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RESUMO 
 

 

 

 

            O trabalho começa por tratar da evolução do Sistema Previdenciário Brasileiro, 

partindo das Caixas de Aposentadorias e Pensões, no início do século passado, culminando 

com a promulgação da Constituição de 1988, e apresentando as reformas subsequentes e os 

resultados recentes da Previdência Social. 

 Foca então no debate entre os distintos movimentos que travam embate sobre o 

assunto previdência social no Brasil, a saber, um inspirado num Estado Mínimo e outro 

num Estado de Bem-Estar Social.  

Sintetiza alguns dos aspectos deste debate para então concluir em que medida os 

resultados atuais da Previdência refletem ou não os diferentes entendimentos acerca do 

tema. 
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INTRODUÇÃO 

Podemos dizer que o Sistema Previdenciário Brasileiro, na sua origem, ainda nos 

tempos das Caixas de Aposentadorias e Pensões, foi constituído em regime de 

capitalização, cuja principal característica é o pré-financiamento do benefício.  Ou seja, o 

trabalhador, durante a fase laborativa, produzirá o montante de recursos necessários para 

suportar o seu benefício futuro
1
.  Com o passar do tempo, evoluiu para um regime de 

repartição simples, que propõe um pacto direto entre gerações, pois os ativos pagam os 

benefícios dos inativos e o pagamento dos seus próprios benefícios dependerá de que a 

geração futura mantenha o pacto intergeracional, sem que haja necessariamente 

constituição de reservas
2
. 

Foi assim passando por constante evolução, no que tange à proteção social, até o 

final dos anos oitenta do século passado, culminando com a promulgação da Constituição 

de 1988, que inseriu a Previdência Social em um contexto mais amplo de políticas sociais 

representados pela Seguridade Social. No entanto, os anos que se seguiram à Constituição 

foram marcados por sucessivos ataques a Previdência, que ―resistiu‖ aos ideais 

privatizantes da época, mas não passou incólume pelas investidas neoliberais que acabaram 

por reduzir benefícios conquistados. 

Este trabalho foca no debate entre os distintos movimentos que travam embate 

sobre o assunto previdência social no Brasil, a saber, um inspirado num Estado Mínimo e 

outro num Estado de Bem-Estar Social. Não pretende, contudo, encerrar todos os pontos do 

debate, dada a vastidão de aspectos que o tema Previdência Social abarca. Porém, objetiva 

sintetizar alguns destes pontos e concluir em que medida os resultados atuais da 

Previdência refletem ou não os diferentes entendimentos acerca do tema. 

                                                           
1
 A idéia fundamental desse sistema é que o valor presente das contribuições deve ser igual ao 

valor presente esperado dos benefícios. Ou seja, os benefícios da aposentadoria recebidos são 
custeados pela prévia capitalização das contribuições realizadas por cada indivíduo ao longo da de 
sua vida ativa. Assim, “cada indivíduo é responsável pela sua própria aposentadoria” (GIAMBIAGI 
e ALÉM, 1999, p. 215).  
2
 A filosofia subjacente é a de que a previdência social deve ser um sistema solidário, no qual há 

transferência de renda de uma parte de sociedade para outra, particularmente dos adultos para os 
idosos e dos indivíduos com boa saúde para os inválidos (Idem). 
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Para tanto, o primeiro capítulo trata do surgimento do sistema de cobertura 

previdenciária para os trabalhadores em nosso país e seu desenvolvimento até as vésperas 

da Constituição de 88, procurando, de forma sucinta, contextualizar as alterações sofridas 

com o momento político e econômico vivido, bem como avaliar o impacto das mudanças 

para a sociedade.  

Veremos na seqüência que, no rastro da redemocratização que se seguiu aos anos 

de militarismo, com a promulgação da Constituição de 1988, revolucionou-se a política 

social brasileira ao ser introduzido o conceito de Seguridade Social. Porém, nas duas 

décadas seguintes, ao longo dos governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e 

Lula, o sistema previdenciário passou por uma série de mudanças que acabaram por 

suprimir direitos conquistados com a Carta Magna de 1988. O segundo capítulo trata desses 

três momentos históricos (Constituição 88 e governos FHC e Lula), procurando trazer 

também alguma reflexão sobre os impactos sofridos em função das medidas adotadas. 

Apresenta também números recentes da previdência social.  

O terceiro e o quarto capítulo tratam de alguns argumentos que acompanham o 

debate sobre a Previdência Social do Brasil ao longo dos últimos vinte e cinco anos, 

aproximadamente. Cada capítulo procura prender-se a uma linha de pensamento específico. 

Enquanto o terceiro aborda o movimento a favor do Estado Mínimo, o quarto busca 

apresentar os pontos atinentes à defesa de uma previdência identificada com os princípios 

do Estado de Bem-Estar Social. 
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CAPÍTULO I – SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA 
PREVIDÊNCIÁRIO BRASILEIRO 

 

I.1 – Da Lei Eloy Chaves (1923) ao Regime Militar (1964 – 1985) 

Ainda que tenham existido nos anos do Império algumas instituições que 

guardavam semelhança com mecanismos previdenciários
3
, foi somente a partir de 1923, 

com a Lei Eloy Chaves (Decreto-Lei n
o
 4.682 de 24 de janeiro de 1923), que o Brasil 

passou a contar com um marco legal regulamentando a existência das chamadas Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAP‘s). A Lei tratava especificamente do caso das empresas 

ferroviárias, cujas CAP‘s destinavam-se a amparar os empregados em sua fase posterior de 

inatividade, com os benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária 

(correspondente à aposentadoria por tempo de serviço), pensão por morte e assistência 

médica. No rastro das CAP‘s dos ferroviários, outras semelhantes surgiram estendendo os 

benefícios previdenciários aos empregados das empresas portuárias (1926), de serviços 

telegráficos e radiotelegráficos (1930), de força, luz e bondes (1930), dentre outras. Em 

1937, havia 183 caixas de aposentadorias e pensões instaladas no país. (OLIVEIRA, 

BELTRÃO e FERREIRA, 1997) 

Nos primeiros momentos da previdência brasileira, portanto, a vinculação dos 

filiados se dava por empresa e o sistema caracterizava-se pela existência de um pequeno 

número de segurados, pela multiplicidade de instituições e pela relativa modéstia dos 

valores financeiros envolvidos, em virtude da pulverização da captação de recursos. Seu 

alcance social era limitado, não possuía uma organização geográfica e administração das 

caixas era feita por um colegiado composto, em partes iguais, por representantes dos 

empregados e dos empregadores, sem a participação do Estado.  

                                                           
3
 Segundo Gentil (2006, p. 97), os montepios são as manifestações mais antigas de previdência 

social.  São instituições em que, mediante o pagamento de cotas, cada membro adquiria o direito 
de, por morte, deixar pensão pagável a alguém de sua escolha. O primeiro montepio – Montepio 
Geral dos Servidores do Estado (Mongeral) – surgiu em 1835.  
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O financiamento tinha como origens três fontes: a contribuição dos empregados 

(3% dos ganhos brutos), das empresas (inicialmente 1% da receita bruta, passando a 1,5% a 

partir de 1926) e dos consumidores dos produtos das empresas, a chamada ―quota da 

previdência‖ (acréscimo de 1,5% a 2% nas tarifas). A arrecadação era feita pelas empresas 

e repassada diretamente às CAP‘s (ANDRADE,1999, p. 47).  

Nessa época, o país caracterizava-se pelo regime econômico agroexportador, 

apoiado na cultura cafeeira, e pelo controle oligárquico rural, cuja ideologia dominante era 

o liberalismo. Principalmente nas cidades, as camadas populares vinham sofrendo com os 

governos oligárquicos que não criavam efetivas políticas sociais e, ao mesmo tempo, não 

davam atenção aos setores sociais emergentes (militares, classes média e operária). 

A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha (1930). Com a tomada do 

poder por Getúlio Vargas, houve uma conjuntura de convergência de forças de oposição ao 

regime oligárquico, que se concentravam nas cidades e compreendiam uma camada 

importante de profissionais de nível superior e de técnicos. As classes assalariadas urbanas 

passaram a ter maior peso no cenário político econômico do país. Transformou-se a 

dinâmica da implantação de medidas sociais. Para Gentil (2006), há clara diferença na 

organização dos seguros sociais antes e depois de 1930, antes deste ano ainda não se pode 

falar em legislação social sistemática.  

Em 1931, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a 

Previdência Social passou a merecer maior atenção por parte do Estado. É de 01/11/1931 o 

Decreto n
o
 20.465 que introduz o conceito de ―contribuição tripartite‖ pelo qual passam a 

ser equiparados os valores das contribuições das três fontes principais de receitas 

(empregados, empresas e governo
4
).

 
 Tem início uma nova fase na qual a vinculação dos 

trabalhadores passa a ser feita pela categoria profissional, e não mais por empresa. O 

Estado, que até então se mantivera afastado da administração das CAP‘s, assumiu de perto 

a gestão dos novos institutos, escolhendo e nomeando seus presidentes. O primeiro deles 

foi o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, criado em 29 de junho de 1933.    

                                                           
4
 A “contribuição do Estado” era composta, na realidade, pelas alíquotas que gravavam os 

consumidores das empresas diretamente envolvidas – as chamadas “quotas da previdência” 
(ANDRADE, 1999, p. 49). 
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No que diz respeito ao enfraquecimento das CAP‘s, segundo Oliveira, Beltrão e 

Ferreira (1997), ―como o pequeno número de segurados proporcionava recursos 

insuficientes para o funcionamento das caixas em moldes estáveis, foi necessário imprimir 

uma mudança de orientação ao sistema‖. Reforçando esta percepção, Andrade destaca que: 

 

Ao final dos anos 20, com as despesas correspondendo a 65% das receitas 
arrecadadas, contra um nível de 12,5% em 1923 (...), o sistema das CAP’s 
torna-se vulnerável à intervenção do Estado. A ação estatal, neste cenário, 
tomará forma na criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP’s), 
entidades que começam por coexistir com as CAP’s para em seguida 
absorvê-las, na definição da cobertura e abrangência de seus planos de 
benefícios e atribuições e, sobretudo, no reposicionamento do Estado para 
uma posição privilegiada na administração do conjunto do sistema 
(ANDRADE, 1999, p. 47).  

 

Fato é que, aparte as díspares visões acerca do fortalecimento ou enfraquecimento 

da classe trabalhadora com o surgimento dos IAP‘s
5
, estes institutos passaram a abranger 

boa parcela dos trabalhadores urbanos em todo território nacional. 

Contudo, há de se observar que os Institutos de Aposentadorias e Pensões foram 

originados de diplomas legais diferentes e, conseqüentemente, operavam de forma distinta 

no que concerne à prestação de serviços e aos benefícios. Com o passar do tempo, a 

capacidade financeira dos diversos IAP‘s acabou também se tornando muito heterogênea, 

pois as contribuições, que representavam as fontes de receitas destes institutos, guardavam 

relação direta com os salários das distintas categorias de trabalhadores. De um modo geral, 

a proteção social nesta época ainda apresentava grandes disparidades qualitativas e 

quantitativas. 

Foi assim que, gradativamente, surgiram as primeiras demandas de que houvesse 

uma tentativa de unificação das instituições previdenciárias existentes. A ―equalização de 

                                                           
5
 GENTIL (2006, p. 101 e 102) destaca que para alguns intérpretes do período os IAP’s eram mais 

fortalecedores da classe operária do que as CAP’s, ao passo que para outros a transformação das 
caixas em institutos correspondeu a uma estratégia de centralização do poder federal, ao controle 
dos Estados por uma burocracia mais técnica e numerosa e a uma cooptação da classe operária. 
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direitos e uniformização da legislação passaram a ser as reivindicações para a 

transformação dos mecanismos de proteção social‖ (GENTIL, 2006, p.102). Em meados 

dos anos 40, no governo de Getúlio Vargas, tentou-se corrigir essas distorções com a 

criação do Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB), que unificaria as instituições 

existentes e centralizaria o seguro social de toda população ativa no país. Porém, o governo 

empossado em 1946 tornou sem aplicação o crédito para a instalação do ISSB e este não foi 

implementado (OLIVEIRA, BELTRÃO E FERREIRA, 1997). Todavia, no mesmo ano, 

iniciou-se a tramitação, no Congresso Nacional, do que posteriormente viria ser a Lei 

Orgânica da Previdência Social (LOPS) 

Após quatorze anos de debate, foi promulgada, em 28 de agosto de 1960, a 

chamada Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), que uniformizava as contribuições e 

os planos de previdência dos diversos institutos, e estendia a cobertura previdenciária aos 

empregadores e profissionais liberais, incluídos a partir de então como segurados 

obrigatórios. Modificou-se também a forma de custeio tripartido, com a União não mais 

custeando diretamente a proteção social, mas tornando-se responsável pelas despesas de 

administração geral, inclusive de pessoal, bem como por cobrir eventuais insuficiências 

financeiras verificadas. No entanto, a uniformização da previdência social no Brasil só veio 

a deslanchar após 1966, quando Decreto-Lei 72 extinguiu os IAP‘s e fundiu as estruturas 

destas instituições no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), vinculado ao 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. A única exceção foi o Instituto de Previdência 

e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), extinto em 1977. 

Segundo Andrade (1999), desde então se esvaziou a participação dos 

trabalhadores na gestão da previdência, passando o Estado a ter total controle institucional 

sobre o sistema e agora utilizando ―sua capacidade de arrecadação como mecanismo 

complementar no financiamento do Tesouro‖. De todo modo, a década de 1970 inaugurou 

uma fase caracterizada pela expansão da cobertura dos serviços e inclusão de categorias 

ainda não cobertas com as seguintes medidas: criação do Programa de Assistência ao 

Trabalhador Rural (1971); inclusão dos empregados domésticos (1972); regulamentação da 

inscrição de autônomos em caráter compulsório (1973); instituição do Amparo 

Previdenciário aos maiores de 70 anos e aos inválidos não-segurados (1974); e extensão 
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dos benefícios de previdência e assistência social aos empregadores rurais e a seus 

dependentes (1976).  

Ainda sob o regime autoritário (1964 - 1985), expandiu-se o escopo das ações do 

INPS, com a incorporação de ações do governo na área de saúde. Em 1974, o Ministério do 

Trabalho e Previdência Social foi desdobrado criando-se o Ministério da Previdência e 

Assistência Social, que passou responder pela elaboração e execução das políticas de 

previdência e assistência médica e social. Em 1977, com a Lei 6.439, o sistema foi 

unificado com a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), objetivando integrar as funções de concessão e manutenção de benefícios, 

prestação de serviços, custeio de atividades e programas e gestão administrativa, financeira 

e patrimonial da previdência e assistência social.  

Cada função passou a ser exercida por um órgão determinado. Enquanto uns 

foram criados outros já existentes tiveram sua atribuição redefinida. Ao INPS coube arcar 

com a manutenção e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. O Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) era responsável pela 

prestação de assistência médica e o Instituto de Administração da Previdência e Assistência 

Social (IAPAS) destinava-se à gestão administrativa, financeira e patrimonial do sistema. 

Foram criadas ainda a Central de Medicamentos (CEME), a Empresa de Processamento de 

Dados da Previdência Social (DATAPREV), a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM) e a Legião Brasileira de Assistência (LBA).  

Assim, as décadas de 1970 e 1980 geraram avanços no sistema previdenciário 

brasileiro no que se refere à criação de benefícios e inclusão da população. Segundo 

Fagnani, a expansão da previdência social pode também ser atestada pela evolução do 

número de segurados inativos urbanos, que passou de 2,3 para 5,3 milhões de pessoas, entre 

1971 e 1980, e pelo número de segurados ativos que, entre 1970 e 1980, passou de 8,7 para 

23,8 milhões de pessoas. A participação dos segurados ativos em relação à população 

urbana evoluiu de 17% para 30% e, em relação à PEA, de 29% para 54% (FAGNANI, 

2007, p.35). 
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Todavia, a expansão teve reduzido impacto na redistribuição da renda, o que fica 

evidenciado pela cobertura residual para o trabalhador rural (se comparada à cobertura para 

a população urbana); pelo baixo valor dos benefícios urbanos (em 1985, 76% dos 

benefícios pagos pela Previdência Social tinham valor igual ou inferior a um salário 

mínimo e 92% eram iguais ou inferiores a três salários mínimos); pela constante perda real 

do valor dos benefícios (aplicação de índices de correção inferiores à taxa de inflação); pelo 

baixo valor da aposentadoria, em relação à contribuição na ativa (sistemática de cálculo que 

computava a média dos salários dos últimos 36 meses de atividade, deixando de aplicar a 

correção monetária nos últimos doze meses); pelo acesso ao benefício dependente da 

contribuição; e, finalmente, pela regressividade do plano de contribuição, dada a fixação do 

teto de vinte salários mínimos (FAGNANI, 2007, p. 36) 

O período militar também foi marcado pelo desequilíbrio financeiro da 

previdência. Araújo (apud Gentil, 2006, p. 107) destaca a assunção, pelo SINPAS, do ônus 

da previdência dos servidores públicos (com a extinção do IPASE), além da ingerência 

político-partidária, da dilapidação do patrimônio, da malversação das reservas técnicas, das 

fraudes e da sonegação de contribuições, como elementos que dificultavam o equilíbrio do 

sistema. Gentil (2006), por sua vez, reconhece a repercussão negativa desses elementos, 

porém, afirma que os reflexos na economia brasileira das turbulências internacionais do 

período – combinação de recessão e inflação, no início dos anos 80 -, foram mais 

significativos para determinar o quadro de desequilíbrio.   

No fim a década de 80, a Previdência recuperar-se-ia financeiramente ao fim do 

regime autoritário, no governo Sarney (1985-1989), que além de beneficiado pelo 

crescimento econômico tomou um conjunto de medidas visando a assegurar o reequilíbrio 

financeiro das contas. 
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CAPÍTULO II – A CONSTITUIÇÃO DE 88 E AS REFORMAS DE FHC 

E LULA 

 

II.1 – A Constituição de 1988 

A crise que afetou o mundo na década de 1980 evidenciou o esgotamento das 

fontes tradicionais de financiamento dos governos. Houve generalizada elevação do déficit 

público da maioria das nações e, em conseqüência, uma busca por saídas que não fossem o 

aumento dos impostos ou o endividamento. São dessa época as primeiras iniciativas de 

reformulação dos sistemas previdenciários. 

O Chile, sob o regime autoritário do General Pinochet, foi pioneiro e privatizou 

seu sistema em 1981, tornando-se paradigma para a onda reformista que assolou os países 

latino-americanos. Até o início de 2001, nove países, incluindo o Chile, haviam 

implementado reformas estruturais
6
 em seus sistemas previdenciários: Chile (1981), Peru 

(1993), Colômbia e Argentina (1994), Uruguai (1996), Bolívia e México (1997), El 

Salvador (1998) e Costa Rica (2001) (MESA-LAGO, 2003, p.27). 

Em diversos países, a reforma previdenciária passou a ser incluída como parte de 

compromissos financeiros internacionais
7
, reduzindo-se a margem de equilíbrio entre 

objetivos sociais e econômicos. Segundo o pensamento predominante nessa época, os 

déficits públicos dos anos 80 resultavam em inflação elevada ou em aumento da relação 

dívida/PIB, e o ingrediente principal dos déficits estaria no descontrole das contas da 

previdência. Assim foi que a previdência passou a ser vista como grande vilã das contas 

públicas.  

                                                           
6
 Nas reformas estruturais, a responsabilidade pela provisão das aposentadorias foi cada vez mais 

assumida por indivíduos e forças do mercado, podendo implicar em redução, ou mesmo 
suspensão de benefícios garantidos pelo Estado (privatização parcial ou total do sistema). Fazem 
contraponto às reformas paramétricas que, como indica o nome, tratam da revisão dos parâmetros 
adotados pelo sistema previdenciário como, por exemplo, a revisão dos benefícios, das 
contribuições ou dos requisitos para elegibilidade. 
7
 Madrid (2003) destaca o papel na promoção das privatizações da previdência social na América 

Latina desempenhado por instituições como Banco Mundial, BID e FMI.   
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No Brasil, propostas de reforma do sistema previdenciário, apoiadas na mesma 

ideologia presente na Reforma Chilena, foram apresentadas e discutidas durante o processo 

de regulamentação da Constituição de 1988. Contudo, no cenário político brasileiro daquele 

período, prevaleceu um arranjo liderado pela oposição política ao regime militar que, no 

campo social, buscava construir as bases de um sistema de proteção social norteado pelos 

―princípios do Estado de Bem-Estar Social, construído nos países capitalistas centrais nos 

chamados ‗trinta anos de ouro‘ (1945-75)‖ (FAGNANI, 2007, p.36).  

Segundo Fagnani (2007), com essa finalidade, foi constituído, em 1986, o Grupo 

de Trabalho para a Reformulação da Previdência Social, com o objetivo de elaborar estudos 

técnicos que servissem de subsídio para a Assembléia Nacional Constituinte. O Grupo era 

integrado por diversos membros do Movimento Sanitarista, setores da oposição ao regime 

militar, especialistas em questões previdenciárias, dirigentes sindicais, representantes de 

entidades patronais, dos aposentados e pensionistas e do governo. Concluídos os trabalhos, 

parte significativa das recomendações foi acatada e inscrita na Carta Magna de 88. 

Instituiu-se assim o conceito de Seguridade Social
8
 no Brasil.  

Tendo seu alicerce na solidariedade social, a idéia de seguridade ultrapassou o 

modelo regressivo do seguro social
9
, vigente nos anos de ditadura militar. No Art. 194 da 

nova Constituição Federal ficou definido que a ―seguridade social compreende um conjunto 

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

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social‖. Devendo ser organizada, 

pelo poder público, com os objetivos de 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; irredutibilidade do valor dos 

benefícios; eqüidade na forma de participação do custeio; diversidade da base de 

financiamento; e caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

                                                           
8
 BOSCHETTI (2003) discute algumas confusões conceituais existentes em torno do termo 

seguridade social, que levam a confundir e limitar sua compreensão como previdência. Procura 
também distingui-lo de outros que o circundam na literatura e que podem até contribuir para o seu 
entendimento, mas, todavia, não são sinônimos.  
9
 BOSCHETTI (2003, p.73) observa, contudo, que os elementos do seguro não foram eliminados e 

defende que a seguridade social brasileira, tal qual instituída pela Constituição de 88, ficou entre o 
seguro e a assistência, tendo em vista a lógica de seguro que sustenta a Previdência (caráter 
contributivo). 
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quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 

Governo nos órgão colegiados (BRASIL, 1988). 

Numa perspectiva ainda mais prática, a Assembléia Constituinte criou, através do 

artigo 165, no Título VI (―Da tributação e do Orçamento‖), a figura do ―Orçamento da 

Seguridade Social‖, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 

pelo poder público. Anualmente, portanto, o Executivo federal deveria apresentar para 

apreciação do Congresso Nacional esta peça que, juntamente com o ―Orçamento Fiscal‖ e o 

―Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais‖ deveria integrar a ―Lei Orçamentária 

Anual‖, o que, entretanto, não ocorre e prejudica sobremaneira a compreensão da 

Seguridade como uma conjunto amplo de ações envolvendo saúde, previdência e 

assistência social.  

Mais adiante, em seu artigo 195, determina a Constituição que a Seguridade seja 

financiada por toda a sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de contribuições sociais e receitas de concursos de prognósticos. As contribuições 

sociais, por sua vez, subdividem-se em duas: a) do empregador, incidente sobre a folha de 

salário, a receita e faturamento e o lucro; e b) a do trabalhador e demais segurados. O 

parágrafo único, inciso VI, do artigo 194, também é claro ao estabelecer a necessidade da 

existência da diversidade de fontes de receitas na base de financiamento do sistema de 

seguridade social e, portanto, da própria previdência (BRASIL, 1988). 

A ampliação e diversificação das fontes foi um requisito para atender à expansão 

dos direitos sociais e à instituição de um sistema amplo de seguridade. A inclusão de novos 

direitos como saúde universal, benefícios assistenciais não contributivos como renda 

mensal vitalícia, salário mínimo para idosos e deficientes (denominado benefício de 

prestação continuada - BPC) e expansão da previdência rural, passou a requerer uma base 

financeira mais ampla que a contribuição direta de trabalhadores e empregadores sobre a 

folha de salários. Segundo GENTIL: 
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A diversificação das fontes de arrecadação foi uma conquista de grande 
importância, porque a previdência financiada unicamente pela folha de 
salários entrou em crise nos anos 80, quando a economia brasileira entrou 
em recessão e o emprego desabou. O crescimento do desemprego, a queda 
do rendimento médio real dos assalariados e o aumento do número de 
trabalhadores sem vínculo formal de trabalho mostraram a vulnerabilidade 
de um sistema de proteção social financiado exclusivamente por 
contribuições sobre a folha de salários. (GENTIL, 2006, p. 35) 

 

Procurava-se assim reduzir a dependência das receitas às oscilações dos ciclos 

econômicos, uma vez que a massa salarial é sensível e usualmente se contrai nos períodos 

de redução dos níveis de atividade econômica.  

De acordo com o texto constitucional, o sistema de saúde presta serviços de 

assistência para toda a população, independentemente de vínculo contributivo. A 

assistência social, por seu turno, garante o pagamento de benefícios de forma residual 

apenas para a parcela da população que não dispõe de outros meios que garantam a sua 

sobrevivência, devendo o seu financiamento ficar a cargo de toda a sociedade. A 

previdência social, finalmente, seria o único programa integrante do sistema de seguridade 

social que requereria um vínculo contributivo. Deste modo, apesar da perspectiva de 

universalidade na cobertura, alguns autores reconhecem que os elementos característicos do 

seguro não foram eliminados no caso da previdência, muito embora à época o direito à 

aposentadoria não estivesse vinculado ao ―tempo de contribuição‖, mas ao ―tempo de 

serviço‖, como observa Fagnani (2007). 

Passados dois anos da promulgação da Constituição de 88, o Governo Collor de 

Melo (1990-1992), primeiro Presidente da República eleito depois de vinte anos, por 

eleições diretas, ascendeu ao poder pregando a ruptura com passado de intervencionismo 

estatal. O desequilíbrio fiscal e a expansão monetária foram tomados como alvos a serem 

combatidos pela política econômica. No que diz respeito à previdência social, surgiram 

propostas visando reduzir as responsabilidades do Estado, pois a expansão dos direitos 

sociais idealizada pela Constituição de 88 era apontada como capaz de gerar 

ingovernabilidade fiscal, tal qual o pensamento dominante nos dias atuais.  
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No governo seguinte, de Itamar Franco (1993-1994), continuaram as propostas de 

reforma da previdência social, reanimadas pela Revisão Constitucional de 1993, conforme 

havia sido previsto no texto da Carta Magna de 88. Durante o processo revisional, os 

direitos sociais estabelecidos tornaram a ser ameaçados em decorrência dos ideais 

privatizantes e da propagação das idéias de redução da participação do Estado na proteção 

social. Sobre as propostas de reforma divulgadas nos anos de 1992 e 1993, Vianna (1998, 

p. 193) aponta o baixo grau de apoio ao padrão universalista e solidário de proteção 

implantado pela Constituição, e que se expressava na rejeição ao próprio conceito, ali 

gravado, de Seguridade Social. Não obstante, saíram ilesos neste confronto os direitos 

adquiridos em 1988. 

 

II.2 – Governos FHC (1995 – 2002) 

Apesar das frequentes ameaças, foi somente no Governo Fernando Henrique que 

se realizaram as primeiras alterações no sistema previdenciário brasileiro pós-88. Para 

Fagnani (2005), a fase que abrange desde a gestão de Fernando Henrique Cardoso no 

ministério da Fazenda até os seus dois mandatos presidenciais (1995–1998 e 1999–2002), 

foi marcada pela retomada vigorosa do processo iniciado em 1990, interrompido pelo 

impeachment do presidente Collor, de negação dos direitos constitucionais. 

A estratégia de desconstitucionalização da seguridade social foi inicialmente 

transformada em proposta de emenda constitucional, que alteraria radicalmente o sistema 

previdenciário – a Proposta de Emenda Constitucional nº 33, de 1995. Entretanto, sofreu 

fortes resistências no Congresso e não foi aprovada. Face ao insucesso da PEC, diversas 

alterações na legislação social foram ocorrendo, sem alardes, através de medidas 

provisórias e projetos de leis ordinárias elaboradas no âmbito do Ministério da Previdência. 
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Somente em 1998 é que foi realizada a primeira reforma de peso, com a aprovação da 

Emenda Constitucional nº 20, que mudou um conjunto de regras do RGPS e o RPPS
10

.  

 

É importante relembrar que no final da década de oitenta e início da década 
de noventa, a reforma da previdência foi apresentada como uma das 
medidas fundamentais para o ajuste fiscal das economias latino-
americanas e para a recuperação de suas combalidas economias. A partir 
das recomendações feitas pelo Banco Mundial, através do documento 
Averting the old age crisis: policies to protect the old and promote growth 
(WORLD BANK,1994), os países da América Latina e do Leste Europeu 
realizaram reformas muito semelhantes, procurando ajustar-se à prescrição 
baseada na noção de três pilares para o sistema, enunciada no referido 
documento: o primeiro pilar (as pensões públicas) é complementado por um 
segundo pilar de poupança obrigatória, contribuições definidas e 
capitalização e suplementado por um terceiro pilar, de poupança voluntária. 
As experiências de reforma dos vários países da América Latina foram 
diferentes. Não houve um modelo único, ainda que a maioria das propostas 
tenha se direcionado para a redução da responsabilidade estatal e 
ampliação da participação privada. O que se verificou foi uma heterogênea 
combinação dos regimes públicos e privados. (GENTIL, 2006, p.133-134) 

 

No Brasil, no entanto, prevaleceu a avaliação de que uma estratégia de 

privatização direta resultaria em altos custos políticos, sociais e financeiros. Optou-se então 

por uma reforma paramétrica que revigorava a lógica atuarial dos benefícios 

previdenciários.  

Em relação ao funcionalismo público, a EC 20 estabeleceu uma série de 

mudanças, dentre as quais se destacam: 

 A criação da necessidade de comprovação do tempo de contribuição, 

extinguindo-se a aposentadoria por tempo de serviço;  

 Para aposentadoria voluntária do funcionário público ingressante no sistema, 

passou a se exigir 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos 

                                                           
10

 O país tem dois tipos de regime previdenciário: o do Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), instituição oficial que recolhe contribuições e paga benefícios até um certo teto a antigos 
trabalhadores do setor privado (RGPS); e o dos servidores públicos (RPPS). 
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no cargo efetivo no qual se dará a aposentadoria e que tenha 60 anos de 

idade e 30 anos de contribuição, se homem, e 55 de idade e 30 de 

contribuição, se mulher; aposentadoria aos 65 anos de idade, se homem, e 60 

anos de idade, se mulher, será com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição; 

 Estabelecimento de regra de transição para os funcionários públicos ativos à 

época: passaria a haver idade mínima para a aposentadoria de 53 anos para 

os homens e 48 para mulheres, complementada por pedágios de 20% e 40% 

sobre o tempo de contribuição que, em 16 de dezembro de 1988, faltava para 

a aposentadoria integral ou proporcional, respectivamente; o servidor 

público, além desses critérios, deveria contar 5 anos de exercício no cargo; 

 A aposentadoria especial, com a idade e o tempo de contribuição reduzidos 

em cinco anos (55 de idade e 30 de contribuição), somente para professores 

da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Eliminou-se o 

tratamento diferenciado conferido aos congressistas, magistrados e 

professores universitários; 

 Em relação aos militares, estes tiveram um aumento na taxa de contribuição 

para previdência de ativos e reformados de 1,6% para 7,5% no final de 2001. 

Também ―foi instituída uma contribuição adicional de 1,5% para financiar 

as pensões vitalícias das filhas solteiras‖ (PINHEIRO, 2004, p. 271)  

 Os proventos da aposentadoria proporcional passaram a ser equivalentes a 

60% do valor máximo que o servidor poderia obter, acrescidos de 5% por 

ano de contribuição que supere a idade mínima para a aposentadoria, até o 

limite de 100%; 

 Teto nominal para os benefícios e a desvinculação desse teto do valor do 

salário mínimo; 
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 Vedação do recebimento de mais de uma aposentadoria no RPPS. 

 Fixado limite máximo de benefícios para o RPPS semelhante ao teto do 

RGPS, desde que instituído regime de previdência complementar para os 

servidores. 

Duas das conseqüências imediatas das mudanças aprovadas foram o 

fortalecimento dos fundos de pensão e das administradoras de previdências privadas, que 

despontaram como alternativas ao limite máximo de benefícios, e o rompimento com 

princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios com a desvinculação do 

teto do valor salário mínimo (GENTIL, 2006). 

No que tange ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), apesar das 

alterações relativas à aposentadoria por anos de contribuição e nas idades para concessão 

das aposentadorias por idade, a principal mudança com EC 20 foi a desconstitucionalização 

da fórmula de cálculo das aposentadorias, possibilitando a criação, em lei posterior, de 

mecanismos que aumentassem a vinculação entre as contribuições e os benefícios, o que 

efetivamente ocorreu, em 1999, com a Lei n° 9.876. Pela nova Lei, o cálculo da 

aposentadoria dos novos beneficiários do INSS passaria a ser feito em função da 

multiplicação de dois componentes. O primeiro é a média dos 80% maiores salários de 

contribuição a partir de julho de 1994 (anteriormente era média dos últimos 36 salários de 

contribuição) e o segundo é o fator previdenciário, coeficiente este que varia com a idade 

de aposentadoria e o tempo de contribuição, e é calculado com base na expectativa de 

sobrevida do indivíduo (modificada anualmente conforme a atualização da tábua de 

mortalidade calculada pelo IBGE). A média contributiva é multiplicada por um fator básico 

para idades baixas e/ou tempos de contribuição menores e por valores crescentes em função 

da postergação da decisão de aposentadoria. Assim, o uso do fator previdenciário afetou 

significativamente as aposentadorias, principalmente por tempo de contribuição dos 

trabalhadores do setor privado.  

Ao longo do primeiro semestre de 2005, o IPEA realizou uma avaliação de 

resultados para responder a um conjunto de questões relacionadas às conseqüências 
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econômicas e sociais da aplicação do Fator Previdenciário. Os aposentados entre 1995 e 

2004 formaram o universo da pesquisa.  

Os resultados mostraram que houve uma elevação significativa na idade média 

dos aposentados, entre os períodos 1995-1998 (antes do Fator) e 1999-2004 (pós-Fator): a 

idade média das mulheres passou de 49,7 para 52,2 anos e a dos homens de 54,3 para 56,9 

anos. Esse mesmo efeito foi observado no tempo de contribuição dos segurados: o das 

mulheres elevou-se de 27,5 para 28,7 anos e o dos homens de 32,7 para 33,8 anos. Por sua 

vez, o fluxo de concessões e o estoque de benefícios diminuíram. A queda no fluxo médio 

anual de concessão de aposentadorias por tempo de contribuição foi de 339,8 mil 

benefícios, em 1995, para 136,2 mil, em 1998. Como conseqüência, houve uma 

desaceleração no estoque em manutenção: entre 1991 e 1998, a taxa média de incremento 

foi de 11,2%; no período seguinte (1999/2004) foi de 2,2%. Esse fato, associado à queda no 

valor das aposentadorias concedidas, acarretou redução nos gastos com as aposentadorias 

por tempo de contribuição, que se refletiram na redução de um ponto percentual na taxa de 

incremento de estoque de benefícios previdenciários. 

Os resultados levaram à conclusão de que a tese da idade mínima para 

aposentadoria é legítima do ponto de vista demográfico-fiscal de longo prazo e que o Fator 

é eficaz no retardamento das aposentadorias. Ponderou-se, no entanto, que o Fator é uma 

regra instável, pouco clara e onerosa para os segurados, sendo necessário alterar a Lei do 

Fator de tal modo que sua fórmula se restrinja à limitação própria de uma idade mínima, 

sem necessidade de uma nova reforma constitucional ou eliminação do Fator 

Previdenciário. Essa idade mínima poderia ser alterada de acordo com a evolução 

demográfica da população. O importante, na visão do IPEA, era que houvesse uma 

limitação e uma previsibilidade mínima aplicada à fórmula do Fator.  

Após a EC 20, houve aprovação de várias leis complementares e ordinárias e a 

conversão em lei de outras medidas provisórias editadas em 1998 e 2000, dando forma a 

um novo arcabouço jurídico-institucional de organização do sistema previdenciário. 

 



 24 

II.3 – Governo Lula (2003 – 2007) 

Em dezembro de 2003, no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, com a 

aprovação da Emenda Constitucional n
o
 41, ocorre a segunda grande reforma da 

previdência pós Constituição de 88. O foco estava voltado principalmente para a 

previdência dos servidores públicos (RPPS). Tidos como mais generosos, os regimes 

próprios de previdência dos servidores foram alvo de propostas de unificação ou 

homogeneização de suas regras, alinhando-os ao regime privado. A proposta, no entanto, 

foi abandonada, e a reforma de 2003 resultou em um ajuste no sistema de repartição para as 

gerações atuais de servidores ativos e inativos e em novas regras para os futuros servidores, 

muito semelhantes às dos trabalhadores do setor privado. As mudanças tinham como 

objetivo fazer com que os trabalhadores do setor público recebessem benefícios 

equivalentes à contribuição, como já havia sido feito com a reforma do RGPS pelo 

Governo Fernando Henrique. 

Comparativamente, embora tenham ocorrido poucas mudanças, pode-se dizer que 

o governo Lula vem experimentando uma nova fase no que tange os resultados do sistema 

previdenciário. Não que as tentativas de implantar mudanças radicais na estrutura 

previdenciária tenham cessado, mas simplesmente porque a avaliação das contas do RGPS 

nos últimos anos vem demonstrando uma alteração na evolução das variáveis-chave das 

receitas e das despesas, quais sejam: crescimento da massa de contribuintes superior ao 

incremento dos benefícios, aumento real das remunerações, regulamentação do aumento do 

salário mínimo pela inflação e crescimento do PIB per capita.  

Segundo o IPEA (2008a), o crescimento da massa de contribuintes e a 

recuperação salarial a que se assiste nos últimos anos apontam para um cenário positivo nas 

contas previdenciárias. A Tabela 1 mostra que o ritmo de crescimento do estoque de 

benefícios previdenciários – aposentadorias e pensões – diminuiu em 2007 em comparação 

com o observado no período 2002-2005. Efetivamente, enquanto a taxa anual de 

crescimento situava-se acima de 3% até 2005, no ano de 2006 e no acumulado dos últimos 

12 meses em análise – setembro de 2006 a agosto de 2007 – ela diminuiu para 2,6% e 

2,8%, respectivamente. 
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TABELA 1 
 

Evolução de aposentadorias e pensões do RGPS (1993-2007) 2 

              

Anos  Benefícios Emitidos (milhares) 3 Variação Anual (%) 4 

1993 11.726 9,15 

1994 12.670 6,95 

1995 13.315 4,17 

1996 13.842 3,55 

1997 14.397 5,66 

1998 15.173 3,63 

1999 15.709 3,60 

2000 16.213 3,36 

2001 16.686 1,86 

2002 17.103 3,23 

2003 17.609 3,08 

2004 18.204 3,48 

2005 18.815 3,37 

2006 19.411 2,62 

2006 1 19.274 3,19 

2007 1 19.778 2,78 
Fonte: IPEA (2008)      
Notas: 

1
 Média mensal de setembro a agosto. 

2
 Média mensal do ano civil. 

3 
Aposentadorias por idade, invalidez, tempo de contribuição; pensões por morte; aposentadorias e 

pensões acidentárias. 
4
 Variação janeiro-janeiro.   

 

Ainda durante o governo Lula, algumas ações foram tomadas no sentido de 

aumentar a cobertura previdenciária com o estabelecimento de alíquotas e benefícios 

diferenciados para segmentos específicos. A Lei Complementar n
o
 123, de 14 de dezembro 

de 2006, criou dois dispositivos que visam ao aumento da cobertura por meio da 

desoneração e da filiação com alíquotas mais baixas. Esses dispositivos entraram em vigor 

em 2007 e são o Plano Simplificado de Previdência Social (PSPS) e o Simples Nacional 

(―Super Simples‖). O PSPS foi regulamentado pelo Decreto n
o
 6.042, de 12 de fevereiro de 

2007, estabelecendo regras e benefícios diferenciados para os contribuintes que trabalham 

por conta própria (autônomos) ou que são empresários/sócios de empresas que tiveram 
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receita bruta de até R$ 36 mil no ano-calendário anterior ou, ainda, para os segurados 

facultativos, o plano estabelece uma alíquota de contribuição de 11%, a partir da 

competência de abril de 2007, exclusivamente sobre o salário de contribuição no valor de 1 

salário mínimo. O segurado pelo PSPS tem direito aos benefícios de aposentadoria por 

idade, auxílio doença, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e 

aposentadoria por invalidez. Como diferença em relação ao segurado do sistema tradicional 

(que tem alíquota de contribuição de 20%), o segurado que adere ao PSPS não tem direito à 

aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, a escolha pelo PSPS não é definitiva. 

É permitido ao segurado migrar entre o sistema tradicional e o PSPS a qualquer momento, 

com a possibilidade ainda de complementar o valor arrecadado nos meses em que 

contribuiu com 11%, para que estes venham a ser contados para a aposentadoria por tempo 

de contribuição. 

Confirmando as perspectivas positivas, ainda segundo o IPEA (2008b), em 2007, 

a análise dos principais indicadores do RGPS aponta para uma inflexão na trajetória da 

necessidade de financiamento do sistema. Na comparação entre o acumulado de doze 

meses maio/2007- abril/2008 em relação a idêntico período anterior observa-se queda no 

volume de recursos necessário para fazer frente às despesas do RGPS, descontada a 

arrecadação líquida. Isto decorreria de movimentos favoráveis de receita e despesa. No lado 

das receitas, o desempenho foi positivo no que diz respeito às contribuições recolhidas 

pelas empresas e, em menor grau, às contribuições individuais
11

. Quanto às despesas, 

verifica-se a continuidade na trajetória de queda da taxa de expansão do estoque de 

benefícios em paralelo ao menor patamar de reajuste do salário mínimo, indexador da 

maioria dos benefícios permanentes do INSS. 

 

 

                                                           
11

 Em 2007, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), pela primeira vez na história do Brasil, mais de 50% da 
população que trabalha no país contribuiu para algum instituto de previdência. Em 2006, o 
percentual de trabalhadores que contribuíam era de 48,8%. Em 2007, passou para 50,7% ou 46,1 
milhões de trabalhadores.  
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CAPÍTULO III - O MOVIMENTO PELO ESTADO MÍNIMO 

Na trajetória da política social brasileira nas últimas três décadas é possível 

identificar dois movimentos opostos. O primeiro, que diz respeito ao próximo capítulo, 

aponta o rumo da estruturação das bases institucionais, financeiras e de proteção 

características do Estado de Bem-Estar Social, e culminou nas diversas políticas sociais 

inscritas na Constituição de 1988.  O segundo, tratado neste capítulo, aponta na direção 

contrária: tentar impedir a consumação das bases esboçadas pela Constituição, vai contra o 

legado dos movimentos sociais da década de 80, que foi a construção de um razoável 

sistema de proteção social conquistado na contramão do pensamento neoliberal 

hegemônico em escala mundial e do movimento em direção ao Estado Mínimo a que foram 

submetidos, via de regra, os países subdesenvolvidos, incluindo os da América Latina. 

A esse respeito, sobre a política de privatização dos sistemas previdenciários que 

assolou os países latino-americanos, Esping-Andersen (2003) aponta que esta parece ter 

sido impulsionada exclusivamente pela idéia de ―eficiência‖, com pouca ou nenhuma 

consideração para a maximização do bem-estar. ―O ponto básico, que é garantir renda na 

velhice, parece ter sido esquecido‖ (ESPING-ANDERSEN, 2003, p.15). No Brasil, embora 

não tenha ocorrido uma reforma privatizante, nos dias de hoje ainda prevalece, ao menos 

nos meios de comunicação de maior circulação, o pensamento de que o gasto social 

aplicado em políticas universais é o vilão da estabilidade da moeda e das contas públicas.  

Difunde-se a idéia de uma previdência deficitária, cuja permanência criaria 

constrangimentos para a adoção de uma política mais agressiva e eficaz para a retomada 

dos investimentos, inibindo o crescimento potencial do PIB. Alega-se que uma suposta 

generosidade das promessas relativas aos direitos sociais exigiria a imposição de uma carga 

tributária elevada em matéria de encargos incidentes sobre a folha salarial, o que 

incentivaria a informalidade das relações de trabalho e dificultaria a modernização da 

legislação para enfrentar as mudanças no mundo do trabalho. Esses gastos também seriam 

elevados demais comparados ao contexto internacional, dificultando a exportação de 

produtos brasileiros para outros países e, sobretudo, reduzindo a competitividade da 

produção nacional diante das demais. Todos esses argumentos, como já havia percebido 
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Esping-Andersen, desconsideram o objetivo precípuo dos sistemas de aposentadoria e 

pensão, qual seja, o bem-estar e a segurança da população idosa. 

  

III.1 – As Críticas à Constituição de 88 e os ataques à Seguridade Social 

Após cerca de vinte anos de sua promulgação, a Constituição de 88 passa longe de 

ser uma unanimidade. Muito do que se imaginava, ou desejava-se, na teoria, não se 

materializou na prática. Sobre a Seguridade Social, diversos autores, embora sob olhares e 

argumentos diversos, afirmam que esta como prevista na letra da Carta não foi 

implementada. De fato, há exemplos que ilustram esses argumentos. Diferem, contudo, os 

usos que se buscam fazer desta constatação. 

Para Oliveira, Beltrão e Pasinato (1999), a Constituição de 1988, acompanhando 

uma tendência mundial em termos conceituais, definiu o sistema de seguridade social 

brasileiro como constituído por um conjunto integrado de ações cujo objetivo é proteger e 

amparar a sociedade contra uma diversa gama de riscos sociais, tais como: assegurar a 

renda dos trabalhadores para os casos de perda da sua capacidade de trabalho, prover 

condições mínimas de subsistência para os segmentos da sociedade mais necessitados e 

prestar serviços de assistência à saúde para toda a sociedade. Todavia, em termos práticos, 

esta integração conceitual pouco ou nada mudou na condução das políticas públicas e no 

cotidiano do cidadão.  Com a não-centralização das funções em um único ministério, os 

autores entendem que a integração de funções ficou mais restrita ao plano teórico-

conceitual. ―Assim, pode-se afirmar que o conceito da seguridade, além da ―modernidade‖ 

que supostamente encerra, é praticamente inócuo‖ (OLIVEIRA, BELTRÃO & 

PASINATO, 1999, p.7). A desqualificação do princípio, embora com críticas coerentes 

com a realidade, visto que a pretendida integração das políticas não se realizou, serve como 

base para a proposição de um novo sistema. Não reconhecem seu importante papel social. 

Oliveira, Beltrão e Pasinato, consideram ainda uma infelicidade que a 

Constituição de 88 tenha criado a figura do orçamento da seguridade social, unificando 
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todas as fontes de recursos oriundas das contribuições da seguridade social destinadas ao 

RGPS, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e aos programas de prestação de benefícios 

assistenciais, pois entendem que cada uma das ações e programas integrantes do sistema de 

seguridade social brasileiro, apresentam características bastante distintas.  

Caminham por fim para uma proposta de reforma estrutural dos regimes 

previdenciários, com um sistema misto — público/privado —, tendo em vista seu 

entendimento de que no regime de repartição experimentado no país é grande precocidade 

na concessão dos benefícios vis-à-vis o forte envelhecimento da população, o que, 

futuramente, ocasionará a insustentabilidade do sistema, quiçá do país.  

Ainda que reconheçam seu forte apelo social, para Giambiagi e Além (1999), na 

Carta de 88 destaca-se o fato de que a expressão ―direito‖ aparece diversas vezes, em 

contraposição às poucas aparições da expressão ―deveres‖. Isto refletiria, no entender 

destes autores, a mentalidade que prevaleceu à época, segundo a qual era função do Estado 

garantir uma série de benefícios, sem que, em oposição, ―houvesse uma consciência 

adequada, por parte da sociedade, acerca das contrapartidas necessárias para que o 

cumprimento desses direitos pudesse ser viabilizado‖ (GIAMBIAGI e ALÉM, 1999, p. 

216). Seria, portanto, uma constituição escrita com preocupação maior em assegurar acesso 

de diferentes grupos e categorias aos recursos transferidos pelo governo, sem tanta atenção 

dispensada à viabilização das fontes de financiamento que permitissem atingir esse objetivo 

sem ônus fiscais.  

Especificamente no que tange o sistema previdenciário, observa-se que Giambiagi 

e Além (1999) acreditam que a elaboração da Constituição foi permeada por uma herança 

cultural de certo modo paternalista, segundo a qual caberia ao Estado fornecer aos 

indivíduos os meios de subsistência que, em outros países, envolveriam em maior grau a 

responsabilidade e o esforço individual. Segundo Giambiagi (2007), em vários países 

predominaria uma cultura de esforços para aumentar a produtividade, busca por novos 

mercados e incentivos econômicos na tomada de decisões, associados a investimentos 

governamentais em infraestrutura. Já no Brasil, predominaria o que o autor denomina de 

―cultura do coitadinho‖, em que sempre se espera que o governo solucione todos os 
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problemas dos indivíduos. Caminha, portanto, na linha daqueles que acreditam que a 

Previdência seria responsável por drenar recursos do governo que de outro modo seriam 

destinados a investimentos, que beneficiariam as gerações futuras. 

Em comum nestes autores está a linha de pensamento que caracteriza-se pela 

crença na soberania do mercado e dos interesses individuais sobre as necessidades 

coletivas; a redução da intervenção estatal para obter suposta maior eficiência e 

crescimento econômico; e, no equilíbrio fiscal e atuarial, significando responsabilidade na 

gestão de políticas públicas e mecanismos tidos como essenciais para a estabilidade 

econômica. Sempre fora do contexto da Seguridade Social, esta corrente vê a Previdência 

Social com um sistema altamente deficitário, e notabiliza-se pela defesa de ajustes cujas 

alternativas são, na maioria das vezes, o corte de direitos e/ou ampliação das contribuições 

individuais.  

 

III.2 – O Brasil e o mundo 

Não raro, alguns autores comparam o sistema previdenciário brasileiro com 

aqueles existentes em outros países como forma de fortalecer as argumentações pró-

reforma (PINHEIRO, 2004; GIAMBIAGI, 2007; ROCHA e CAETANO, 2008). Rocha e 

Caetano (2008), procuram estabelecer estas comparações baseados em informações 

provenientes de bancos de dados do Banco Mundial (Bird), da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), das Nações Unidas, do Eurostat 

(European System of Integrated Social Protection Statistics – Social Security 

Administration, 2004; 2006), do The Mutual Information System on Social Protection 

(Missoc), assim como de diversas fontes nacionais (escritórios regionais do Banco 

Mundial, assim como a partir de acesso a banco de dados de países específicos). Se valendo 

de ferramentas estatísticas relacionando demografia (envelhecimento da população) e 

gastos previdenciários, procuram demonstrar que o Brasil é um país jovem com alto gasto 

previdenciário, tanto quando comparado com países com semelhante estrutura demográfica 

quanto comparado com países mais ―velhos‖. Ao segmentar os gastos por tipo de benefício, 
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constatam que, a exceção das aposentadorias por invalidez, os gastos brasileiros são 

significativamente altos. 

Concluem que os gastos com a Previdência são muito elevados em comparação 

aos de outros países, devendo-se esta diferença em parte ao componente distributivo da 

Previdência no Brasil. Apontam, no entanto, que a maior parte das divergências deve-se a 

falhas no desenho do plano previdenciário, que resultaria em um número excessivo de 

beneficiários e em taxas de reposição12 mais elevadas do que as de outros países, fazendo-se 

necessários novos ajustes no sistema. Entendem também que a Constituição de 1988 

introduziu regras generosas, por padrões internacionais, que provocaram impacto 

significativo sobre as despesas previdenciárias na década seguinte. Assim como Giambiagi 

(2007), afirmam que mesmo após as três reformas empregadas (duas no governo FHC e 

uma no governo Lula) o gastos com o RGPS, como proporção do PIB, permaneceram com 

sua trajetória crescente. As reformas teriam, portanto, servido apenas como um impeditivo 

para um crescimento ainda mais acentuado desta proporção, não representando uma 

solução para a questão sendo necessárias novas intervenções. 

Reconhecem que os gastos previdenciários no Brasil geram ganhos em termos de 

eqüidade, que o país se apresenta como um caso de sucesso em relação ao alcance dos 

objetivos fundamentais de um regime previdenciário, qual seja, a redução da pobreza e a 

recomposição da renda. No entanto, paga-se um preço alto por isso, o que imporia 

limitações à melhoria futura do bem-estar social, por resultar em carga tributária e 

composição de gastos públicos pouco favoráveis ao crescimento.  

 

III.3 – O “déficit” e a questão demográfica 

Grosso modo, para os autores que defendem reformas mais profundas na 

Previdência Social Brasileira, esta necessidade é justificada basicamente com dois 

                                                           
12 Refere-se ao valor da remuneração do aposentado, à reposição de sua renda, comparada ao 
valor dos seus rendimentos antes da aposentadoria. Se ganha R$ 1.000 e aposenta-se ganhando 
R$ 1.000,00, a taxa de reposição é de 100%. 
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argumentos. O primeiro, e mais divulgado pela mídia, seria a existência de um déficit 

insustentável nas contas da Previdência. O segundo argumento reside nas mudanças dos 

padrões demográficos, já que a tendência de envelhecimento da população provocaria o 

aumento dos beneficiários sem o corresponde aumento dos contribuintes, ou seja, a relação 

contribuintes/inativos estaria sendo reduzida e provocando um desequilíbrio na relação 

receita/despesa. 

 

III.3.1 – A questão do “déficit” 

Apesar do texto constitucional que insere o Sistema Previdenciário Brasileiro no 

conjunto mais amplo da Seguridade Social, e determina um orçamento específico 

financiado por múltiplas fontes13, alguns autores e principalmente os meios de 

comunicação, que periodicamente apresentam o ―resultado‖ das contas previdenciárias, 

identificam a existência de um ―déficit da Previdência‖ e ressaltam seus impactos negativos 

sobre as despesas do governo, os investimentos públicos e o desempenho da economia do 

país. Além de apontarem que os valores desse resultado contábil negativo são expressivos, 

os analistas revelam que ele vem crescendo em ritmo acelerado desde meados da década de 

1990. Uma das causas principais para o aprofundamento do déficit seria a expansão do 

número de aposentadorias e pensões combinada com a elevação do valor do salário 

mínimo, que é o piso dos benefícios previdenciários e assistenciais. Adicionalmente, 

argumentam que o sistema previdenciário brasileiro é muito generoso, permitindo 

aposentadorias precoces, e que, com o envelhecimento da população brasileira, a 

sustentabilidade do sistema nas próximas duas décadas estaria ameaçada ou, até mesmo, 

inviabilizada. 

                                                           
13

 O artigo 201 da Constituição de 88 estabeleceu que a previdência social seria organizada sob a 
forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória. Posteriormente, com a reforma 
previdenciária de 1998, a lógica de seguro foi ganhou força com a inclusão no artigo de 
determinação de que sejam observados critérios que preservem o equilíbrio atuarial e financeiro, o 
que reforçou ainda mais o caráter de seguro defendido por alguns autores. 
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O DIEESE destaca três visões distintas acerca do tema, denominando-as de visão 

fiscalista, visão pragmática e visão constitucionalista. Trataremos das duas primeiras que 

são as que dizem respeito ao assunto deste capítulo. 

A primeira ampara-se na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101/2000) que instituiu um ―fundo‖ específico para a Previdência Social, que deveria arcar 

com o pagamento das aposentadorias e pensões dos trabalhadores do setor privado. Esse 

fundo seria constituído basicamente das receitas de contribuições de trabalhadores e das 

empresas sobre as folhas de salários e de recursos do orçamento da União, uma vez que as 

outras receitas mencionadas são pequenas ou eventuais. Abstraindo os repasses de recursos 

do Tesouro, esse fundo teria um excesso de despesa frente a sua arrecadação (Tabela 2). É 

essencialmente essa diferença entre, de um lado, as contribuições de trabalhadores e as 

contribuições sobre as folhas de salários e, de outro, o montante de benefícios 

previdenciários pagos que se convencionou chamar de ―déficit da previdência‖. Em 2007, 

esse ―déficit‖ teria alcançado R$ 44,9 bilhões, o correspondente a 1,75% do PIB daquele 

ano. 

 

TABELA 2 
 

Receitas, Despesas e Saldo Previdenciário – RGPS 

(em R$ milhões – valores correntes – e em % do PIB 
1
) 

  2005 2006 2007 

Receita previdenciária líqüida 2 108.434,00 123.520,20 140411,8 

Benefícios previdenciários  146.010,10 165.585,30 185293,5 

Saldo  -37.576,10 -42.065,10 -44.881,70 

Saldo % PIB -1,75 -1,81 -1,75 

Fontes: SPS/MPS (ANFIP e DIEESE)   

Notas: 
1
 Fonte: IBGE    

2
  Receita Previdenciária Líquida corresponde à Receita Previdenciária Próprias deduzidas de transferências a terceiros 

(destinadas ao Sistema S) 
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A chamada visão pragmática também atenta apenas à Previdência Social e não à 

Seguridade. Apresenta, por conseguinte, outra forma de calcular seu resultado financeiro, 

considerando entre as receitas, além das contribuições previdenciárias de trabalhadores e de 

empresas sobre a folha, o valor referente às renúncias de contribuições previdenciárias e o 

montante da arrecadação da extinta CPMF que, por lei, deveria ser destinado 

necessariamente à Previdência Social (art. 84 e 90 do ―Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias‖). No que tange às renúncias fiscais, vale destacar que o entendimento é o de 

que a decisão de isentar determinados grupos da obrigatoriedade de recolher valores 

correspondentes às suas contribuições previdenciárias sobre rendimentos do trabalho deve 

implicar em ônus para o Tesouro Nacional e não para os demais contribuintes. Se há uma 

percepção de que a instituição de uma determinada renúncia ou de um regime especial de 

contribuição é importante para a sociedade e atende ao interesse público, então a solução é 

repartir socialmente esse custo. E a única forma de fazê-lo seria pelo Tesouro, cabendo ao 

Estado cobrir essa parcela de receita suprimida. Para o os anos de 2005, 2006 e 2007, a 

estimativa de renúncia para as receitas previdenciárias, segundo a ANFIP, com dados 

coletados das Leis Orçamentárias de 2006 e 2007, seria de R$ 12.789,3, R$ 14.048,4 e R$ 

12.137,9 bilhões. O que já reduziria significativamente o ―déficit‖ verificado pela visão 

fiscalista, na Tabela 2. 

 

III.3.2 – A questão demográfica 

Caminhando paralelamente à argumentação sobre o suposto déficit, embora com 

menos exposição midiática, há também uma linha de que procura evocar critérios tidos 

como menos políticos e mais técnicos, ligados a fatos que seriam comprovados pelas 

estatísticas demográficas do IBGE. Nas palavras de Pinheiro (2003, p. 260), ―reformar a 

Previdência não é uma questão ideológica, e sim uma imposição estrutural relacionada com 

as mudanças no perfil demográfico e no mercado de trabalho‖. 

Segundo Stephanes (1998), a população brasileira estaria envelhecendo 

rapidamente e por volta 2030 ocuparia a quinta posição dentre os países com maior número 
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de idosos, perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Japão. A este fato aliar-se-

ia o declínio acelerado da taxa de fecundidade que, segundo o IBGE na década de 50, era, 

em média, de 4,5 filhos e passou, em 2002, a ser de 2 dois filhos (a previsão é a de que 

chegue a 1,4 em 2050). A diminuição na fecundidade significaria menos trabalhadores no 

futuro para contribuir com o sistema e, a menos que um aumento de produtividade 

compense esta redução, o resultado seria invariavelmente a contração de receitas.  

A combinação entre o aumento na expectativa de vida e a queda nas taxas de 

fecundidade provocaria modificações na estrutura etária da população, com o aumento do 

número relativo de idosos e redução da parcela da população em idade ativa. Essa dinâmica 

demográfica induziria, portanto, à necessidade de ajustes que compensem a pressão por 

aumento de despesas (mais idosos) e a redução relativa da base de contribuintes (menos 

pessoas nascendo). 
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CAPÍTULO IV – O MOVIMENTO PELO BEM-ESTAR SOCIAL 

No capítulo anterior apresentamos alguns argumentos e idéias que representam 

um dos lados do debate travado em torno do assunto Previdência Social no Brasil, o 

daqueles que defendem reformas urgentes no sistema. Neste capítulo, exploraremos o outro 

lado, no qual estão aqueles que afirmam existir superávit expressivo na Seguridade Social e 

que não vêem utilidade em cortar direitos e ampliar contribuições, mas apenas a 

necessidade de tornar o sistema mais universal, inclusivo e democrático. Os mecanismos de 

proteção social defendidos por esta corrente estão fundamentados em princípios 

redistributivistas e na necessidade da intervenção estatal para assegurar a gestão do sistema 

capitalista. Do ponto de vista jurídico, buscam apoio nas normas da Constituição de 1988. 

 

IV.1 – A Seguridade não implantada 

Há de se notar que, no entanto, em ao menos um aspecto os dois lados do debate, 

a favor e contra reformas, convergem para um entendimento: a Seguridade Social tal qual 

proposta na Carta jamais foi implementada. Porém, ao passo que o lado pró-reformas 

procura valer-se desta conclusão para desqualificar este princípio, aqueles que acreditam 

numa política social cujo objetivo maior é o bem-estar da população, lutam pela execução 

por completo do previsto na Lei. Espera-se que as políticas sociais no campo da saúde, da 

previdência e da assistência sejam tratadas de forma coordenada, financiadas pelos recursos 

do orçamento da seguridade e com a participação de representantes das partes interessas na 

elaboração e gestão das políticas, de modo a garantir a ampla proteção social desejada.  

Alguns autores fazem críticas muito pertinentes no que se refere à Seguridade que 

acabou na prática sendo implantada no país. Boschetti (2003), por exemplo, aponta a 

permanência de ministérios setorizados e sem articulações entre eles na definição de uma 

política de seguridade social como elemento que reforça a fragmentação e independência de 

cada política. Especificamente no caso da previdência, destaca ainda a exclusão quase que 

total dos trabalhadores e empregadores, principais financiadores do sistema, da gestão da 
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política. Vianna (1998) observa que apesar das intenções reformistas da Constituição de 88, 

o modelo de proteção social brasileiro foi tornando-se cada vez mais ―americanizado‖. 

Quer dizer com isso que, ainda que no papel sejam imaginadas como universais e 

incentivadoras da cidadania, os serviços públicos oferecidos limitam-se a escassos 

benefícios para os pobres, enquanto ao mercado cabe ofertar proteção àqueles cuja situação 

financeira permite a aquisição de seguros ou planos privados.  

Assim, universalidade, equidade e o caráter democrático e a descentralização da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados nunca chegou a 

existir, assim como o Orçamento da Seguridade Social e, conseqüente, os demonstrativos 

financeiros e contábeis específicos deste orçamento. O que acaba por estimular um série de 

afirmações falaciosas acerca da saúde financeira da Previdência Social, sobre a existência 

de um déficit insustentável. 

 

IV.2 – O déficit inexistente e o desvio de recursos da Seguridade 

Como apontamos no capítulo anterior, o DIEESE sintetizou o debate em torno da 

saúde financeira da Previdência Social e identificou três visões distintas sobre o que seria 

seu resultado financeiro. Trataremos agora da visão chamada de constitucionalista que, 

como o nome nos permite inferir, pauta-se pelos preceitos estabelecidos na Constituição 

para atingir seus objetivos.  Preceitos estes que definem a Previdência como parte 

integrante da Seguridade Social e determinam uma base de financiamento diversificada 

para este sistema. Atualmente, as principais fontes de arrecadação para a Seguridade Social, 

além das contribuições previdenciárias de trabalhadores e empresas sobre folha, são a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL). Vale lembrar que, no período de 2005 a 2007, também 

vigorava a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de 

Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF).  
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Caso também sejam consideradas no sistema de proteção social as ações voltadas 

para garantir renda ao desempregado e ao trabalhador de baixa renda, a Seguridade passa a 

ter a atribuição de conceder o seguro-desemprego e o abono salarial e a contar com as 

fontes de receitas que financiam esses benefícios: a contribuição para os Programas de 

Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep).  

Assim, conforme podemos observar na Tabela 3, pela visão constitucionalista, em 

2007, a receita total da Seguridade superou a despesa em R$ 60,9 bilhões, o equivalente a 

2,06% do PIB. GENTIL (2006), DIEESE (2007) e ANFIP (2007) ainda fazem menção ao 

desvio de recursos ocasionado pelo mecanismo de Desvinculação das Receitas da União 

(DRU)
14

. Ainda assim, se forem considerados os efeitos da DRU, o resultado do Orçamento 

da Seguridade ainda seria superavitário, como é possível observar na Tabela 4. Em 2007, o 

resultado seria positivo em aproximadamente R$ 22 bilhões.  

Gentil (2006) ainda extrapola a mera discussão acerca dos números da Seguridade 

para constatar que esses recursos fartos, regulares e não fiscalizados em sua aplicação são 

desviados para despesas do orçamento fiscal, principalmente, para reparar o desequilíbrio 

provocado pelos gastos financeiros com o serviço da dívida pública. O discurso de falência 

da previdência social atenderia principalmente os bancos, seus fundos de previdência 

privada, as seguradoras, assim como outros grandes proprietários de títulos públicos, tendo 

nada a ver com as questões sociais.  

Assim, reformas que impliquem na substituição parcial ou total do sistema público 

ou sua aproximação com um sistema de capitalização, não podem ser justificadas por 

motivo de déficit previdenciário. Como apontam diversos autores, eventuais reformas 

devem andar no sentido da construção de um sistema mais inclusivo e auto-sustentável no 

futuro, o que somente ocorrerá com um novo padrão de desenvolvimento para o país, no 

qual o crescimento da produção nacional aumentará o nível de ocupação em empregos 

                                                           
14

 A DRU desvincula 20% da receita tributária da União, dando ao governo federal liberdade para 
alocar como lhe convier esse recurso. Passou a ter esse nome apenas em 2000, mas foi criada em 
1994 como Fundo Social de Emergência. Virou Fundo de Estabilização Fiscal até 1999, e então 
DRU. 
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formais e ampliará a massa de rendimentos assalariados, garantindo um maior nível de 

receitas previdenciárias como resultado da expansão do número de contribuintes. 

 

TABELA 3 
 
 

Resultado do Orçamento da Seguridade Social – RGPS 

(em R$ milhões – valores correntes – e em % do PIB 
1
) 

RECEITAS REALIZADAS 2005 2006 2007 

1 - Receitas de Contribuições Sociais   279.962,9    301.331,9    342.298,8  

Receitas Previdenciárias Líquidas 
2
   108.434,1    123.520,2    140.411,8  

Cofins     89.597,5      90.340,7    101.835,1  

CPMF     29.120,3      31.996,3      36.382,2  

CSLL     26.232,0      27.265,7      33.638,6  

PIS/PASEP     22.083,3      23.815,0      26.121,0  

Contribuições para correção do FGTS       2.907,7        2.858,1        2.005,7  

Concursos de prognósticos e outras contribuições       1.588,1        1.536,1        1.904,3  

2 - Receitas próprias dos Órgãos e Entidades da Seguridade       2.177,9        2.649,5        3.374,9  

3 - Contrapartida do Orçamento  Fiscal para EPU        1.052,0        1.220,8        1.613,1  

RECEITA TOTAL (1+2+3)   283.192,9    305.202,2    347.286,8  

DESPESAS LIQUIDADAS 2005 2006 2007 

1 - Benefícios Previdenciários (Urbanos / Rurais / Judiciais)   146.839,7    165.585,3    185.293,5  

2 - Benefícios Assistenciais       9.335,2      11.570,7      13.468,3  

3 - Outros Benefícios Assistenciais - Tranferência de Renda       6.784,6        7.800,9        8.943,1  

4 - EPU - Benefícios de Legislação Especial       1.052,0        1.220,8        1.613,1  

5 - Ações de Saúde: pessoal ativo e outras despesas MDS     34.517,1      40.745,9      45.797,2  

6 - Assistência Social: pessoal ativo e outras despesas MDS       1.700,0        2.183,0        2.302,3  

7 - Pessoal ativo e demais despesas do MPS       3.404,3        4.547,8        4.792,1  

8 - Outras ações da Seguridade Social       1.781,4        2.065,4        3.525,1  

9 - Benefícios FAT     11.374,5      14.904,0      17.951,4  

10 - Outras ações do FAT          546,9           683,6           685,0  

11 - Complementação do FGTS e outras ações       3.177,9        3.001,9        1.988,0  

DESPESA TOTAL (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   220.513,6    254.309,4    286.359,2  

RESULTADO (RECEITA - DESPESA)     62.679,3      50.892,9      60.927,6  

Saldo % PIB 2,92 2,18 2,38 

Fontes: Para Receitas e Despesas previdenciárias SPS/MPS; para os demais, SIAFI. (ANFIP, 2007). 

Notas: 1 Fonte: IBGE 
2 Receita Previdenciária Líquida corresponde à Receita Previdenciária Próprias deduzidas de transferências a terceiros 

(destinadas ao Sistema S). 

Observações: 1 - Para as receitas, os valores líquidos efetivamente arrecadados; para despesas, valores liquidados; para 

receitas e despesas previdenciárias, valores do fluxo de caixa; 2 - A execução das despesas previdenciárias em 2007 inclui 

R$ 2,7 bilhões em pagamentos de benefícios antecipados de janeiro de 2008.   
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TABELA 4 

 
 

Resultado da Seguridade Social após a DRU 

(em R$ milhões – valores correntes) 

 

  2005 2006 2007 

Receita total antes da DRU 283.192,9 305.202,2 347.286,8 

Receitas suprimidas pela DRU 32.129,0 33.923,0 38.845,5 

Receita total após DRU 251.063,9 271.279,2 308.441,3 

Despesa total da Seguridade 220.513,6 254.309,4 286.359,2 

Resultado da Seguridade após a DRU 30.550,3 16.969,9 22.082,1 

Fontes: Para Receitas e Despesas previdenciárias .SPS/MPS; para os demais, SIAFI. (ANFIP e DIEESE) 

Notas: 1 - IBGE   

2 - Receita Previdenciária Líquida corresponde à Receita Previdenciária Próprias deduzidas de transferências a 

terceiros (destinadas ao Sistema S) 
 
 

 

IV.3 – A questão demográfica 

Embora o suposto ―déficit‖ previdenciário ainda permaneça em evidência na grande 

mídia, as mudanças demográficas que vêm ocorrendo na população brasileira ganham força 

no debate sobre reformas no sistema. Alterações no perfil etário da população de fato 

causam impacto nas contas da Previdência, principalmente considerando-se o regime de 

repartição simples adotado no Brasil. Não são, portanto, ignorados os efeitos da evolução 

da longevidade da população idosa e a redução das taxas de natalidade, contudo, há de se 

questionar o tamanho do problema e a urgência com que deve ser tratado, assim como as 

medidas preventivas a serem tomadas.  

Khair (2006) argumenta que todas as projeções temporais dependem de premissas e 

estão submetidas a uma margem de erro tanto maior quanto maior for o período sob análise. 

No caso da Previdência Social, cujas receitas e despesas dependem de inúmeros fatores em 

constante mutação, as possibilidades de erro são ainda mais elevadas. O autor contrapõe-se 

a idéia de que a saúde fiscal RGPS é insustentável com a evolução demográfica da 

população idosa, que causa elevação nas despesas previdenciárias, devido à sua 

participação crescente na população. Demonstra que as taxas de crescimento das despesas 
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com idosos são declinantes devido ao efeito do crescimento vegetativo. Essa seria a 

principal conseqüência da evolução demográfica da população idosa. Caso o PIB cresça 

acima destas taxas a relação entre a despesa e o PIB é decrescente. Na hipótese de ocorrer 

um crescimento do PIB (de 2011 a 2050) de 3% ou 4%, em todos os cenários as despesas 

com o RGPS caem a partir de determinado ano, mesmo para crescimentos fortes e longos 

para o salário mínimo. No caso de crescimentos do PIB de 3% ao ano e reajustes reais do 

salário mínimo de 2% ao ano, a despesa em 2050 de 7,7% do PIB seria superior à atual de 

7,2%, mas convergindo para reduções nos anos seguintes devido à queda do crescimento 

vegetativo. Assim, o sistema previdenciário do RGPS seria fiscalmente saudável 

considerando-se a evolução demográfica da população idosa. 

Andrade (2007) destaca que o Brasil, tal como a maioria dos países latino-

americanos, apresenta um rápido processo de envelhecimento. Todavia, a especificidade do 

caso brasileiro está no ―timing‖ deste processo, caracterizando uma dinâmica 

completamente diferente da experiência de transição demográfica observada em países 

desenvolvidos. Ao contrário de catastrófica, a estrutura da população brasileira nos 

próximos 50 anos apresenta características peculiares, consideradas estratégicas para o 

planejamento de mudanças e estruturação de longo prazo no sistema de seguridade social. 

A Tabela 5, que apresenta a participação relativa dos grupos de idade sinaliza um cenário 

bastante positivo. Segundo a autora, a razão de dependência etária (0 -14 + 65 e mais)/(15-

64), é francamente favorável a uma transição demográfica sustentada se imaginarmos um 

cenário de crescimento econômico sustentado capaz de incluir socialmente grande parte da 

população na faixa etária de 15 - 64 anos. 
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TABELA 5 
 
 

Distribuição percentual da população segundo grupos etários 
Brasil – 1980, 2000, 2010, 2020, 2030, 2050 

 

Anos 
Grupo de Idade 

População Total 
0 - 14 % 15 - 64 % 65 e +  % 

1980 45.339.850  38% 68.464.223  58% 4.758.476  4% 118.562.549  

2000 51.002.937  30% 110.951.338  65% 9.325.607  5% 171.279.882  

2010 53.020.931  27% 130.619.449  66% 13.193.706  7% 196.834.086  

2020 52.712.184  24% 147.240.806  67% 19.124.739  9% 219.077.729  

2030 50.553.835  21% 158.329.914  67% 28.853.927  12% 237.737.676  

2050 46.324.365  18% 164.546.946  63% 48.898.653  19% 259.769.964  

Fonte: ANDRADE (2007, p. 129) 

  

IV.4 – Análise comparativa com outros países 

Um aspecto do debate sobre a previdência social no Brasil, embora menos 

explorado que os apresentados anteriomente, diz respeito às comparações que são feitas 

com outros sistemas ao redor do mundo. Ganham espaço questionamentos quanto à 

dimensão do gasto previdenciário numa perspectiva internacional e sobre a sua efetividade 

para enfrentar os problemas sociais decorrentes da perda da capacidade de trabalho. 

Matijascic, Ribeiro e Kay (2007), afirmam que quando se trata de comparar a 

previdência brasileira às suas congêneres num panorama internacional, é possível destacar 

que o cenário brasileiro, ao contrário do que se divulga, é coerente com o tipo de mercado 

de trabalho que foi construído pela trajetória social do país.  

Os gastos brasileiros também não poderiam ser comparados aos dos países da 

OCDE, como fizeram Caetano e Rocha (2008), sem que se pondere uma série de 

especificidades que alteram a essência dos argumentos apresentados por alguns trabalhos. 

Em outras palavras, é possível, com base em indicadores existentes, negar as teses que 

dominam o debate atual afirmando que o sistema brasileiro é ―caro‖ e insustentável no 

longo prazo, caso não ocorram reformas drásticas. Os gastos com seguridade devem de ser 

situados na realidade brasileira, marcada por problemas sociais, como a desigualdade de 
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renda e a informalidade das relações de trabalho, que se refletem na condição de não 

contribuição à previdência. 

Também é interessante observar que: 

 

Conforme aponta a OIT (2002), que alguns países optam soberanamente 
por gastar mais do que outros para equacionar os seus problemas sociais. 
Os países escandinavos, por exemplo, possuem gastos sociais elevados. 
Mas, conforme apontaram Esping Andersen (1999) e Merrien, Parchet e 
Kernen (2005), continuam sendo muito atrativos para investimentos de 
capital, pois há baixo nível de conflito social e essas sociedades são 
marcadas pela grande previsibilidade institucional para incentivar iniciativas 
de longo prazo, sem falar da elevada qualificação dos trabalhadores. 
(MATIJASCIC, RIBEIRO e KAY, 2007, p. 169) 

 

Assim, não é possível fazer apenas uma comparação contábil de custos, sem os 

devidos cuidados. É preciso detalhar como está sendo efetuado o gasto e qual é a estrutura 

legal e gerencial existente. 
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CONCLUSÃO 

Constatamos que, embora seja um assunto que deve ser também tratado sob seus 

aspectos técnicos, há de se observar que o tema Previdência é carregado de questões 

ideológicas, e traz à baila visões díspares acerca do papel do Estado. Podemos observar o 

tratamento distinto que por vezes é dado a um mesmo fato ou conceito. Conflito de 

gerações e solidariedade de gerações, expressões usadas por pessoas e organismos 

influentes nas questões previdenciárias, na análise de regimes de repartição, são duas faces 

da mesma moeda. Não há diferença entre os dois conceitos. Trata-se apenas da análise de 

um mesmo fenômeno, o sustento de uma geração por outra, por dois pontos de vista 

distintos. Obviamente, reflete a posição política e ideológica que o autor tem a respeito do 

tema. O fenômeno é o mesmo, o que muda é a percepção de quem o analisa. Queremos 

dizer com isso que, ambos os lados envolvidos no debate acerca da Previdência social 

sempre conseguiram produzir números, gráficos e argumentos para embasar seus pontos de 

vista.  

O debate brasileiro por muito tempo insistiu em contrapor um hipotético déficit da 

previdência a um superávit da seguridade (cuja legalidade é constitucional), a tecer ilações 

a partir de projeções demográficas, ou mesmo comparar experiências internacionais sem o 

devido rigor ao analisar as diferentes realidades sociais. Consideramos que esse trabalho 

fez uma leitura superficial desses pontos, mas parece-nos que fica claro que a todo o 

momento, seja tratando do suposto déficit ou do envelhecimento da população, a ortodoxia 

não costuma analisar as contas públicas em seu conjunto, talvez porque a maior ameaça à 

governabilidade são as despesas financeiras e o pagamento dos juros, ao contrário do que 

prega a grande mídia. Podemos inferir também que, considerando que a previdência é o 

segundo maior item de gasto corrente no governo, por trás da reforma da seguridade há 

também o interesse do setor financeiro, via Previdência Complementar, além da disputa por 

recursos públicos.  

Concluímos também que o crescimento da massa de contribuintes e a recuperação 

salarial que se deu nos últimos anos, apontando para um cenário positivo nas contas 

previdenciárias, fortalecem a visão de que a direção da reforma deve e pode caminhar no 
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sentido de tornar o sistema previdenciário mais inclusivo e auto-sustentável no futuro, 

baseado em políticas econômicas que privilegiem o desenvolvimento o país, pois somente 

com crescimento dos níveis de produção e se alcançará níveis mais elevados de ocupação 

em empregos formais, o que ampliará a massa de rendimento dos assalariados, permitindo, 

assim, expandir o nível de receita da previdência pela incorporação de maior número de 

contribuintes. E, principalmente, amparando um contingente cada vez maior da população 

que hoje encontra-se desprotegida. 
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