 

ocupação. O movimento que se inicia nos anos 1980 foi o resultado de um processo 

de crescimento econômico com intensa verticalização produtiva do setor industrial 

em que as atividades modernas (capitalistas) internalizavam o conjunto de funções 

necessárias à sua reprodução, mantendo pouca relação com as atividades tradicionais 

do país. 

 

 Ou seja, de acordo o autor, essa evolução não ocorreu para retirar vagas de trabalho, 

mas sim direcionar para áreas que necessitava de uma melhor capacitação. Foi necessário 

também uma modernização das leis trabalhistas e flexibilização das contratações a fim de 

intensificar a formalização.  

                                                           
48 Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm 

acesso em 04 jun 2019 
49 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) foi encerrado em 2016, a pesquisa obtinha 

informações anuais sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como sexo, idade, 

educação, trabalho e rendimento, e características dos domicílios, e, com periodicidade variável, informações 

sobre migração, fecundidade, nupcialidade, entre outras, tendo como unidade de coleta os domicílios. Temas 

específicos abrangendo aspectos demográficos, sociais e econômicos também eram investigados. Disponível em 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/resultado.php?consulta=pe acesso em 07 jun 2019 
50 Disponível em https://oglobo.globo.com/economia/saiba-como-ibge-calcula-taxa-de-desemprego-23567579 

acesso em 04 jun 2019 
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 De acordo Neri, Camargo e Reis (2000) quanto mais precário seja a vaga, maior é a 

proporção de não filiados a previdência social. Segundo pesquisa do PNAD, em 2001 o setor 

agrícola, o comércio e o setor de serviços eram o que mais possuíam vagas informais. Por 

outro lado, quanto maior o nível de escolaridade maior é a probabilidade de se inserir no rol 

de contribuintes da previdência. 

 Para Calsavara (2004), um dos motivos do reduzido número de contribuintes seria a 

falta de uma fiscalização rigorosa por parte do Estado que assegure o cumprimento dos 

direitos sociais. 

 Puty e Gentil (2017) abordam a importância de ações que reduzam a informalidade 

do emprego como solução para a crise previdenciária, segundo PNAD (FIGURA 10) de 2014, 

34,6% da população economicamente ativa estava desamparado pela previdência, o que 

corresponde a 36,2 milhões de pessoas. De acordo os autores, é necessário ações na economia 

que gerem oportunidades de empregos desde que essas vagas sejam direcionadas ao setor 

formal. 

 

FIGURA 10 – TAXA DE ADESÃO AO RGPS POR GRUPO DE IDADE 1993-2004-2014 

 

FONTE: MPS/AEPS INFOLOGO APUD CAMARANO E FERNANDES (2016) 

 

 De acordo Caetano (2006, apud Leite et al, 2010), esse fator afeta o resultado 

previdenciário, tendo em vista que uma das bases de arrecadação é baseada na folha de 

pagamento. Quando ocorre uma recessão na economia, a taxa de emprego pode reduzir, mas 

os gastos com pagamentos de benefícios continuam os mesmos.   

 Ramalho (1998, apud Borges e Silva,2015) defende que nem sempre uma inflação 

baixa em um país resulta em uma economia aquecida. Segundo Nunes (2016) a economia em 

2015 (FIGURA 11) chegou a ter uma taxa IPCA de 10,67% e mesmo reduzindo no ano 
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seguinte para 6,29% não garantiu que a taxa de desemprego reduzisse, para o autor, o país 

enfrenta um momento de instabilidade política e econômica que influência nas contratações. 

 

FIGURA 11 – IPCA X TAXA DE DESEMPREGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DADOS OBTIDOS NO SITE DO IBGE, 2019 

 

 Plamondon et al (2011) sugere que a demanda de trabalho é impactada a partir do 

momento que as taxas e contribuições são percebidas como custos trabalhistas, tornando-se 

irrelevante quando o crescimento do país aliado ao um aumento real no salário é utilizado 

para financiar a previdência, do que por um país em recessão onde os salários reais estão 

caindo. 

 Um outro desafio, apontado por Batista et al (2008), seria a inclusão da população 

com mais de 50 anos no mercado de trabalho, gerando ausência de segurança e estabilidade, 

tendo em vista da dificuldade de uma pessoa em idade avançada conseguir emprego. Para 

Souza (2014), um dos obstáculos de manter o idoso no mercado de trabalho seria difícil 

adaptação dos trabalhadores idosos as mudanças tecnológicas. 

 Segundo Calsavara (2004) essa dificuldade foram as reais motivações dos 

formuladores de políticas públicas para facilitarem o acesso aos benefícios e evitarem o 

problema do desemprego e o aumento da pobreza na população idosa. 

 De acordo Mesa-Lago (2006), pessoas que ficam desempregadas com mais de 50 

anos e que estão próximas aos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição, tendo 

em vista que já há dificuldades em se reinserir no mercado de trabalho, acabam preferindo dar 

entrada ao benefício. 

 
IPCA 

TAXA DE 
DESEMPREGO 

2010 5,91% 6,7% 

2011 6,50% 6,0% 

2012 5,84% 5,5% 

2013 5,91% 5,4% 

2014 6,41% 4,8% 

2015 10,67% 6,8% 

2016 6,29% 12,0% 

2017 2,95% 12,7% 

2018 3,75% 11,6% 
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 Segundo os autores, não seria necessário somente, por exemplo, limitar uma idade 

mínima para aposentadoria sem uma maior intervenção do Estado em investimentos em 

cursos de capacitação e ações de incentivo para empresas que realizam contratações de 

trabalhadores nessa faixa de idade. 

 Para Somavia (2001, apud Ferreira, 2012), no caso, deveria ser o papel do governo, 

dos trabalhadores e empregadores trazer segurança social e eficaz que promova a proteção dos 

trabalhadores de baixa renda e trabalhadores informais, tendo em vista que essa inclusão 

auxilia no crescimento do país e consequentemente nas receitas de contribuição.   

 

5.2.3 PIB 

 

  O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma de bens e serviços gerado em um país em 

um ano, a responsabilidade do cálculo fica a cargo do IBGE. De acordo com o instituto51, o 

índice é medido pelos preços que chegam ao consumidor, sendo um indicador de fluxo de 

novos bens e serviços finais produzidos durante um período e ajudam a compreender o 

crescimento do país, mas não expressam fatores como: distribuição de renda, qualidade de 

vida, educação e saúde. 

 De acordo Gentil et al (2017), um dos desafios da economia é de assegurar a 

estabilidade do crescimento econômico, condição favorável à geração de emprego no setor 

formal, aumentando a base contributiva da previdência  

  Já Ferreira (2006, p. 19) faz uma análise sobre a taxa de crescimento do PIB e o 

impacto nas contas previdenciárias. 

Nota-se que uma projeção levando em consideração taxas de crescimento do PIB 

elevadas, o comportamento do déficit tenderá a diminuir ao longo do tempo. Nas 

projeções do MPS, quando taxas de crescimento do PIB, são superiores a 3,5%, 

nota-se que há uma tendência de queda do déficit. Por outro lado, se a taxa de 

crescimento do PIB apresentar índices inferiores ou iguais a 3,5% e permanecendo 

constante ao longo do período, o déficit tenderá a aumentar em termos percentuais. 

Existem outros fatores que impactam tanto a receita como a despesa da previdência 

Social. O crescimento do PIB, não resolverá sozinho o déficit das contas 

previdenciárias, mas poderá auxiliar.  

  

                                                           
51 Disponível em https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php acesso em 04 jun 2019 
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 Segundo Matijascic (2018) em períodos de baixo desempenho da economia, tendem 

a gerar problemas financeiros no sistema de previdência, acarretado por um aumento de 

beneficiários e redução na arrecadação. 

 Costanzi e Ansileiro (2017) defendem que os ganhos de produtividade são 

incorporados pelos salários e que os benefícios são calculados pela média deles, logo ganhos 

de produtividade impactam ao valor dos futuros benefícios e tendem a amenizar a pressão 

fiscal decorrente do envelhecimento da população. O que importa na análise econômica, nesse 

caso, é a relação custo/benefício advindo da mudança de determinado componente econômico 

ou social.  

 De acordo Cerqueira (2017), no RGPS a maioria dos benefícios ajudam a população 

de classe média e mais pobre com maior propensão a consumir e menor de importar e/ou 

poupar, enquanto a parcela dos beneficiários mais ricos consome menos e importam mais. 

 Para Khair (2006 apud Ferreira, 2012), as análises sobre o impacto do salário mínimo 

não deveriam ser direcionadas somente as despesas com o pagamento dos benefícios, pois a 

arrecadação previdenciária também sofre impacto diretamente ao aumento da massa salarial. 

 De acordo os autores, a despesa com previdência em relação ao PIB dependem de 

quatro fatores: a cobertura (número de beneficiários com mais de 65 anos), a generosidade do 

benefício (benefício médio em relação ao PIB do trabalhador), a taxa de participação da força 

de trabalho e o envelhecimento da população. 

 Já em relação a sustentabilidade da Previdência Social, segundo Mesquita e Neto 

(2013), é necessário que a taxa de crescimento seja suficiente para estabilizar o seu custo em 

relação ao PIB (FIGURA 12). Como as receitas das contribuições do RGPS estão diretamente 

relacionadas com o crescimento do PIB, logo, crescimento modestos na economia levam a 

déficits maiores e vice e versa. 
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FIGURA 12 – EVOLUÇÃO BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIO/PIB E ARRECADAÇÃO 

LIQUIDA/PIB 

 

FONTE: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA (2017) 

 

 França (2011 apud Matijascic, 2018) cita o estímulo econômico promovido pela 

previdência, especialmente nas localidades com menor capacidade arrecadatória em 2010, 

segundo o autor, 82% dos municípios recebiam mais recursos da previdência do que 

arrecadavam por conta própria, ou seja, receita que auxilia numa melhor distribuição de renda 

e promove o crescimento da economia. 

 Segundo Cerqueira (2017), tendo em vista que as despesas financeiras do governo 

são maiores que os gastos com previdência no Brasil, sendo que o pagamento de benefícios 

possui um papel social e um retorno maior para a economia do que comparado os gastos 

públicos. O autor propõe primeiramente em adoção de meta dos gastos primários de forma 

ajustada, ou seja, resultados menores e mais flexíveis nas fases de baixo crescimento e 

maiores na fase de alta receitas e atividades. Em seguida, em medidas de evitar quedas nas 

receitas públicas na seguridade, pois a melhora dos indicadores fiscais requer uma retomada 

da economia, influenciada pela recuperação do mercado de trabalho e dinamização da receita. 

Por último uma revisão das desonerações fiscais. 

 Gentil et al (2017), faz uma crítica referente essas medidas de desoneração fiscal 

praticadas pelo governo com o objetivo de alavancar o investimento privado e gerar emprego. 

De acordo o autor, não houve crescimento do investimento e essa ação provocou uma queda 

importante nas receitas da previdência social brasileira, privando que esses recursos fossem 

empregados de forma mais eficiente. 
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5.3 Desafio social 

  

Na área social, pode-se analisar tanto os níveis de escolaridade, renda e saúde e seus 

impactos a economia e a sustentabilidade da previdência social, além disso o desafio do 

Estado em prover uma igualdade entre as regiões do país. De acordo com o IBGE52, em 2018 

a população brasileira chegou a 208,5 milhões de pessoas, tornando o quinto país53 mais 

populoso do mundo. 

Segundo Plamondon et al (2011) o desenvolvimento social e econômico deve 

caminhar juntos por meio de benefícios previdenciários e assistenciais, alinhados com os 

recursos disponíveis. A previdência reforça o desenvolvimento econômico, fornecendo um 

meio de distribuição de renda, em conjunto disso, investimento em saúde melhoram a 

condição física dos trabalhadores e suas famílias que consequentemente possuem um impacto 

sobre a produtividade. 

Para benefícios de reposição de renda (tais como aposentadoria e invalidez, 

benefícios de doentes e desempregados) que afetam a distribuição de renda e, entre outras 

coisas, de acordo com os autores, permitem a manutenção dos níveis de consumo das pessoas 

durante fases inativas de suas vidas. Já os benefícios assistenciais ajudam a reduzir a pobreza 

e mantêm a paz social, que é pré-requisito essencial para o crescimento da economia.  

De acordo com Borges e Silva (2015) desigualdades regionais na educação são uns 

dos motivos para a existência de desigualdades no mercado de trabalho, tendo em vista baixos 

níveis educacionais podem estar relacionados a maiores taxas de desemprego, baixa 

remuneração e posições inferiores no mercado de trabalho. Os jovens são os mais afetados 

nesse quesito, sendo eles com maior probabilidade de estarem empregados em trabalhos 

informais e de menor remuneração. 

Alves e Bruno (2016) realiza, através dos dados da PNAD entre 1977 a 2010 

(FIGURA 13), uma análise em relação ao nível de instrução no Brasil, percebe-se uma 

evolução no número de pessoas com ensino médio completo e ensino superior favorecendo 

principalmente a capacitação da mão de obra. 

                                                           
52 Disponível em https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ acesso em 08 jun 2019 
53 Disponível em https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2017/12/estes-serao-os-paises-mais-

populosos-de-2018.html acesso em 08 jun 2019 
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FIGURA  13 – EVOLUÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE NO BRASIL – 1977-1987-

1997-2011 

FONTE: PNAD – ELABORAÇÃO INSPER (2012) 

 

De acordo Camaro e Kanso (2007, apud Souza, 2014) há uma tendência cada vez 

maior de uma qualificação profissional, demandando cada vez mais tempo de estudos para 

suprir a alta necessidade de mão de obra qualificada, levando a uma situação em que cada vez 

se entra mais tarde no mercado de trabalho.  

Para Camargo e Reis (2007), o aumento da renda per capita nas famílias podem ter 

influenciado positivamente a decisão dos jovens na escolha entre trabalhar e estudar, logo a 

redução dos jovens no mercado de trabalho pode estar associada ao aumento de jovens 

estudando. 

Barr (2004, apud Gentil et al, 2017) destaca a importância de maiores investimentos 

na qualificação da mão de obra mediante aumento da qualidade e quantidade de programas de 

treinamento e centros de formação, além do incentivo à maior participação da mulher no 

mercado de trabalho. 

Além disso, com uma maior inclusão da população no ensino superior, de acordo 

Ferreira (2012), auxilia o aumento da arrecadação, tendo em vista que haverá um aumento da 

renda entre essa parcela da população, mas por outro lado, o mercado deve estar preparado 

para absorver essa qualificação e oferecer salários mais justos. 
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Mesmo que, hipoteticamente, não haja avanços no aumento das taxas de matrícula, 

apenas o processo de substituição de gerações vai fazer que os anos médios de estudo da 

população brasileira se elevem nos próximos anos e décadas, pois ao iniciar a vida 

profissional a uma idade mais avançada, o trabalhador também se aposentará mais tarde, 

ocorrendo talvez, uma mudança na idade média de aposentadoria. 

Alves e Bruno (2016) defendem que a indexação dos salários reais aos ganhos de 

produtividade depende da elevação dos padrões de vida da população e que na ausência de 

repasse desses ganhos para os salários ocorrerá um aumento da concentração de renda a favor 

do capital e/ou setor público. 

Segundo Calsavara (2004), a estrutura da PEA no Brasil se assemelha à de países em 

desenvolvimento, ou seja, a massa assalariada representa uma proporção menor da renda 

nacional se comparada à países desenvolvidos e esses contingentes populacionais sempre 

tiveram dificuldades para contribuir para o sistema previdenciário. 

O autor explica que um dos motivos da redução no número de contribuintes é 

causada pela quantidade de trabalhadores por conta própria e uma massa reduzida massa 

salarial, ou seja, um problema do sistema previdenciário que não pode ser resolvido através de 

reformas. 

Em termos dinâmicos, ao longo do tempo, cálculos do IPEA (2015) indicam que 

24% da melhoria da distribuição da renda domiciliar per capita entre 2003 e 2012 deveu-se à 

previdência pública, incluídos aí RGPS e RPPS. Por seu turno, o Ministério da Previdência 

Social (2015) estima que sem a renda das transferências do RGPS a pobreza aumentaria, em 

2014, de 24,2% para 37,6%; entre a população com mais de 70 anos, o salto seria de 5% para 

70%. 

De acordo Sayad (2006, apud Neves, 2011) a Previdência será sustentável sempre 

que a renda per capita estiver crescendo. Ou seja, sempre que o trabalho dos aposentados não 

fizer falta. Se a condição não for atendida, o problema é falta de crescimento e não a 

Previdência. 

Segundo Costanzi e Ansileiro (2017), a renda média do trabalho, geralmente, supera 

o valor médio do benefício previdenciário de homens de 45 a 59 anos (aposentados e 

ocupados) e de mulheres de 45 a 54 anos (aposentadas e ocupadas), reforçando a hipótese de 

que, em função das regras generosas de aposentadoria por tempo de contribuição, a 

aposentadoria pode virar uma complementação de renda para um número razoável de pessoas 
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com boa situação socioeconômica e como importante origem das demandas judiciais por 

desaposentação. 

Para Borges e Silva (2015) as desigualdades de renda acarretam também em uma 

diferença de fecundidade na população, levando em consideração a elevada concentração de 

renda em parcelas da população das regiões do sudeste e sul já apresentavam, desde a década 

de 40, níveis de fecundidade mais baixos que as regiões norte e nordeste. 

Outro componente de importante análise segundo os autores é o investimento em 

saúde, o perfil epidemiológico dos idosos em relação aos jovens é bastante diferenciado e 

exigem mais recursos, principalmente pelo nível de utilização dos idosos ao serviço público 

de saúde, já em relação aos da PEA o investimento é necessário para mantê-los disponível ao 

mercado de trabalho e evitar o uso dos programas assistenciais. 

Pereira (2002) defende que essas mudanças são provenientes além de uma maior 

distribuição de renda e acesso a saúde, como também uma evolução da indústria farmacêutica, 

contribuíram para uma melhora na qualidade de vi da e consequentemente prolongando a vida 

da população. 

De acordo com o Ministério do Trabalho (2015), a saúde do trabalhador apresenta 

grande relevância e desafia as políticas públicas e a atuação do Estado, exigindo uma ação 

mais ampla a fim de reduzir danos aos trabalhadores e consequentemente ao orçamento da 

seguridade social e à economia do país. 

Segundo Peixoto (2016), essa proteção do trabalhador ocorre desde o momento do 

ambiente de trabalho, a ocorrência de acidentes nesse ambiente implica em danos sociais 

imediatos, seja da eventualidade de perda da base de sustentação financeira da família ou 

sejam pelos custos para previdência que possam ocorrer. 

Para a autora, esses custos poderiam vir da seguinte maneira: seja pelo auxilio 

doença aos que ficarem afastados do trabalho por mais de 15 dias; ou pelo gasto da 

aposentadoria por invalidez, no caso de acidente que prejudique a capacidade laboral e 

impeça o retorno ao trabalho; e por fim, em caso de morte, há o custo da pensão aos 

dependentes. 

Deve-se considerar que gastos em saúde não é sinônimo de desperdício de recursos, 

devendo zelar pela qualidade da utilização dessa receita como forma de honrar o 

compromisso à população. Ou seja, seria importante assegurar o financiamento sustentável e a 
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ampliação do serviço de saúde, principalmente a população nas regiões que possuam uma 

menor concentração de renda, promovendo a saúde de forma universal e igualitária. 

 

6 ASPECTOS ATUARIAIS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

A ciência atuarial foi desenvolvida54 à medida que matemáticos, economistas e 

filósofos se interessavam pelo assunto, através das tábuas de mortalidade55, como também no 

desenvolvimento das comutações56. 

De acordo ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA)57, o atuário é o profissional 

preparado para mensurar e administrar riscos, necessitando de conhecimentos em teorias e 

aplicações da estatística, probabilidade, matemática, finanças e economia, ou seja, capaz de 

analisar as mudanças financeiras e sociais. Segundo Plamondon et al (2011), o atuário precisa 

agir como guardião da racionalidade financeira no processo de formulação político e social. 

Ainda de acordo os autores, os cálculos atuariais, desde os mais simples aos mais 

complexos, já vem sendo utilizados há muitos anos, no Brasil, pelo RGPS, RPPS e pelos 

fundos de pensão privado. Esses cálculos são necessários para a projeção das receitas e 

despesas bem como a estimativa de impactos a longo prazo. 

Essa preocupação atuarial no sistema da previdência social brasileiro foi abordada 

primeiramente através do art. 201 da Constituição Federal de 1988, o qual menciona as 

características do RGPS e expõe a obrigatoriedade do equilíbrio financeiro e atuarial.   

Ibrahim (2004) explica que o equilíbrio financeiro se refere ao saldo positivo do 

encontro entre receitas e despesas, já o equilíbrio atuarial é relacionado à estabilização, o 

controle e a prevenção de variações graves no perfil dos participantes. 

De acordo Iyer (2002), mesmo após a CF/88 a lógica de funcionamento dos sistemas 

de previdência, seja o RGPS ou RPPS, não eram analisados sob uma ótica atuarial. A 

                                                           
54 Disponível em https://www.atuarios.org.br/as-ciencias-atuariais Acesso em 10 jun. 2019 
55 Uma tábua de mortalidade é utilizada para cálculo de seguros de vida, baseando em dados de nascimentos e 

mortes e nas idades ao morrer, dela pode se deduzir, por meio da teoria das probabilidades, a probabilidade de 

vida ou morte de uma pessoa. Pode ser utilizada para cálculo de seguros de vida. Disponível em  

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/artigos_e_estudos/tabuasdemortalidade.pdf  
56 Consiste na construção de tabelas que auxiliam no cálculo de benefícios atuariais no ramo vida (como seguro 

de vida e previdência), constituídas de dois elementos: tábua de sobrevivência e taxa de juros. Fonte: 

CORDEIRO FILHO, Antônio. Cálculo atuarial aplicado: teoria e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009 
57 Disponível em https://www.atuarios.org.br/as-ciencias-atuariais Acesso em 10 jun. 2019 
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obrigatoriedade foi formalizada após a Lei de Responsabilidade Fiscal, instituída em 2000, 

que criou a obrigatoriedade ao Governo Federal a enviar ao Congresso Nacional avaliações 

atuariais para os distintos regimes de previdência, que deveriam ser anexados no Projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO)58.  

Para Plamondon et al (2011) essa obrigação legal impôs ao governo a necessidade da 

aplicação dos conceitos atuariais para conhecer melhor a lógica do funcionamento dos 

sistemas de previdência. 

Matos et al (2012), destaca que a complexidade do balanço do regime previdenciário 

é motivada pela dependência das variáveis econômicas, sociais e demográficas, evidenciada, 

segundo os autores, nas três últimas décadas com uma evolução no sistema previdenciário de 

várias economias, a qual tem sido acompanhada pela literatura financeira, atuarial e 

econômica. 

Já na OIT de 2001, segundo Mesa-Lago (2006, p. 18), foram realizadas as seguintes 

recomendações: 

Recomendou “ampliar as fontes de financiamento da seguridade social por meio do 

financiamento tripartite” e fez uma advertência importante às reformas 

previdenciárias: “Para que seja sustentável, a viabilidade financeira dos sistemas de 

previdência deve ser garantida a longo prazo. Portanto, é necessário que se realizem 

projeções atuariais periódicas e se introduzam os ajustes necessários. É 

imprescindível que se realize uma avaliação atuarial completa de qualquer reforma 

proposta antes que seja adotada uma nova legislação” 

 

 Mascarenhas (2004) destaca a importância da avaliação atuarial tendo em vista que 

os benefícios previdenciários não possuem valor conhecido e nem data certa para início de 

pagamento, essas incertezas estão relacionadas ao momento do evento, já que a data da 

liquidação financeira das contribuições é indeterminada; e do valor do benefício, já que os 

valores destas obrigações também são de natureza probabilística, dependem das 

características previdenciais e laborais de cada indivíduo. Para o autor a incerteza desses 

parâmetros fez com que seja necessário o uso de hipóteses e suposições sobre o 

                                                           
58 O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as metas e prioridades para o exercício 

financeiro seguinte; orienta a elaboração do Orçamento; dispõe sobre alteração na legislação tributária; 

estabelece a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Com base na LDO aprovada pelo 

Legislativo, a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte, em 

conjunto com os Ministérios e as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Judiciário. Por determinação 

constitucional, o governo é obrigado a encaminhar o Projeto de Lei do Orçamento ao Congresso Nacional até 31 

de agosto de cada ano. Disponível em http://www.planejamento.gov.br/servicos/faq/orcamento-da-uniao/leis-e-

principios-orcamentarios/o-que-e-lei-de-diretrizes-orcamentarias-ldo acesso em 15 jun. 2019 
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comportamento futuro das variáveis que possam interferir no equilíbrio atuarial do regime de 

previdência 

De acordo Iyer (2002) essas avaliações atuariais no sistema de previdência social 

além de geralmente fazer parte dos requerimentos obrigatórios a serem realizados em 

intervalos pré-determinado, possuem também o objetivo de garantir a solvência a longo prazo, 

isto é, assegurar que o sistema é capaz de saldar os compromissos correntes. 

Segundo Ferreira e Opuska (2015) o regime de previdência é extremamente frágil, 

pois exige cálculo atuarial minucioso, que preveja o comportamento das variáveis ao longo 

prazo e permita tempo hábil para corrigir possíveis déficits futuros. 

Essa preocupação em relacionar aspectos atuariais à lógica do funcionamento da 

previdência é devido, em grande parte, ao um maior acesso a estudos e aos debates sobre o 

tema.  

Plamondon et al (2011, p. 7) apresenta quais os aspectos que os regimes de proteção 

social exigem conhecimento ao atuário: 

A análise atuarial dos regimes de proteção social exige que o atuário lide com 

complexos aspectos demográficos, econômicos, financeiros, institucionais e 

jurídicos que interagem entre si. Frequentemente, essas questões mantêm sua 

complexidade em nível nacional, tornando-se cada vez mais sofisticadas como 

regimes de proteção social que se desenvolvem no contexto de um acordo regional 

ou sub-regional maior. Disparidades nacionais ou regionais em termos de cobertura, 

fórmulas de benefícios, capacidade de financiamento, possibilidades de 

investimentos, avaliação demográfica e solidez da economia e da estabilidade 

complicam ainda mais a análise atuarial. 

  

Para Puty e Gentil (2017) as bases de dados e modelos de previsão demográficas-

atuarias utilizadas para realização das projeções devem ser de amplo conhecimento e domínio 

da sociedade. 

Segundo Abreu (2016) a previdência é um misto de seguro com direito fundamental, 

destinado ao bem-estar social. Enquanto o primeiro deve ser atuarial o segundo tem o papel 

de redistribuir renda. Para o autor, não seria possível pensar em um sistema previdenciário 

eficiente sendo que sempre haverá transferência de renda daqueles que não sofreram o 

sinistro. 

De acordo Mesa-Lago (2006) os países devem equilibrar o desejo de reduzir o custo 

fiscal com a proteção dos benefícios dos segurados em transição, assim como a necessidade 

de proteger a população não-segurada e pobre. 
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Plamondon et al (2011), defende que no desenvolvimento de um plano de 

previdência deve-se levar em consideração os seguintes pontos: Quem será coberto, que tipo 

de proteção de benefício será fornecido, quem pagará e quanto pagará. 

O desafio é manter o equilibro atuarial ao mesmo tempo que cumpre seu papel no 

bem-estar social, Abreu (2016) defende que é necessário estudos do impacto financeiro e 

atuarial aos benefícios assistenciais, pois esses benefícios exigem uma fonte de custeio para 

viabilização e sustentabilidade do sistema através de uma diversificação das fontes de 

financiamento. 

Segundo Matijascic (2002) o problema atuarial do Brasil em relação aos países mais 

desenvolvidos não seria somente a questão do elevado número de idosos, mas sim 

relacionados a outros indicadores, como o mercado de trabalho e o desempenho econômico.   

Para Costanzi (2015) os planos começam tornar-se desequilibrados, do ponto de vista 

atuarial, a partir do momento que o fluxo de contribuições não é suficiente para custear o 

fluxo esperado de pagamento de benefícios previdenciários, como por exemplo, a exigência 

mínima de 15 anos de contribuição em uma aposentadoria em idade de 60 anos para as 

mulheres e 65 para homens, em um país com expectativa de vida de 76 anos as mulheres 

receberiam benefícios por mais tempo que o período exigido, chegando a resultados 

contundentes do ponto de vista atuarial. 

Os autores também destacam o benefício oferecido para os Microempreendedores 

Individuais59 (MEI) em programas de natureza fundamentalmente contributiva, pois o 

percentual de 5% de contribuição com base no salário, assume um caráter quase simbólico. 

Mesmo que essa ação incentive uma redução na informalidade, ele desestimula a contribuição 

voluntária para o segurado facultativo60 que contribui com um percentual de até 20% do 

salário.  

Holland e Málaga (2018) defendem que no regime de repartição há um elevado 

desentendimento no mercado de trabalho que transformam a contribuição previdenciária 

                                                           
59 O MEI – Microempreendedor Individual – é aquele que trabalha por conta própria, tem registro de pequeno 

empresário e exerce umas das mais de 400 modalidades de serviços, comércio ou indústria. A figura do MEI 

surgiu em 2008, com a Lei nº128, buscando formalizar trabalhadores brasileiros que, até então, desempenhavam 

diversas atividades sem nenhum amparo legal ou segurança jurídica. Com a legislação em vigor desde 2009, 

mais de 7 milhões de pessoas já se formalizaram como microempreendedores individuais. Disponível em 

https://blog.sebrae-sc.com.br/voce-sabe-o-que-e-um-microempreendedor-individual-mei/ acesso em 15 jun 2019 
60É segurado facultativo aquele que está fora da roda da atividade econômica, mas deseja ter proteção 

previdenciária. É de sua livre escolha o ingresso no sistema, que se faz por inscrição. O enquadramento só é 

possível a partir dos 16 anos, e desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como 

segurado obrigatório do RGPS ou de RPPS.  
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como custos para empresas e trabalhadores com seus mecanismos de redistribuição de baixa 

eficiência econômica e apresentam problemas de transparência e fraca qualidade na 

precificação dos riscos atuariais. 

Para Fernandes et al (2018) também há uma exigência na sociedade que o valor 

presente das contribuições esperada seja igual ao valor presente dos benefícios esperados. 

Para que isso aconteça e seja atuarialmente justo, Aaron (1966 apud Fernandes et al, 2018) 

acredita que seria necessário adotar uma taxa de juros a ser utilizada no cálculo do valor 

presente de contribuições e benefícios para manter o equilíbrio atuarial. Essa taxa em um 

regime de repartição simples pode ser dada pela taxa de crescimento da força de trabalho mais 

a taxa de crescimento dos salários médios ou através da produtividade do trabalho. 

Faro et al (1993 p.15) destaca quais ações atuariais e econômicas seriam necessárias: 

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 previdenciária 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. 

 

Segundo Plamondon et al (2011), os atuários são obrigados a coletar, analisar e 

projetar para o futuro delicados balanços nos perfis financeiros, demográficos, econômicos e 

atuariais. Através dessas informações os tomadores de decisões, os parceiros sociais e a 

população em geral podem decidir democraticamente como melhorar e modernizar seus 

regimes de proteção social. 

Segundo Matijascic (2002), a dificuldade encontrada para o Brasil foi em não dispor 

de uma tábua atuarial atualizada, pois não existem dados específicos sobre a população de 

segurados do INSS que possam permitir a elaboração de indicadores confiáveis e adaptados 

ao contexto do país. 

Fator esse cabível de críticas ao mecanismo usado, por exemplo, pelo fator 

previdenciário aplicadas através da Lei 9.876/99 com base na expectativa de vida no 

momento da aposentadoria. Na tentativa de estimular a postergação da aposentadoria ou de 

compensar sua antecipação via redução no valor do benefício. 

Oliveira et al (2000) destacam que, embora pareça atuarial, o fator previdenciário é 

arbitrário e não cumpre os objetivos proposto quando da sua formulação. Apesar de levar em 
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conta elementos atuariais como expectativa de vida no momento da obtenção do benefício, 

não considera as particularidades concretas do indivíduo. 

De acordo Plamondon et al (2011) as incertezas sobre o desenvolvimento das 

variáveis, que determinam o volume de benefícios e de programas sociais e suas complexas 

interrelações com os ambientes fiscais, econômicos e demográficos, tornam as projeções 

atuariais de difícil e complexo entendimento.  

Os autores defendem que há incerteza nos resultados dessas projeções, mas que elas 

podem ser substituídas, em parte, por uma análise cuidadosa de cenários e hipóteses 

alternativas, enquanto a pesquisa deve continuar para auxiliar possíveis ajustes as projeções. 

O atuário é quem deve alertar ao governo para óbvias inconsistências e incompatibilidade nas 

políticas nacionais sociais, econômicas e fiscais. 

Ueda (2005) destaca que a técnica atuarial de avaliar a saúde financeira da 

previdência é amplamente aceita na academia e por profissionais especializados na área 

contábil. Mas no caso, falta um padrão que defina esses métodos, em nível internacional, com 

objetivo de abordar e orientar a prática dos atuários que atuam na previdência social. 
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CONCLUSÃO 

 

A seguridade social se desenvolveu inicialmente com características de ser um 

seguro mútuo e solidário entre categorias profissionais, a ideia era a da proteção entre os 

participantes no momento do evento morte ou invalidez. 

Além disso, houve a concepção do bem-estar social, onde todo o indivíduo tem o 

direito a um conjunto de bens e serviços garantidos de forma direta ou indireta através do 

Estado. 

No Brasil, esses seguros começaram a funcionar como sistema fechado de 

capitalização, sendo divididos por categorias profissionais, passando primeiramente pelas 

Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAP) e depois pelos Institutos de Aposentadorias e 

Pensão (IAP), que eram mantidas por contribuições patronais e dos próprios funcionários.  

A dificuldade enfrentada para o bom funcionamento desses IAPs foram: as 

desigualdades nos benefícios oferecidos por cada institutos, serem financeiramente frágeis e 

de não funcionarem de acordo ao modelo de um sistema de capitalização. 

A maneira encontrada pelo governo para amenizar essa situação foi com a criação do 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a fim de uniformizar as regras, as 

contribuições e incluir o trabalhador rural. Nesse momento substituiu-se o sistema de 

capitalização para o sistema de repartição e incluiu-se o Estado no financiamento do modelo. 

A implantação de programa assistenciais com preocupação ao bem-estar social 

começou a ser garantido no Brasil a partir da CF/88 como um comprometimento do Estado 

em oferecer serviços sociais e da criação do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

assegurando direitos relativos à saúde, assistência e a previdência social. 

Argumenta-se que com a CF/88 houve criação de mais “direitos” que “deveres”, 

além estipular o salário mínimo como piso para os benefícios em contrapartida o governo 

definiu como seria a participação do Estado, das empresas e dos trabalhadores ao 

financiamento do sistema, como também o compromisso de prover o equilíbrio financeiro e 

atuarial ao regime.  

O histórico das reformas no Brasil, como apresentado nesse trabalho, ocorreu através 

de Emendas Constitucionais que aparentemente apresentavam uma modernização das regras a 

fim de tardar o acesso aos benefícios ao mesmo tempo que prometiam economizar aos cofres 



84 

 

públicos, através de uma menor participação do Estado no financiamento da seguridade 

social. 

A alegação usada pelo governo para essas reformas seria que o sistema corria o risco 

de tornar deficitário, levando em consideração as evoluções demográficas enfrentadas, como 

redução da taxa de fecundidade e do aumento da expectativa de vida, ou seja, fazendo que o 

número de contribuintes caísse em relação aos  beneficiários, do prolongamento no tempo de 

permanência desses beneficiários no plano, além de uma crescente oferta de seguros 

assistenciais sem contra partida fiscal. 

Diante disso, o governo acaba utilizando como referência, o comportamento dos 

sistemas previdenciários em outros países, isto pode ser perigoso, tendo em vista que 

apresentam uma realidade aplicada em sociedades com características econômicas e 

demográficas distintas da nossa. Além do que, que reformas estruturais que transitam para um 

regime de capitalização ou então para um regime misto não conseguem comprovar o sucesso 

dessas mudanças em um curto prazo. 

De fato, a sociedade continua sofrendo mudanças que podem afetar a 

sustentabilidade da previdência, mas não somente influenciadas por indicadores demográficos 

como também pelos fatores sociais e econômicos.  

Entretanto, as reformas demandam de altos custos de transição entre um regime e 

outro, além dos atuais beneficiários não poderem ser impactados e os participantes que estão 

próximos a receber o benefício não poderem ser punidos por essas mudanças. 

É necessário o entendimento por parte do governo que a seguridade social oferece a 

redução da desigualdade social através de uma melhor redistribuição de renda, além de 

conceder segurança financeira aos beneficiários no momento do fim ou na interrupção, seja 

permanente ou temporária, do período laboral.  

Nesse contexto, um país que promova reformas previdenciárias em momentos de 

crises econômicas não estaria resolvendo o problema principal, nesse caso seria interessante a 

destinação de ações para campos que movimente realmente a economia. Não que mudanças 

no sistema previdenciário não sejam necessárias, mas o entendimento do momento em que 

elas sejam aplicadas. 

Em vista disso, o presente trabalho buscou analisar como as mudanças demográficas, 

econômicas e sociais podem afetar na sustentabilidade da previdência social. Assim mediante 

análise qualitativa dos dados, pode-se verificar que as mudanças nos indicadores 
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demográficos podem influenciar na quantidade de ativos e no tempo de permanência dos 

inativos no plano; indicadores econômicos podem motivar na quantidade de contribuintes e na 

folha salarial, logo impactando na receita arrecadada; e por último, os indicadores sociais 

influenciam na renda dos trabalhadores e no seu poder de compra, influenciando assim nos 

valores das contribuições. 

Seria necessário a promoção pelo Estado, por exemplo, de políticas públicas e 

investimentos em infraestrutura, educação e saúde. Esses investimentos poderiam garantir que 

o mercado de trabalho absorva as pessoas em idade ativa com bons salários, tendo em vista 

que as contribuições são baseadas na folha salarial, logo auxiliando na sustentabilidade do 

regime.  

Já em relação a seguridade social, seria necessário por parte do Estado uma maior 

clareza nas regras, melhor segurança para os participantes, um orçamento mais transparente, 

uma melhor divisão dos recursos destinados a previdência, saúde e assistência e com  

participação mais inclusiva de um corpo técnico que consiga identificar as ações necessárias, 

seja através de profissionais do campo financeiro, econômico e social, como também da 

importância do atuário nesse time, seja no processo de planejamento, acompanhamento e no 

desenvolvimento de possíveis ajustes ao sistema. 

A preocupação de relacionar esses aspectos atuariais na construção de um plano 

previdenciário, como mostrado no trabalho, está tornando cada vez mais reconhecido como 

meio obrigatório para garantir a solvência dos compromissos correntes. Seria interessante 

também por parte do Conselho Profissional na cobrança de uma maior participação da classe 

nesse debate. 

Levando em consideração que esse processo demanda tempo e negociações entre 

diferentes grupos de interesse (sociedade, empresas privadas e o governo), evidencia-se o 

trabalho do atuário em estimar as implicações financeiras a longo prazo, fornecendo 

informações e recomendações que guiará as decisões políticas além de possíveis ajustes, em 

atenção à maturidade do plano. 

Diante dessas constantes evoluções, sugere-se como proposta para pesquisas futuras 

uma análise quantitativa desses indicadores econômicos, demográficos e sociais e seu impacto 

na sustentabilidade da previdência social, através de projeções e outros cálculos atuariais.  
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