
1 

 

O ACORDO MULTILATERAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MERCOSUL E SEU 

IMPACTO NAS CONTAS PREVIDENCIÁRIAS DOS ESTADOS PARTES 

 

Aline Roberta Halik – aline.halik@gmail.com 

Orientadora: Diana Vaz de Lima – diana_lima@unb.br 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis - PPGCont 

Universidade de Brasília-UnB 

 

Área temática: Impactos da Contabilidade no Setor Público, nas Organizações e na Sociedade. 

 

Problema, Objetivos e Questão de Pesquisa 

De acordo com Schwarzer (2009), o crescente movimento migratório das últimas 

décadas tem chamado a atenção de diversos especialistas, em geral preocupados com suas 

consequências para o mercado de trabalho e para a previdência social. Segundo o pesquisador, 

a expectativa é que com o aumento da integração econômica e a consolidação de “blocos” 

político-econômicos, o trânsito de trabalhadores aumente ainda mais. 

Pelo estreitamento das relações internacionais, tem-se como uma de suas 

consequências a criação dos blocos econômicos de integração regional e, geralmente, por 

questões geográficas, há a formação de blocos regionais, como o Mercosul (Andrade & 

Ribeiro, 2016), que reúne, desde 1991, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e, mais 

recentemente, a Venezuela, que se encontra atualmente suspensa. 

Com o intuito de fortalecer o Mercosul, vários tratados  têm sido firmados entre seus 

Estados Partes, entre eles, o Acordo Multilateral de Seguridade Social (AMSS) (Massambani,  

2011), que foi aprovado em 1997 e teve entrada em vigor em 2005, possibilitando a livre 

circulação dos trabalhadores e a harmonização das matérias de natureza trabalhista e 

previdenciária vigente nos Estados Partes integrantes do AMSS do Mercosul. 

De acordo com a Decisão do Conselho do Mercado Comum (CMC) nº 19/1997, que 

aprovou o AMSS, os direitos à seguridade social serão reconhecidos aos trabalhadores que 

prestem ou tenham prestado serviços em quaisquer dos Estados Partes, sendo-lhes 

reconhecidos, assim como a seus familiares e assemelhados, os mesmos direitos e estando 

sujeitos às mesmas obrigações que os nacionais de tais Estados Partes com respeito aos 

especificamente mencionados no referido Acordo. 

Apesar da existência do AMSS, a constatação de Massambani (2011, p. 45) é que há 

diferentes regimes previdenciários no âmbito dos países integrantes do Mercosul, e que, ao 

longo dos anos, os mesmos têm passado por reformas, que têm sido base para grandes 

discussões. De acordo com a pesquisadora, os fatos ocorridos na década de 1980, que 

culminaram com a quebra dos sistemas de seguridade social durante a crise econômica e 

financeira, foram cruciais para que “as reformas estruturais se tornassem politicamente 

viáveis”. 

O mesmo vem ocorrendo no Brasil. De acordo com Lima e Matias-Pereira (2014), em 

busca de mecanismos que permitam a sustentabilidade das contas previdenciárias, discute-se 

no âmbito do governo brasileiro a implantação de uma idade mínima progressiva e o aumento 

do tempo de contribuição. Contudo, segundo os pesquisadores, apesar de as estatísticas 

populacionais e dos indicadores demográficos sinalizarem a urgência do tema, ainda não há 

um amplo debate sobre os efeitos que a dinâmica demográfica traz para a sustentabilidade do 

regime geral de previdência social brasileiro. 

Diante do exposto, considerando que o processo de globalização da economia fez 

crescer o movimento migratório de trabalhadores e, consequentemente, trouxe reflexos na 

organização dos sistemas previdenciários (Massambani, 2011), e diante das dificuldades 
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enfrentadas pelos Estados Partes do AMSS do Mercosul na sustentabilidade de suas contas 

previdenciárias, o presente estudo traz a seguinte questão de pesquisa: 

 

Qual o impacto do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul nas contas 

previdenciárias de seus Estados Partes? 

 

Portanto, o presente estudo tem como objetivo geral investigar, com base na revisão da 

literatura, na legislação aplicada e nos dados contábeis, econômicos e financeiros a serem 

analisados, o impacto do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul nas contas 

previdenciárias de seus Estados Partes.  

Entende-se por Estados Partes a República da Argentina, a República Federativa do 

Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, conforme Decisão do 

CMC nº 19/1997. 

 

Relevância do Estudo 

Holzmann (2016) alerta que o mundo está subestimando a dinâmica de mobilidade do 

trabalho migrante, e que, embora essa dinâmica seja difícil de quantificar em razão das 

migrações múltiplas de indivíduos, por vezes para vários países, o fato é que o tempo de 

permanência desse trabalhador fora do seu país de origem está aumentando. Segundo o 

pesquisador, na União Europeia o número de cidadãos que vai passar pelo menos parte de sua 

vida adulta vivendo fora de seu país de origem (como estudante, estagiário, empregado móvel 

intra-empresa e inter-empresa, migrante trabalhista ou aposentado) vem aumentando, e que, 

em breve, essa proporção será de um em cada cinco indivíduos no mundo. 

Segundo o pesquisador, estatísticas mostram que a percentagem de indivíduos que 

vivem fora do seu país de origem aumentou consideravelmente após a década de 1960, 

atingindo 3,3% da população mundial em 2015, o que representa cerca de 244 milhões de 

pessoas. E que em todos os países o volume de valores das pensões aumentou no período de 

2004 a 2014, sendo que a de trabalhadores migrantes aumentou ainda mais rapidamente, 

atingindo 11,8% em 2014 na Áustria, 6,9% em 2013 na Alemanha e 10,2% em 2014 na Suíça 

(Holzmann, 2016b). 

No Brasil, estimativa apresentada no site do Ministério das Relações Exteriores traz 

que em 2015 a população de brasileiros no exterior era de mais de três milhões de pessoas, e, 

segundo dados da Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda, cerca de 500 mil 

brasileiros estavam cobertos por acordos previdenciários firmados com a Europa em 2014 

(MPS, 2014).  

Da perspectiva contábil, Beechy (2009) afirma que a apresentação dos ativos e 

passivos previdenciários deve ser compreensível, transparente e relatada nas demonstrações 

contábeis e não submerso em notas explicativas, e que é importante ver o impacto que esses 

valores terão sobre o fluxo de caixa atual e projetado, bem como sobre os demais ativos e 

passivos. 

 

Limitações e Delimitações do Estudo 

O estudo ficará restrito à identificação das garantias e direitos do trabalhador migrante 

no âmbito do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul, ao levantamento dos 

grandes números da Previdência Social dos Países integrantes do Acordo e ao impacto desses 

valores nas contas previdenciárias de seus Estados Partes. 

 

Fundamentação Teórica 

A pesquisa trará como suporte teórico a Teoria do Bem-Estar Social, entendendo o 

Estado Social como aquele em que a atuação do poder organizado é, sistemática e 
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deliberadamente, orientada pela prossecução distribuição, de segurança e de igualdade de 

oportunidades (Freire, 2016). O Welfare State é conduzido pelo Estado que tenta garantir uma 

proteção mínima aos cidadãos em diversos aspectos como nível mínimo de renda (Wilemski, 

1975). 

Quanto à adoção de políticas previdenciárias, Rocha (2004) aponta que elas decorrem 

da necessidade de o Estado realizar ações para fazer frente a riscos sociais, cuja importância 

ficou clara após a intensificação do processo de industrialização e de urbanização. Para 

Teixeira (2002) e Reis, Silveira, Braga e Costa (2015) ,  no Brasil a previdência se caracteriza 

como uma das principais políticas públicas na área social, e tem por principal objetivo 

assegurar a renda dos trabalhadores e seus familiares em caso de perda de sua capacidade de 

trabalho.  

Segundo Marne (2012), embora seja da natureza do Estado social intervir no 

funcionamento da sociedade buscando o bem-estar dos seus cidadãos, existem alguns motivos 

bem específicos que justificam seu interesse em questões previdenciárias, como 

envelhecimento da população. Segundo o pesquisador, a identificação dessas razões é 

importante, pois, dado o contexto mundial de globalização econômica e a formação de blocos 

regionais, entende-se ser de interesse estatal firmar Acordos Internacionais de cunho 

previdenciário. 

No Estado brasileiro, o ideal de Bem-Estar aparece no preâmbulo da Constituição 

Federal de 1988, ao lado da justiça e dos direitos sociais e individuais, e constam como 

valores supremos de uma sociedade fraterna (Marne, 2012). Já no art. 6º, a Carta Magna 

elenca entre os direitos sociais a previdência social, imputando à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o tema (art. 24, inciso XII). 

É importante registrar, contudo, que o art. 201 da Constituição Federal do Brasil 

estabelece que a previdência social deve ser organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, dando ênfase, portanto, ao equilíbrio das contas previdenciárias. 

Da perspectiva dos direitos e garantias constitucionais e legais da previdência, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as Nações Unidas, diante do crescente 

movimento geográfico dos trabalhadores que acompanha a globalização, vêm recomendando 

sucessivamente às nações para que estas elaborem ajustes previdenciários entre si para que 

esses trabalhadores tenham amparo social (Castro, 2011), como a convenção internacional dos 

direitos dos trabalhadores migrantes e dos membros das suas famílias (Holzmann , Koettl and 

Chernetsky, 2005) e a convenção da não-discriminação e da igualdade de oportunidades para 

os países de acolhimento (Guardiancich & Natali, 2012). 

No âmbito internacional, os primeiros esforços com o objetivo de coordenar os 

regimes de seguridade social por via de acordos internacionais são anteriores à Segunda 

Guerra Mundial. Contudo, os acordos recíprocos, da forma como conhecemos hoje, só 

emergiram depois do conflito (Taha, Astrid & Messkoub, 2015).  

Com relação ao Mercosul, Mansueti (2007) apresenta que seu advento garantiu a 

reciprocidade no tratamento dos direitos previdenciários entre os países acordantes. Mas esses 

Países, na impossibilidade de unificar suas legislações nacionais, buscaram harmonizá-las 

através de Acordos Internacionais sobre as matérias trabalhistas e previdenciárias, visando dar 

segurança aos seus trabalhadores migrantes. Na visão de Alves (2012), o Acordo Multilateral 

firmado possibilitou que fosse assegurado, entre outros, a proteção social para aqueles 

trabalhadores que exercerem atividade laboral sob o manto dos diferentes sistemas 

previdenciários no Mercosul. 
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Método 

Quanto aos seus objetivos essa pesquisa se caracteriza como exploratória (Raupp & 

Beuren, 2006), pois visa proporcionar uma visão sobre determinado fato. No presente estudo, 

busca-se analisar o impacto do Acordo Multilateral de Seguridade Social no Mercosul nas 

contas previdenciárias de seus Estados Partes. 

Inicialmente, a natureza da pesquisa será qualitativa, uma vez que se pretende 

empregar a técnica da análise de conteúdo para analisar a legislação aplicada e os relatórios 

contábeis, econômicos e financeiros relativos ao tema no mundo virtual. 

A etapa inicial do trabalho consiste em realizar uma revisão bibliográfica e 

documental sobre o papel da previdência no Bem-Estar social, e as garantias e direitos 

constitucionais e legais no Brasil e no mundo em previdência, que dará suporte teórico para 

realização da pesquisa.  

Na sequência, serão levantados os grandes números da previdência social envolvendo 

os Estados Parte do AMSS do Mercosul, mediante a análise de demonstrações contábeis 

formais, informações entre parênteses (complementares), notas explicativas, demonstrativos e 

quadros suplementares e tabelas, análise e discussão gerencial o relatório da administração, 

informações periódicas e relatórios gerenciais. Finalmente, a partir dos dados coletados, será 

investigado o impacto do AMSS do Mercosul nas contas previdenciárias de seus Estados 

Partes. 

O estudo também realizará consulta à legislação previdenciária estabelecida em cada 

País integrante do Mercosul e ao Portal de Periódicos CAPES/MEC, promovendo busca 

avançada em livros e artigos associando o termo Países do Mercosul com o termo " impacto 

nas contas previdenciárias ", "direito previdenciário internacional" e " acordo multilateral de 

seguridade social do Mercosul " revisados pelos pares, publicados nos últimos 10 anos.  

Quanto à obtenção dos dados do Acordo Multilateral de Seguridade Social do 

Mercosul, serão levantados junto às seguintes autoridades competentes: na Argentina, 

Ministério de Trabalho e Seguridade Social; no Brasil, Secretaria de  Previdência do 

Ministério da Fazenda,  no Paraguai, Ministério da Justiça e do Trabalho e Ministério da 

Saúde Pública e Bem-Estar Social;  e no Uruguai, Ministério do Trabalho e da Seguridade 

Social. Para requisitar esses dados, será utilizada a lei de acesso à informação e contato pelas 

redes sociais. 

 

Contribuição e Impacto Esperado 

A divulgação das informações relacionadas às garantias e direitos previdenciários do 

trabalhador migrante em Governos Nacionais pode ajudar a definir políticas que fortaleçam a 

internacionalização do direito previdenciário, uma vez que a contabilidade, sendo uma ciência 

social, tem evoluído de forma a acompanhar as mudanças políticas, econômicas e sociais que 

afetam a sociedade e, por consequência, modificam as suas necessidades (Pires & Silveira, 

2008). 
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